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WSKAZÓWKI SPECJALNE
 - Urządzenie może być obsługiwane przez dzieci od 

8 lat, a także osoby z ograniczonymi zdolnościa-
mi ruchowymi, sensorycznymi lub z ograniczoną 
poczytalnością albo przez osoby bez doświadc-
zenia i wiedzy, jeśli obsługa odbywać się będzie 
pod nadzorem lub jeśli użytkownicy zostali pouc-
zeni odnośnie bezpiecznego korzystania z urząd-
zenia i zapoznali się z ewentualnymi grożącymi 
niebezpieczeństwami. Urządzenie nie może być 
używane przez dzieci do zabawy. Czyszczenia 
oraz konserwacji ze strony użytkownika nie wolno 
powierzać dzieciom bez nadzoru.

 - Podłączenie do sieci dopuszczalne jest wyłącznie 
w formie przyłącza stałego. Urządzenie musi być 
oddzielone od sieci elektrycznej za pomocą wie-
lobiegunowego wyłącznika z rozwarciem styków 
wynoszącym min. 3 mm.

 - Aby zapewnić sprawne działanie urządzenia oraz 
dostęp do niego podczas prac konserwacyjnych, 
należy zachować określone odstępy minimalne.

 - W przypadku eksploatacji biwalentnej przez 
pompę ciepła może przepływać woda powrot-
na drugiej wytwornicy ciepła. Pamiętać o tym, 
że temperatura wody powrotnej może wynosić 
maks. 60 °C.

 - WPC może być stosowany do chłodzenia ak-
tywnego i pasywnego. Jest to jednak możliwe 
tylko w połączeniu z odpowiednim układem 
hydraulicznym.

 - WPC cool jest przeznaczony wyłącznie do chłod-
zenia pasywnego. Przy WPC cool chłodzenie ak-
tywne prowadzi do uszkodzeń urządzenia.

 - Fabrycznie parametr „CHLODZENIE” jest nastawi-
ony na wartość WYL.

 - Parametr „Chłodzenie” jest wyświetlany tylko, 
gdy podłączone jest zdalne sterowanie FEK lub 
FE 7. Chłodzenie możliwe jest tylko w trybie pracy 
letniej.

 - Wszelkie prace konserwacyjne, jak np. kontrola 
bezpieczeństwa instalacji elektrycznej, mogą być 
wykonywane wyłącznie przez specjalistę.

 - Zalecamy zlecenie wyspecjalizowanemu instala-
torowi przeprowadzania regularnego przeglądu 
(określenia stanu rzeczywistego) i w razie ko-
nieczności wykonania konserwacji (przywrócenia 
stanu pożądanego).

 - Nie odcinać napięcia zasilania również poza okre-
sem grzewczym. Przy odłączonym zasilaniu nie 
działa aktywne zabezpieczenie instalacji przed 
zamarzaniem.

 - Nie zachodzi konieczność wyłączania instalacji 
w okresie letnim. Regulator pomp ciepła jest wy-
posażony w funkcję automatycznego przełączania 
pomiędzy sezonem letnim a zimowym.

Zasobnik ciepłej wody użytkowej
 - Regularnie należy uruchamiać zawór bezpiec-

zeństwa, aby zapobiec jego zablokowaniu np. 
przez osadzający się kamień.

 - Opróżnić zasobnik ciepłej wody w sposób opisany 
w rozdziale „Instalacja / Konserwacja / Opróżnia-
nie zasobnika ciepłej wody”.

 - Zainstalować posiadający świadectwo bada-
nia typu zawór bezpieczeństwa w przewodzie 
doprowadzający wody zimnej. Należy przy tym 
pamiętać, że w zależności od ciśnienia spoczy-
nkowego może być dodatkowo konieczny zawór 
redukcyjny ciśnienia.

 - Otwór wylotowy zaworu bezpieczeństwa musi 
być zawsze otwarty na zewnątrz do atmosfery.

 - Przewód odpływowy z zaworu bezpieczeństwa 
ułożyć w taki sposób, aby zachować ciągły spadek 
do odpływu.

 - Odpływ powinien mieć wymiar, który pozwoli na 
swobodny odpływ wody przy całkowicie otwar-
tym zaworze bezpieczeństwa.
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OBSŁUGA

1. Wskazówki ogólne
Rozdziały „Wskazówki specjalne” i „Obsługa” są przeznaczