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Uwaga - przeczyta! najpierw
Niniejsza instrukcja jest pierwsz! cz"#ci! sk$adaj!cej si" z dwóch 
cz"#ci instrukcji obs$ugi regulatora pompy ciep$a. Prosimy si" 
upewni%, &e do dostawy do$!czono obie cz"#ci - je&eli której# z 
nich brakuje, nale&y si" skontaktowa% ze swoim dostawc!.

Niniejsza instrukcja obs$ugi zawiera wa&ne informacje na temat 
zakupionego urz!dzenia, nale&y j! traktowa% jak cz"#% pompy 
ciep$a i przechowywa% w pobli&u. Nie powinno si" jej wyrzuca% 
przed ko'cem eksploatacji, a w przypadku przekazania pom-
py ciep$a w inne r"ce, instrukcj" nale&y przekaza% nast"pnemu 
w$a#cicielowi lub u&ytkownikowi.

Przed rozpocz"ciem jakichkolwiek prac przy albo z urz!dzeniem 
nale&y uwa&nie przeczyta% niniejsz! instrukcj", a w szczególno#ci 
rozdzia$ dotycz!cy bezpiecze'stwa. Nale&y przestrzega% wszy-
stkich wskazówek i uwag z niniejszej instrukcji.

W przypadku, gdyby jakiekolwiek opisy w instrukcji okaza$y si" 
niejasne lub niezrozumia$e prosimy o kontakt z serwisem lub lo-
kalnym biurem sprzeda&y.

Instrukcja ta jest przeznaczona wy$!cznie do celów zwi!zanych 
z instalacj! i u&ytkowaniem pompy ciep$a. Informacje w niej za-
warte s! prawnie chronione i nie wolno ich bez pisemnej zgo-
dy producenta w jakiejkolwiek formie reprodukowa%, powiela%, 
umieszcza% na no#nikach elektronicznych b!d( t$umaczy% na inne 
j"zyki - ani w ca$o#ci, ani cz"#ciowo. Tre#% wersji polskoj"zycznej 
niniejszej instrukcji jest prawnie chroniona i nie wolno jej bez pi-
semnej zgody przedstawiciela producenta na obszar Polski w 
jakiejkolwiek formie reprodukowa%, powiela%, umieszcza% na 
no#nikach  elektronicznych - ani w ca$o#ci, ani cz"#ciowo.

U"yte symbole
  Informacje lub wskazówki dla u&ytkowników

  Informacje lub wskazówki dla instalatorów

 NIEBEZPIECZE!STWO
Bezpo#rednio gro"$ce niebezpiecze%stwo, które pro-
wadzi do ci&"kich uszkodze% cia'a lub #mierci.

 NIEBEZPIECZE!STWO
Niebezpiecze%stwo #miertelnego pora"enia pr$dem!

 OSTRZE"ENIE
Mo"liwo#! zaistnienia niebezpiecznej sytuacji, która 
mo"e prowadzi! do ci&"kich uszkodze% cia'a lub #mierci.

 OSTRO"NIE
Mo"liwo#! zaistnienia niebezpiecznej sytuacji, która 
mo"e prowadzi! do lekkich uszkodze% cia'a.

 UWAGA
Mo&liwo#% zaistnienia niebezpiecznej sytuacji, która mo&e 
prowadzi% do szkód rzeczowych.

 WSKAZÓWKA
Wa&na informacja.

€

 PORADA
Porada pomagaj!ca zmniejszy% koszty oraz zu&ycie ener-
gii lub surowców.

 Ustawienia dost"pne dla zmiany dla wszystkich. Poziom 
dost"pu: „U&ytkownik“.

 Ustawienia dost"pne dla zmiany dla instalatora, po po-
daniu kodu dost"pu. Poziom dost"pu: „Instalator“.

 Ustawienia dost"pne dla zmiany dla serwisu. Wymagany 
klucz sprz"towy. Poziom dost"pu „Serwis“.

 Ustawienia zablokowane fabrycznie, bez mo&liwo#ci 
zmiany.

1., 2., 3., … Kolejne kroki procedury post"powania (wielopunkto-
wej

 ● Kolejne elementy listy

 9 Warunki, które musz! by% spe$nione

 Odno#nik do dalszych informacji zamieszczonych w innym 
miejscu tej instrukcji lub w innym dokumencie
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Zasada dzia'ania regulatora
Regulator pompy ciep$a i c.o. sk$ada si" z panelu obs$ugowego 
oraz p$yty g$ównej. Po w$!czeniu automatycznie rozpoznaje typ 
pompy ciep$a i przejmuje sterowanie ca$! instalacj! opart! na 
pompie ciep$a.
Poprzez regulator ustawia si" krzywe grzewcze c.o., temperatur" 
docelow! c.w.u. i programy czasowe dla poszczególnych trybów 
pracy. Przygotowywanie ciep$ej wody u&ytkowej mo&e by% kon-
trolowane przez termostat (poza programem dostawy) lub czu-
jnik temperatury (dost"pny jako wyposa&enie dodatkowe lub w 
zakresie dostawy zasobnika c.w.u.).
Regulator zapobiega ewentualnym zak$óceniom, odseparowuj!c 
sygna$y napi"cia sterowania od zasilania 230 V.

Zakres zastosowania
Urz!dzenie nale&y u&ytkowa% wy$!cznie zgodnie z przeznacze-
niem, to znaczy:

 ● do sterowania pomp! ciep$a i pozosta$ymi elementami 
instalacji

Regulator nale&y u&ytkowa% wy$!cznie w granicach jego parame-
trów technicznych.

 UWAGA
Regulator mo&e wspó$pracowa% wy$!cznie z wytwarza-
nymi przez producenta pompami ciep$a oraz dopuszczo-
nym przez niego wyposa&eniem.

Ograniczenie gwarancji
Producent nie odpowiada za szkody wynik$e z niew$a#ciwego lub 
niezgodnego z przeznaczeniem u&ytkowania urz!dzenia.

Gwarancja producenta traci sw! wa&no#% tak&e, gdy:

 ● prace przy urz!dzeniu lub jego komponentach s! prze-
prowadzane niezgodnie z zaleceniami niniejszej instruk-
cji lub niew$a#ciwie,

 ● przy urz!dzeniu lub jego komponentach 
przeprowadzono prace nieopisane w niniejszej instrukcji, 
a nie uzyskano na nie pisemnej zgody producenta,

 ● przebudowano lub wymieniono komponenty urz!dzenia 
bez wyra(nej, pisemnej zgody producenta.

Bezpiecze%stwo
Urz!dzenie jest ca$kowicie bezpieczne, je&eli jest obs$ugiwane 
zgodnie z przeznaczeniem. Konstrukcja oraz wykonanie 
urz!dzenia odpowiadaj! dzisiejszemu stanowi techniki, spe$niaj! 
w$a#ciwe przepisy DIN/VDE oraz przepisy bezpiecze'stwa.
Ka&da osoba przeprowadzaj!ca prace przy urz!dzeniu powinna 
przed ich rozpocz"ciem przeczyta% i zrozumie% instrukcj" obs$ugi. 
Dotyczy to tak&e osób, które takie lub podobne urz!dzenia w 
przesz$o#ci ju& instalowa$a lub obs$ugiwa$a b!d( by$a przeszkolo-
na w tym zakresie przez producenta.
Ka&dy, kto przeprowadza prace przy urz!dzeniu, musi 
przestrzega% obowi!zuj!cych przepisów bezpiecze'stwa oraz 
nosi% w$a#ciw! odzie& ochronn!.
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Nie wolno czy#ci% powierzchni urz!dzenia #rodkami do szoro-
wania, b!d( zawieraj!cymi kwasy albo chlor. Takie #rodki mog! 
uszkodzi% powierzchni" obudowy, co z kolei mo&e spowodowa% 
szkody techniczne w samym urz!dzeniu.

Przegl$dy
Sam regulator pompy ciep$a i c.o. nie wymaga regularnych 
przegl!dów.

 UWAGA
W trakcie trwania gwarancji pompa ciep$a podlega 
obowi!zkowym przegl!dom.

Serwis
Sprawy techniczne mo&na wyja#nia% z instalatorem montuj!cym 
pomp" ciep$a lub z autoryzowanym serwisem przedstawiciela 
producenta. Dane kontaktowe mo&na znale(% w instrukcji obs$ugi 
pompy ciep$a oraz pod adresami:

 Polska: www.alphainnotec.pl

 Inne kraje: www.alpha-innotec.eu

 WSKAZÓWKA
Komunikaty „Min. temp. zewn"trzna“ oraz „Maks. temp. 
zewn"trzna“ nie s! komunikatami o awarii i nie wymagaj! 
interwencji serwisu. Pompa ciep$a uruchomi si" automaty-
cznie, gdy temperatura zewn"trzna znajdzie si" w zakresie 
okre#lonym granic! zastosowania.

Gwarancja
Warunki gwarancji zosta$y wraz z instrukcjami obs$ugi pompy 
ciep$a i regulatora do$!czone do dostawy pompy ciep$a.

 WSKAZÓWKA
We wszystkich sprawach zwi!zanych z gwarancj! nale&y 
si" zwraca% do instalatora, który zamontowa$ dan! pomp" 
ciep$a.

Utylizacja
Przy wycofywaniu z u&ytku starych urz!dze' nale&y przestrzega% 
obowi!zuj!cych przepisów dotycz!cych recyklingu i utyli-
zacji substancji chemicznych, materia$ów oraz komponentów 
urz!dze' ch$odniczych.

 Je&eli system pomp ciep$a jest oznaczony tym 
znakiem, to po zako'czeniu okresu u&ytkowania nie 
nale&y usuwa% go wraz z odpadami domowymi. 
Nieprawid$owa utylizacja produktu przez 
u&ytkownika grozi karami administracyjnymi zgod-
nie z obowi!zuj!cymi przepisami. Nale&y je 
przekaza% do specjalnego zak$adu utylizacji od-
padów lub sprzedawcy, który #wiadczy tego typu 
us$ugi.

 Cz"#% 2 instrukcji regulatora pompy ciep$a i c.o., rozdzia$ 
„Demonta&“

 NIEBEZPIECZE!STWO
Niebezpiecze%stwo #miertelnego pora"enia pr$dem!
Prace elektryczne powinni przeprowadza! wy'$cznie 
wykwali(kowani specjali#ci.
Przed otworzeniem urz$dzenia nale"y od'$czy! zasilanie 
oraz zabezpieczy! si& przed przypadkowym w'$czeniem 
go w trakcie prac!

 OSTRZE"ENIE
Przy wykonywaniu prac elektrycznych nale"y 
przestrzega! obowi$zuj$cych przepisów bez-
piecze%stwa oraz norm. Przestrzega! technicznych wa-
runków przy'$czy lokalnego zak'adu energetycznego!

 OSTRZE"ENIE
Jedynie wykwali(kowany personel (instalatorzy 
grzewczy, ch'odnicy oraz elektromonterzy) powinien 
przeprowadza! prace przy urz$dzeniu i jego komponen-
tach.

 UWAGA
Ustawie' na regulatorze parametrów pracy powinni 
dokonywa% jedynie przeszkoleni instalatorzy lub autoryzo-
wany serwis.

 UWAGA
Ze wzgl"du na techniczne bezpiecze'stwo nie od$!cza% 
pompy ciep$a od zasilania chyba, &e przeprowadzane s! 
prace przy otwartym urz!dzeniu.

 UWAGA
Wtyczka X5 i zaciski X4 regulatora pracuj! pod niskim 
napi"ciem. U&ywa% tylko oryginalnych czujników (klasa 
ochrony II) dostarczonych przez producenta.

 UWAGA
Pompami obiegowymi obiegów obejmuj!cych pomp" 
ciep$a sterowa% tylko poprzez regulator. Nigdy nie wy$!cza% 
pomp obiegowych zewn"trznym sygna$em.

 UWAGA
Spr"&ark" uruchamia% tylko w granicach jej zastosowania.

 UWAGA
Nie odcina% po$!czenia obiegu c.o. z pomp! ciep$a (ze 
wzgl"du na ochron" przed zamarzaniem).

 UWAGA
U&ywa% tylko dostarczonego lub zatwierdzonego przez 
producenta wyposa&enia.

Czyszczenie
Zewn"trzne powierzchnie #cianek urz!dzenia mo&na my% mo-
krym r"cznikiem i dost"pnymi w zwyk$ym handlu #rodkami 
czyszcz!cymi.
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 Je&eli dane menu zawiera wi"cej pozycji, ni& mo&e si" 
zmie#ci% na jednym ekranie, po lewej stronie pojawi si" 
pionowy pasek przewijania, który wska&e, przy której 
pozycji menu znajdujecie si" Pa'stwo w danej chwili. 
Je&eli nie wybrano &adnej pozycji menu lub ikony, mo&liwe 
jest przewijanie listy (obrót przycisku w praw! stron" - 
przewijanie w dó$, w lew! stron" - do góry). W ten sposób 
uzyskuje si" dost"p do dalszych pozycji danego menu.

PRZYCISK NAWIGACYJNY

Obrót
Przej!cie do wybranego poziomu lub po-
zycji menu; przy listach nie mieszcz"cych 
si# na wy!wietlaczu - przewijanie listy w 
dó$ (lub w gór#).

Naci!ni"cie (krótko)
Wybór zaznaczonej pozycji. (= wej!cie 
do odpowiedniego poziomu menu) 
lub 
przej!cie do zmiany ustawienia wy-
branej pozycji menu.

Przyk$ad na ekranie standardowym: zmiana temperatury

Obrót 
Wybór pozycji „Zmiana temperatury“

Naci!ni"cie (krótko) 
Aktywacja pozycji „Zmiana temperatury“

Obrót 
Zmienianie temperatury

Naci!ni"cie (krótko) 
Zako%czenie zmieniania temperatury

Panel obs'ugowy
Wariant 1*) Wariant 2*)

*) Wariant zale&y od typu pompy 
ciep$a

1 port USB
 gniazdo znajduje si" pod klapk! - odsuwan! do 

przodu (wariant 1) lub do góry (wariant 2)
2 ekran
3 dioda statusu
4 przycisk nawigacyjny

STATUS

 obwódka wokó$ przycisku #wieci si" na zielono =
 instalacja pracuje prawid'owo

 obwódka wokó$ przycisku #wieci si" na przemian 
 czerwono i zielono = awaria, pompa zresetuje si&  
 samodzielnie

 obwódka wokó$ przycisku #wieci si" na czerwono =
 awaria, wymaga interwencji u"ytkownika

 WSKAZÓWKA
Wy#wietlacz musi by% ca$y czas widoczny i dost"pny. 
Zalecamy regularne sprawdzanie statusu instalacji. 
Regulator jest ustawiony fabrycznie na brak pracy 
drugiego (ród$a ciep$a w momencie awarii. Je&eli 
zmieni si" to ustawienie, w przypadku awarii drugie 
(ród$o ciep$a uruchomi si" automatycznie. Mo&e 
to oznacza% podwy&szone koszty eksploatacji.

EKRAN
Na wy#wietlaczu pokazane s! informacje o trybie pracy, funkc-
jach i ustawieniach regulatora oraz komunikaty o awariach.

Standardowo wy#wietlacz nie jest pod#wietlony - wygasza si" au-
tomatycznie po dziesi"ciu minutach od ostatniego naci#ni"cia 
przycisku nawigacyjnego.

 p o d # w i e t l e n i e  (odwrócone kolory) = wybrana pozycja

 Wybieraj!c strza$k" przechodzi si" do wy&szego lub 
ni&szego poziomu menu.

 Niektóre pozycje menu wymagaj! potwierdzenia wybranej 
opcji. Dokonuje si" tego przechodz!c kursorem na symbol 
i wciskaj!c przycisk nawigacyjny. Anulowanie zmian nast"puje 
po wci#ni"ciu przycisku, gdy kursor znajduje si" na symbolu 
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USTAWIANIE DATY I GODZINY

USTAWIANIE KONTRASTU WY)WIETLACZA
W zale&no#ci od upodoba' mo&na zmieni% kontrast wy#wietlacza.

Dopasowa' kontrast obracaj"c przycisk nawigacyjny

KOMUNIKATY O B*+DACH
W przypadku pojawienia si" b$"du w dzia$aniu instalacji z pomp! 
ciep$a, na wy#wietlaczu pojawi si" odpowiedni komunikat.

 UWAGA
Przed zatwierdzeniem komunikatu o awarii, nale&y 
przeczyta% rozdzia$y „Diagnoza b$"dów / Komunikaty o 
b$"dach“ oraz „Zatwierdzanie b$"dów“.

 Cz"#% 2 instrukcji regulatora pompy ciep$a i c.o., za$!cznik 
„Diagnoza b$"dów / Komunikaty o b$"dach“ oraz 
„Zatwierdzanie b$"dów“

 Przytrzymanie (przez 7 sekund)
Zatwierdzenie komunikatu i zrestartowanie instalacji 
(= r"czny reset).

WYBÓR J+ZYKA OBS*UGI
Macie Pa'stwo mo&liwo#% wyboru j"zyka obs$ugi regulatora.

Przyk$ad: Zmiana j"zyka z niemieckiego na polski:

Zaznaczy' wybrany j#zyk, przewin"' menu do do$u i zatwierdzi' wybór.

Menu wyboru j"zyka pojawi si" tak&e przy pierwszym w$!czeniu 
pompy ciep$a.

WPROWADZANIE CYFR
 Opis w cz"#ci 2 instrukcji regulatora pompy ciep$a i c.o., Menu 

„Serwis“, „Ustawienia“, sekcja „Zmiana poziomu dost"pu“.
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POZYCJE MENU
Na wy#wietlaczu regulatora pokazywane s! tylko te pozycje me-
nu, które maj! zastosowanie przy danej instalacji, wzgl"dnie 
przy danym typie pompy ciep$a. Oznacza to tak&e, &e widok na 
wy#wietlaczu regulatora Pa'stwa pompy ciep$a mo&e si" ró&ni% 
od ekranów zamieszczonych w niniejszej instrukcji.

Ekran standardowy
Ekran standardowy (= menu standardowe) s$u&y do informacji o 
podstawowych parametrach pracy i ich szybkiej zmiany.

EKRAN STANDARDOWY „C.O.“

1 Symbol trybu „ogrzewanie“
Symbol ten wskazuje, &e wy!wietlane dane i mo&liwo!ci ustawie% odnosz" si# tylko 
do trybu c.o. Wybieraj"c ten symbol mo&ecie jednak Pa%stwo prze$"cza' si# pomi#dzy 
ró&nymi trybami pracy pompy ciep$a. W zale&no!ci od kon(guracji danej instalacji mog" 
tu by' dost#pne tak&e tryby np. c.w.u., ch$odzenia czy przygotowywania wody baseno-
wej
2 Bie#$cy tryb pracy ogrzewania
Automat(yczny), Party, Wakacje, II )ród$o ciep$a, Wy$"czony
3 Zmiana temperatury (liczbowo)
Pokazuje liczbowo, o ile powinna si# ró&ni' temperatura powrotu od temperatury usta-
lonej na podstawie krzywej grzewczej.
Maksymalne odchylenie: ± 5 °C
4 Zmiana temperatury (gra%cznie)
Pokazuje gra(cznie, o ile powinna si# ró&ni' temperatura powrotu od temperatury usta-
lonej na podstawie krzywej grzewczej.
Maksymalne odchylenie: ± 5 °C
N Strza&ka nawigacyjna
tutaj: przej!cie do ekranu nawigacyjnego
5 Data i godzina
Wybór prowadzi bezpo!rednio do menu ustawie%.
6 Bie#$ca temperatura zewn"trzna
7 Bie#$cy tryb pracy pompy ciep&a
przyk$adowo:

ogrzewanie blokada EVU

c.w.u. rozbieg pompy

wygrzew jastrychu awaria

odszranianie ch$odzenie

8 Spr"#arka
Symbol spr#&arki obraca si# podczas jej pracy.

 WSKAZÓWKA
W stanie wyj#ciowym i spoczynku ekranu standardowego 
kursor znajduje si" na strza$ce nawigacyjnej.

PRZEJ)CIE DO EKRANU STANDARDOWEGO , C.W.U.

EKRAN STANDARDOWY „C.W.U.“

9 Symbol trybu „c.w.u.“
Symbol ten wskazuje, &e wy!wietlane dane i mo&liwo!ci ustawie% odnosz" si# do try-
bu c.w.u.
10 Bie#$cy tryb pracy przygotowywania c.w.u.
Automat(yczny), Party, Wakacje, II )ród$o ciep$a, Wy$"czony.
11 Temperatura docelowa c.w.u.

PRZEJ)CIE DO EKRANU NAWIGACYJNEGO
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PROGRAMY SPECJALNE
Je&eli uruchomiono programy specjalne, ich symbole równie& 
pojawi! si" na ekranie nawigacyjnym.

 Tryb dost"pu instalatora lub serwisu

 Odpowietrzanie

 Program wygrzewu jastrychu

 Program skrócony

 Wymuszone ogrzewanie

 Wymuszone przygotowywanie c.w.u.

 Wymuszony tryb odszraniania

 W u&yciu jest port USB

 Zimny start (przerwij)
Pompy ciep$a powietrze/woda dysponuj! specjaln! 
funkcj! „zimnego startu“.
Gdy przy temperaturze zewn"trznej < 10°C tempera-
tura powrotu spadnie poni&ej 15°C, funkcja si" w$!czy. 
Uruchomi si" wtedy drugie (ród$o ciep$a, które b"dzie 
pracowa% samodzielnie do chwili wzrostu temperatury 
powrotu powy&ej 15°C. Dopiero wtedy spr"&arka pompy 
ciep$a b"dzie mog$a si" w$!czy%.
Tryb zimnego startu zako'czy si" po przekroczeniu tempe-
ratury powrotu 23°C.
Mo&na wy$!czy% funkcj" zimnego startu, wybieraj!c 
symbol  . Funkcja ta pozostanie nieaktywna do 
nast"pnego uruchomienia regulatora.

 WSKAZÓWKA
Po wybraniu symbolu programu specjalnego, na 
wy#wietlaczu pojawi si" menu tego programu.

Niektóre pozycje menu umo&liwiaj! / wymagaj! dokonania wy-
boru z kilku mo&liwo#ci. Zasada ogólna:

z pozycji oznaczonych kó$kami  mo&na wybra% tylko jedn%:

Kwadraciki oznaczaj! mo&liwo#% wyboru kilku pozycji:

Ekran nawigacyjny
Ekran nawigacyjny pokazuje dost"pne menu regulatora.

EKRAN PODSTAWOWY

1 Bie#$cy stan pompy ciep&a z informacj$ o czasie, przez jaki pompa znaj-
duje si" w tym stanie
2 Przyczyna stanu pompy ciep&a lub komunikat o awarii
3 Symbole menu regulatora
4 Informacja o zaznaczonym symbolu

Standardowe symbole, pokazywane w ustawienui fabrycznym:

 Symbol menu „Info + ustawienia“
Informacje i obs$uga instalacji
Podstawowe menu sterowania

 Symbol menu „Ogrzewanie“
Menu do ustawiania wszystkich parametrów obiegów 
grzewczych, w tym mieszanych
Rozszerzone menu sterowania

 Symbol menu „c.w.u.“
Menu do ustawiania wszystkich parametrów trybu 
przygotowywania c.w.u.
Rozszerzone menu sterowania

 Symbol menu „Serwis“
Menu do ustawienia parametrów instalacji.
Menu przeznaczone dla instalatora i serwisu
Dost"p do niektórych pozycji menu jest ograniczony!

INNE POZYCJE MENU
W zale&no#ci od pod$!czonego typu pompy ciep$a na ekranie na-
wigacyjnym mog! by% wy#wietlone dodatkowe symbole:

 Symbol menu „Po$!czenie równoleg$e - pompa nadrz"dna“.
Po$!czenie w kaskad" do czterech pomp ciep$a.
Menu dla instalatora.

 Symbol menu „Po$!czenie równoleg$e - pompa 
podrz"dna“. 
Menu dla instalatora.

 Symbol menu „Ch$odzenie“

 Symbol menu „Basen“

 Symbol menu „Fotowoltaika“

 Symbol menu „Instalacja solarna“
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 Menu „Info-+-ustawienia“

WYBÓR MENU

MENU „INFO + USTAWIENIA“ , C.O.

1 Pozycja „Bie#$cy tryb pracy“
Mo&liwo!ci: Automat.

Party (pomijanie programów czasowych)
Wakacje
II )r. ciep$a
Wy$.

2 Pozycja „Programy czasowe c.o.“
Wskazuje, czy pompa ciep$a pracuje w trybie dziennym, czy nocnym:

 Symbol trybu dziennego: temperatura docelowa wg krzywej grzewczej

 Symbol trybu nocnego: temperatura docelowa wg krzywej grzewczej skory-
gowanej o obni&enie nocne

3 Pozycja „Temperatura“
Pokazuje, o ile ró&ni si# docelowa temperatura powrotu od temperatury ustalonej na 
podstawie krzywej grzewczej.

USTAWIANIE TRYBU PRACY OGRZEWANIA

 WSKAZÓWKA
To menu ma t" sam! funkcj", co szybka zmiana trybu 
pracy na ekranie standardowym.
Obieg grzewczy i obieg mieszany 1 sterowane s! 
jednocze#nie.
Kolejne obiegi mieszane (obieg mieszany 2, obieg 
mieszany 3 przy zamontowanej p$ycie dodatkowej) b"d! 
tutaj pokazane tylko, je&eli zosta$y one ustawione w menu 
serwisowym na „roz$adowuj!cy“ lub „c.o.+ch$.“.

Bie&"cy tryb pracy jest oznaczony  :

Automat.
Tryb automatyczny - ogrzewanie pracuje wed$ug ustawionych programów czasowych.
Party
Praca ci"g$a w trybie dziennym. Programy czasowe s" ignorowane przez najbli!sze 24 
godziny lub do czasu r"cznego prze#$czenia na inny tryb pracy.
Wakacje
Praca ci"g$a z obni&on" temperatur". Temperatura docelowa jest korygowana o usta-
wione obni&enie do pocz$tku dnia okre%lonego jako koniec wakacji lub do czasu r"cznego 
prze#$czenia na inny tryb pracy.
Je&eli wybierze si# tryb „Wakacje“, na wy!wietlaczu pojawi si# nast#puj"cy ekran:

Od DD/MM/RRRR
Pocz"tek wakacji: dzie% / miesi"c / rok
Od DD/MM/RRRR
Koniec wakacji: dzie% / miesi"c / rok
Obni#enie o
Obni&enie temperatury docelowej na czas wakacji
Zakres nastaw:  -15°C  –  + 10°C 
 ustawiane w krokach 0,5°C

II 'r. ciep&a
Praca wed$ug krzywych grzewczych i programów czasowych bez uruchamiania 
spr#&arki, w$"czane jest tylko drugie )ród$o ciep$a.
Wy&.
Wy$"czenie pracy w trybie ogrzewania (= tryb letni). Automatycznie w$"cza si# wtedy 
funkcja ochrony przed zamarzaniem (temperatura docelowa powrotu = 15 °C; pompa 
ciep$a w$"czy si#, je&eli temperatura powrotu spadnie poni&ej tego poziomu). 
Przy pompach ciep$a powietrze/woda i temperaturze zewn#trznej ni&szej ni& 10°C 
warto!' jest podwy&szana do 20°C.
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Tydzie( (pn. – nd.)
Jednakowe przedzia$y czasowe dla wszystkich dni tygodnia
5 + 2 (pn. – pt., sob. – nd.)
Ró&ne przedzia$y w dni robocze i w weekend
Dni (pn. wt.…)
Ró&ne przedzia$y dla ka&dego dnia tygodnia

 WSKAZÓWKA
Ustawianie czasów pracy w pozycjach menu „Wszystkie“ 
oraz „Obieg mieszany 1“ odbywa si" w taki sam sposób, jak 
w opisanym poni&ej przypadku ustawiania „Programów 
czasowych obiegu grzewczego“.

Jednakowe godziny pracy przez ca$y tydzie'

Mo&na ustawi% maksymalnie trzy przedzia$y w ci!gu 24 godzin, 
w których b"dzie podwy&szana temperatura c.o. Ustalone 
przedzia$y czasowe odnosz! si" do ka&dego dnia tygodnia.

Poniedzia&ek – Niedziela
Wy!wietlone godziny odnosz" si# do ka&dego dnia tygodnia.
W okre!lonych tu godzinach docelowa temperatura powrotu b#dzie okre!lona przez 
krzyw" grzewcz" (= tryb dzienny). W pozosta$ych godzinach przy ustalaniu temperatu-
ry docelowej uwgl#dniane b#dzie obni&enie nocne (= tryb nocny).
1:
Przedzia$ 1 z przyk$adowymi godzinami
W pokazanym przyk$adzie w godzinach 06:00 – 10:00 temperatura docelowa b#dzie 
ustalana na podstawie nieskorygowanej krzywej grzewczej.
2:
Przedzia$ 2 z przyk$adowymi godzinami
W pokazanym przyk$adzie w godzinach 16:00 – 22:00 temperatura docelowa b#dzie 
ustalana na podstawie nieskorygowanej krzywej grzewczej.
3:
Przedzia$ 3 z przyk$adowymi godzinami
W pokazanym przyk$adzie nie zosta$ wykorzystany.

 Symbol trybu dziennego
Pokazuje, &e w okre!lonych godzinach ogrzewanie b#dzie dzia$a' w trybie dziennym.

Temperatura
Zmiana docelowej temperatury powrotu wyliczonej na podstawie krzywych grzewczych 
o to ustawienie (zakres nastaw: ± 5° C, w krokach 0,5*°C):

Ustawianie warto!ci ko%czy si# naciskaj"c pokr#t$o, zatwierdzaj"c w ten sposób 
ustawion" temperatur#.

USTAWIANIE PROGRAMÓW CZASOWYCH C.O.

 WSKAZÓWKA
Menu jest dost"pne tylko, je&eli wybrano tryb pracy 
„Automat(yczny)“.

Je&eli wybrane zostanie menu „Ustawienia c.o.“, na wy#wietlaczu 
pojawi si" (w zale&no#ci od ustawie' systemu) albo menu 
„Przedzia$y czasowe c.o.“, albo menu „Programy czasowe“.



12  Zastrzegamy mo!liwo"# zmian technicznych  |  83055200hDE – Instrukcja obs$ugi (2.0 / 2.1)  |  ait-deutschland GmbH

W okre!lonych tu godzinach docelowa temperatura powrotu b#dzie okre!lona przez 
krzyw" grzewcz" (= tryb dzienny). W pozosta$ych godzinach przy ustalaniu temperatu-
ry docelowej uwgl#dniane b#dzie obni&enie nocne (= tryb nocny).
1:
Przedzia$ 1 z przyk$adowymi godzinami
W pokazanym przyk$adzie w godzinach 06:00 – 12:00 od poniedzia$ku do pi"tku tem-
peratura docelowa b#dzie ustalana na podstawie nieskorygowanej krzywej grzewczej.
2:
Przedzia$ 2 z przyk$adowymi godzinami
W pokazanym przyk$adzie w godzinach 13:00 – 22:00 od poniedzia$ku do pi"tku tem-
peratura docelowa b#dzie ustalana na podstawie nieskorygowanej krzywej grzewczej.
3:
Przedzia$ 3 z przyk$adowymi godzinami
W pokazanym przyk$adzie nie zosta$ wykorzystany.

 Symbol trybu dziennego
Pokazuje, &e w okre!lonych godzinach ogrzewanie b#dzie dzia$a' w trybie dziennym.

 WSKAZÓWKA
Symbol  jest umieszczony na #rodku ekranu i dotyczy 
wszystkich trzech przedzia$ów czasowych.

 WSKAZÓWKA
Je&eli we wszystkich przedzia$ach czasowych pozostawi si" 
ustawienie fabryczne (00:00 – 00:00), ogrzewanie b"dzie 
dzia$a% wy$!cznie w trybie nocnym.

Menu przewin!% do do$u:

Sobota – Niedziela
Wy!wietlone godziny odnosz" si# do soboty i niedzieli.
W okre!lonych tu godzinach docelowa temperatura powrotu b#dzie okre!lona przez 
krzyw" grzewcz" (= tryb dzienny). W pozosta$ych godzinach przy ustalaniu temperatu-
ry docelowej uwgl#dniane b#dzie obni&enie nocne (= tryb nocny).
1:
Przedzia$ 1 z przyk$adowymi godzinami
W pokazanym przyk$adzie w godzinach 06:00 – 12:00 w sobot# i niedziel# temperatura 
docelowa b#dzie ustalana na podstawie nieskorygowanej krzywej grzewczej.
2:
Przedzia$ 2 z przyk$adowymi godzinami
W pokazanym przyk$adzie w godzinach 13:00 – 22:00 w sobot# i niedziel# temperatura 
docelowa b#dzie ustalana na podstawie nieskorygowanej krzywej grzewczej.
3:
Przedzia$ 3 z przyk$adowymi godzinami
W pokazanym przyk$adzie nie zosta$ wykorzystany.

 Symbol trybu dziennego
Pokazuje, &e w okre!lonych godzinach ogrzewanie b#dzie dzia$a' w trybie dziennym.

 WSKAZÓWKA
Symbol  jest umieszczony na #rodku ekranu i dotyczy 
wszystkich trzech przedzia$ów czasowych.

 WSKAZÓWKA
Symbol  jest umieszczony na #rodku ekranu i dotyczy 
wszystkich trzech przedzia$ów czasowych.

 WSKAZÓWKA
Je&eli we wszystkich przedzia$ach czasowych pozostawi si" 
ustawienie fabryczne (00:00 – 00:00), ogrzewanie b"dzie 
dzia$a% wy$!cznie w trybie nocnym.

Menu przewin!% do do$u. Zatwierdzi%  lub odwo$a%  wpro-
wadzone ustawienia:

 WSKAZÓWKA
Po zatwierdzeniu ustawie' podane godziny zostan! 
wpisane tak&e do obu pozosta$ych menu przedzia$ów 
czasowych c.o. („Obieg grzewczy 5+2“ i „Obieg grzewczy 
dni“). Jenocze#nie w$!czony zostanie program czasowy 
„Tydzie' (pn. – nd.)“. B"dzie on ponadto zaznaczony  w 
menu programów czasowych.

Ró&ne przedzia$y w dni robocze i w weekend

Dla obu grup dni „Poniedzia$ek – Pi!tek“ oraz „ Sobota – Niedziela“ 
(= weekend) mo&na ustali% po maksymalnie trzy przedzia$y 
czasowe, w których c.o. ma dzia$a% w trybie dziennym.

Poniedzia&ek – Pi$tek
Wy!wietlone godziny odnosz" si# do okresu od poniedzia$ku do pi"tku.
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 WSKAZÓWKA
Je&eli we wszystkich przedzia$ach czasowych pozostawi si" 
ustawienie fabryczne (00:00 – 00:00), ogrzewanie b"dzie 
dzia$a% wy$!cznie w trybie nocnym.

Przewijanie menu w dó$ powoduje pokazanie na ekranie kolej-
nych dni tygodnia. 

Po zako'czeniu ustawiania przedzia$ów menu przewin!% do do$u. 
Zatwierdzi%  lub odwo$a%  wprowadzone ustawienia:

MENU „INFO + USTAWIENIA“ , C.W.U.

1 Pozycja „Bie#$cy tryb pracy“
Mo&liwo!ci: Automat.

Party (=pomijanie programów czasowych)
Wakacje
II )r. ciep$a
Wy$.

2 Pozycja „Programy czasowe“
Pokazuje status trybu c.w.u.:

 przygotowywanie c.w.u. dozwolone
 przygotowywanie c.w.u. zabronione

3 Pozycja „Temperatura c.w.u.“.
Pokazuje docelow" temperatur# c.w.u.

 WSKAZÓWKA
O tym, czy pozycje „Temperatura c.w.u.“ i „cel –>“ b"d! po-
kazywane, decyduj! ustawienia systemu.

USTAWIANIE TRYBU PRACY C.W.U.

 WSKAZÓWKA
Je&eli we wszystkich przedzia$ach czasowych pozostawi 
si" ustawienie fabryczne (00:00 – 00:00), ogrzewanie 
b"dzie dzia$a% wy$!cznie w trybie nocnym.

Menu przewin!% do do$u. Zatwierdzi%  lub odwo$a%  wpro-
wadzone ustawienia:

Ró&ne przedzia$y dla ka&dego dnia

 WSKAZÓWKA
Je&eli zaprogramowano przedzia$y czasowe w menu 
„Tydzie' (pn. – nd.)“ wzgl"dnie „5 + 2 (pn. –pt., sob. – nd.)“, 
pojawi! si" one tak&e w tym menu. Dzi"ki temu $atwo 
mo&na zmieni% ustawienia, je&eli chce si" ich dokona% 
tylko dla na przyk$ad jednego dnia tygodnia.

Dla ka&dego dnia mo&na ustali% po maksymalnie trzy przedzia$y 
czasowe, w których c.o. ma dzia$a% w trybie dziennym.

Niedziela
Wy!wietlone godziny odnosz" si# do niedzieli
W okre!lonych tu godzinach docelowa temperatura powrotu b#dzie okre!lona przez 
krzyw" grzewcz" (= tryb dzienny). W pozosta$ych godzinach przy ustalaniu temperatu-
ry docelowej uwgl#dniane b#dzie obni&enie nocne (= tryb nocny).
1: Przedzia$ 1 z przyk$adowymi godzinami
W pokazanym przyk$adzie w godzinach 06:00 – 12:00 w niedziel# temperatura docelo-
wa b#dzie ustalana na podstawie nieskorygowanej krzywej grzewczej.
2: Przedzia$ 2 z przyk$adowymi godzinami
W pokazanym przyk$adzie w godzinach 13:00 – 22:00 w niedziel# temperatura docelo-
wa b#dzie ustalana na podstawie nieskorygowanej krzywej grzewczej.
3: Przedzia$ 3 z przyk$adowymi godzinami
W pokazanym przyk$adzie nie zosta$ wykorzystany.

  Symbol trybu dziennego
Pokazuje, &e w okre!lonych godzinach ogrzewanie b#dzie dzia$a' w trybie dziennym.

 WSKAZÓWKA
Symbol  jest umieszczony na #rodku ekranu i dotyczy 
wszystkich trzech przedzia$ów czasowych.
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 WSKAZÓWKA
Je&eli zostanie ustawiona taka temperatura c.w.u., która nie 
mo&e zosta% osi!gni"ta, pompa ciep$a zg$osi „awari" wy-
sokiego ci#nienia“ i zrestartuje si" automatycznie (a je&eli 
b"dzie wymagana praca w trybie c.o. - zostanie on urucho-
miony). Po up$ywie 2 godzin przygotowywanie c.w.u. ro-
zpocznie si" od nowa, jednak z automatycznie obni&on! 
przez program regulatora temperatur! docelow! c.w.u. o 
1°C. Je&eli i taka temperatura nie zostanie osi!gni"ta, ca$y 
proces jest powtarzany, dopóki nie zostanie uzyskana od-
powiednio obni&ona temperatura docelowa c.w.u.
Ustawiona temperatura po"$dana nie jest zmieniana.

USTAWIANIE PROGRAMÓW CZASOWYCH C.W.U.
Menu jest dost"pne tylko, je&eli wybrano tryb pracy 
„Automat(yczny)“.

 Ustawianie przedzia$ów czasowych dla trybu c.w.u. odbywa 
si" w sposób opisany w sekcji „Ustawianie programów cza-
sowych c.o.“ (od strony 11).

 WSKAZÓWKA
Prosimy zwróci% uwag", &e godziny wprowadzane w menu 
„Programy czasowe c.w.u.“ okre#laj! czas z a k a z u p ra c y 
w trybie c.w.u. W podanych godzinach tryb c.w.u. b"dzie 
wy$!czony.

Je&eli pomimo aktywnego zakazu pracy potrzebna jest ciep$a 
woda, mo&na wykorzysta% funkcj" „Szybkiego $adowania“, która 
ignoruje programy czasowe.

 Strona 23, „Szybkie $adowanie“

PROGRAMY OCHRONNE
 Strona 24, „Termiczna dezynfekcja“ und „Cyrkulacja“

Bie&"cy tryb pracy jest oznaczony  symbolem  :

Automat.
Przygotowywanie c.w.u. w godzinach okre!lonych w programach czasowych jest zab-
ronione.
Party
Przygotowywanie c.w.u. jest dozwolone przez najbli!sze 24 godziny lub do r"cznego wy-
brania innego trybu pracy
Wakacje
Przygotowywanie c.w.u. do pocz$tku dnia okre%lonego jako koniec wakacji lub do czasu 
r"cznego prze#$czenia na inny tryb pracy jest zabronione.
Po wybraniu trybu „Wakacje“ pojawi si# ekran:

Od DD/MM/RRRR
Pocz"tek wakacji: dzie% / miesi"c / rok
Do DD/MM/RRRR
Koniec wakacji: dzie% / miesi"c / rok

 WSKAZÓWKA
Je&eli ustawiono cykliczn! „Termiczn! dezynfekcj"“, jej 
uruchamianie zostaje wstrzymane a& do pierwszego cyklu 
pracy c.w.u. po zako'czeniu „Wakacji“.

II 'r. ciep&a
Praca wed$ug programów czasowych bez uruchamiania spr#&arki, w$"czane jest tylko 
drugie )ród$o ciep$a.
Wy&.
Przygotowywanie c.w.u. jest wy$"czone.

USTAWIANIE TEMPERATURY C.W.U.

Ustawi' po&"dan" temperatur# c.w.u. Temp. min.: 30°C. 
Zatwierdzi' wprowadzon" temperatur# naciskaj"c pokr#t$o.

 WSKAZÓWKA
Przy zastosowaniu zalecanych przez producenta zasobni-
ków c.w.u., pompa ciep$a mo&e przygotowa% ciep$! wod" 
u&ytkow! o temperaturze o ok. 7 K ni&szej od maksymalnej 
temperatury zasilania pompy ciep$a.
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Przyk$ad:
Organizuj! Pa'stwo przyj"cie u siebie w domu i chc! na krótki 
czas w$!czy% ci!g$y tryb dzienny dla c.o. i c.w.u. Po przyj"ciu 
ogrzewanie i przygotowywanie c.w.u. powinny pracowa% w trybie 
automatycznym.

Po zako'czeniu przyj"cia:

Automat.
Wszystkie funkcje prze$"czone na tryb automatyczny i pracuj" zgodnie z ich programa-
mi czasowymi.

 WSKAZÓWKA
Je&eli ró&ne tryby pompy ciep$a maj! pracowa% w ró&nych 
trybach pracy (np. c.o. „Wy$.“, c.w.u. „Automat.“), nale&y 
wybra% menu danego trybu pompy ciep$a (c.o., c.w.u., …) i 
tam ustawi% odpowiedni tryb pracy.

 Strona 10, „Ustawianie trybu pracy c.o.“ i strona 13, 
„Ustawianie trybu pracy c.w.u.“

MENU „INFO + USTAWIENIA“ , CA*A INSTALACJA

1 Pozycja „Bie#$cy tryb pracy“
Mo&liwo!ci: Automat.

Party (=praca ci"g$a w trybie dziennym)
Wakacje
Wy$.
– – – –

Przerywana linia oznacza, &e poszczególne tryby pompy ciep$a pracuj" w ró&nych try-
bach pracy.

Sposób ustawiania jednakowego trybu pracy dla ca$ej instalacji:

Bie&"cy tryb pracy jest oznaczony symbolem  :

Teraz mo&na wybra%, w jakim trybie powinna pracowa% ca$a in-
stalacja. W przypadku wyboru „Wakacji“ nale&y poda% jeszcze 
dat" ko'ca wakacji.

 Strona 10, „Ustawianie trybu pracy c.o.“, Tryb „Wakacje“

 WSKAZÓWKA
Wybrany w tym menu tryb pracy b"dzie automatycznie 
ustawiony dla wszystkich trybów (funkcji) pompy ciep$a.
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 Menu „Ogrzewanie“

WYBÓR MENU

Pozycja „Tryb pracy“
prowadzi do menu „Tryb pracy c.o.“
Pozycja „Temperatura + –“
prowadzi do menu „Ustawienie temperatury c.o.“
Pozycja „Krzywe grzewcze“
prowadzi do menu „Krzywe grzewcze c.o.“
Pozycja „Programy czasowe“
prowadzi do menu „Programy czasowe c.o.“
Pozycja „Granica grzania“
prowadzi do menu „Granica grzania“

USTAWIANIE TRYBU PRACY OGRZEWANIA

Bie&"cy tryb pracy jest oznaczony symbolem  :

 Strona 10, „Ustawianie trybu pracy c.o.“

USTAWIANIE TEMPERATURY

Pozycja „Odchylenie temperatury“
Warto!' ustawiana w krokach 0,5°C
Dopasowanie warto!ci z krzywej grzewczej

 WSKAZÓWKA
W tym menu dopasowuje si" krzyw! grzewcz!. Po zat-
wierdzeniu zmiany temperatury krzywa grzewcza automa-
tycznie dostosuje si" do wprowadzonych zmian.

To znaczy: na podstawie zmian w menu „Temperatura 
c.o.  + -“ program regulatora oblicza na nowo punkt 
ko'cowy, wzgl"dnie pocz!tkowy krzywej grzewczej w 
zale&no#ci od temperatury zewn"trznej i przesuwa odpo-
wiednio krzyw!.

Zmiana temperatury

Warto!' ustawiana w krokach 0,5°C.
Dopasowanie warto!ci z krzywej grzewczej
Podwy!szanie temperatury:
Wybra' pozycj# „+ /*–“ . Przy obrotach pokr#t$a w prawo docelowa temperatura pow-
rotu b#dzie podwy&szana w krokach po 0,5°C.
Obni!anie temperatury:
Wybra' pozycj# „+ /*–“ . Przy obrotach pokr#t$a w lewo docelowa temperatura powrotu 
b#dzie obni&ana w krokach po 0,5°C.

 WSKAZÓWKA
Na pocz!tku zmieni% temperatur" tylko o 0,5°C.
Przed kolejn! zmian! odczeka% 2 do 3 dni, &eby 
si" przekona%, jak poprzednia zmiana wp$yn"$a na 
temperatur" w pomieszczeniach.

 WSKAZÓWKA
Po zatwierdzeniu zmian krzywe grzewcze zostan! automa-
tycznie zmienione zgodnie z podan! wielko#ci!, a warto#% 
w pozycji „Odchylenie temperatury“ zostanie wyzerowana.

Je&eli zmiana krzywej zostanie zatwierdzona, na wy#wietlaczu 
pojawi si" odpowiednia informacja.

USTAWIANIE KRZYWYCH GRZEWCZYCH

Nazw! „krzywe grzewcze“ okre#la si" wykresy zale&no#ci tempe-
ratury wody grzewczej instalacji c.o. od temperatury zewn"trznej. 
Temperatura wody grzewczej b"dzie wzrasta% (spada%) wraz ze 
spadkiem (wzrostem) temperatury zewn"trznej.

 WSKAZÓWKA
Przy ustawieniu „We. an.“ (Wej#cie analogowe“) w menu 
ustawie' systemu temperatura docelowa jest ustalana na 
podstawie podanej zewn"trznie warto#ci.

 WSKAZÓWKA
Ustawienia obiegu c.o. reguluj! zale&ne od temperatury 
zewn"trznej cykle pracy pompy ciep$a.
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Ustawianie punktu ko'cowego krzywej grzewczej

Pole punktu ko%cowego krzywej grzewczej z docelow" temperatur" powrotu.

 WSKAZÓWKA
Punkt ko'cowy krzywej grzewczej ustawia si" zawsze dla 
temperatury zewn"trznej -20°C. Jest to tylko punkt orien-
tacyjny, poni&ej tej temperatury pompa ciep$a dalej reali-
zuje tryb c.o. (minimalna temperatura zewn"trzna pracy 
spr"&arki dotyczy tylko pomp ciep$a typu powietrze/
woda), a docelowa temperatura powrotu jest coraz wy&sza 
wraz ze spadkiem temperatury zewn"trznej (krzywa 
grzewcza nie zmieniaj!c nachylenia jest przed$u&ana). Do-
celowe temperatury mo&na sprawdzi% w kalkulatorze. 
Mo&na w nim tak&e ustali% w$a#ciwy punkt ko'cowy krzy-
wej grzewczej w przypadku, gdy pompa ciep$a jest zain-
stalowana w stre1e klimatycznej, w której minimalna tem-
peratura zewn"trzna jest wy&sza ni& -20°C.

 Strona 18, „Dopasowanie punktu ko'cowego krzywej 
grzewczej do temperatury doborowej“

 WSKAZÓWKA
Podane dla obiegu grzewczego temperatury wody grzew-
czej s! temperaturami na powrocie. Temperatura zasilania 
b"dzie od niej wy&sza o ró&nic" temperatur.

 Przyk$adowy wykres:

X temperatura zewn"trzna
Y temperatura powrotu
1 punkt ko'cowy krzywej grzewczej
2 punkt pocz!tkowy krzywej grzewczej
F ochrona przed zamarzaniem

 krzywa grzewcza z punktem ko'cowym krzywej grzewczej 
45 °C (na przyk$ad przy instalacji z grzejnikami)

 krzywa grzewcza z punktem ko'cowym krzywej grzewczej 
30 °C (na przyk$ad przy instalacji pod$ogowej) 
w obu przypadkach przy temperaturze zewn"trznej -20°C 
oraz punkcie pocz!tkowym krzywej grzewczej 20°C 
przy temperaturze zewn"trznej +20°C.

Ustawi% dalsze parametry („Przesuni"cie równoleg$e“, „Obni&enie 
nocne“) lub przewin!% ekran do do$u i kontynuowa% od strony 
18, „Dopasowanie punktu ko'cowego krzywej grzewczej do 
temperatury doborowej“.

USTAWIANIE KRZYWEJ GRZEWCZEJ OBIEGU 
GRZEWCZEGO

 WSKAZÓWKA
W menu wybra% pozycj" „Obieg grzewczy“. Krzyw! 
grzewcz! mo&na ustawi%, je&eli dla danego obiegu nie 
ustawiono sterowania sta$otemperaturowego.

 Strona 19, „Ustawianie sta$ej temperatury“

 Docelowa temperatura powrotu c.o.

  Temperatura zewn"trzna

1 Pozycja „Punkt ko(cowy krzywej grzewczej“
 Symbol „Punktu ko'cowego krzywej grzewczej“

45 °C Pole „Punkt ko'cowy krzywej grzewczej“
 W tym przyk$adzie: 45 °C
-20 °C Pole „Temperatura zewn"trzna“
 (pole niedost"pne do zmian)
Przyk$ad obrazuje przypadek, gdy przy temperaturze 
zewn"trznej -20°C docelowa temperatura powrotu c.o. wy-
nosi 45°C.

2 Pozycja „Przesuni"cie równoleg&e“
 Symbol „Przesuni"cia równoleg$ego“

20 °C Pole „Przesuni"cie równoleg$e“.
 W tym przyk$adzie: 20 °C (brak przesuni"cia)
20 °C Pole „Temperatura zewn"trzna“
Przyk$ad obrazuje przypadek, gdy przy temperaturze 
zewn"trznej 20°C punkt pocz!tkowy krzywej grzewczej 
wynosi 20°C.
Podwy&szenie warto#ci w polu „Przesuni"cie równoleg$e“ 
na np. 22°C spowoduje przesuni"cie równoleg$e krzy-
wej grzewczej o 2°C do góry, obni&enie do np. 18°C - 
przesuni"cie równoleg$e krzywej grzewczej o 2°C w dó$.

3 Pozycja „Obni#enie nocne“

 Symbol trybu nocnego: obni&ona temperatura do-
celowa

-5 °C Pole „Ró&nica temperatury“
Przyk$ad obrazuje przypadek, gdy docelowa temperatura 
powrotu w trybie nocnym jest ni&sza o 5°C od tej w trybie 
dziennym.
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Obni&enie nocne

Przyk$adowy wykres:

AB

15° C

X temperatura zewn"trzna
Y temperatura powrotu
F ochrona przed zamarzaniem

 krzywa grzewcza w trybie dziennym
 krzywa grzewcza przesuni"ta równolegle 

o -5°C w trybie nocnym

Docelowa temperatura powrotu w trybie nocnym b"dzie o 
5°C ni&sza ni& w trybie dziennym przy tej samej temperaturze 
zewn"trznej.

 WSKAZÓWKA
Je&eli ustawiono tryb pracy „Automat.“, program regula-
tora sam b"dzie prze$!cza% tryb dzienny i nocny.

Dopasowanie punktu ko'cowego krzywej grzewczej do 
temperatury doborowej

 WSKAZÓWKA
Potrzebne tylko, gdy chce si" zmieni% docelow! 
temperatur" powrotu przy temperaturze doborowej 
(zewn"trznej) dla danej strefy klimatycznej.

Pole „Dobrane“ Temperatura doboru dla danej strefy klimatycznej
Pole „Wyliczone“ Wyliczona na podstawie ustawionej krzywej grzewczej 

temperatura powrotu przy dobranej linijk# wy&ej tempe-
raturze zewn#trznej

Przesuni"cie równoleg$e

Temperatura powrotu. 
Obrót pokr#t$a w prawo oznacza przesuni#cie równoleg$e krzywej grzewczej o 0,5°C w 
gór#. 
Obrót pokr#t$a w lewo oznacza przesuni#cie równoleg$e krzywej grzewczej o 0,5°C w 
dó$.

 WSKAZÓWKA
Przesuni"cie równoleg$e dotyczy obu trybów- dziennego 
i nocnego.

 Przyk$adowy wykres:

X temperatura zewn"trzna
Y temperatura powrotu
F ochrona przed zamarzaniem

 krzywa grzewcza z punktem ko'cowym 30 °C i punktem 
pocz!tkowym 20 °C

 krzywa grzewcza po przesuni"ciu równoleg$ym o 10°C do 
góry

Zako'czy% ustawianie przesuni"cia równoleg$ego.

Ustawi% dalsze parametry („Obni&enie nocne“) lub przewin!% ek-
ran do do$u i kontynuowa% od strony 18, „Dopasowanie punk-
tu ko'cowego krzywej grzewczej do temperatury doborowej“.
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Program obliczy wynikaj!c! z ustawionej krzywej grzewczej 
temperatur" powrotu przy temperaturze zewn"trznej -12°C i 
poka&e j! w polu „Wyliczone“. W powy&szym przyk$adzie: +24,0°C:

Je&eli wyliczona temperatura powrotu odpowiada &yczeniom 
u&ytkownika, mo&na opu#ci% to menu.

Je&eli jednak instalacja ma pracowa% (przy tej temperaturze 
zewn"trznej) z inn! temperatur! powrotu, powróci% do poprzed-
niego ekranu i w pozycji „Punkt ko'cowy krzywej grzewczej“ 
wybra% pole „Punkt ko'cowy krzywej grzewczej“ i podwy&szy% 
lub obni&y% temperatur" powrotu (w zale&no#ci od &yczenia).

Nast"pnie sprawdzi% warto#% pokazan! w pozycji „Wyliczone“.

Powtarza% te kroki a& do momentu, gdy wyliczona warto#% b"dzie 
odpowiada% &yczeniom u&ytkownika.

Wtedy zatwierdzi% zmiany i wyj#% z tego menu.

 WSKAZÓWKA
Dok$adne dopasowanie obliczonej warto#ci z wybran! 
przez siebie nie jest zawsze mo&liwe, poniewa& minimalna 
zmiana warto#ci temperatury dla „Punktu ko'cowego 
krzywej grzewczej“ wynosi 0,5 °C. Nale&y zaakceptowa% 
warto#% najbardziej zbli&on! do wybranej.

 WSKAZÓWKA
Ta cz"#% menu krzywych grzewczych s$u&y wy$!cznie jako 
kalkulator i za jej pomoc! nie wprowadza si" zmian do 
ustawie'. Krzyw! grzewcz! zmienia si" tylko na pierwszym 
ekranie tego menu („Punkt ko'cowy krzywej grzewczej“, 
„Przesuni"cie równoleg$e“, „Obni&enie nocne“).

 WSKAZÓWKA
W$a#ciwe ustawienie krzywej grzewczej jest bardzo 
wa&ne dla optymalnego dzia$ania instalacji. Zbyt wysoko 
ustawiona krzywa podwy&sza zu&ycie energii!

 WSKAZÓWKA
Ustawienia obiegu grzewczego reguluj! zale&ne od tem-
peratury cykle pracy pompy ciep$a.

USTAWIANIE KRZYWEJ GRZEWCZEJ OBIEGU 
MIESZANEGO-1

 WSKAZÓWKA
Dost"p do menu krzywej grzewczej obiegu mieszanego 
1 jest mo&liwy tylko, gdy w instalacji jest obieg z zawo-
rem mieszaj!cym, a obieg mieszany 1 zosta$ ustawiony w 
menu ustawie' systemowych jako „roz$adowuj!cy“.

Na wy#wietlaczu pojawi sie menu „Krzywe grzewcze - Obieg 
mieszany 1“. Krzywe grzewcze mo&na ustawi%, o ile nie ustawiono 
sterowania sta$otemperaturowego danego obiegu.

 Strona 19, „Ustawianie sta$ej temperatury“

Prosimy post"powa% wed$ug wskazówek zamieszczonych na  
stronie 17, „Ustawianie krzywej grzewczej obiegu grzewcze-
go“

 WSKAZÓWKA
Przy ustawianiu krzywej grzewczej obiegów mieszanych 
ustawiane temperatury s! temperaturami zasilania.

USTAWIANIE STA*EJ TEMPERATURY

 WSKAZÓWKA
Ustawi% sta$! temperatur" mo&na tylko wtedy, gdy wyb-
rano tak! opcj" w ustawieniach systemu.

 Cz"#% 2 instrukcji regulatora pompy ciep$a i c.o., rozdzia$ 
„Serwis“, Sekcje „Ustawienia systemu“, „Sterowanie OG“ i 
„Sterowanie OM1“.

 WSKAZÓWKA
Regulacja sta$otemperaturowa oznacza prac" niezale&n! 
od temperatury zewn"trznej.
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Sta$a temperatura - obieg mieszany+1

Je&eli w ustawieniach systemu w$"czono sterowanie sta$otemperaturowe, na ekranie 
pojawi si# menu „Krzywe grzewcze“ (st"d przej!' do menu „Warto!' sta$a - obieg 
mieszany 1“).

Przej#% do pozycji „Zasilanie“, ustawi% po&!dan! temperatur" i 
zapisa% zmiany.

 WSKAZÓWKA
Je&eli w ustawieniach systemu w$!czono sterowanie 
sta$otemperaturowe oraz granic" grzania, po przekrocze-
niu granicy grzania pompa ciep$a wy$!cza si". Wy$!cza si" 
wtedy tak&e pompa HUP.

Przyk$adowa krzywa grzewcza przy w$!czonej opcji sterowania 
sta$otemperaturowego:

X temperatura zewn"trzna
Y temperatura powrotu
F ochrona przed zamarzaniem

 sta$a temperatura (w przyk$adzie: + 35°C)

PROGRAMY CZASOWE C.O.

 Strona 11, „Ustawianie programów czasowych obiegu 
grzewczego“

Sta$a temperatura - obieg grzewczy

Je&eli w ustawieniach systemu w$"czono sterowanie sta$otemperaturowe, na ekranie 
pojawi si# menu „Krzywe grzewcze“ (st"d przej!' do menu „Warto!' sta$a - c.o.“) lub 
bezpo!rednio menu „Warto!' sta$a - c.o.“ .

Przej#% do pozycji „Powrót“, ustawi% po&!dan! temperatur" i 
zapisa% zmiany.

 WSKAZÓWKA
Je&eli w ustawieniach systemu w$!czono sterowanie 
sta$otemperaturowe oraz granic" grzania, po przekrocze-
niu granicy grzania pompa ciep$a wy$!cza si". Wy$!cza si" 
wtedy tak&e pompa HUP.
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 Menu „c.w.u.“

WYBÓR MENU

Pozycja „Tryb pracy“
prowadzi do menu „Tryb pracy c.w.u.“
Pozycja „Temperatura + –“
prowadzi do menu „Temperatura po&"dana / docelowa c.w.u.“
(je&eli tryb c.w.u. jest sterowany termostatem, to menu si# nie pojawi)
Pozycja „Programy czasowe“
prowadzi do menu „Programy czasowe c.w.u.“
Pozycja „Szybkie &adowanie“
prowadzi do menu „Szybkie $adowanie“
Pozycja „Programy ochronne“
prowadzi do menu „Programy ochronne“

USTAWIANIE TRYBU PRACY C.W.U.

Bie&"cy tryb pracy jest oznaczony symbolem  :

 Strona 13, „Ustawianie trybu pracy c.w.u.“

USTAWIANIE TEMPERATURY C.W.U.

 WSKAZÓWKA
Je&eli tryb c.w.u. jest sterowany termostatem, nie mo&na 
ustawi% temperatury docelowej. W takim przypadku na 
wy#wietlaczu nie pojawi si" pozycja menu „Tempera-
tura + -“.

 WSKAZÓWKA
Je&eli zostanie ustawiona temperatura c.w.u., której 
pompa ciep$a nie mo&na osi!gn!%, na regulatorze po-
jawi si" alarm o awarii wysokiego ci#nienia.  Jest to b$!d 
samoresetuj!cy si", pompa ciep$a zrestartuje si" samo-
czynnie. Je&eli wyst!pi zapotrzebowanie na ogrzewanie - 
pompa ciep$a w$!czy tryb c.o., je&eli nie - po dwóch god-
zinach ponownie rozpocznie przygotowywanie c.w.u., 
obni&aj!c przy tym o  1°C docelow! temperatur!. Je&eli 
tak&e ta temperatura nie mo&e zosta% osi!gni"ta, ca$y pro-

GRANICA GRZANIA

Wymagane ustawienie: granica grzania w ustawieniach systemu 
na „tak“. 

Histereza granicy grzania = 0,2*K

Je&eli #rednia temperatura zewn"trzna z ostatnich 24 godzin jest 
wy&sza od okre#lonej w pozycji „Granica grzania“ temperatury, 
tryb ogrzewania zostanie wy$!czony.

 Ustawianie granicy grzania: Cz"#% 2 instrukcji regulatora 
pompy ciep$a i c.o., menu „Serwis“, sekcja „Ustawienia syste-
mu“
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TEMPERATURA C.W.U. Z DOGRZEWANIEM
Przy w$!czonej funkcji dogrzewania c.w.u. w przypadku, gdy 
po&!dana temperatura c.w.u. nie mo&e zosta% osi!gni"ta prac! 
samej spr"&arki, regulator w$!czy drugie (ród$o ciep$a.

 WSKAZÓWKA
Funkcj" „Dogrzewania c.w.u.“ w$!cza si" w menu 
„Ustawienia systemu“:

 WSKAZÓWKA
Korzystanie z funkcji dogrzewania c.w.u. mo&e powodowa% 
zwi"kszone koszty eksploatacji.

Dlatego przy w$!czaniu tej funkcji pojawia si" pro#ba o 
potwierdzenie decyzji.

Po potwierdzeniu funkcja „Dogrzewanie c.w.u.“ zostaje w$"czona.
Wybieraj"c symbol  odwo$uje si# w$"czenie funkcji „Dogrzewanie c.w.u.“.

ces jest powtarzany tak d$ugo, a& cykl przygotowywania 
zako'czy si" bezawaryjnie.

Ustawiona temperatura po&!dana nie jest zmieniana i w 
dalszym ci!gu mo&na j! odczyta% w menu c.w.u.

TEMPERATURA C.W.U. BEZ DOGRZEWANIA 
.USTAWIENIE FABRYCZNE/

Temp. po#$dana
wybrana przez u&ytkownika temperatura w zasobniku
Zakres nastaw: 30*°C – 65*°C, ustawiane w krokach 0,5°C
Wprowadzi' temperatur# i zatwierdzi' zmiany.
Temp. c.w.u. - pc
Maksymalna temperatura c.w.u., któr" ostatnim razem by$a w stanie przygotowa' 
pompa ciep$a

 WSKAZÓWKA
Przy ni&szej temperaturze dolnego (ród$a mo&e si" 
zdarzy%, &e pompa ciep$a nie b"dzie w stanie osi!gn!% 
swojej maksymalnej temperatury zasilania. Przy wy&szych 
temperaturach po&!danych c.w.u. mo&e to oznacza%, &e 
tak&e ciep$a woda w zasobniku nie nie b"dzie podgrzewa-
nia do ustawionej temperatury. 
Pompa ciep$a wy$!czy si" automatycznie po osi!gni"ciu 
granicy zastosowania. Ostatnio osi!gni"ta temperatura 
w zasobniku zostanie zapisana jako „Temp. c.w.u. - 
pc“ i b"dzie jednocze#nie temperatur! docelow! w 
trybie c.w.u. Pompa ciep$a w$!czy si" w tym trybie, gdy 
temperatura w zasobniku spadnie o warto#% wi"ksz! ni& 
histereza (ustawienie fabryczne: 2 K) od „Temp. c.w.u. - 
pc“. Je&eli w tym cyklu zostanie osi!gni"ta temperatura 
zapisana jako „Temp. c.w.u. - pc“, pompa ciep$a b"dzie 
próbowa% osi!gn!% warto#% ustawion! przez u&ytkownika 
(temperatur" po&!dan!) w krokach po 0,5 K na cykl. Je&eli 
temperatura docelowa nie zostanie osi!gni"ta (tak&e poza 
obszarem okre#lonym histerez!), warto#% w pozycji „Temp. 
c.w.u. - pc“ zostanie pomniejszona o 1+K.

 WSKAZÓWKA
Przy zastosowaniu zalecanych przez producenta zasobni-
ków c.w.u., pompa ciep$a mo&e przygotowa% ciep$! wod" 
u&ytkow! o temperaturze o ok. 7 K ni&szej od maksymalnej 
temperatury zasilania pompy ciep$a.
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Temperatura docelowa
Ustawiona temperatura docelowa w zasobniku c.w.u.
Zakres nastaw: 30*°C – 65*°C, ustawiane w krokach 0,5°C
Wprowadzi' temperatur# i zatwierdzi' zmiany.
Temp. c.w.u. - pc
Maksymalna temperatura c.w.u., któr" ostatnim razem by$a w stanie przygotowa' 
pompa ciep$a

 WSKAZÓWKA
Je&eli docelowa temperatura c.w.u. nie mo&e zosta% 
osi!gni"ta prac! samej spr"&arki, pompa ciep$a wy$!czy 
j!, a ró&nic" pomi"dzy „Temp. c.w.u. - pc“ a „Temperatur! 
docelow!“ pokryje wykorzystuj!c drugie (ród$o ciep$a (np. 
grza$k" elektryczn!):

„Temp. c.w.u. - pc“ jest zawsze temperatur! docelow! w 
trybie c.w.u. Pompa ciep$a w$!czy si" w tym trybie, gdy 
temperatura w zasobniku spadnie o warto#% wi"ksz! ni& 
histereza (ustawienie fabryczne: 2 K) od „Temp. c.w.u. - 
pc“. Je&eli w tym cyklu zostanie osi!gni"ta temperatura 
zapisana jako „Temp. c.w.u. - pc“, pompa ciep$a b"dzie 
próbowa% osi!gn!% warto#% ustawion! przez u&ytkownika 
(temperatur" po&!dan!) w krokach po 0,5 K na cykl. Je&eli 
to si" nie powiedzie, regulator wy$!czy spr"&ark" pompy 
ciep$a i uruchomi drugie (ród$o ciep$a, które podgrzeje 
wod" do temperatury po&!danej.

 WSKAZÓWKA
Przy zastosowaniu zalecanych przez producenta zasobni-
ków c.w.u., pompa ciep$a mo&e przygotowa% ciep$! wod" 
u&ytkow! o temperaturze o ok. 7 K ni&szej od maksymalnej 
temperatury zasilania pompy ciep$a.

PROGRAMY CZASOWE C.W.U.

 Programy czasowe trybu c.w.u. ustawia si" w taki sam 
sposób, jak opisano w rozdziale „Ustawianie programów cza-
sowych c.o.“ (od strony Strona 11).

 WSKAZÓWKA
Prosimy zwróci% uwag", &e godziny podawane w menu 
„Przedzia$y czasowe c.w.u.“ s! godzinami, w których ciep$a 
woda u&ytkowa, n i e b & d z i e p r z yg o t ow y w a n a 
Symbol przekre#lonego kranu ma przypomina%, &e w po-
danych przedzia$ach przygotowywanie c.w.u. jest niedo-
zwolone (zablokowane).

SZYBKIE *ADOWANIE

Je&eli potrzebna jest ciep$a woda u&ytkowa pomimo aktywnej 
czasowej blokady trybu c.w.u., mo&na j! przygotowa% bez zmiany 
ustawie' programów czasowych dzi"ki funkcji „Szybkiego 
$adowania zasobnika“.

 WSKAZÓWKA
„Szybkie $adowanie“ jest w$!czane tylko, gdy pojawi si" 
zapotrzebowanie na ciep$! wod". Je&eli pompa ciep$a 
pracuje w programie specjalnym (program wygrzewu 
jastrychu, wymuszone ogrzewanie, odszranianie, …), szyb-
kie $adowanie nie uruchomi si".

Automatyczny komunikat o statusie programu
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Wybra% pole „Szybkie $adowanie“ i zatwierdzi%.

Program szybkiego $adowania wy$!cza si" analogicznie.

PROGRAMY OCHRONNE

TERMICZNA DEZYNFEKCJA

Termiczna dezynfekcja umo&liwia osi!gni"cie przy pomocy 
drugiego (ród$a ciep$a wy&szej temperatury wody w zasobniku, 
ni& jest to mo&liwe sam! pomp! ciep$a.

 WSKAZÓWKA
Pozycja „Termiczna dezynfekcja“ pojawi si" tylko wtedy, 
gdy ustawienia systemu zezwalaj! na wsparcie pompy 
ciep$a w trybie c.w.u. drugim (ród$em ciep$a. 

 WSKAZÓWKA
Termiczna dezynfekcja nie w$!czy si", je&eli c.w.u. jest w 
trybie „Wakacje“ lub „Wy$.“.

Wybór dnia lub dni, w które ma by' przeprowadzana dezynfekcja.

 WSKAZÓWKA
„Tryb ci!g$y“ oznacza, &e termiczna dezynfekcja odb"dzie 
si" po ka&dym cyklu przygotowywania c.w.u. Samo przy-
gotowywanie c.w.u. uruchamia si" wed$ug normalnych 
zasad - po spadku temperatury o wi"cej ni& histerez" 
poni&ej temperatury docelowej.
„Tryb ci!g$y“ mo&na w$!czy% tylko, je&eli wy$!czone jest 
dogrzewanie c.w.u. (  Strona 22).

Termiczna dezynfekcja zaczyna si" zawsze o 0:00, tak&e je&eli w 
tej godzinie zablokowano programami czasowymi przygotowy-
wanie c.w.u.

Termiczna dezynfekcja z drugim (ród$em ciep$a 1
Poniewa& II (r. ciep$a 1 jest zamontowane na zasilaniu pompy 
ciep$a, pompa ciep$a nie mo&e podczas dezynfekcji pracowa% 
w trybie c.o. -eby jak najszybciej przeprowadzi% dezynfekcj", 
drugie (ród$o ciep$a 1 uruchomi si" po osi!gni"ciu przez 
spr"&ark" docelowej temperatury c.w.u. Sama spr"&arka wy$!czy 
si" z powodu osi!gni"cia maksymalnej temperatury zasilania lub 
przekroczenia dopuszczalnego ci#nienia w obiegu ch$odniczym.
Je&eli spr"&arka zostanie wy$!czona przez presostat wysokiego 
ci#nienia, w pami"ci regulatora zostanie zapisana temperatura za-
silania, przy której to nast!pi$o, a przy nast"pnym cyklu spr"&arka 
zostanie wy$!czona przez regulator przy osi!gni"ciu temperatu-
ry o 1 K ni&szej ni& zapisana. Ta warto#% jest usuwana z pami"ci w 
przypadku zresetowania regulatora.
Drugie (ród$o ciep$a 1 pozostaje w$!czone a& do osi!gni"cia do-
celowej temperatury dezynfekcji. Przez ca$y czas uruchomiona 
pozostaje pompa obiegowa c.w.u. / zawór prze$!czny (BUP).

Termiczna dezynfekcja z drugim (ród$em ciep$a 2
Poniewa& II (r. ciep$a 2 jest umieszczona w zasobniku, spr"&arka 
mo&e pracowa% podczas dezynfekcji. W takim przypadku 
spr"&arka pracuje tylko do docelowej temperatury c.w.u., a dalsz! 
cz"#% pracy wykonuje wy$!cznie drugie (ród$o ciep$a 2. Przy 
wy$!czeniu spr"&arki wy$!czona zostaje tak&e pompa obiegowa 
c.w.u. / zawór prze$!czny (BUP), a spr"&arka mo&e si" uruchomi% 
w trybie c.o.

Je&eli podczas dezynfekcji spr"&arka zosta$a ju& wy$!czona, a 
temperatura docelowa c.w.u. nie zosta$a osi!gni"ta, spr"&arka 
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mo&e si" ponownie w$!czy% (na przyk$ad przy awarii drugiego 
(ród$a ciep$a).
Je&eli docelowa temperatura dezynfekcji nie zostanie osi!gni"ta 
przez pi"% godzin, dezynfekcja zostanie przerwana. Nast"pnej 
doby dezynfekcja zostanie ponownie uruchomiona, d!&!c do 
osi!gni"cia zadanej temperatury.

CYRKULACJA

 WSKAZÓWKA
Pozycja „Cyrkulacja“ pojawi si" tylko, je&eli opcj" „C.w.u. 2“ 
ustawiono na „ZIP“.

Je&eli w menu ustawie' systemu nie pojawia si" pozycja 
„C.w.u. 2“, nale&y najpierw odpowiednio ustawi% w menu 
„FlexCon1g“ pozycj" „OUT 2“ (= „ZIP“):

Prac" pompy cyrkulacyjnej kon1guruje si" poprzez ustawienie 
czasów i cykli pracy.

Programy czasowe

W menu programów czasowych ustala si# godziny pracy pompy cyrkulacyjnej.

 Programy czasowe cyrkulacji ustawia si" w taki sam sposób, 
jak opisano w rozdziale „Ustawianie programów czasowych 
c.o.“ (od strony 11).

Czas cykli
W pozycji „Czas cykli“ mo&na okre#li%, jak d$ugo powinny trwa% cykle 
pracy i postoju pompy cyrkulacyjnej.

Zakres nastaw: 5 min (ustawienie fabryczne)
  od 1 – 10 min: ustawienie w krokach po 1 min
  od 10 – 120 min: ustawienie w krokach po 5 min

Przyk$ad 1:

w$.
wy$.

Przyk$ad 2:

w$.
wy$.

 WSKAZÓWKA
Przy ustawieniu „Czasu wy$!czenia“ na 0 minut, pompa 
cyrkulacyjna w podanych przedzia$ach czasowych b"dzie 
pracowa% bez przerwy.
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 Menu „Po'$czenia równoleg'e“

 WSKAZÓWKA
Tryb równoleg$y nie jest mo&liwy przy pompach ciep$a z 
regulacj! mocy ani przy module hydraulicznym podwójnym 
(HMD2)!

Po$!czenie równoleg$e (kaskada) s$u&y do po$!czenia ze sob! 
do czterech pomp ciep$a, pod$!czanych nast"pnie do jednego 
wspólnego systemu grzewczego.

 WSKAZÓWKA
Po$!czenie równolegle jest mo&liwe tylko, gdy wszystkie 
po$!czone pompy ciep$a maj! tak! sam! liczb" spr"&arek.

Jedna z tych pomp (pompa Master - nadrz"dna) przejmuje stero-
wanie ca$! instalacj! grzewcz!.

 WSKAZÓWKA
W jednej kaskadzie mo&e by% tylko jedna pompa Master.

Do tej pompy nale&y bezwzgl"dnie pod$!czy% czujnik temperatu-
ry zewn"trznej i czujnik temperatury wiod!cej (czujnik powrotu) 
systemu grzewczego.
Ciep$! wod" u&ytkow! mo&e przygotowywa% jedna, dowolnie 
wybrana pompa Slave (podrz"dna). Aby za pomoc! pompy ciep$a 
nale&!cej do kaskady móc przygotowywa% c.w.u., nale&y do tej 
pompy pod$!czy% czujnik c.w.u. W czasie, gdy pompa ta przygo-
towuje c.w.u., nie b"dzie brana pod uwag" przez pomp" Master 
jako mo&liwe (ród$o ciep$a dla trybu c.o.

PO*0CZENIE

Przyk'ad 1:

4 pompy ciep$a do trybu c.o., 1 pompa ciep$a dodatkowo dla c.w.u

Pompy ciep$a $!czy si" ze sob!, wykorzystuj!c port ethernetowy oraz router lub switch (poza zakresem dostawy!).

ZUP

ZWE 1/2TDI

HUP
ZUP

TWW
BUP
EVU
ZUP

ZWE 1
TA

TRLext

EVU

A B

22

2 2

1

D C
ZUP

 WSKAZÓWKA
Styk odci"cia zasilania (EVU) - je&eli ma by% wykorzystywany 
- nale&y pod$!czy% na p$ytach regulatorów pompy Master i 
pompy s$u&!cej do przygotowywania c.w.u!

Poszczególne stopnie kaskady s! tak w$!czane, &e najpierw 
uruchamiane s! pierwsze spr"&arki ka&dej pompy ciep$a, a 
nast"pnie - w razie potrzeby - do$!czane kolejno drugie.

Nie ma mo&liwo#ci uzale&nienia zezwolenia na prac" poszczegól-
nych stopni od temperatury zewn"trznej.

Pompa Master w$!cza spr"&arki wed$ug czasów pracy, wybieraj!c 
zawsze t" spo#ród dost"pnych, która ma najmniejszy przebieg (z 
uwzgl"dnieniem liczby cykli pracy).

Je&eli po$!czenie pomi"dzy pompami ciep$a zostanie zerwane 
na d$u&ej ni& 5 minut, odpowiedni komunikat pojawi si" na 
wy#wietlaczu regulatora. W zale&no#ci od funkcji pompy ciep$a 
bedzie to b$!d 756 („Utracono po$!czenie z pomp! nadrz"dn!“) 
lub 755 („Utracono po$!czenie z pomp! podrz"dn!“).

 Cz"#% 2 instrukcji regulatora pompy ciep$a i c.o., za$!cznik, 
sekcja „Diagnoza b$"dów“

Ka&da z po$!czonych pomp ciep$a mo&e niezale&nie sterowa% 
obiegami mieszanymi. Ustawie' tych obiegów nale&y dokonywa% 
na tej pompie, do której regulatora s! pod$!czone.
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Przyk'ad 2:

2 pompy ciep$a tylko dla trybu c.o.

Pompy ciep$a $!czy si" ze sob!, wykorzystuj!c port ethernetowy na wy#wietlaczu (bezpo#rednio lub poprzez router / switch). 

A E

2

HUP

ZUP ZUPZWE 1
TA

TRLext

EVU

Przyk'ad 3:

2 pompy ciep$a do trybu c.o., 1 pompa ciep$a dodatkowo dla c.w.u.

Pompy ciep$a $!czy si" ze sob!, wykorzystuj!c port ethernetowy na wy#wietlaczu (bezpo#rednio lub poprzez router / switch). 

A B

2

ZWE 1
TA

TRLext

EVU

HUP
ZUP

TWW
BUP
EVU
ZUP

ZWE 1/2TDI

TWW czujnik temperatury c.w.u.

ZWE 1 drugie (ród$o ciep$a 1

TA czujnik temperatury zewn"trznej

TRLext zewn"trzny czujnik powrotu (w buforze równoleg$ym)

EVU styk EVU (zewn"trzna blokada pracy)

BUP pompa obiegowa / zawór prze$!czny c.w.u.

ZUP pompa obiegowa $aduj!ca bufor

HUP pompa obiegowa c.o.

ZWE 1/2TDI drugie (ród$o ciep$a 1 lub 2 (tylko dla funkcji termicznej dezynfekcji) 

1  router lub switch z 4 gniazdami (RJ-45, 10 Base-T / 100 Base-Tx)

2 przewód komunikacyjny RJ-45 (d$ugo#% do 20 m)

A pompa nadrz"dna (w tym przypadku tylko c.o.)

B pompa podrz"dna 1 (c.o. + c.w.u.)

C pompa podrz"dna 2 (w tym przypadku tylko c.o.)

D pompa podrz"dna 3 (w tym przypadku tylko c.o.)

E pompa podrz"dna 1 (tylko c.o.)
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W*0CZENIE PRACY RÓWNOLEG*EJ

Tryb pracy równoleg$ej musi by% w$!czony w menu serwisowym.

Pole „Tryb równoleg&y“
Pompa ciep$a mo&e by' zde(niowana jako „Nadrz#dna“ lub „Podrz#dna“.

Na ekranie nawigacyjnym regulatora nadrz#dnej pompy ciep$a pojawia si# symbol :

Na ekranie nawigacyjnym regulatora podrz#dnej pompy ciep$a pojawia si# symbol :

ADRESY IP

Aby pompy ciep$a mog$y si" ze sob! po$!czy% nale&y w menu re-
gulatora wy$!czy% opcj" „Serwer DHCP“, a pompom ciep$a nale&y 
przyporz!dkowa% ró&ne adresy IP. Maska podsieci musi by% taka 
sama dla ka&dej pompy ciep$a.

 Strona 32, „Serwer DHCP“

USTAWIENIE LUB ZMIANA ADRESÓW IP

Przyk'ad
Standardowe ustawienie IP dla nadrz"dnej pompy ciep$a:

Pozycja „IP“ Adres IP pompy nadrz#dnej
Pozycja „M_podsieci“  (Maska podsieci) Jednakowy adres IP dla ka&dej pompy
Pozycja „Broadcast“ (Adres rozg$oszeniowy) Jednakowy adres IP dla ka&dej  
 pompy
Pozycja „Brama“ (Gateway) Jednakowy adres IP dla ka&dej pompy
Standardowe ustawienie IP dla podrz"dnej pompy ciep$a 1:

Pozycja „IP“
Adres IP podrz#dnej pompy ciep$a 1. Pierwsze trzy bloki (tutaj: 192.168.002) musz" by' ta-
kie same, jak odpowiednie bloki w adresie IP pompy nadrz#dnej. Czwarty blok (tutaj: 011) 
musi by' unikalny dla ka&dej pompy ciep$a.
Pozycja „M_podsieci“ Adres IP taki, jak na nadrz#dnej pompie ciep$a
Pozycja „Broadcast“ Adres IP taki, jak na nadrz#dnej pompie ciep$a
Pozycja „Brama“ Adres IP taki, jak na nadrz#dnej pompie ciep$a

 WSKAZÓWKA
Pierwsze trzy bloki (tutaj: 192.168.002) musz! by% takie 
same (w przyk$adzie powy&ej: 192.168.002). Czwarty blok 
musi by% unikalny dla ka&dej pompy ciep$a (w przyk$adzie 
powy&ej: 010 dla pompy nadrz"dnej, 011 dla pompy 
podrz"dnej 1)!
Adresy maski podsieci, rozg$oszeniowy i bramy musz! by% 
takie same we wszystkich pompach ciep$a w kaskadzie!
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ZEWN+TRZNY CZUJNIK POWROTU

Wszystkie po$!czone równolegle pompy ciep$a s! pod$!czane do 
tego samego bufora. Nale&y w nim umie#ci% zewn"trzny czujnik 
powrotu, który pod$!cza si" nast"pnie do p$yty g$ównej regula-
tora nadrz"dnej pompy ciep$a.

 Cz"#% 2 instrukcji regulatora pompy ciep$a i c.o., sekcja 
„Monta& i instalacja czujników“

USTAWIENIA POMPY NADRZ+DNEJ

SZUKANIE PODRZ+DNYCH POMP CIEP*A

Pozycja „Szukanie pompy ciep&a“
Wybór tej pozycji rozpoczyna poszukiwanie pomp ciep$a w sieci

 WSKAZÓWKA
Przed uruchomieniem wyszukiwania nale&y w$!czy% 
wszystkie pompy ciep$a i przyporz!dkowa% im w$a#ciwe 
adresy IP!

W pozycji wyszukiwania pomp ciep$a menu regulatora pom-
py nadrz"dnej pokazane zostan! wszystkie pod$!czone do sieci 
pompy ciep$a:

192.168.2.10
Przyk$adowy adres IP, przyznany w tym przypadku nadrz#dnej pompie ciep$a
192.168.2.11
Przyk$adowy adres IP, przyznany w tym przypadku podrz#dnej pompie ciep$a 1
192.168.2.12
Przyk$adowy adres IP, przyznany w tym przypadku podrz#dnej pompie ciep$a 2
192.168.2.13
Przyk$adowy adres IP, przyznany w tym przypadku podrz#dnej pompie ciep$a 3

Wybra% te podrz"dne pompy ciep$a (= adresy IP), które maj! 
pracowa% w kaskadzie i zatwierdzi% wybór.

STATUS POMPY NADRZ+DNEJ

Menu „Status“
Informacje otrzymane przez pomp# nadrz#dn" od pomp podrz#dnych
Mo#liwe stany
0 nie pracuje &adna spr#&arka danej pompy ciep$a
1 pracuje jedna spr#&arka danej pompy ciep$a
2 pracuj" dwie spr#&arki danej pompy ciep$a
7xx awaria danej pompy ciep$a (numer b$#du)

 Wyja#nienie numerów b$"dów: Cz"#% 2 instrukcji regulatora 
pompy ciep$a i c.o., za$!cznik, sekcja „Diagnoza b$"dów“

USTAWIENIA C.O.

Pozycja „Czas II stopnia“
Oznacza czas regulacji c.o. De(niuje on, po up$ywie jakiego czasu powinien by' 
w$"czony/wy$"czony kolejny stopie% biwalentny (w$"czanie / wy$"czanie spr#&arek).
Ustawienie fabryczne: 20 min
Zakres nastaw: 5 – 60 min (ustawiane w krokach 1 min)
Przy dwóch pompach ciep$a warto!' ta nie powinna by' mniejsza ni& 10 minut. Przy 
ustawieniu 20 min. kolejna spr#&arka zostanie w$"czona po 20 minutach od chwili uru-
chomienia poprzedniej spr#&arki (je&eli utrzymuje si# zapotrzebowanie na ciep$o). Zapo-
trzebowanie jest ustalane na podstawie bie&"cej oraz docelowej temperatury powrotu 
pompy nadrz#dnej. Ile czasu up$yn#$o ju& od momentu w$"czenia/wy$"czenia ostatniej 
spr#&arki mo&na sprawdzi' w menu Serwis -> Informacje -> Czasy pracy.
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Pozycja „Histereza kaskady“
Oprócz standardowej histerezy c.o. przy kaskadach mo&na ustawi' dodatkowo histerez# 
kaskady. Musi by' ona wi#ksza ni& histereza c.o. nadrz#dnej pompy ciep$a. Przekro-
czenie histerezy kaskady powoduje skrócenie do po$owy czasu który musi up$yn"' do 
w$"czenia/wy$"czenia nast#pnego stopnia biwalentnego w przypadku przekroczeniu 
histerezy c.o. Dzi#ki temu regulator szybciej reaguje na du&" ró&nic# pomi#dzy bie&"c" i 
docelow" temperatur" powrotu.
Ustawienie fabryczne 4.0 K
Zakres nastaw 1 – 10 K (ustawiane w krokach 0,5 K)

 Ustawianie histerezy c.o. dla pojedynczych pomp ciep$a: 
Cz"#% 2 instrukcji regulatora pompy ciep$a i c.o., Menu „Ser-
wis“, sekcja „Ustawianie temperatur“

Pozycja „Czas - ch&odzenie“
Oznacza czas regulacji ch$odzenia. De(niuje on, po up$ywie jakiego czasu powinien by' 
w$"czony/wy$"czony kolejny stopie% biwalentny (w$"czanie / wy$"czanie spr#&arek).
Ustawienie fabryczne 20 min
Zakres nastaw 5 – 60 min (ustawiane w krokach 1 min)
Przy dwóch pompach ciep$a warto!' ta nie powinna by' mniejsza ni& 10 minut.
Przy ustawieniu 20 min. kolejna spr#&arka zostanie w$"czona po 20 minutach od chwi-
li uruchomienia poprzedniej spr#&arki (je&eli utrzymuje si# zapotrzebowanie). Zapotrze-
bowanie jest ustalane na podstawie temperatur na pompie nadrz#dnej.
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 Menu „Serwis“

PROGRAMY SKRÓCONE

Programy skrócone maj! za zadanie wy$!cznie przyspieszenie 
prac serwisowych.

Programy skrócone
Skraca czasy postoju pomi#dzy startami spr#&arki i pozwala na prac# pompy ciep$a.
Wymuszone ogrzewanie
Ustawienia trybu c.o. zostan" zignorowane. Wymuszenie pracy w trybie c.o. a& do 
wyst"pienia b$#du wysokiego ci!nienia. Po jego wyst"pieniu funkcja „Wymuszonego 
ogrzewania“ zostanie automatycznie wy$"czona.
Wymuszony tryb c.w.u.
Funkcja analogiczna do „Wymuszonego ogrzewania“.
Odszranianie
Ta pozycja pojawi si# tylko przy pompach ciep$a powietrze/woda i umo&liwia sprawdze-
nie funkcji odszraniania pompy ciep$a

 WSKAZÓWKA
Po trzech godzinach program skrócony wy$!czy si" auto-
matycznie.

USTAWIANIE PRIORYTETÓW

Im wy&sza liczba, tym ni&szy priorytet

 WSKAZÓWKA
Najwy&szy priorytet przy ustawieniach fabrycznych ma 
tryb c.w.u.

Je&eli wy&szy priorytet ma mie% tryb c.o., wybra% pole „Ciep$a wo-
da u&ytkowa“ i zmieni% priorytet na 2. Priorytet ogrzewania zmie-
ni si" wtedy automatycznie na 1.

Zatwierdzi) zmiany

PAMI+1 DANYCH

Pami"% regulatora przechowuje dane (temperatury, wej#cia, 
wyj#cia) o pracy pompy ciep$a z ostatnich 48 godzin.

Dane te mog! by% zapisywane w zewn"trznej pami"ci (pendri-
vie). W tym celu nale&y w$o&y% pendrive‘a do gniazda u góry pa-
nelu regulatora i wybra% menu „Pami"% danych“.
Na poziomie dost"pu instalatora i wy&szych istnieje mo&liwo#% uru-
chomienia funkcji ci!g$ego zapisu danych. Je&eli do gniazda USB zo-
stanie pod$!czony pendrive, co 48 godzin zostan! na nim zapisane 
kolejne dane, wraz z dat! i godzin! zapisu.

 WSKAZÓWKA
Przed wyj"ciem pendrive‘a z gniazda USB radzimy zapisa% 
dane, poniewa& w innym przypadku mo&na utraci% dane 
przechowywane jeszcze tymczasowo w pami"ci regula-
tora.
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STEROWANIE SYSTEMU

SERWER
Lewe gniazdo RJ-45 panelu regulatora s$u&y do pod$!czenia re-
gulatora do komputera lub do sieci komputerowej, aby zdalnie 
sterowa% prac! pompy ciep$a. W tym celu nale&y doprowadzi% do 
regulatora odpowiedni kabel sieciowy (ekranowany, kategoria+6).

Po doprowadzeniu tego kabla nale&y go pod$!czy% do lewego 
gniazda panelu regulatora (kabel musi by% zako'czony ko'cówk! 
RJ-45).

1

Wariant 1*) Wariant 2*)

*) Wariant zale&y od typu pompy ciep$a

Funkcja „Serwer“ umo&liwia sterowanie regulatorem poprzez 
komputer, za pomoc! przegl!darki internetowej.

Has$o umo&liwiaj"ce dost#p do zmiany danych jest fabrycznie ustawione na 999999. 
Mo&na jednak zmieni' to has$o na inne (sk$adaj"ce si# z sze!ciu cyfr).
To has$o b#dzie pó)niej potrzebne przy po$"czeniu si# z regulatorem przez komputer. Po 
podaniu niew$a!ciwego has$a b#dzie mo&liwy jedynie odczyt danych, bez mo&liwo!ci 
ich zmiany.

Serwer DHCP

Je&eli komputer po$!czono bezpo#rednio z regulatorem, wybra% 
pozycj" „Serwer DHCP“.

 WSKAZÓWKA
Pod$!czony bezpo#rednio komputer musi pracowa% w try-
bie „Klienta DHCP“. Komputer otrzyma wtedy z regulatora 
pompy ciep$a (serwera DHCP) wszystkie dane niezb"dne 
do po$!czenia.
Przy problemach z po$!czeniem nale&y sprawdzi% 
ustawienia po$!cze' sieciowych systemu operacyjnego 
komputera.

 WSKAZÓWKA
Zmiana ustawienia DHCP wymusza restart regulatora 
pompy ciep$a.

Klient DHCP

Je&eli regulator pompy ciep$a pod$!czono do sieci z serwerem 
DHCP, mo&e on z tego serwera (np. routera) otrzyma% adres IP. W 
tym celu nale&y w$!czy% opcj" „Klienta DHCP“.
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Przegl!d zdalny

Funkcja przegl!du zdalnego umo&liwia bezpo#rednie po$!czenie 
pomi"dzy regulatorem pompy ciep$a i serwerem udost"pnionym 
przez producenta.

 WSKAZÓWKA
Je&eli regulator pod$!czono do sieci komputerowej, w której 
jest serwer DHCP (np. router), nale&y w$!czy% opcj" klienta 
DHCP.

Adres IP

IP adres IP regulatora pompy ciep$a
M_podsieci maska podsieci
Broadcast adres rozg$oszeniowy
Brama adres routera (=*bramy)

Je&eli w$!czona jest opcja „Serwer DHCP“ lub „Klient DHCP“, dane 
w tym menu s! dost"pne tylko do odczytu.

Adresy mo&na zmieni% r"cznie, je&eli wy$!czona jest funkcja DHCP.

Aby z pod$!czonego do sieci komputera uzyska% dost"p do regu-
latora pompy ciep$a, nale&y uruchomi% przegl!dark" internetow! 
i poda% adres (rozpoczynaj!cy si" od „http://“) pompy ciep$a 
(adres z pozycji IP z menu „Adres IP“).

Je&eli komputer pod$!czono przez router i wy$!czono opcj" 
„Serwer DHCP“ w regulatorze pompy ciep$a, nale&y dane w me-
nu „Adres IP“ (maska podsieci, adres rozg$oszeniowy, brama) 
dopasowa% do odpowiednich ustawie' routera.

Przyk$ad:
Pod$!czony router (= brama, gateway) ma adres IP 192.168.002.001, a 
maska podsieci to 255.255.255.000.
W takim przypadku nale&y wpisa% w regulatorze nast"puj!ce 
dane:

 WSKAZÓWKA
W pozycji „IP“ nale&y poda% adres z zakresu od 
192.168.002.002 do 192.168.002.254. Podany adres nie 
mo&e by% przydzielony do &adnego innego urz!dzenia ste-
rowanego poprzez pod$!czony router.

 WSKAZÓWKA
Wykorzystuj!c urz!dzenie mobilne (smartfon, tablet) 
mo&na si" z niego po$!czy% z regulatorem w sieci lokalnej 
przez aplikacj" alpha control. Je&eli dodatkowo za$o&one 
zosta$o konto u&ytkownika na serwerze AlphaWeb, z tej 
aplkacji mo&na po$!czy% si" z serwerem z dowolnego mie-
jsca z dost"pem do internetu.

PRZEGL0D ZDALNY
Funkcja przegl!du zdalnego umo&liwia bezpo#rednie po$!czenie 
pomi"dzy regulatorem pompy ciep$a i serwerem udost"pnionym 
przez producenta.

Do korzystania z us$ugi przegl!du zdalnego musz! by% spe$nione 
nast"puj!ce warunki:

 ● dokonanie op$aty za us$ug" zgodnie z obowi!zuj!cym cen-
nikiem

 ● regulator pompy ciep$a musi mie% dost"p do internetu 
poprzez $!cze szerokopasmowe (DSL) i router z otwartym 
portem 21

 ● przes$anie kompletnego formularza zg$oszeniowego do 
przedstawiciela producenta

 WSKAZÓWKA
Przegl!d zdalny jest dodatkow! us$ug! #wiadczon! przez 
producenta, która mo&e by% p$atn!, w zale&no#ci od wersji.
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W$!czenie funkcji przegl!du zdalnego

Ustawienia funkcji przegl!du zdalnego

W tym miejscu nale#y poda) adres IP serwera przegl$du zdalnego (obecnie: 
013.094.132.101), je#eli nie zosta& on wpisany wcze!niej lub wpisano inny.

 WSKAZÓWKA
Po udanym po$!czeniu z serwerem obs$ugi zdalnej nie 
nale&y zmienia% adresu IP.
Router nale&y ustawi% jako bram" sieciow! (gateway).

 Strona 32, Serwer

Sprawdzenie po$!czenia

 WSKAZÓWKA
Przy pierwszym ustawianiu parametrów niezb"dne jest 
sprawdzenie po$!czenia.

Miejsce na wpisanie  numeru seryjnego pompy ciep&a

 WSKAZÓWKA
Po$!czenie z serwerem obs$ugi zdalnej jest mo&liwe tylko, 
gdy numer seryjny pompy ciep$a zostanie prawid$owo 
wprowadzony.
W przypadku pomp ciep$a w ustawieniu zewn"trznym 
nale&y poda% numer seryjny urz!dzenia z regulatorem 
(modu$, wie&a, stacja hydrauliczna, regulator na#cienny). 
Numer seryjny mo&na znale(% na tabliczce znamionowej 
urz!dzenia.

Przyk$ad:

Je&eli podczas sprawdzania po$!czenia wyst!pi! b$"dy, na 
wy#wietlaczu regulatora pojawi si" odpowiedni komunikat:

 Strona 35, „Przyczyny b$"dów w po$!czeniu“.

 WSKAZÓWKA
Komunikat, &e pompa ciep$a zosta$a zarejestrowana ozna-
cza jedynie, &e numer seryjny i adres MAC zosta$y zapisane 
na serwerze. Do korzystania z us$ugi AlphaWeb wci!& ko-
nieczne jest przes$anie w$a#ciwego formularza i otrzyma-
nie danych do logowania.

 WSKAZÓWKA
Je&eli nie otrzymano maila z danymi do logowania zale-
camy sprawdzenie folderu Spam na swoim serwerze pocz-
towym.
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R"czny transfer danych

W przypadku problemów z po$!czeniem na wy#wietlaczu pojawi 
si" nast"puj!cy komunikat:

 Strona 35, „Przyczyny b$"dów w po$!czeniu“

Przyczyny b$"dów w po$!czeniu

Je&eli po$!czenie z serwerem nie jest mo&liwe, mo&e to wynika% z  
nast"puj!cych przyczyn:

 ● Regulator pompy ciep$a nie ma po$!czenia z internetem

 ● Niepoprawnie ustawiono bramk" (gateway) w menu  
„Sterowanie systemu+/ Adres IP“

 ● Nie odblokowano portu 21 dla regulatora pompy ciep$a

 ● Wprowadzony adres IP regulatora nie zgadza si" z 
ustawieniami sieci lokalnej

W przypadku problemów z po$!czeniem prosimy sprawdzi% 
wszystkie ustawienia w menu „Przegl!d zdalny“, „Serwer“ oraz 
„Sterowanie systemu+/ Adres IP“. W razie potrzeby b$"dne wpisy 
nale&y poprawi%.

Je&eli pomimo tego po$!czenie z serwerem dalej nie jest mo&liwe, 
prosimy o kontakt z serwisem producenta / przedstawiciela

Menu przegl!d zdalny - informacje

MAC
Adres MAC regulatora
Nale&y go przepisa' na formularz zg$oszeniowy do us$ugi AlphaWeb
Ostatnia akt.
Czas, jaki up$yn"$ od ostatniej aktualizacji (po$"czenia z serwerem obs$ugi zdalnej)
Nast"pna akt.
Czas, jaki pozosta$ do nast#pnej aktualizacji (po$"czenia z serwerem obs$ugi zdalnej)
Dost"p
Rodzaj podpisanej umowy na zdaln" obs$ug#
Status
Stan po$"czenia z serwerem

O"ine Stan standardowy (pokazywany najcz#!ciej)
Online Stan pokazywany w chwili, gdy regulator jest po$"czony z serwerem
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Uwaga - przeczyta! najpierw
Niniejsza instrukcja jest drug! cz"#ci! sk$adaj!cej si" z dwóch 
cz"#ci instrukcji obs$ugi regulatora pompy ciep$a. Prosimy si" 
upewni%, &e do dostawy do$!czono obie cz"#ci - je&eli której# z 
nich brakuje, nale&y si" skontaktowa% ze swoim dostawc!.

Niniejsza instrukcja obs$ugi zawiera wa&ne informacje na temat 
zakupionego urz!dzenia, nale&y j! traktowa% jak cz"#% pompy 
ciep$a i przechowywa% w pobli&u. Nie powinno si" jej wyrzuca% 
przed ko'cem eksploatacji, a w przypadku przekazania pom-
py ciep$a w inne r"ce, instrukcj" nale&y przekaza% nast"pnemu 
w$a#cicielowi lub u&ytkownikowi.

Przed rozpocz"ciem jakichkolwiek prac przy albo z urz!dzeniem 
nale&y uwa&nie przeczyta% niniejsz! instrukcj", a w szczególno#ci 
rozdzia$ dotycz!cy bezpiecze'stwa. Nale&y przestrzega% wszy-
stkich wskazówek i uwag z niniejszej instrukcji.

W przypadku, gdyby jakiekolwiek opisy w instrukcji okaza$y si" 
niejasne lub niezrozumia$e prosimy o kontakt z serwisem lub lo-
kalnym biurem sprzeda&y.

Instrukcja ta jest przeznaczona wy$!cznie do celów zwi!zanych 
z instalacj! i u&ytkowaniem pompy ciep$a. Informacje w niej za-
warte s! prawnie chronione i nie wolno ich bez pisemnej zgo-
dy producenta w jakiejkolwiek formie reprodukowa%, powiela%, 
umieszcza% na no#nikach elektronicznych b!d( t$umaczy% na inne 
j"zyki - ani w ca$o#ci, ani cz"#ciowo. Tre#% wersji polskoj"zycznej 
niniejszej instrukcji jest prawnie chroniona i nie wolno jej bez pi-
semnej zgody przedstawiciela producenta na obszar Polski w 
jakiejkolwiek formie reprodukowa%, powiela%, umieszcza% na 
no#nikach  elektronicznych - ani w ca$o#ci, ani cz"#ciowo.

U"yte symbole
  Informacje lub wskazówki dla u&ytkowników.

  Informacje lub wskazówki dla instalatorów.

 NIEBEZPIECZE!STWO!
Bezpo#rednio gro"$ce niebezpiecze%stwo, które pro-
wadzi do ci&"kich uszkodze% cia'a lub #mierci.

 NIEBEZPIECZE!STWO!
Niebezpiecze%stwo #miertelnego pora"enia pr$dem!

 OSTRZE"ENIE!
Mo"liwo#! zaistnienia niebezpiecznej sytuacji, która 
mo"e prowadzi! do ci&"kich uszkodze% cia'a lub #mierci.

 OSTRO"NIE!
Mo"liwo#! zaistnienia niebezpiecznej sytuacji, która 
mo"e prowadzi! do lekkich uszkodze% cia'a.

 UWAGA
Mo&liwo#% zaistnienia niebezpiecznej sytuacji, która mo&e 
prowadzi% do szkód rzeczowych.

 WSKAZÓWKA
Wa&na informacja.

€

 PORADA
Porada pomagaj!ca zmniejszy% koszty oraz zu&ycie ener-
gii lub surowców.

   Ustawienia dost"pne dla zmiany dla wszystkich.

  
 Ustawienia dost"pne dla zmiany dla instalatora, po po-

daniu kodu dost"pu.
 Ustawienia dost"pne dla zmiany dla serwisu. Wymagany 

klucz sprz"towy.

 Ustawienia zablokowane fabrycznie, bez mo&liwo#ci 
zmiany.

 Odniesienie do innych rozdzia$ów instrukcji obs$ugi.

 Odniesienie do innych dokumentów wydanych przez 
producenta.
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Monta"

MONTA( WBUDOWANEGO REGULATORA
P$yta g$ówna regulatora jest ju& wbudowana w skrzynk" 
rozdzielcz! pompy ciep$a do ustawienia wewn"trznego.

 Instrukcja obs$ugi pompy ciep$a, monta& panelu 
obs$ugowego regulatora

MONTA( REGULATORA NA)CIENNEGO

 WSKAZÓWKA
Przestrzega% wszystkich obowi!zuj!cych miejscowych 
przepisów.

 OSTRZE"ENIE!
Tylko wykwali*kowani instalatorzy powinni 
przeprowadza! prace monta"owe przy regulatorze.

 Umie#ci% szablon w miejscu przewidzianym na monta& regu-
latora…

 UWAGA 
Sprawdzi%, czy w murze pod miejscem monta&u nie 
znajduj! si" &adne przewody. Szablon umie#ci% tak, aby 
podczas prac nie uszkodzi% przewodów.

 WSKAZÓWKA
Po prawej i lewej stronie szablonu zachowa% wolny odst"p 
/ 2 cm, przewidziany na #ruby mocuj!ce pokryw".

 Szablon przyklei% ta#m! do muru, wywierci% otwory (Ø 6 mm, 
g$"boko#% / 55 mm)…

 Szablon odklei% od #ciany, wbi% w otwory ko$ki, wkr"ci% #ruby 
(odleg$o#% pomi"dzy murem a g$ow! #ruby ok. 10 mm)…

 WSKAZÓWKA
Zawarte w dostawie materia$y monta&owe przewidziano 
dla trwa$ych murów.

Zakres dostawy
 WSKAZÓWKA

Niezb"dne do funkcjonowania czujniki temperatury (zasi-
lania, powrotu, gazu gor!cego) s! wbudowane w pomp" 
ciep$a i nie s! traktowane jako cz"#% dostawy regulatora.

Regulator pompy ciep$a i c.o. jest dostarczany w jednym z dwóch 
wariantów, zale&nie od zamówionego typu pompy ciep$a.

ZAKRES DOSTAWY WBUDOWANEGO REGULATORA
P$yta g$ówna regulatora jest ju& wbudowana w urz!dzenie w 
przypadku pomp ciep$a do ustawienia wewn"trznego. Wszystkie 
elementy dostawy regulatora wchodz! w zakres dostawy danej 
pompy ciep$a.

t� regulator pompy ciep$a i c.o., sk$adaj!cy si" z p$yty g$ównej 
(z zaciskami) oraz panela obs$ugowego (z diod! statusu, 
wy#wietlaczem i przyciskiem nawigacyjnym)

t� czujnik temperatury do monta&u na #cianie zewn"trznej
t� instrukcja obs$ugi (w dwóch cz"#ciach)

t� skrócona instrukcja obs$ugi

ZAKRES DOSTAWY REGULATORA NA)CIENNEGO
W przypadku pomp ciep$a do ustawienia zewn"trznego p$yta 
g$ówna regulatora nie jest wbudowana w urz!dzenie. Elementy 
dostawy regulatora nie wchodz! w zakres dostawy pompy ciep$a 
do ustawienia zewn"trznego.

t� regulator pompy ciep$a i c.o. do monta&u na#ciennego, 
sk$adaj!cy si" z p$yty g$ównej (z zaciskami) oraz panela 
obs$ugowego (z diod! statusu, wy#wietlaczem i przyciskiem 
nawigacyjnym)

t� materia$y monta&owe (szablon owierce', #ruby, ko$ki)
t� czujnik temperatury do monta&u na #cianie zewn"trznej
t� instrukcja obs$ugi (w dwóch cz"#ciach)

t� skrócona instrukcja obs$ugi

 Sprawdzi% kompletno#% dostawy…
 Sprawdzi% ewentualne uszkodzenia podczas transpor-

tu. O wszystkich nieprawid$owo#ciach nale&y natychmiast 
poinformowa% dostawc".
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 UWAGA
Upewni% si", &e #ruby zamocowano trwale i nieruchomo.

 Odkr"ci% praw! i lew! #rub" mocuj!c! pokryw" obudowy re-
gulatora na#ciennego…

 Odwiesi% pokryw" i odstawi% w bezpieczne miejsce…
 Zawiesi% regulator na #rubach w #cianie. Dokr"ci% #ruby….

1 Widok z ty$u 2 Widok z przodu

 Je&eli nie przewiduje si" przeprowadzania natychmiast kolej-
nych prac elektrycznych, nale&y na$o&y% pokryw" i dokr"ci% 
boczne #ruby mocuj!ce.
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5 Wprowadzenie kabla z klap!
6 0ruba mocuj!ca klap"
7 Przy$!cze przewodu czujnika do pompy ciep$a (blok X5)
8 Miejsce na monta& opcjonalnej p$yty Comfort
9 P$yta g$ówna regulatora
10 Panel obs$ugowy

 Odkr"ci% #rub" mocuj!c! klap" i odchyli% klap"…
 Zdj!% os$ony kana$ów kabli…
 Wtyczk" przewodu sterowania 230 V, pod$!czonego do pom-

py ciep$a, wprowadzi% do bloku X1.
 Nast"pnie poprowadzi% przewód sterowania przez kana$ kab-

la do do$u i wyprowadzi% na zewn!trz…
 Wtyczk" przewodu czujnika wprowadzi% do bloku X5. Prze-

wód czujnika poprowadzi% przez kana$ kabla do do$u i 
wyprowadzi% na zewn!trz…

 Przewód zasilania 230 V pod$!czy% do bloku zacisków zasila-
nia…

 WSKAZÓWKA
Bezpiecznik wewn. 6,3AT.
W blokach zacisków mo&na zamocowa% przewody maksy-
malnie 2,51mm2.

Zdj!% z przewodu tyle izolacji, &eby umie#ci% jego 
ko'cówk" w zacisku.

Podstawowe okablowanie:

1 Pod$!czone zasilanie 1~/N/PE/230 V
2 Kable poprowadzone w kana$ach
3 Pod$!czony do pompy ciep$a przewód czujnika
4 Pod$!czone do pompy ciep$a sterowanie 230 V

 Pod$!czy% w razie potrzeby inne przewody…

 Instrukcja obs$ugi pompy ciep$a, „Plan zacisków“  oraz 
„Schematy elektryczne“

 Na$o&y% os$on" kana$ów kabli. Zamkn!% klap" i dokr"ci% #rub" 
mocuj!c!…

 Na$o&y% pokryw" obudowy i przykr"ci% #ruby mocuj!ce.

Elektryczne prace przy'$czeniowe

 NIEBEZPIECZE!STWO!
Niebezpiecze%stwo #miertelnego pora"enia pr$dem!
Prace elektryczne powinni przeprowadza! wy'$cznie 
wykwali*kowani specjali#ci.
Przed otworzeniem urz$dzenia nale"y od'$czy! zasilanie 
oraz zabezpieczy! si& przed przypadkowym w'$czeniem 
go w trakcie prac!

 OSTRZE"ENIE!
Przy wykonywaniu prac elektrycznych nale"y 
przestrzega! przepisów bezpiecze%stwa oraz norm VDE.
Przestrzega! technicznych warunków przy'$czy lokalne-
go zak'adu energetycznego (je"eli zosta'y wydane)!

Podczas prac nale&y kierowa% si" wskazówkami z instrukcji 
obs$ugi pompy ciep$a.

 Instrukcja obs$ugi pompy ciep$a, „Elektryczne prace 
przy$!czeniowe“, „Plan zacisków“ oraz „Schematy elektry-
czne“

 WSKAZÓWKA
Bezpiecznik wewn. 6,3AT.

INSTALACJA REGULATORA NA)CIENNEGO
 Je&eli nie uczyniono tego wcze#niej - zdj!% pokryw" obudowy 

regulatora…

 Strona 6, Kroki  – 

1 Blok zacisków pod zasilanie 1~/N/PE/230 V
2 Przy$!cze przewodu sterowania 230 V 

do pompy ciep$a (blok X1)
3 Mostek EVU (usun!% w przypadku pod$!czenia 

styku bezpotencja$owego)
4 Kana$y kabli z os$onami
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WARIANTY PANELU REGULATORA
W zale&no#ci od typu pompy ciep$a panel regulatora jest 
wyposa&ony w nast"puj!ce gniazda:

TYP 1

N Po$!czenia sieciowe
S Po$!czenie z p$yt! g$ówn!

TYP 2

N Po$!czenia sieciowe
L LIN-BUS
S Po$!czenie z p$yt! g$ówn!

TYP 3

R RS485 do pod$!czenia regulatora 
pokojowego (RBE)

N Po$!czenia sieciowe
L Po$!czenie LIN-BUS z p$yt! g$ówn!
S Niewykorzystywane

 UWAGA
Wszystkie przewody przy$!czane do regulatora, 
poprowadzi% na zewn!trz regulatora w jednym kanale.

1 Przewód sterowania 230 V (od bloku X1 do pompy ciep$a)
2 Przewód czujnika (od bloku X5 do pompy ciep$a)
3 Dalsze wyj#cia 230 V (pompy obiegowe, mieszacze, …)
4 Doprowadzane przewody czujników (zewn"trzne)
5 Dalsze wej#cia 230 V (styk EVU, …)
6 Zasilanie 1~/N/PE/230V (do bloku zacisków); przekrój 

kabla maks. 2,5 mm2, bezpiecznik wewn.  6,3AT
K Koryto przewodów

 Wskazówki instalacyjne w instrukcji obs$ugi pompy 
ciep$a
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CZUJNIK C.W.U.
Czujnik c.w.u. jest wyposa&eniem dodatkowym, niezb"dnym tyl-
ko przy zastosowaniu zasobnika c.w.u. Nale&y stosowa% wy$!cznie 
czujniki dostarczone lub zaakceptowane przez producenta pom-
py ciep$a.

 UWAGA
Przed pod'$czeniem czujnika do p$yty regulatora nale&y 
nape$ni% zasobnik c.w.u.

Je&eli czujnik (Ø = 6 mm) nie zosta$ zamontowany fabrycznie, 
nale&y go umie#ci% w po$owie wysoko#ci zasobnika – koniecznie 
powy"ej wewn"trznego wymiennika ciep$a.

1 Zasobnik c.w.u.
2 Czujnik c.w.u. (Ø = 6 mm)
3 Wymiennik ciep$a
4 Przy$!cze zimnej wody
5 Przy$!cze ciep$ej wody

ZEWN+TRZNY CZUJNIK POWROTU
Zewn"trzny czujnik powrotu (wyposa&enie opcjonalne) jest 
niezb"dny w przypadku pod$!czenia bufora równolegle. Nale&y 
go pod$!czy% tak, jak przedstawiono poni&ej:

ZUP TRLext HUP 

1 Pompa obiegowa $aduj!ca bufor 
(obieg z pomp! ciep$a)

2 Bufor równoleg$y wzgl. 
zasobnik wielofunkcyjny

3 Pompa obiegowa za buforem 
(obieg grzewczy)

4 Zewn"trzny czujnik powrotu 
(w buforze, Ø = 6mm)

ZUP Pompa obiegowa $aduj!ca bufor
HUP Pompa obiegowa obiegu grzewczego

Przewód czujnika powrotu umieszczonego w buforze 
równoleg$ym pod$!czy% do p$yty regulatora pompy ciep$a.

MONTA( I INSTALACJA CZUJNIKÓW

CZUJNIK ZEWN+TRZNY
Czujnik zewn"trzny wchodzi w zakres dostawy i jest niezb"dny 
do prawid$owego funkcjonowania instalacji.

 WSKAZÓWKA
W przypadku braku lub awarii czujnika zewn"trznego re-
gulator automatycznie ustawia temperatur" zewn"trzn! 
na -5°C. Dioda statusu panela #wieci si" na czerwono, a na 
wy#wietlaczu pojawia si" komunikat o awarii..

 UWAGA
Czujnik zewn"trzny nale&y zamontowa% na pó$nocnej lub 
pó$nocno-wchodniej #cianie budynku tak, aby nie by$ wys-
tawiony bezpo#rednio na promienie s$oneczne.

 Otworzy% obudow" czujnika zewn"trznego i umocowa% co 
najmniej 2 m powy&ej poziomu gruntu. Gniazdo przewodu 
musi znajdowa! si& u do'u…

1 Obudowa czujnika zewn"trznego
2 Otwory do mocowania
3 Czujnik zewn"trzny
4 Gniazdo przewodu

 Zaznaczy% i wywierci% otwory na #cianie, a nast"pnie 
zamocowa% w nich obudow" czujnika…

 WSKAZÓWKA
Ko$ki i #ruby mocuj!ce nie wchodz! w zakres dostawy.

  Otworzy% gniazdo przewodu (u do$u obudowy), wprowadzi% 
przez gniazdo do wn"trza obudowy kabel 2-&y$owy (przekrój 
jednej &y$y 3 1,5 mm4, d$ugo#% przewodu 3 50 m)…

 Zacisn!% ko'cówk" kabla, dokr"ci% gniazdo przewodu i 
zamkn!% obudow".
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 NIEBEZPIECZE!STWO!
Niebezpiecze!stwo "miertelnego pora#enia pr$dem!
Prace elektryczne powinni przeprowadza% wy&$cznie 
wykwali'kowani specjali"ci.
Przed otworzeniem urz$dzenia nale#y od&$czy% za-
silanie oraz zabezpieczy% si( przed przypadkowym 
w&$czeniem go w trakcie prac!

 Je!eli system pomp ciep"a jest oznaczony tym 
znakiem, to po zako#czeniu okresu u!ytkowania 
nie nale!y usuwa$ go wraz z odpadami do-
mowymi. Nieprawid"owa utylizacja produktu 
przez u!ytkownika grozi karami administracyjnymi 
zgodnie z obowi%zuj%cymi przepisami. Nale!y je 
przekaza$ do specjalnego zak"adu utylizacji od-
padów lub sprzedawcy, który &wiadczy tego typu 
us"ugi.

DEMONTA) BATERII ZASILAJ*CEJ

 UWAGA
Przed zez"omowaniem regulatora pompy ciep"a nale!y 
wymontowa$ bateri' zasilaj%c%, umieszczon% na p"ycie 
g"ównej. Bateri' utylizowa$ zgodnie z odpowiednimi prze-
pisami dotycz%cymi cz'&ci elektronicznych.
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Aktualizacja oprogramowania
Do regulatora (tylko pomp ciep$a LWD… oraz SWP371-SWP691 
i SWP291H-SWP561H) z oprogramowaniem w wersji /1 V2.63 nie 
wolno wgrywa% wersji <1V2.63.

Pompy ciep$a powietrze/woda z regulacj! mocy mog! pracowa% 
tylko z oprogramowaniem w wersji1V3.xx.

Pierwsze uruchomienie / pierwsze 
w'$czenie
Przy pierwszym w$!czeniu pojawi si" najpierw menu wyboru 
j"zyka obs$ugi.

 Wybór j"zyka menu: Cz"#% 1 instrukcji obs$ugi regulatora 
pompy ciep$a i c.o., rozdzia$ „Podstawowe informacje o 
obs$udze“

Nast"pnie pojawi si" komunikat:

Komunikat pojawia si! zawsze przy w"#czeniu regulatora 
lub przy przej$ciu do standardowego menu.
Je%eli pompa ciep"a lub ZWE1 (drugie &ród"o ciep"a 1) 
wska%e ponad 10 godzin pracy, ten ekran nie b!dzie si! 
ju% pojawia'.

Dopóki komunikat nie zostanie zatwierdzony poprzez wybranie 
symbolu , regulator nie zezwoli na start drugiego (ród$a ciep$a.

 WSKAZÓWKA
Podczas pracy pompy ciep$a powietrze/woda w trybie 
zimnego startu nie b"dzie pracowa% &adne (ród$o ciep$a 
(ani spr"&arka, ani drugie (ród$o ciep$a).

 UWAGA
Je&eli komunikat zostanie zatwierdzony pomimo 
niew$a#ciwego przygotowania instalacji, mo&e doj#% do 
uszkodzenia pompy ciep$!.

Przy pod$!czeniu zasilania do regulatora pojawi si" przy pom-
pach ciep$a LWD…, SWP371-SWP691 i SWP291H-SWP561H, SW, 
SWC...2 oraz WZS...2 nast"puj!cy komunikat:

Po znikni"ciu tego komunikatu regulator jest gotowy do pracy. 
Je&eli komunikat nie zniknie, nale&y sprawdzi% po$!czenie BUS.

Nast"pnie pojawi si" nast"puj!cy ekran:

 WSKAZÓWKA
Faza rozgrzewania spr"&arki pompy ciep$a powietrze/
woda przed jej pierwszym startem mo&e  potrwa% kilka 
godzin.

 WSKAZÓWKA
Przy pompach typu LWD podczas rozbiegu pompy obie-
gowej odbywa si" sprawdzenie wielko#ci przep$ywu. 
Je&eli jest on za ma$y, pompa ciep$a si" nie uruchomi bez 
zg$oszenia b$"du. W takim przypadku nale&y sprawdzi% 
wej#cie OSP: je&eli nie jest w stanie „W*.“, oznacza to, &e 
przep$yw jest za ma$y.

 Strona 12, „Wej#cia“

Przy pompach ciep$a SWP 371 do SWP 691 oraz SWP 291H do  
SWP 561H pojawi si" nast"pnie pytanie o wybór dolnego (ród$a 
ciep$a:

 WSKAZÓWKA
Przy pompach ciep$a SWP 371 do SWP 691 oraz SWP 291H 
do SWP 561H nale&y wybra% rodzaj dolnego (ród$a, w in-
nym przypadku urz!dzenie si" nie uruchomi. W przypadku 
wyboru solanki mo&na zmieni% minimaln! temperatur" 
dolnego (ród$a na poziomie dost"pu serwisu. Warto#% 
wyzwalaj!ca b$!d niskiego ci#nienia: przy SWP z wod! 
7 bar, przy SWP z solank! 4 bar.

solanka
To ustawienie nale%y wybra' w przypadku zastosowania 
solanki (mieszanki glikolu z wod#) jako medium na dol-
nym &ródle. Nie ma znaczenia, czy kolektor gruntowy jest 
poziomy, czy pionowy (sondy).
woda |/| solanka
To ustawienie nale%y wybra' w przypadku zastosowa-
nia po$redniego wymiennika ciep"a, z pierwotnym obie-
giem dolnego &ród"a nape"nionym wod# i wtórnym 
nape"nionym solank#.
woda |/| woda:
To ustawienie nale%y wybra' w przypadku zastosowania 
po$redniego wymiennika ciep"a, z pierwotnym i wtór-
nym obiegiem nape"nionymi wod#. Przy tym ustawie-
niu temperatura wej$cia z dolnego &ród"a musi wynosi' 
co najmniej 7°C.

 Dalsze informacje: strona 27, „Asystent uruchomienia“ 
oraz strona 28, „Przywrócenie parametrów“
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Zasilanie OM 1 - cel Docelowa temperatura zasilania 
obiegu mieszanego 1

Temp. pomieszczenia Pokazywana, gdy pod$!czono 
regulator pokojowy

W tym menu dodatkowo mog! si" pojawi% – przy niektórych ty-
pach pomp ciep$a – informacje zbierane przez czujniki w obiegu 
ch$odniczym.

WEJ)CIA

Na ekranie pokazano tylko cz!$' menu. Kolejne pozycje 
menu pojawi# si! po przewini!ciu ekranu.

 WSKAZÓWKA
To menu pokazuje stan wej#% cyfrowych regulatora.

OSP Odszranianie, Ci#nienie solanki, 
Przep$yw

 Zale&nie od typu pompy ciep$a to 
wej#cie mo&e spe$nia% ró&ne funkcje:
W pompach LW 
presostat ko'ca odszraniania: 
W*. = odszranianie zako'czono
W pompach LWD, SW i WW z fabrycznie 
zamontowanym czujnikiem przep$ywu: 
W*. = przep$yw prawid$owy
W pompach SW bez fabrycznie 
zamontowanego czujnika przep$ywu 
mo&e by% w tym miejscu pod$!czony 
presostat ci#nienia solanki: 
W*. = ci#nienie solanki wystarczaj!ce

Termostat c.w.u. Termostat c.w.u. 
W*. = zapotrzebowanie na c.w.u.

Odci"cie zasilania Odci"cie zasilania przez zak$ad 
energetyczny
WY*. = odci"cie

Presostat w. ci#n. Presostat wysokiego ci#nienia
WY*. = ci#nienie prawid$owe

Ochrona silnika Ochrona silnika
W*. = praca poprawna

Presostat n. ci#n. Presostat niskiego ci#nienia
W*. = ci#nienie prawid$owe

Anoda ochronna Przy$!cze anody ochronnej 
(w niektórych typach pomp ciep$a)

AIn Wej#cie analogowe

 Menu „Serwis“

WYBÓR MENU

INFORMACJE

TEMPERATURY

Na ekranie pokazano tylko cz!$' menu. Kolejne pozycje 
menu pojawi# si! po przewini!ciu ekranu.

Zasilanie Temperatura zasilania wody grzewczej
Powrót Temperatura powrotu c.o.
Powrót - cel  Docelowa temp. powrotu c.o.
Czujnik w buforze  Temperatura powrotu w buforze 

równoleg$ym
Gaz gor!cy Temperatura gazu gor!cego
Temperatura zewn. Temperatura zewn"trzna
Temperatura #rednia 0rednia temperatura zewn"trzna z 

ostatnich 24 godzin
  (Funkcja ko'ca ogrzewania)
Temperatura cwu Bie&!ca temperatura c.w.u.
Temp. cwu - cel Docelowa temperatura c.w.u.
Dolne (ród$o-wej#cie Temperatura wej#cia z dolnego   

(ród$a
Dolne (ród$o-wyj#cie Temperatura wyj#cia do dolnego   

(ród$a
Zasilanie OM 1 Temp. zasilania obiegu miesz. 1
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CZASY PRACY

Na ekranie pokazano tylko cz!$' menu. Kolejne pozycje 
menu pojawi# si! po przewini!ciu ekranu.

Pompa ciep$a od Pompa ciep$a pracuje od
(wszystkie czasy podano w 
formacie gg:mm:ss)

II (r. c. 1 od Drugie (ród$o ciep$a 1 pracuje od
II (r. c. 2 od Drugie (ród$o ciep$a 2 pracuje od
Opó(nienie Opó(nienie po powrocie zasilania
Postój czasowy Postój pomi"dzy cyklami pracy 

spr"&arki
Stan spr"&arki Czas trwania obecnego stanu spr"&arki
Czas HRM Czas do w$!czenia kolejnego stopnia 

biwalentnego
Czas HRW Czas do wy$!czenia kolejnego stopnia 

biwalentnego
Term. dez. od Termiczna dezynfekcja trwa od
Zakaz c.w.u. Zakaz pracy w trybie c.w.u.
Odszr. Czas do nast"pnego startu trybu 

odszraniania (tylko pompy LW)

PRZEBIEG

Na ekranie pokazano tylko cz!$' menu. Kolejne pozycje 
menu pojawi# si! po przewini!ciu ekranu.

Czas pracy spr"&. 1 *!czny czas pracy spr"&arki 1
Cykle spr"&. 1 Ilo#% w$!cze' spr"&arki 1
0redni czas spr"&. 1 0redni czas pracy spr"&arki 1 w   

jednym cyklu pracy
Czas pracy spr"&. 2 *!czny czas pracy spr"&arki 2
Cykle spr"&. 2 Ilo#% w$!cze' spr"&arki 2
0redni czas spr"&. 2 0redni czas pracy spr"&arki 2 w   

jednym cyklu pracy
Czas pracy II (r.c.1 *!czny czas pracy drugiego (ród$a 

ciep$a 1
Czas pracy II (r.c.2 *!czny czas pracy drugiego (ród$a 

ciep$a 2
Czas pracy p.c. *!czny czas pracy pompy ciep$a
Czas pracy c.o. *!czny czas pracy w trybie c.o.
Czas pracy c.w.u. *!czny czas pracy w trybie c.w.u.
Czas pracy ch$odz. *!czny czas pracy w trybie ch$odzenia

WYJ)CIA

Na ekranie pokazano tylko cz!$' menu. Kolejne pozycje 
menu pojawi# si! po przewini!ciu ekranu.

Zawór odszraniania Odwrócenie obiegu
W*. = aktywny tryb odszraniania 
wzgl"dnie odwrócony obieg

Pompa obiegowa cwu Pompa obiegowa c.w.u.
Pompa ob. miesz. 1 Pompa obiegowa obiegu 

mieszanego 1
Pompa c.o. Pompa obiegowa c.o.
Mieszacz 1 otworzy% Mieszacz 1 otworzy%

W*. = mieszacz si" otwiera 
WY*. = brak sygna$u

Mieszacz 1 zamkn!% Mieszacz 1 zamkn!%
W*. = mieszacz si" zamyka 
WY*. = brak sygna$u

Wentylacja Wentylacja obudowy pompy ciep$a 
(niektóre typy pomp LW)

 Dla pomp LW wi"kszych mocy (Kod 
„L2G“) 2. stopie' wentylatora

Went. - pompa d.(r. Wentylator, pompa g$"binowa lub 
pompa obiegowa dolnego (ród$a

Spr"&arka 1 Spr"&arka 1 pompy ciep$a
Spr"&arka 2 Spr"&arka 2 pompy ciep$a
P. cyrkul. Pompa cyrkulacyjna
Pompa $ad. bufor  Pompa $aduj!ca bufor
II (r. ciep$a 1 Drugie (ród$o ciep$a 1
II (r.ciep$a 2-alarm Drugie (ród$o ciep$a 21- alarm awarii

(Funkcja alarmu: ci!g$y stan W*. 
przy awarii, taktuje co sekund", 
gdy b$!d samoresetuj!cy)

Sygn.sterow.p.obieg. Bie&!ca wydajno#% pompy obiegowej  
w %

Obroty wentylatora/min. Bie&!ca liczba obrotów wentylatora 
pompy ciep$a (na minut")

Obroty spr"&./min. Bie&!ca liczba obrotów spr"&arki 
pompy ciep$a (na minut")
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Min.tzast Dolna granica zastosowania
Brak zap. Brak zapotrzebowania

 WSKAZÓWKA
Menu wy$!cze' jest menu pomocniczym i podanych tam 
informacji nie nale&y traktowa% jako wskaza' b$"dów (do-
tyczy tak&e wy$!cze' z powodu b$"du pompy ciep$a lub 
instalacji). Je&eli pompa ciep$a wejdzie w stan awarii, odpo-
wiedni komunikat pojawi si" na wy#wietlaczu oraz w menu 
pami"ci b$"dów.

 WSKAZÓWKA
Pami"% wy$!cze' zawiera maksymalnie pi"% ostatnich 
wy$!cze'.

STATUS INSTALACJI

Typ pompy ciep$a Typ pompy ciep$a
Wersja programu Wersja oprogramowania regulatora
Stopie' biwalentny Stopie' biwalentny

1 = mo&e pracowa% jedna spr"&arka
2 = mog! pracowa% dwie spr"&arki
3 = mo&e pracowa% 
dodatkowe (ród$o ciep$a

Stan pracy Bie&!cy tryb pracy
Ogrzewanie
C.w.u.
Odszranianie

Tylko przy pompach ciep!a z regulacj" mocy:
Wydajno#% Bie&!ca dyspozycyjna moc grzewcza
 Ta moc grzewcza mo&e zosta% 

wykorzystana do ustawienia (wed$ug 
wskazówek z instrukcji obs$ugi pompy 
ciep$a) zaworu przelewowego przy 
instalacjach z buforem szeregowym.

Wydajno#% - cel Wymagana przez regulator moc 
grzewcza

Wersja programu Obecna wersja oprogramowania 
regulatora inwertera

 WSKAZÓWKA
Kolejno#% w$!czania si" spr"&arek jest ustalana na podsta-
wie liczby cykli pracy. W zwi!zku z tym mog! si" pojawi% 
ró&nice w $!cznym czasie pracy obu spr"&arek.

PAMI+, B-+DÓW

707
Kod b"!du (warto$' przyk"adowa)
23.11.07
Data pojawienia si! b"!du (warto$' przyk"adowa)
10:02 / 10:01
Godzina pojawienia si! b"!du (warto$' przyk"adowa)

 Opis kodów od strony 29

 WSKAZÓWKA
Pami"% b$"dów zawiera maksymalnie pi"% ostatnich 
b$"dów.

WY-.CZENIA

16.11.07
Data wy"#czenia (warto$' przyk"adowa)
11:41 / 10:11
Godzina wy"#czenia (warto$' przyk"adowa)
B!"d p.c. / II #r.c.
Oznaczenie przyczyny wy"#czenia (warto$' przyk"adowa)

B$!d p.c. B$!d pompy ciep$a
B$!d inst. B$!d instalacji
II (r.c. Praca drugiego (ród$a ciep$a
EVU Odci"cie zasilania
Odszr. Odszranianie (tylko pompy LW)
Tzast.max Maks. temperatura zastosowania
Tzast.min Min. temperatura zastosowania

(przy pompach LWD z rewersem 
mo&liwe wy$!czenie z powodu 
ochrony przed zamarzaniem w 
trybie ch$odzenia - temperatura 
parowania zbyt d$ugo poni&ej 0°C)
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USTAWIENIA

DOST+P

Wprowadzi$ cyfry
Pole do podania czterocyfrowego has"a:
Wybra' pole z pierwsz# cyfr# has"a naciskaj#c przycisk. 
Obracaj#c przycisk wybra' odpowiedni# cyfr! i 
zatwierdzi' wybór, naciskaj#c przycisk.
W identyczny sposób post#pi' z kolejnymi cyframi has"a.
Wybieraj#c   zatwierdzi' ca"e has"o.
Po zatwierdzeniu wszystkie pola has"a si! wyzeruj#, 
a kursor przejdzie automatycznie do pola ze strza"k# 
nawigacyjn#. Bie%#cy poziom dost!pu jest pokazany w 
ostatniej linijce.
Dost%p
Informacja o aktualnym poziomie dost!pu (tutaj: 
u%ytkownik)

 UWAGA
Po zako'czeniu prac serwisowych ograniczy% dost"p 
do poziomu u&ytkownika (wprowadzi% kod 0000 i 
zatwierdzi%).
B$"dne, niezgodne ze stanem faktycznym instalacji ustawi-
enia mog! prowadzi% do zak$óce' w pracy oraz powa&nie 
uszkodzi% komponenty instalacji. Z tego powodu dost"p 
do ustawie' systemowych musi by% ograniczony i chroni-
ony has$em.

 WSKAZÓWKA
Ani producent, ani sprzedawca nie odpowiadaj! za szkody 
powsta$e na skutek b$"dnych ustawie' systemu.

ILO), CIEP-A
Pomiar ilo#ci energii w pompach ciep$a typu LWD odbywa si" za 
pomoc! czujników ci#nienia w obiegu ch$odniczym. W tych pom-
pach ciep$a ilo#% ciep$a mo&na odczyta% bezpo#rednio, pozosta$e 
urz!dzenie z regulatorem Luxtronik 2.0 mo&na rozbudowa% o 
zewn"trzny miernik ilo#ci energii (wyposa&enie dodatkowe).

Ogrzewanie Wyprodukowana ilo#% ciep$a w trybie 
c.o. w kWh

c.w.u. Wyprodukowana ilo#% ciep$a w trybie 
c.w.u. w kWh

Razem Suma wyprodukowanej ilo#ci ciep$a w 
kWh

od : 1.1.1970 Wyprodukowana $!cznie ilo#% ciep$a 
od ustawionej tu daty (pokazano 
przyk$adow! dat")

Ostatnia linijka „od: ...“ dzia$a jednocze#nie jako reset. Po jej wy-
braniu licznik w tej linii wyzeruje si" – w ten sposób mo&na ustali% 
ilo#% energii wytworzonej w okre#lonym przez siebie czasie (od 
pokazanej tu daty).

 WSKAZÓWKA
Je&eli regulator steruje tak&e podgrzewaniem wody 
basenowej, w tym menu pojawi si" kolejna pozycja, 
pokazuj!ca ilo#% ciep$a wyprodukowanego w trybie ba-
senowym.

BACnet

DeviceID Unikalny numer identy5kacyjny 
urz!dzenia w sieci BACnet

DeviceName Nazwa urz!dzenia w sieci BACnet
Modelname Oznaczenie typu urz!dzenia
Location Lokalizacja urz!dzenia
Port Port komunikacyjny BACnet urz!dzenia
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Przyk$ad: 
Histereza powrotu c.o. = 2K

A Przy temperaturze z tego zakresu nie zostanie 
zg$oszone zapotrzebowanie na c.o.

B  Przy temperaturze z tego zakresu zostanie 
zg$oszone zapotrzebowanie na c.o.

C  Histereza
D Strefa neutralna
E Docelowa temperatura powrotu

Histereza przy pompach ciep!a z regulacj" mocy
Przy pompach ciep$a z regulacj! mocy nie ma funkcji 
„Histerezy c.o.“. Docelowa temperatura powrotu jest 
sterowana dzi"ki regulacji mocy spr"&arki:

a a d c b 

+4K 
RS 

RS Docelowa temperatura powrotu
a Ci!g$a praca pompy ciep$a ze zmieniaj!c! si" 

moc! grzewcz!
b Wy$!czenie po przekroczeniu o 4K temperatury 

docelowej
c W$!czenie po spadku temperatury poni&ej 

docelowej
d W$!czenie dodatkowo drugiego (ród$a ciep$a 

(po up$ywie ustawionego minimalnego czasu 
wymaganego do jego w$!czenia), gdy nie 
osi!gni"to docelowej temperatury powrotu 
pomimo pracy spr"&arki z maksymaln! 
wydajno#ci!; prze$!czenie na prac" samej 
spr"&arki po osi!gni"ciu temperatury docelowej

Maks.zwi"ksz.powrotu  Maksymalne zwi"kszenie   
  powrotu

Ustawienie maksymalnego dopuszczalnego przekroczenia 
temperatury powrotu. Po przekroczeniu temperatury 
powrotu c.o. o podan! tutaj warto#%, wszystkie minimalne 
czasy pracy zostan! zignorowane, a wszystkie (ród$a ciep$a 
zostan! wy$!czone. Ustawi% wy&sz! warto#% ni& w pozycji 
Histereza c.o.

Start 2 spr"&arki  Temperatura uruchomienia 2. spr"&arki
Pozycja pokazywana tylko przy pompach ciep$a z dwoma 
spr"&arkami.
Je&eli temperatura zewn"trzna spadnie poni&ej podanej 
tu warto#ci, regulator b"dzie móg$, w zale&no#ci od 
zapotrzebowania, w$!czy% drug! spr"&ark" w trybie c.o. 
Powy&ej tej temperatury pompa ciep$a w trybie c.o. b"dzie 
pracowa% tylko z jedn! spr"&ark!.

Start II 1(r. ciep$a  Temperatura uruchomienia drugiego 
 (ród$a ciep$a

Je&eli temperatura zewn"trzna spadnie poni&ej podanej 
tu warto#ci, regulator b"dzie móg$, w zale&no#ci od 
zapotrzebowania, w$!czy% drugie (ród$o ciep$a. Powy&ej tej 

PROGRAMY SKRÓCONE

 Cz"#% 1 instrukcji obs$ugi regulatora pompy ciep$a i c.o., 
rozdzia$ „Serwis“, sekcja „Programy skrócone“

TEMPERATURY

Na ekranie pokazano tylko cz!$' menu. Kolejne pozycje 
menu pojawi# si! po przewini!ciu ekranu.

Przej$' do wybranej pozycji menu, ustawi' temperatur! i 
potwierdzi' warto$' naciskaj#c przycisk.
Nast!pnie przewin#' menu do do"u.
Zatwierdzi' lub odwo"a' zmiany ustawie(.

Ograniczenie powrotu  Ograniczenie powrotu
Ustawienie maksymalnej temperatury powrotu w trybie c.o.

X Temperatura zewn"trzna
Y Temperatura powrotu
A Punkt ko'cowy krzywej grzewczej
B Ograniczenie powrotu 

(w pokazanym przyk$adzie: 40°C)

Histereza c.o.  Histereza ogrzewania
Ustawienie histerezy dla trybu ogrzewania
Przy systemach grzewczych o mniejszej bezw$adno#ci - 
ustawi% wi"ksz!, przy innych - mniejsz! histerez".
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Min.temp. dolnego (r. Minimalna temperatura dolnego (ród$a
Warto#% pokazywana tylko przy pompach SW i WW. 
Ustawienie minimalnej  temperatury na wyj#ciu dolnego 
(ród$a z pompy ciep$a.

 dla pomp SW:
 Od poziomu dost"pu serwisu mo&na podwy&szy% 

t" temperatur" powy&ej -9 °C (niezb"dne przy 
po#rednim wymienniku ciep$a)

 dla pomp WW:
 Zmiana ustawie' tylko na poziomie dost"pu produ-

centa.

Maks.temp. gazu gor.  Maksymalna temperatura  
  gazu gor!cego

Maksymalna dpuszczalna temperatura w obiegu ch$odniczym 
pompy ciep$a.

Temp.ko'ca odszr.  Temperatura ko'ca odszraniania 
powietrzem

Pozycja pokazywana tylko przy pompach ciep$a LW, gdy 
w$!czone jest odszranianie powietrzem.
Ustawienie temperatury na wyj#ciu z parownika, przy której 
zako'czy si" odszranianie.

 Strona 34, „Przegl!d: Cykle odszraniania, odszranianie 
powietrzem, maksymalna temperatura zasilania“

Obni&anie do  Minimalna temperatura zewn"trzna 
obni&enia nocnego

Ustawienie temperatury zewn"trznej, do której krzywe 
grzewcze b"d! korygowane o obni&enie nocne. 
Gdy temperatura zewn"trzna spadnie poni&ej tej warto#ci, 
obni&anie nocne zostanie zignorowane.

Zasilanie maks.6)  Maksymalna temperatura zasilania
Przekroczenie na zasilaniu tej warto#ci spowoduje wy$!czenie 
spr"&arki pompy ciep$a. Dotyczy wszystkich trybów pracy!

 Strona 34, „Przegl!d: Cykle odszraniania, odszranianie 
powietrzem, maksymalna temperatura zasilania“

Zasilanie maks. OM1  Maksymalna temperatura zasilania za 
mieszaczem $aduj!cym

Pozycja pokazywana tylko, gdy obieg mieszany 1 ustawiono 
jako $aduj!cy. Wtedy czujnik zasilania pod$!czony do 
zacisku TB1 s$u&y do ograniczenia temperatury zasilania za 
mieszaczem. Je&eli temperatura mierzona przez ten czujnik 
przekroczy ustawion! w tej pozycji warto#%, zawór mieszaj!cy 
zacznie sie zamyka%.

Min. TWE/t.zas maks.2)  Zale&ne od temperatury 
dolnego (ród$a ustawienie 
maksymalnej temperatury zasilania

Podana tutaj warto#% to minimalna temperatura zewn"trzna, 
przy której pompa ciep$a mo&e osi!gn!% swoj! maksymaln! 
temperatur" zasilania.
Poni&ej tej warto#ci rzeczywista maksymalna temperatura 
zasilania pompy ciep$a obni&a si" liniowo do warto#ci „Zasil.- 
Granica zast.“.

temperatury pompa ciep$a nie b"dzie wspierana drugim 
(ród$em ciep$a.
Wyj!tek:
W przypadku awarii i ustawieniu „Awaria z II (r.c.“ drugie 
(ród$a ciep$a b"d! w$!czane bez wzgl"du na ustawion! tu 
warto#%.

T-Odszr.  Temperatura odszraniania powietrzem
Pozycja pokazywana tylko przy pompach ciep$a LW, gdy 
w$!czone jest odszranianie powietrzem.
Ustawienie minimalnej temperatury zewn"trznej, powy&ej 
której pompa ciep$a b"dzie mog$a uruchomi% odszranianie 
powietrzem.

 UWAGA
Odszranianie powietrzem w$!cza% tylko w pompach dos-
tosowanych do tego typu odszraniania.

Temp. dezynfekcji-cel  Temperatura docelowa termicznej 
dezynfekcji

Ustawienie docelowej temperatury termicznej dezynfekcji 
zasobnika c.w.u.

Histereza c.w.u.  Histereza c.w.u.
Ustawienie histerezy c.w.u. (histereza ujemna).

A Przy temperaturze z tego zakresu nie zostanie 
zg$oszone zapotrzebowanie na podgrzewanie 
ciep$ej wody u&ytkowej

B  Przy temperaturze z tego zakresu zostanie 
zg$oszone zapotrzebowanie na podgrzewanie 
ciep$ej wody u&ytkowej

C  Temperatura docelowa c.w.u.
D Histereza ujemna

Zas. 2.spr"&. c.w.u.  Zasilanie 2. spr"&arki - c.w.u.
Pozycja pokazywana tylko przy pompach ciep$a z dwoma 
spr"&arkami.
Ustawienie maksymalnej temperatury zasilania, do której 
pompa ciep$a mo&e przygotowywa% c.w.u. przy pomocy 
dwóch spr"&arek.

Tzew. max  Maksymalna temp. zewn"trzna
Pozycja pokazywana tylko przy pompach LW.
Ustawienie maksymalnej temperatury zewn"trznej, powy&ej 
której nie b"dzie pracowa% pompa ciep$a. 
W razie zapotrzebowania zostanie w$!czone drugie (ród$o 
ciep$a.

Tzew. min  Minimalna temp. zewn"trzna
Pozycja pokazywana tylko przy pompach LW.
Ustawienie minimalnej temperatury zewn"trznej, poni&ej 
której nie b"dzie pracowa% pompa ciep$a. 
W razie zapotrzebowania zostanie w$!czone drugie (ród$o 
ciep$a.
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USTAWIENIA SYSTEMU

Na ekranie pokazano tylko cz!$' menu. Kolejne pozycje 
menu pojawi# si! po przewini!ciu ekranu.

Przej$' do wybranej pozycji menu, ustawi' opcj! i 
potwierdzi' warto$' naciskaj#c przycisk.
Nast!pnie przewin#' menu do do"u.
Zatwierdzi' lub odwo"a' zmiany ustawie(.

 UWAGA
B$"dne, niezgodne ze stanem faktycznym instalacji ustawi-
enia mog! prowadzi% do zak$óce' w pracy oraz powa&nie 
uszkodzi% komponenty instalacji.

 WSKAZÓWKA
Ani producent, ani sprzedawca nie odpowiadaj! za szkody 
powsta$e na skutek b$"dnych ustawie' systemu.

 WSKAZÓWKA
Zapisa% dokonane zmiany ustawie' fabrycznych w zesta-
wieniu „Ustawienia systemu przy pierwszym uruchomie-
niu“.

 Strona 35, „Ustawienia systemu przy pierwszym uru-
chomieniu“

Odci"cie zasil.  Odci"cie zasilania przez zak$ad 
energetyczny

bez II #rc drugie (ród$o ciep$a nie pracuje przy 
odci"ciu zasilania spr"&arek

z II #r.c. drugie (ród$o ciep$a mo&e pracowa% 
przy odci"tym zasilaniu spr"&arek

Ustawienie ma znaczenie jedynie przy ustawieniu kot$a lub 
termy jako typu drugiego (ród$a ciep$a.

Stacja pokojowa  Stacja pokojowa
Nie nie pod$!czono stacji pokojowej
RFV pod$!czono stacj" typu RFV

Pod$!czenie  Miejsce monta&u czujnika c.o.
Powrót czujnik pod$!czony na powrocie do 

pompy ciep$a

Zasil.- Granica zast. 7)  Zale&ne od temperatury 
dolnego (ród$a ustawienie 
maksymalnej temperatury zasilania

W tej pozycji ustawia si" maksymaln! temperatur" zasilania 
pompy ciep$a przy temperaturze zewn"trznej -20°C.
Dalsze wskazówki przy opisie pozycji „Min. TWE/t.zas maks.“ 
oraz na rysunku:

t.zasilania

t.zewn.-20°C Min. TWE/t.zas maks.

maks.temp. 
zasilania

zasilanie przy 
granicy zas-

tosowania

Hist. skr. w$. 2 Spr.  Histereza c.o.
Po jej przekroczeniu skrócony zostanie czas oczekiwania na 
w$!czenie drugiej spr"&arki (patrz „Ustawienia systemu“).
Do$!czenie drugiej spr"&arki:

A 2. spr"&arka nie w$!czy si"
B  skrócony czas do w$!czenia 2. spr"&arki
C  docelowa temperatura powrotu
D histereza c.o.
E skrócona histereza c.o.

C.w.u. maks.  Maksymalna temperatura c.w.u.
Maksymalna temperatura po&!dana, jak! mo&na ustawi% w 
menu c.w.u.

Min.t.zas. ch$odz.  Minimalna temperatura zasilania w 
trrybie ch$odzenia

Je&eli temperatura mierzona przez czujnik trybu ch$odzenia 
(w zale&no#ci od hydrauliki TB1, TB2 lub TRL) spadnie poni&ej 
tej warto#ci, wy$!czony zostanie tryb ch$odzenia (ustawienie 
fabryczne: 18°C). Pokazana warto#% jest jednocze#nie 
minimaln! mo&liw! do ustawienia temperatur! docelow! 
ch$odzenia.

Przewin"$ menu do do!u.
Zatwierdzi$ ustawienia.

PRIORYTETY

 Cz"#% 1 instrukcji obs$ugi regulatora pompy ciep$a i c.o., 
rozdzia$ „Serwis“, sekcja „Ustawianie priorytetów“.
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II (r.c.1-funkcja  Funkcja drugiego (ród$a ciep$a11
Nie nie pod$!czono drugiego (ród$a, 

instalacja w uk$adzie monowalentnym
Ogrzewanie drugie (ród$o ciep$a wspiera tylko tryb 

ogrzewania (np. grza$ka w buforze)
C.o. + cwu drugie (ród$o ciep$a wspiera tryby 

ogrzewania i przygotowywania c.w.u. 
(np. grza$ka wbudowana na zasilaniu 
pompy ciep$a)

 UWAGA
Je&eli w pomp" ciep$a wbudowano grza$k" elektryczn!, 
funkcj" drugiego (ród$a ciep$a 1 nale&y ustawi% jako 
„C.o. + cwu“.

 WSKAZÓWKA
Dla ka&dego drugiego (ród$a ciep$a nale&y ustawi% typ i 
funkcj".

II (r.c.2-typ  Typ drugiego (ród$a ciep$a 2
Nie nie pod$!czono drugiego (ród$a, 

wyj#cie pe$ni funkcj" alarmu b$"dów
Grza!ka grza$ka jako drugie (ród$o, instalacja w 

uk$adzie monoenergetycznym

II (r.c.2-funkcja  Funkcja drugiego (ród$a ciep$a 2
Nie nie pod$!czono drugiego (ród$a, 

wyj#cie pe$ni funkcj" alarmu b$"dów
Ogrzewanie drugie (ród$o ciep$a wspiera tylko tryb 

ogrzewania (np. grza$ka w buforze)
C.w.u. drugie (ród$o ciep$a wspiera tylko tryb 

c.w.u. (np. grza$ka w zasobniku)

 UWAGA
Je&eli typ II8C2 ustawiono na „Nie“, wyj#cie s$u&y do alarmu 
o b$"dach i nie mo&na do niego pod$!cza% &adnego (ród$a 
ciep$a.
Sposób pracy alarmu: ci!g$y stan W*. przy awarii, taktowa-
nie 1 x na sekund", gdy b$!d samoresetuj!cy.

 UWAGA
Dopuszczalne s! tylko nast"puj!ce kombinacje drugich 
(róde$ ciep$a:

II #r.c.1-funkcja II #r.c.2-funkcja Dozwolone
Ogrzewanie Ogrzewanie
C.o. + cwu Ogrzewanie

Ogrzewanie C.w.u.
Nie C.w.u.
Nie Ogrzewanie

C.o. + cwu C.w.u.

Awaria  Awaria
z II #r.c. przy awarii pompy ciep$a b"d! mog$y 

pracowa% przy$!czone drugie (ród$a 
ciep$a (w obu trybach)

bez II #rc przy awarii pompy ciep$a drugie (ród$a 
ciep$a zostan! w$!czone tylko, gdy 
temperatura powrotu < 15 °C (ochrona 
przed zamarzaniem); (tylko c.o.)

Bufor rów. (równoleg"y) czujnik zamontowany w buforze 
równoleg$ym

 WSKAZÓWKA
Przy buforze pod$!czonym równolegle niezb"dny jest 
zewn"trzny czujnik powrotu.

Obieg mieszany 1  Obieg mieszany 1
Ustawienie funkcji zaworu mieszaj!cego
$aduj"cy mieszacz s$u&y jako mieszacz $aduj!cy, 

np. przy uk$adzie z kot$em

A kocio$
B pompa ciep$a
TB1 czujnik zasilania (opcjonalny)

Roz!ad. mieszacz s$u&y jako mieszacz 
roz$adowuj!cy, np. przy ogrzewaniu 
pod$ogowym

TB1 czujnik zasilania
Ch!odz"cy mieszacz s$u&y jako mieszacz dla 

ch$odzenia (pasywnego przy pompach 
ciep$a SW, WW albo aktywnego przy 
pompach ciep$a LWD z rewersem)

Nie brak funkcji mieszacza

 WSKAZÓWKA
Przy pompach typu LWD z rewersem bez p$yty Comfort 
mo&na ustawi% OM1 (na poziomie dost"pu instalatora lub 
serwisu) tak&e jako „Ch$odz!cy“ lub „C.o.+ch$.“. Ch$odzenie 
jest sterowane w takim przypadku przez czujnik powrotu.

II (r.c.1-typ  Typ drugiego (ród$a ciep$a 1
Nie nie pod$!czono drugiego (ród$a, 

instalacja w uk$adzie monowalentnym
Grza!ka jako drugie (ród$o pod$!czono 

urz!dzenie spe$niaj!ce funkcj" grza$ki 
(np. grza$ka, kocio$ olejowy/ gazowy)

Kocio! drugie (ród$o ciep$a pod$!czono 
poprzez zawór $aduj!cy; podczas pracy 
drugiego (ród$a zawór jest otwarty w 
100%, nie ma sterowania temperatur!

Terma jako drugie (ród$o pod$!czono 
urz!dzenie spe$niaj!ce funkcj" grza$ki, 
przy tym ustawieniu drugie (ród$o 
mo&e pracowa% podczas odci"cia 
zasilania stykiem EVU
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Czas nale&y ustawi% zgodnie z danymi w instrukcji dla danej 
pompy ciep$a. Je&eli nie podano tam takich danych, mo&na 
si" pos$u&y% tabel! z niniejszej instrukcji:

 Strona 34, „Przegl!d: Cykle odszraniania, odszranianie 
powietrzne, maks. temp. zasilania“

Odszranianie pow.  Odszranianie powietrzne
Opcja dost"pna tylko przy pompach ciep$a powietrze/woda
Nie Odszranianie powietrzne 

niedozwolone
Tak Odszranianie powietrzne dozwolone 

powy&ej ustawionej temperatury

 Dozwolone typy: strona 34, „Przegl!d: Cykle odszrani-
ania, odszranianie powietrzne, maks. temp. zasilania“

 UWAGA
Przy pozosta$ych typach pompy ciep$a nie w$!cza% „Odsz-
raniania powietrznego“.

Odszr. pow. maks.  maksymalny czas pracy trybu 
odszraniania powietrznego

Opcja dost"pna tylko przy pompach ciep$a powietrze/woda 
przy zezwoleniu na odszranianie powietrzne.

Odszranianie 2 
Opcja dost"pna tylko przy pompach ciep$a powietrze/woda 
dwuspr"&arkowych
z 1 spr%&. odszranianie tylko jedn! spr"&ark!
z 2 spr%&. odszranianie dwiema spr"&arkami, 

je&eli pracowa$y przed rozpocz"ciem 
odszraniania

Optym. pomp  Optymalizacja pracy pomp 
obiegowych

Nie Pompy obiegowe c.o. pracuj! w trybie 
ci!g$ym, chyba &e aktywny jest inny 
tryb pracy (c.w.u., …) lub pompa ciep$a 
jest wy$!czona

Tak Dozwolony czasowy postój pomp 
obiegowych c.o.

 Pompy obiegowe c.o. zostan! 
wy$!czone w przypadku braku 
zapotrzebowania na prac" pompy 
ciep$a przez ponad 3 godziny. Pracuj! 
wtedy w cyklach 30-minutowych (5 
minut pracy, 25 minut postoju), do 
momentu zg$oszenia zapotrzebowania 
na prac" pompy ciep$a.

 Je&eli temperatura zewn"trzna jest 
wy&sza ni& docelowa temperatura 
powrotu,  pompy obiegowe c.o. 
zostan! wy$!czone na d$u&szy czas. 
W$!cza% si" b"d! tylko na 1 minut" co 
150 godzin.

Dost"p  Dost"p do ustawie'
Ustawienie „Instalator“ oznacza, &e wszystkie parametry, 
które standardowo s! dost"pne do zmian tylko dla serwisu, 
b"d! mog$y by% zmieniane z poziomu dost"pu instalatora.

C.w.u. 1  opcja 1 trybu c.w.u.
Czujnik tryb c.w.u. b"dzie sterowany sygna$em 

z czujnika w zasobniku c.w.u.
Termostat tryb c.w.u. b"dzie sterowany sygna$em 

z termostatu w zasobniku c.w.u.

 WSKAZÓWKA
Termostat c.w.u. pod$!czy% do tego samego zacisku, co 
czujnik c.w.u. Termostat musi by% wyposa&ony w styk 
bezpotencja$owy.
Termostat zamkni"ty (= Sygna$ W$.) = zapotrzebowanie na 
c.w.u.

C.w.u. 2  opcja 2 trybu c.w.u.
P. cyrkul. Ustawienie P. cyrkul. oznacza 

sterowanie pomp! cyrkulacyjn!.

 Odpowiednie ustawienia nale&y wzi!% z opisu pompy 
cyrkulacyjnej w cz"#ci 1 instrukcji obs$ugi regulatora 
pompy ciep$a i c.o., rozdzia$ „Menu c.w.u.“, sekcja „Cyrku-
lacja“.

p.!ad. cwu Ustawienie p.!ad. cwu oznacza, &e na 
zacisku ZIP pojawia si" sygna$ podczas 
pracy trybu c.w.u., wy$!czany  30 
sekund po zako'czeniu trybu c.w.u.

C.w.u. 3  opcja 3 trybu c.w.u.
z ZUP pompa ZUP pracuje w trybie c.w.u.
bez ZUP pompa ZUP nie pracuje w trybie c.w.u.

C.w.u. 4  opcja 4 trybu c.w.u.
Wart.docel pompa ciep$a b"dzie próbowa$a 

osi!gn!% ustawion! warto#% docelow! 
temperatury c.w.u.

C.w.u. 5  opcja 5 trybu c.w.u.
z HUP pompa HUP pracuje w trybie c.w.u.
bez HUP pompa HUP nie pracuje w trybie c.w.u.

Typ pompy ciep!a Ustaw. fabryczne
SWC z HUP
LWC z HUP
WZS z HUP
WWC z HUP
LWD z HUP

inne typy bez HUP

Cwu + p.c. maks.  maksymalny czas przygotowywania 
c.w.u. przez sam! pomp" ciep$a

Po up$ywie podanego tutaj czasu pompa ciep$a uruchomi 
drugie (ród$o ciep$a (pod warunkiem, &e inne ustawienia 
zezwalaj! mu na prac" w tym trybie).

Odszr. maks.  Czas  cyklu odszraniania, maksymalny 
czas pomi"dzy dwoma kolejnymi 
uruchomieniami odszraniania

Opcja dost"pna tylko przy pompach ciep$a powietrze/woda
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Wygrzew jastrychu 
Opcja mo&liwa tylko przy zewn"trznym (ródle energii (kocio$ 
na paliwo sta$e, instalacja solarna z buforem równoleg$ym, …)
z miesz. je&eli mieszacz ustawiono jako 

roz$adowuj!cy, dzia$a on podczas 
wygrzewu jastrycha na podstawie 
ustawionych w programie wygrzewu 
temperatur docelowych

bez miesz. je&eli mieszacz ustawiono jako 
roz$adowuj!cy, b"dzie on zawsze 
otwarty

Anoda elektr.  Elektroniczna kontrola anody 
ochronnej w zintegrowanym zasobniku 
c.w.u.

Tak Zintegrowany zasobnik z anod!
Nie Pompa ciep$a bez zasobnika

 UWAGA
W urz!dzeniach z anod! wbudowan! w zintegrowany z 
pomp! ciep$a zasobnik c.w.u., w tej opcji nale&y ustawi% 
„Tak“, &eby ochroni% zasobnik przed korozj!.
Anod" nale&y pod$!czy% zgodnie z wytycznymi z instrukcji 
obs$ugi danej pompy ciep$a.

Granica grzania  
Je&eli ustawiono tu opcj" „Tak“, mo&liwe jest automatyczne 
w$!czanie i wy$!czanie si" trybu c.o. w okresie letnim.

Przy uruchomionej funkcji granicy ogrzewania w menu 
„Serwis -> Informacje -> Temperatury“ b"dzie pokazana 
#rednia temperatura zewn"trzna. Jednocze#nie pojawi 
si" w menu „c.o.“ nowy punkt - „Granica grzania“. W tym 
miejscu nale&y ustawi% temperatur" zewn"trzn!, powy&ej 
której pompa ciep$a nie powinna pracowa% w trybie c.o. 
Po jej przekroczeniu, temperatura docelowa powrotu 
zostanie obni&ona do warto#ci minimalnej, a pompy 
obiegowe c.o. zostan! wy$!czone. Po spadku temperatury 
zewn"trznej poni&ej tej granicy, tryb c.o. zostanie z powrotem 
aktywowany.

Tryb równoleg$y 
Nie ustawienie standardowe, pompa nie 

po$!czona z innymi pompami ciep$a
Nadrz%dna pompa ciep$a jest pomp! nadrz"dn! 

(Master) w kaskadzie i steruje 
systemem c.o. w ca$ej instalacji

Podrz%dna pompa ciep$a pracuje jako podrz"dna 
(Slave) w kaskadzie i jest sterowana z 
trybie c.o. przez pomp" nadrz"dn!

 Cz"#% 1 instrukcji obs$ugi regulatora pompy ciep$a i c.o., 
rozdzia$ „Po$!czenia równoleg$e“

Optym. pomp - czas 
Gdy w$!czono optymalizacj" pracy pomp obiegowych, 
mo&na tu okre#li% czas, po jakim zostan! one wy$!czone. 
Je&eli przez ten czas pompa ciep$a nie b"dzie pracowa% z 
powodu braku zapotrzebowania na c.o., pompy obiegowe 
zaczynaj! pracowa% w cyklach 30 min. postoju / 5 minut 
pracy, do momentu pojawienia si" zapotrzebowania na c.o.

Ci#n.sol./przep$ 1/1  Ci#nienie solanki, przep$yw
Opcja dost"pna przy pompach solanka/woda, wzgl. woda/
woda
Nie nie pod$!czono ani presostatu 

ci#nienia solanki, ani czujnika 
przep$ywu

Ci'n. sol. przy pompach solanka/woda - na 
wej#ciu ASD pod$!czono presostat 
ci#nienia solanki

Przep!yw przy pompach woda/woda - na wej#ciu 
ASD pod$!czono czujnik przep$ywu

Kontr.sie( na wej#ciu ASD pod$!czono czujnik 
zaniku i kolejno#ci faz zasilania spr"&arki

Sie(+prz. na wej#ciu ASD pod$!czono szeregowo 
czujnik zaniku i kolejno#ci faz zasilania 
spr"&arki oraz czujnik przep$ywu

 UWAGA
W niektórych urz!dzeniach fabrycznie wbudowano czu-
jnik zaniku i kolejno#ci faz. W tym przypadku trzeba 
ustawi% w pozycji „Ci#n.sol./przep$“ opcj" „Kontr.sie%“ lub 
„Sie%+prz.“.

Niew$a#ciwe ustawienie mo&e spowodowa% zak$ócenia w 
pracy i powa&ne uszkodzenia pompy ciep$a.

Kontrola spr"&.  Kontrola spr"&arki
Wy!. Kontrola spr"&arki wy$!czona
W!. Kontrola spr"&arki w$!czona, w 

przypadku niew$a#ciwej kolejno#ci faz 
na regulatorze pojawi si" b$!d „Sie% 
W$.“

 B$!d 729, Strona 30

W momencie startu spr"&arki kontrola spr"&arki sprawdza 
zmiany temperatury gazu gor!cego. Je&eli temperatura gazu 
nie b"dzie wzrasta%, zostanie zg$oszona awaria.

 UWAGA
Kontrol" spr"&arki wy$!cza% tylko przy diagnozowaniu 
b$"dów podczas przegl!du pompy ciep$a.
Przy urz!dzeniach z wbudowanym czujnikiem zaniku i 
kolejno#ci faz, pozycja jest ustawiona fabrycznie na „Wy$.“.

Regulacja OG  Sposób sterowania obiegiem 
grzewczym

Pogodowa Docelowa temperatura powrotu 
jest ustalana na podstawie krzywej 
grzewczej

Temp.sta!a Sta$a docelowa temperatura powrotu, 
ustawiana niezale&nie od temperatury 
zewn"trznej

Regulacja OM1  Sposób sterowania obiegiem 
mieszanym 1

Pogodowa Docelowa temperatura zasilania tego 
obiegu jest ustalana na podstawie 
krzywej grzewczej

Temp.sta!a Sta$a docelowa temperatura zasilania 
tego obiegu, ustawiana niezale&nie od 
temperatury zewn"trznej
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Dogrz. c.w.u.-maks.  Maksymalny czas dogrzewania c.w.u.
Maksymalny czas dogrzewania c.w.u. Po jego przekroczeniu 
praca w tym trybie zostanie zako'czona.

Przewin"$ menu do do!u.
Zatwierdzi$ ustawienia.

Przegl!d zdalny 
Tak Zdalna obs$uga w$!czona
Nie Zdalna obs$uga wy$!czona

 Informacje o funkcji zdalnej obs$ugi: Cz"#% 1 instrukcji 
obs$ugi regulatora pompy ciep$a i c.o., rozdzia$ „Serwis“, 
sekcja  „Przegl!d zdalny“.

Rozruch-dolne (ród$o 
Okre#lenie czasu rozbiegu pomp obiegowych dolnego (ród$a 
przed w$!czeniem si" spr"&arki w pompach ciep$a typów 
solanka/woda i woda/woda. Przydatne, gdy osi!gni"cie 
nominalnego przep$ywu trwa d$u&ej ni& 30 sekund od 
w$!czenia si" pompy.

Min.czas cykl odszr.  Minimalny czas pomi"dzy dwoma 
kolejnymi uruchomieniami 
odszraniania

Opcja dost"pna tylko przy pompach ciep$a powietrze/woda
Odpowiedni czas mo&na znale(% w instrukcji obs$ugi dla 
danej pompy ciep$a.

Start 2 Spr-min.czas  Skrócenie czasu do w$!czenia drugiej 
spr"&arki

Czas, jaki musi up$yn!% pomi"dzy w$!czeniem pierwszej a 
drugiej spr"&arki. Je&eli ró&nica pomi"dzy docelow! i bie&!c! 
temperatur! powrotu jest wi"ksza ni& ustawiona w „Hist. skr. 
w$. 2 Spr.“ („Ustawienia -> Temperatury“), druga spr"&arka 
w$!czy si" po podanym w tej pozycji czasie.

 WSKAZÓWKA
Spr"&arka mo&e si" w$!czy% maksymalnie trzy razy na 
godzin". Je&eli w ci!gu ostatniej godziny w$!czy$a si" ju& 
trzy razy, rzeczywisty czas do w$!czenia drugiej spr"&arki 
mo&e by% d$u&szy!

B$!d term. dez.  Zg$oszenie b$"du trybu termicznej 
dezynfekcji

Ustawienie „Nie“ oznacza, &e zak$ócenia trybu dezynfekcji 
(b$!d 759) nie b"d! zg$aszane przez regulator.

 B$!d 759, strona 30

Start II (r. ciep$a  Zezwolenie na prac" drugiego (ród$a 
ciep$a

Czas, jaki musi up$yn!% od w$!czenia si" pierwszej spr"&arki 
do ewentualnego uruchomienia drugiego (ród$a ciep$a

Dogrzewanie c.w.u.  Dogrzewanie c.w.u.
Nie Funkcja dogrzewania c.w.u. wy$!czona 

(ustawienie fabryczne)
Tak Funkcja dogrzewania c.w.u. w$!czona. 

Temperatura po&!dana staje si" 
temperatur! docelow!.

 Cz"#% 1 instrukcji obs$ugi regulatora pompy ciep$a i c.o., 
rozdzia$ „Menu c.w.u.“, sekcja „Dogrzewanie c.w.u.“
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Zatwierdzi$ ustawienia.

 WSKAZÓWKA
Po wybraniu pomp obiegowych, program uruchomi si" 
natychmiast po zatwierdzeniu ustawie'.
Odpowietrzanie dzia$a w cyklach 5 minut pracy / 5 minut 
postoju.

 WSKAZÓWKA
Dopóki aktywny jest program odpowietrzania, na ekranie 
nawigacyjnym b"dzie si" znajdowa% odpowiedni symbol 

:

ODPOWIETRZANIE

Na ekranie pokazano tylko cz!$' menu. Kolejne pozycje 
menu pojawi# si! po przewini!ciu ekranu.

Pompa c.o. Pompy obiegowe obiegów grzewczych
Pompa $ad. bufor Pompa $aduj!ca bufor równoleg$y
Pompa obiegowa cwu Pompa obiegowa c.w.u.
Went. - pompa d.(r. Wentylator, pompa g$"binowa lub 

pompa obiegowa solanki
Mieszacz 1 otworzy% Otworzy% zawór mieszaj!cy 1
Mieszacz 1 zamkn!% Zamkn!% zawór mieszaj!cy 1
P. cyrkul. Pompa cyrkulacyjna
Czas pracy Czas pracy w trybie odpowietrzania
Otwórz zawór rozpr. R"czne otworzenie zaworu 

rozpr"&nego 
Przy pompach ciep$a serii LWD oraz 
przy modelach SWP 371 - SWP 691 
i SWP 291H - SWP 561H zawór 
rozpr"&ny porusza si" w kierunku 
otwórz przez ustawiony w tym menu 
czas.

 Wybra% elementy instalacji do odpowietrzenia…
 Przewin!% menu na dó$. Wybra% pozycj" „Czas pracy“ i ustawi% 

d$ugo#% pracy w trybie odpowietrzania (w godzinach).

Czas pracy
Ustawienie fabryczne: 1 godzina

 WSKAZÓWKA
Zakres nastaw czasu pracy = 1 – 24 godziny.
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J+ZYK OBS-UGI

 Cz"#% 1 instrukcji obs$ugi regulatora pompy ciep$a i c.o., 
rozdzia$ „Podstawowe informacje o obs$udze“.

DATA I GODZINA

 Cz"#% 1 instrukcji obs$ugi regulatora pompy ciep$a i c.o., 
rozdzia$ „Podstawowe informacje o obs$udze“.

USTAWIENIE PARAMETRÓW

 WSKAZÓWKA
Funkcja „Ustawi% parametry“ jest dost"pna od poziomu 
serwisu.

Istnieje mo&liwo#% zapisania ustawie' dokonanych przy pierws-
zym uruchomieniu (= ustawienie parametrów). Dzi"ki temu w 
$atwy sposób mo&na szybko wróci% do pierwotnych ustawie'.

Dane s! zapisywane na p$ycie wy#wietlacza.

Stosowa' si! do komunikatów na wy$wietlaczu.

Dodatkowo mo&na zapisa% dane na pami"ci przeno#nej (pendri-
vie).
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USTAWIANIE TEMPERATUR I CZASÓW PRACY
Przyk$ad:

Powtórzy$ czynno&ci przy ustawianiu pozycji „Zasi-
lanie 2“ do „Zasilanie 10“.

 WSKAZÓWKA
Je&eli wygrzewanie jastrychu ma si" odby% w mniejszej 
ilo#ci kroków, czas trwania nieu&ywanych stopni ustawi% 
na „0h“.

 UWAGA
Podczas pracy programu nie uruchamia% szybkiego 
$adowania c.w.u.

 WSKAZÓWKA
Je&eli temperatury w systemie grzewczym s! ju& wy&sze 
ni& temperatura pierwszego stopnia programu wygrzewu, 
program nale&y uruchomi% na stopniu o wy&szej tempera-
turze, w innym wypadku - program mo&e zg$osi% b$!d wy-
grzewu.

URUCHAMIANIE PROGRAMU WYGRZEWU 
JASTRYCHU

 WSKAZÓWKA
Podczas pracy programu na wy#wietlaczu pokazywana 
b"dzie temperatura zewn"trzna -10°C. Nie b"dzie równie& 
mo&liwe przygotowywanie c.w.u.

 WSKAZÓWKA
Przy pracy programu wygrzewu pompa ciep$a b"dzie, 
w zale&no#ci od zapotrzebowania, wspierana przez ws-
zystkie pod$!czone drugie (ród$a ciep$a. Jednak nale&y 
pami"ta%, &e instalacja jest dobrana do pracy w trybie c.o., 
nie - w trybie wygrzewu jastrychu. Dlatego mo&e by% ko-
nieczne pod$!czenie na czas wygrzewu dodatkowych 
(róde$ ciep$a.

WYGRZEW JASTRYCHU

 WSKAZÓWKA
W tym programie ustawia si" temperatury zasilania, a 
pompa ciep$a jest sterowana czujnikiem powrotu. Pro-
gram ustala na nowo przy ka&dej zmianie temperatury 
odpowiedni! ró&nic" temperatur. Dlatego te& mo&liwe s! 
niewielkie odchylenia od ustawionych temperatur.

 WSKAZÓWKA
Przy pompach ciep$a ze zmienn! moc! program wy-
grzewu jest sterowany temperatur! zasilania, nie pow-
rotu. Moc spr"&arki jest tak dopasowywana, &eby osi!gn!% 
ustawion! temperatur" zasilania.

 WSKAZÓWKA
Ustawienia fabryczne oparte s! na danych podanych 
przez niektórych producentów jastrychów, ale mo&na je 
dopasowa% do w$a#ciwego produktu.

 UWAGA
Nale&y koniecznie sprawdzi%, czy ustawione warto#ci 
(fabrycznie lub samodzielnie) s! w$a#ciwe dla danego 
jastrychu.
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Na ekranie pokazano tylko cz%&$ menu.
Ekran przewin#' w dó".
Odpowiedzie' na pytanie potwierdzaj#ce.

 WSKAZÓWKA
Je&eli zostanie wybrany symbol   , program wygrzewu 
nie wystartuje.
Po wybraniu symbolu  na wy#wietlaczu pojawi si" z 
powrotem menu „Serwis - Wygrzew jastrychu“.

Po uruchomieniu, program b"dzie realizowa% kolejno wszystkie 
ustawione stopnie.
Ustawiony dla danego stopnia czas niekoniecznie b"dzie rze-
czywistym czasem, potrzebnym do osi!gni"cia temperatury za-
silania z nast"pnego stopnia. Zale&nie od instalacji i mocy pom-
py ciep$a, czas osi!gni"cia kolejnego poziomu temperaturowego 
mo&e si" ró&ni%.
Je&eli z powodu zbyt ma$ej mocy grzewczej nie zostanie 
osi!gni"ty poziom temperatury zasilania z którego# stopnia, na 
wy#wietlaczu pojawi si" odpowiedni komunikat o b$"dzie. Poin-
formuje on tak&e o tym, który stopie' nie mo&e by% osi!gni"ty. 
Program nie przerwie jednak swojego dzia$ania i b"dzie 
próbowa% osi!gn!% temperatur" z nast"pnego stopnia.

 WSKAZÓWKA
Po zako'czeniu danego stopnia, czas jego trwania zosta-
nie ustawiony na „0h“. Dzi"ki temu, w przypadku przerwy 
w zasilaniu, program wygrzewu b"dzie kontynuowa% 
prac" od pierwszego nieuko'czonego stopnia, a nie od 
pocz!tku.

 WSKAZÓWKA
Je&eli pojawi si" komunikat „Moc - wygrzew“ (= nu-
mer b$"du 730), b"dzie on wy$!cznie informacj!, &e pro-
gram nie by$ w stanie osi!gn!% zadanej temperatury w 
okre#lonym czasie.
Proces wygrzewu b"dzie jednak trwa% dalej, a komunikat 
o b$"dzie mo&na zatwierdzi% albo po zako'czeniu ca$ego 
programu, albo przez r"czne wy$!czenie programu wy-
grzewu.

 WSKAZÓWKA
Dopóki aktywny jest program wygrzewu, na ekranie nawi-
gacyjnym b"dzie si" znajdowa% symbol :

R+CZNE WY-.CZANIE PROGRAMU WYGRZEWU 
JASTRYCHU
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ASYSTENT URUCHOMIENIA
Program regulatora zosta$ wyposa&ony w asystenta pierwsze-
go uruchomienia, który podczas pierwszego w$!czenia pom-
py ciep$a prowadzi przez najwa&niejsze ustawienia regulatora. W 
menu g$ównym pojawi si" migaj!cy symbol „GO“. Wybieraj!c go, 
uruchamia si" asystenta pierwszego uruchomienia. Symbol znika 
po zako'czeniu pierwszego w$!czenia.

Krok po krok, asystent poprowadzi przez wiele opcji, które nale&y 
ustawi% przy uruchamianiu instalacji.
Przyk$ad:

Numery schematów znajduj# si! w materia"ach dodatkowych producenta: 
„Schematy hydrauliczne“).

KONFIGURACJA INSTALACJI

 WSKAZÓWKA
Kiedy instalacja nie jest przewidziana do pracy w jakim# 
trybie, nie ma potrzeby, aby jego ikona pojawia$a si" na 
wy#wietlaczu.
Przyk$ad: Instalacja jest przewidziana wy$!cznie do c.o. 
i nie zainstalowano &adnych elementów instalacji przy-
gotowywania c.w.u. Niepotrzebny jest wi"c bezpo#redni 
dost"p do menu „c.w.u.“, czyli nie musi by% ono pokazy-
wane na wy#wietlaczu. W menu „Kon5guracji instalacji“ 
mo&na usun!% to menu z pokazywanych danych.

 WSKAZÓWKA
Usuni"cie menu z wy#wietlania nie wp$ywa na funkcj", 
wzgl. prac" danego trybu. Je&eli chce si" (na przyk$ad: tym-
czasowo) wy$!czy% który# tryb, nale&y to zrobi% poprzez 
menu „Tryb pracy“.

Odznaczy$  niepotrzebne tryby pracy.
W pokazanym przyk"adzie na wy$wietlaczu pojawi si! 
tylko menu „c.o.“, a nie b!dzie menu „c.w.u.“.
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STEROWANIE SYSTEMU

KONTRAST

 Cz"#% 1 instrukcji obs$ugi regulatora pompy ciep$a i c.o., 
rozdzia$ „Podstawowe informacje o obs$udze“.

SERWER

 Cz"#% 1 instrukcji obs$ugi regulatora pompy ciep$a i c.o., 
rozdzia$ „Serwis“, sekcja „Sterowanie systemu / Serwer“.

PRZEGL.D ZDALNY

 Cz"#% 1 instrukcji obs$ugi regulatora pompy ciep$a i c.o., 
rozdzia$ „Serwis“, sekcja „Sterowanie systemu / Przegl!d 
zdalny“.

PRZYWRÓCENIE PARAMETRÓW
Po pierwszym uruchomieniu pompy ciep$a przez serwis, ustawi-
one podczas niego parametry mo&na zapisa% w pami"ci regula-
tora. Za pomoc! tej opcji mo&na je przywróci%.
Jest to #rodek zaradczy w sytuacji, gdy po zmianie ustawie' in-
stalacja zacz"$a pracowa% nieprawid$owo. Prosimy pami"ta%, &e 
przywrócenie parametrów oznacza tak&e przywrócenie takich 
ustawie', jak krzywe grzewcze, ustawienia systemu, temperatu-
ry docelowe itp.
Przywrócenie nie obejmuje programów czasowych.

Po wybraniu tej opcji, program regulatora poprowadzi dalej 
u&ytkownika:

PAMI+, DANYCH

 Cz"#% 1 instrukcji obs$ugi regulatora pompy ciep$a i c.o., 
rozdzia$ „Serwis“, sekcja „Pami"% danych“.



Nr Komunikat Opis Porada - co sprawdzi!

701 Niskie ci!nienie
Wezwa" instalatora

Niskie ci!nienie w obiegu ch#odniczym: kilkakrotnie (LW) lub 
ponad 20 sekund (SW)

Szczelno!" obiegu ch#odniczego, preso-
stat, odszranianie i odszr.-min

702 Blokada - n.ci!n.
RESET automatyczny

Niskie ci!nienie w obiegu ch#odniczym, pompa ciep#a wystartuje 
ponownie

Szczelno!" obiegu ch#odniczego, preso-
stat, odszranianie i odszr.-min

703 Ochrona zamarz.
Wezwa" instalatora

Temperatura zasilania < 5°C podczas pracy pompy ciep#a: 
ochrona przed zamarzaniem

Wydajno!" pompy ciep#a, zawór odszrani-
ania, instalacj$ c.o.

704 Gaz gor%cy
Reset za hh:mm

Przekroczona maks. temp. gazu gor%cego w obiegu ch#odniczym. 
Pompa ciep#a wystartuje ponownie po hh:mm

Ilo!" !rodka ch#odniczego, odparo-
wanie, przegrzanie, zasilanie, powrót i 
temperatur$ min. dolnego &ród#a

705 Ochr. mot. WEN
Wezwa" instalatora Zg#osi#o si$ zabezpieczenie silnika wentylatora Wentylator

706 Ochr.mot. BSUP
Wezwa" instalatora

Zg#osi#o si$ zabezpieczenie silnika pompy g#$binowej lub pompy 
obiegowej solanki lub spr$'arki

Ustawienia, spr$'ark$, pomp$ dolnego 
&ród#a

707 Kodowanie PC
Wezwa" instalatora

Awaria lub krótkie spi$cie w oporniku koduj%cym typ pompy 
ciep#a po pierwszym uruchomieniu

Opornik koduj%cy pomp$ ciep#a, wtyczk$ 
i przewody

708 Czujnik powrotu
Wezwa" instalatora Awaria lub krótkie spi$cie czujnika powrotu Czujnik powrotu, wtyczk$ i przewody

709 Czujnik zasilania
Wezwa" instalatora

Awaria lub krótkie spi$cie czujnika zasilania. Pompy SW i WW 
b$d% pracowa" dalej Czujnik zasilania, wtyczk$ i przewody

710 Czujnik gg.
Wezwa" instalatora Awaria lub krótkie spi$cie czujnika gazu gor%cego Czujnik gazu gor%cego, wtyczk$ i prze-

wody

711 Czujnik tzewn.
Wezwa" instalatora

Awaria lub krótkie spi$cie czujnika temp. zewn$trznej. Pompa 
b$dzie dalej pracowa". Temp. zewn. zostanie ustawiona na -5°C

Czujnik temp. zewn$trznej, wtyczk$ i prze-
wody

712 Czujnik c.w.u.
Wezwa" instalatora

Awaria lub krótkie spi$cie czujnika c.w.u. Pompa b$dzie dalej 
pracowa" Czujnik c.w.u., wtyczk$ i przewody

713 Czujnik D() We
Wezwa" instalatora Awaria lub krótkie spi$cie czujnika dolnego &ród#a (wej!cie) Czujnik dolnego &ród#a, wtyczk$ i prze-

wody

714 GG. c.w.u.
Reset za hh:mm

Przekroczenie maksymalnej temperatury gazu gor%cego w 
trybie c.w.u. Blokada trybu c.w.u. na hh:mm. B#%d zg#aszany tylko 
podzcas pracy spr$'arki

Przep#yw c.w.u., wymiennik ciep#a, 
temperatur$ c.w.u. i pomp$ obiegow%

715 Blokada - w.ci!n.
RESET automatyczny

Wysokie ci!nienie w obiegu ch#odniczym, pompa ciep#a wystar-
tuje ponownie

Przep#yw c.o., zawór przelewowy, 
temperatur$ i skraplanie

716 Wys.ci!n.
Wezwa" instalatora Kilkukrotne wysokie ci!nienie w obiegu ch#odniczym Przep#yw c.o., zawór przelewowy, 

temperatur$ i skraplanie

717 Przep#yw-D(C
Wezwa" instalatora

B#%d przep#ywu dolnego &ród#a (pompy WW) podczas rozruchu 
lub pracy

Przep#yw, ustawienia czujnika przep#ywu, 
*ltry, zapowietrzenie dolnego &ród#a

718 Maks. Tzewn.
RESET automatyczny

Temperatura zewn$trzna wy'sza od maksymalnej (tylko pompy 
LW). Pompa ciep#a wystartuje ponownie. 

Temperatur$ zewn$trzn% i ustawion% 
warto!" maksymaln%

719 Min. Tzewn.
RESET automatyczny

Temperatura zewn$trzna ni'sza od minimalnej (tylko pompy 
LW). Pompa ciep#a wystartuje ponownie.

Temperatur$ zewn$trzn% i ustawion% 
warto!" minimaln%

720
Temp. D(C
RESET automatyczny za 
hh:mm

Temperatura na wyj!ciu parownika pompy ciep#a po stronie dol-
nego &ród#a kilkukrotnie spad#a poni'ej granicy bezpiecze+stwa. 
Pompa ciep#a wystartuje ponownie po hh:mm

Przep#yw, *ltry, zapowietrzenie dolnego  
&ród#a, temperatur$

721 Wy#. n.ci!n.
RESET automatyczny

Niskie ci!nienie w obiegu ch#odniczym, pompa ciep#a wystartuje 
ponownie (SW i WW)

Presostat, przep#yw po stronie dolnego 
&ród#a

722 Ró'n.temp.c.o.
Wezwa" instalatora Ujemna ró'nica temperatur w trybie c.o. (=b#$dna) Stan i umiejscowienie czujników zasilania 

i powrotu

723 Ró'n.temp.c.w.u.
Wezwa" instalatora Ujemna ró'nica temperatur w trybie c.w.u. (=b#$dna) Stan i umiejscowienie czujników zasilania 

i powrotu

724 Ró'n.temp.Odszr.
Wezwa" instalatora

Ró'nica temperatur w obiegu c.o. podczas trybu odszraniania > 
15 K (=ochrona przed zamarzaniem)

Stan i umiejscowienie czujników zasilania 
i powrotu, wydajno!" pompy HUP, zawór 
przelewowy, instalacj$ c.o.

Diagnoza b!"dów / Komunikaty o b!"dach
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Nr Komunikat Opis Porada - co sprawdzi!

725 B#%d c.w.u.
Wezwa" instalatora

B#%d w trybie c.w.u, temperatura c.w.u. spad#a znacznie poni'ej 
ustawionej

Pomp$ obiegow% c.w.u., nape#nienie za-
sobnika c.w.u., armatur$ odcinaj%c%, zawór 
trójdro'ny. Odpowietrzy" obiegi c.o. i 
c.w.u.

726 Czujnik OM1
Wezwa" instalatora Awaria lub krótkie spi$cie czujnika obiegu mieszanego 1 Czujnik obiegu mieszanego, wtyczk$ i 

przewody

727 Ci!n.solanki
Wezwa" instalatora

Niew#a!ciwe ci!nienie na dolnym &ródle podczas rozbiegu lub 
pracy Ci!nienie i presostat dolnego &ród#a

728 Czujnik D() Wy
Wezwa" instalatora Awaria lub krótkie spi$cie czujnika dolnego &ród#a (wyj!cie) Czujnik dolnego &ród#a, wtyczk$ i prze-

wody

729 B#%d obr.
Wezwa" instalatora Po w#%czeniu spr$'arka nie pracuje Kolejno!" faz, spr$'ark$

730 Moc PWJ
Wezwa" instalatora

Program wygrzewu jastrychu nie móg# osi%gn%" zadanej tempe-
ratury zasilania w ustawionym czasie. Program wygrzewu konty-
nuuje prac$

Moc grzewcz% dla trybu wygrzewu

731 Przekr. czasu TDI Nie mo'na by#o osi%gn%" ustawionej temperatury docelowej 
termicznej dezynfekcji zasobnika c.w.u. 

732 B#%d Ch#odz.
Wezwa" instalatora Temperatura wody grzewczej spad#a kilkukrotnie poni'ej 16°C Mieszacz i pomp obiegow% c.o.

733 B#%d anody
Wezwa" instalatora B#%d anody ochronnej zasobnika c.w.u. Przewody anody i potencjostat, stan 

nape#nienia zasobnika c.w.u.

734 B#%d anody
Wezwa" instalatora B#%d 733 utrzymuje si$ od dwóch tygodni. Blokada trybu c.w.u.

Zatwierdzi" tymczasowo komunikat 
o b#$dzie, aby odblokowa" tryb c.w.u. 
Usun%" przyczyny b#$du 733

735 Czujnik ZZE
Wezwa" instalatora Awaria lub krótkie spi$cie czujnika zewn$trznego &ród#a energii Czujnik zewn$trznego &ród#a energii, 

wtyczk$ i przewody

736 Czujnik kol.sol
Wezwa" instalatora

Awaria lub krótkie spi$cie czujnika kolektora solarnego lub tem-
peratura zewn$trzna poni'ej zakresu pomiarów czujnika

Czujnik kolektora solarnego, wtyczk$ i 
przewody

737 Czujnik zas.sol.
Wezwa" instalatora Awaria lub krótkie spi$cie czujnika zasobnika solarnego Czujnik zasobnika solarnego, wtyczk$ i 

przewody

738 Czujnik OM2
Wezwa" instalatora Awaria lub krótkie spi$cie czujnika obiegu mieszanego 2 Czujnik obiegu mieszanego 2, wtyczk$ i 

przewody

739 Czujnik OM3
Wezwa" instalatora Awaria lub krótkie spi$cie czujnika obiegu mieszanego 3 Czujnik obiegu mieszanego 3, wtyczk$ i 

przewody

750 Zewn.czujnik powr.
Wezwa" instalatora Awaria lub krótkie spi$cie czujnika w buforze Czujnik w buforze, wtyczk$ i przewody

751 Kolejn.faz B#%d zg#oszony przez czujnik kolejno!ci faz Kolejno!" faz i czujnik kolejno!ci faz

752 Kolejn.faz/ Przep#. B#%d kolejno!ci faz lub b#%d przep#ywu dolnego &ród#a Patrz b#$dy 751 i 717

755
Brak po#%czenia z pomp% 
podrz.
Wezwa" instalatora

Jedna z pomp podrz$dnych nie zg#asza si$ od ponad 5 minut
Po#%czenie mi$dzy pompami, switch, 
adresy IP. Uruchomi" menu szukania pomp 
ciep#a.

756
Brak po#%czenia z pomp% 
nadrz.
Wezwa" instalatora

Pompa nadrz$dna nie zg#asza si$ od ponad 5 minut
Po#%czenie mi$dzy pompami, switch, 
adresy IP. Uruchomi" menu szukania pomp 
ciep#a.

757 B#%d n.ci!n. pompy WW Presostat niskiego ci!nienia pompy woda/woda zg#osi# b#%d 
kilkakrotnie lub d#u'ej ni' przez 20 sekund

Po trzykrotnym wyst%pieniu tego b#$du 
instalacja mo'e by" uruchomiona 
wy#%cznie przez autoryzowany serwis!

758 B#%d odszraniania Tryb odszraniania pi$" razy pod rz%d zako+czy# si$ z powodu 
zbyt niskiej temperatury zasilania Przep#yw, czujnik zasilania

759 B#%d TDI Trzy razy pod rz%d nie mo'na by#o prawid#owo przeprowadzi" 
termicznej dezynfekcji

Ustawienia drugiego &ród#a ciep#a i 
bezpiecznik termiczny grza#ki

760 B#%d odszraniania
Odszranianie pi$" razy pod rz%d zako+czy#o si$ z powodu 
przekroczenia maksymalnego czasu odszraniania (silny wiatr 
wieje na parownik) 

Wentylator i parownik os#oni" przed silnym 
wiatrem

761 Zerwane po#%czenie LIN Przekroczenie czasu po#%czenia LIN Przewód / styk
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Nr Komunikat Opis Porada - co sprawdzi!

762 Czujnik temperatury 
odparowania B#%d czujnika Tü (przy spr$'arce) Czujnik

763 Czujnik temperatury na 
ssaniu B#%d czujnika Tü1 (przy parowniku) Czujnik

764 Czujnik temperatury 
spr$'arki B#%d czujnika ogrzewania spr$'arki Czujnik

765 Przegrzanie Przegrzanie poni'ej 2K przez ponad 5 minut
Przy pierwszym w#%czeniu;  
kolejno!" faz, je'eli prawid#owa, 
skontaktowa" si$ z serwisem

766 Granice zastosowania spr. Przez pi$" minut praca poza granicami zastosowania spr$'arki Kolejno!" faz i fazy

767 Termik grza#ki Blokada grza#ki przez termik Grza#k$; zresetowa" zabezpieczenie

768 Kontrola przep#ywu Pi$ciokrotnie za niski przep#yw przed startem trybu odszraniania Przep#yw na górnym &ródle, zawór 
przelewowy

769 Sterowanie pompy Brak sygna#u o przep#ywie z pompy obiegowej. Reset 
automatyczny.  

Przewody zasilania i sterowania pompy 
obiegowej

770 Niskie przegrzanie Przegrzanie przez d#u'szy czas poni'ej warto!ci granicznej Czujniki temperatury i ci!nienia, zawór 
rozpr$'ny

771 Wysokie przegrzanie Przegrzanie przez d#u'szy czas powy'ej warto!ci granicznej Czujniki temperatury i ci!nienia, zawór 
rozpr$'ny, ilo!" czynnika ch#odniczego

776 Granice zastosowania 
spr$'arki Praca spr$'arki przez d#u'szy czas poza granicami zastosowania Parametry obiegu termodynamicznego

777 Zawór rozpr$'ny Uszkodzenie zaworu rozpr$'nego Zawór rozpr$'ny, przewód i p#yt$ SEC

778 Czujnik niskiego ci!nienia Uszkodzenie czujnika niskiego ci!nienia Czujnik, wtyczk$ i przewody

779 Czujnik wysokiego 
ci!nienia Uszkodzenie czujnika wysokiego ci!nienia Czujnik, wtyczk$ i przewody

780 Czujnik wtrysku Uszkodzenie czujnika wtrysku Czujnik, wtyczk$ i przewody

781 Czujnik ciecz. przed 
zaworem Uszkodzenie czujnika temperatury przed zaworem rozpr$'nym Czujnik, wtyczk$ i przewody

782 Czujnik ssania Uszkodzenie czujnika temperatury na ssaniu Czujnik, wtyczk$ i przewody

783 Po#%czenie SEC - inwerter Zak#ócona komunikacja pomi$dzy p#yt% SEC i inwerterem Przewody, kondensatory 
przeciwzak#óceniowe i okablowanie

784 Odci$cie zasilania inwertera Blokada pracy inwertera
Od#%czy" ca#e urz%dzenie od zasilania na 
2 minuty. W razie ponowego wyst%pienia 
b#$du sprawdzi" inwerter i spr$'ark$

785 Awaria p#yty SEC B#%d p#yty SEC Wymieni" p#yt$ SEC

786 Po#%czenie SEC - inwerter Zak#ócona komunikacja pomi$dzy p#ytami SEC i g#ówn% Przewody mi$dzy p#ytami g#ówn% i SEC

787 Alarm spr$'arki Zg#oszenie b#$du przez spr$'ark$
Zatwierdzi" b#%d. W przypadku 
kilkukrotnego wyst%pienia b#$du 
skontaktowa" si$ z serwisem

788 Powa'na awaria inwertera B#%d inwertera Inwerter

789 Nie znaleziono LIN/
kodowania

Wy!wietlacz regulatora nie rozpozna# typu pompy ciep#a. Brak 
komunikacji LIN lub b#%d opornika koduj%cego Przewody LIN / opornik koduj%cy

790 Powa'na awaria inwertera Awaria zasilania elektrycznego inwertera / spr$'arki Przewody, inwerter i spr$'ark$

791 Zerwane po#%czenie 
ModBus

Wy!wietlacz od co najmniej 10 sekund nie ma komunikacji 
MOD-Bus z inwerterem lub brak sygna#ów zwrotnych z 
inwertera na kolejnych pakietów danych. Reset automatyczny

Przewody MOD-Bus od inwertera do 
wy!wietlacza

792 Zerwane po#%czenie LIN Nie znaleziono p#yty g#ównej - brak danych kon*guracji Wtyczk$ koduj%c% na p#ycie (p#ytach) LIN

793 Powa'na awaria inwertera B#%d temperatury inwertera. Co najmniej pi$ciokrotnie w ci%gu 
24 h za wysoka temperatura inwertera. B#%d sam si$ zresetuje

794 Wysokie napi$cie Za wysokie napi$cie na inwerterze Zasilanie inwertera

795 Niskie napi$cie Za niskie napi$cie na inwerterze Zasilanie inwertera
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796 Wy!"czenie ochronne

Zg!osi!o si# zabezpieczenie 
1 - awaria inwertera 
             reset automatyczny 
2 - wy!"czenie przez presostat wysokiego ci$nienia 
             reset automatyczny 
3 - tylko przy LWDV - wahania napi#cia poza dopuszczalnym 
              zakresem

1 - inwerter 
2 - przep!yw na górnym %ródle, zawór 
przelewowy, czujnik zasilania i czujnik 
wysokiego ci$nienia 
3 - r#czny reset bezpiecznika

797 Brak obs!ugi MLRH Niemo&liwe sterowanie regulacj" mocy grza!ki -

798 ModBus wentylator Brak po!"czenia MOD-Bus z wentylatorem przez co najmniej 10 
sekund. Reset automatyczny. Przewody ModBus wentylatora

799 ModBus ASB Brak po!"czenia MOD-Bus z p!yt" ASB przez co najmniej 10 
sekund. Reset automatyczny. Przewody ModBus p!yty ASB

800 B!"d GG Temperatura na wymienniku wykorzystania gazu gor"cego 
'(80°C pi#ciokrotnie w ci"gu 24 godzin. 

Obni&y) temperatur# w zasobniku.
Spadek temperatury poni&ej < 80°C 
umo&liwia ponowne w!"czenie si# 
spr#&arki

802 Skrz. rozdz. wentylatora Temperatura w skrzynce rozdzielczej  '(80°C.  Ponowny start 
mo&liwy przy temperaturze poni&ej 70°C. Reset automatyczny.

Wentylator, przewody elektryczne, 
czujnik, dro&no$) otworów 
wentylacyjnych skrzynki

803 Skrz. rozdz. wentylatora
Zg!aszany po trzykrotnym wyst"pieniu b!#du 802 w ci"gu 24 h. 
Wymagany reset r#czny. Je&eli po resecie temperatura dalej 
wynosi '(80°C, b!"d zg!osi si# natychmiast ponownie..

Wentylator, przewody elektryczne, 
czujnik, dro&no$) otworów 
wentylacyjnych skrzynki

806 ModBus SEC
Brak !"czno$ci MOD-Bus z p!yt" SEC od co najmniej 10 sekund 
lub brak odpowiedzi na co najmniej 10 kolejnych wys!anych 
pakietów. Reset automatyczny..

Przewody ModBus p!yty SEC

807 Zerwane po!"czenie 
ModBus

Utrzymuj"ce si# przez co najmniej 10 sekund wszystkie b!#dy 
MOD-Bus. Reset automatyczny.

Przy!"cze ModBus wy$wietlacza, 
przewody do rozdzielacza ModBus, 
rozdzielacz ModBus, wszystkie przewody  
Modbus
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ZATWIERDZANIE KOMUNIKATU O B#$DZIE
Je'eli na wy!wietlaczu pojawi si$ komunikat o b#$dzie, nale'y:

1. Zanotowa" numer b#$du.
2. Komunikat o b#$dzie zatwierdzi", naciskaj%c przycisk nawi-

gacyjny (przez 7 sekund). 
Na wy!wietlaczu pojawi si$ ponownie ekran nawigacyjny.

3. Po ponownym wyst%pieniu tego samego b#$du zapisa" na 
pendrive‘a dane z regulatora (Menu Serwis -> Pami$" da-
nych) i skontaktowa" si$ z instalatorem. Poda" numer b#$du 
i uzgodni" dalszy tok post$powania. Dane nale'y zapisa" w 
ci%gu 48 godzin od wyst%pienia b#$du.

OBJA%NIENIA STANU DIOD NA P#YCIE 
REGULATORA
Tylko LWD… oraz SWP 371 do SWP 691 i SWP 291H do SWP,561H:

Zielona dioda miga w odst$pach 
sekundowych

wszystko w porz%dku

Czerwona dioda miga szybko przesy#anie danych przez 
po#%czenie LINBus

-wiec% si$ czerwona i zielona dioda p#yta gotowa na przyj$cie 
nowego oprogramowania

Podczas aktualizacji oprogramowania zielona dioda !wieci si% ci%gle, a 
czerwona miga szybko

Dane techniczne

MONTA&
Wy#%cznie w suchych pomieszczeniach, chronionych przed 
wp#ywem pogody i o dodatniej temperaturze.

Temperatura otoczenia: 0 °C – 35 °C

Zasilanie : 230 V AC, 18 VA, 0,1 A
    (maks. pobór mocy przez regulator bez  
    przy#%czonych urz%dze+)

WYJ%CIA
Styki przeka&ników:  8 A / 230 V

Zabezpieczenie:  6,3 AT (dla wszystkich wyj!")

Do wyj!" mo'na pod#%czy" urz%dzenia do maks. 1450 VA.

WEJ%CIA
Optokoppler:   230 V

Wej!cia czujników: czujniki NTC 2,2 k. / 25 °C

PRZY#'CZA
Przewód sterowania:  12-'y#owy, wyj!cie 230 V

Przewód czujnika: 12-'y#owy, niskie napi$cie

Zacisk:    1-'y#owy

GNIAZDA
USB:   wersja USB: 2.0 (USB 2.0)
   Host, typ A (tylko do pendrive‘a!)
Ethernet: 1 x 10 Base-T / 100 Base-TX
   (wtyczka RJ-45)

STOPIE( OCHRONY
Stopie+ ochrony:  IP 20 
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CHARAKTERYSTYKA CZUJNIKÓW

t / °C R / k"
-25 21,291

-20 16,425

-15 12,773

-10 10,010

-5 7,903

+/-0 6,284

+5 5,030

+10 4,053

+15 3,287

+20 2,681

+25 2,200

+30 1,815

+35 1,505

+40 1,255

+45 1,051

+50 0,885

+55 0,748

+60 0,636

+65 0,542

+70 0,464

+75 0,399

+80 0,345

+85 0,299

+90 0,260

+95 0,227

+100 0,198

+105 0,174

+110 0,153

+115 0,136

+120 0,120

+125 0,106

+130 0,095

+135 0,085

+140 0,076

ZAKRES POMIARU CZUJNIKÓW

Typ czujnika Zakres pomiaru Wartos! wskazywana przy 
awarii

PEX -40°C do 40°C –

TA  -50°C do 90°C -5 °C

TBW -45°C do 155°C 75 °C

TFB1 -20°C do 150°C 75 °C

TRL ext -40°C do 40°C 5 °C

TVL 0°C do 100°C 5 °C

TVL2/TEH 0°C do 100°C 5 °C

TRL 0°C do 100°C 5 °C

 P#yta Comfort / rozszerzaj%ca

TSS -20°C do 140°C 150°C

TSK -20°C do 140°C 150°C lub 5°C

TB2 0°C do 100°C 75°C

TB3 0°C do 100°C 75°C

TEE 0°C do 100°C 5°C
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Przegl$d: Cykle odszraniania, odszranianie powietrzne, maks. temp. zasilania
Cykl odszraniania Odszranianie powietrzne Maksymalna temperatura zasilania

od / koniec zasilanie maks. 1 min.t.zewn. zas.maks. 2 zasil.  EG  3
LWC 60 M-I 45 – 57
LWC 80 M-I 45 – 57

LWC 60 60 7/6 61 -7 52
LWC 80 60 7/6 61 -7 52
LWC 100 60 7/6 57
LWC 120 60 7/6 57

LW 70 A 60 – 57
LW 80 A 60 – 57

LW 100(A) 60 – 57
LW 120(A) 60 7/6 57
LW 150(A) 60 – 59
LW 190(A) 45 – 59

LW 250(L;A) 45 – 61 -4 50
LW 260(L;A) 45 – 57
LW 330(L;A) 60 7/6 59

LW 100H(L;A) 45 – 64 -15 60
LW 180H(L;A) 45 – 64 -15 60
LW 150H(L;A) 45 – 64
LW 320H(L;A) 60 – 64

LW 90ARX 60 7/– 61 -7 50
LW 140ARX 60 7/– 61 -7 50

LW 90 (A) Solar 45 9/8 61 -7 50

LW 71 A 60 – 57
LW 81 A 60 – 57
LW 101 (A) 60 7/6 61 -7 50
LW 121 (A) 60 7/6 61 -7 50
LW 140 (L;A) 60 7/6 61 -7 50
LW 180 (L;A) 60 7/6 61 -7 50
LW 251 (L;A) 60 7/6 61 -7 50
LW 310 (L) 60 7/6 59
LW 310 A 60 – 59
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Ustawienia przy pierwszym uruchomieniu
Parametr Ustaw. fabryczne Ustawienie Zakres nastaw Dost%p

Ogr.powr. 45°C °C *) 35°C – 70°C  inst.

Histereza c.o. 2,0 K K *) 0,5 – 6,0 K  inst.

Maks. przekr. 
temp. powrotu 7,0 K K *) 1,0 – 7,0 K  serwis

Spr. 2-start 5°C °C *) -20°C – 20°C  inst.

II8C - start S/W & W/W: -16°C
L/W: -2°C

°C *) -20°C – 20°C  inst.

T-odszr. powie-
trzne 10°C °C *) 0°C – 20°C  serwis

Temp.TD-cel 65°C °C *) 50°C – 70°C  u&ytk.

Histereza c.w.u. 2,0 K K *) 1,0 – 30,0 K  inst.

Zas. 2 spr"&. c.w.u. 50°C °C *) 10°C – 70°C  inst.

Tzewn max 35°C °C *) 10°C – 45°C  serwis

Tzewn min -20°C °C *) -20°C – 10°C  inst.

T-D8C min S/W: -9°C
W/W: 3,5°C °C *) -20°C –10°C  serwis

 prod.

T-GG max 130°C °C *) 90°C – 140°C  prod.

T-koniec odszr 2°C °C *) 2°C – 10°C  serwis

Obni&. do -20°C °C *) -20°C – 10°C  u&ytk.

Zasilanie maks zale&y od typu °C *) 35°C – 75°C  u&ytk.

Zas-max OM1 40°C °C *) 25°C – 75°C  u&ytk.

min. Tzewn. zas 
max. -7°C °C *) -20°C – 5°C

ustaw. mo%liwe tylko przy pompach z rewersem  serwis

Zasilanie EG 50°C °C *) 35°C – 75°C
ustaw. mo%liwe tylko przy pompach z rewersem  serwis

Hist.skr. w$. 2 Spr. 4,0°C °C *) 2°C - 6°C  inst.

C.w.u. maks. 65°C °C *) 30°C – 65°C  inst.

Min.t.zas. ch$odz. 18°C °C *) 5°C - 25°C  inst.

Odci"cie zasilania bez II (rc CF[�**�ȇSD��t��[�**�ȇS�D���
 CF[�**�ȇSD��t��[�**�ȇS�D�  inst.

St.pok. Nie /JF��t��3'7��
 /JF��t��3'7  u&ytk.

Pod$. Powrót 1PXSØU��t��#VGPS�SØX���
 1PXSØU��t��#VGPS�SØX�  inst.

Ob.miesz.1 Nie /JF��t���BEVKǌDZ��t��3P[�BE���t��$I�PE[���
 /JF��t���BEVKǌDZ��t��3P[�BE���t��$I�PE[�  u&ytk.

Ob.miesz.1 
(LWD z rewersem) Nie /JF��t���BEVKǌDZ��t��3P[�BE���t��$I�PE[���
 /JF��t���BEVKǌDZ��t��3P[�BE���t��$I�PE[�  inst.

II (r.ciep$a 60 min. min *) 20 - 120 min.  inst.

II8C1 Typ Grza$ka /JF��t��(S[B�LB��t��,PDJP���t��5FSNB��
 /JF��t��(S[B�LB��t��,PDJP���t��5FSNB  inst.

II8C1 Fkc C.o. + cwu /JF��t��D�P���t��$�P����DXV��
 /JF��t��D�P���t��$�P����DXV  inst.
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Parametr Ustaw. fabryczne Ustawienie Zakres nastaw Dost%p

II8C2 Typ Nie /JF��t��(S[B�LB��
 /JF��t��(S[B�LB  inst.

II8C2 Fkc Nie /JF��t��D�P���t��D�X�V���
 /JF��t��D�P���t��D�X�V�  inst.

Awaria z II (r.c. CF[�**�ȇSD��t��[�**�ȇS�D���
 CF[�**�ȇSD��t��[�**�ȇS�D�  inst.

c.w.u. 1 Czujnik $[VKOJL��t��5FSNPTUBU��
 $[VKOJL��t��5FSNPTUBU  u&ytk.

c.w.u. 2 P. cyrkul. 1��DZSLVM���t��Q��BE��DXV 1��DZSLVM���t��Q��BE��DXV  inst.

c.w.u. 3 z ZUP CF[�;61��t��[�;61��
 CF[�;61��t��[�;61  inst.

c.w.u. 4 Wart.docel 8BSU�EPDFM��t��8BSU�NBLT���
 8BSU�EPDFM��t��8BSU�NBLT�  prod.

c.w.u. 5 zale&y od typu CF[�)61��t��[�)61��
 CF[�)61��t��[�)61  inst.

c.w.u.+PC max 0 h h *) 0 h – 8 h  u&ytk.

C.odszr.max 45 min min *) ���t����t����t�����t������t�����t�����NJO  inst.

Odsz.pow. Nie /JF��t��5BL��
 /JF��t��5BL  serwis

Odszr. pow. max 15 min min *) 5 min – 30 min  serwis

Odszr. 2 z 1 spr"&. [���TQSǗȈ���t��[���TQSǗȈ���
 [���TQSǗȈ���t��[���TQSǗȈ�  prod.

Opt.pomp Tak /JF��t��5BL��
 /JF��t��5BL  u&ytk.

Dost"p Instalator *OTUBMBUPS��t��4FSXJT��
 *OTUBMBUPS��t��4FSXJT  serwis

Dolne (ród$o 
ciep$a Nie /JF��t��TPMBOLB��t��XPEB��t 

woda/sol. *)
/JF��t��TPMBOLB��t��XPEB��t 

woda/sol.  serwis

Ci#n.sol./przep$ zale&y od typu /JF��t��1S[FQ�ZX��t��$JǴO��TPM���t 
,POUS��TJFǎ��t��4JFǎ�QS[���


/JF��t��1S[FQ�ZX��t��$JǴO��TPM���t 
,POUS��TJFǎ��t��4JFǎ�QS[�

 serwis
 inst.

Kontr. Spr. W$. 8Z����t��8����
 8Z����t��8��  serwis

Regulacja c.o. Pogodowa 1PHPEPXB��t��5FNQ�TUB�B��
 1PHPEPXB��t��5FNQ�TUB�B  u&ytk.

Regulacja OM1 Pogodowa 1PHPEPXB��t��5FNQ�TUB�B��
 1PHPEPXB��t��5FNQ�TUB�B  u&ytk.

Wygrzew z miesz. CF[�NJFT[���t��[�NJFT[���
 CF[�NJFT[���t��[�NJFT[�  u&ytk.

Anoda el. zale&y od typu /JF��t��5BL��
 /JF��t��5BL  serwis

Granica grzania Tak /JF��t��5BL��
 /JF��t��5BL  u&ytk.

Po$!czenie równ. Nie /JF��t��1PES[ǗEOB�t��/BES[ǗEOB /JF��t��1PES[ǗEOB�t��/BES[ǗEOB  inst.

Czas optym. 180 min min *) 5-180 min  u&ytk.

Zdalna obs$uga Nie /JF��t��5BL��
 /JF��t��5BL  u&ytk.

Rozruch-dolne 
(ród$o 1 min min *) 1 - 5 min  inst.

Cykl odszr. min 45 min min *) ���t����t����t�����t�����t�����t����  prod.

Skr. 2. spr. 20 min min *) 5 - 20 min  inst.

B$!d term. dez. Tak /JF��t��5BL��
 /JF��t��5BL  inst.

Start II (r. ciep$a 60 min min *) 20 min - 120 min  inst.
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Parametr Ustaw. fabryczne Ustawienie Zakres nastaw Dost%p
Dogrzewanie 
c.w.u. Nie /JF��t��5BL��
 /JF��t��5BL  inst.

Dogrz. c.w.u.-maks. – min *) 20 min - 120 min  inst.

*) wprowadzi% warto#% wzgl. niepotrzebne skre#li%
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Wa"ne 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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ait-deutschland GmbH
Industriestraße 3
D-95359 Kasendorf 

E info@alpha-innotec.de
W www.alpha-innotec.de

alpha innotec – marka pomp ciep!a nale"#ca do ait-deutschland GmbH
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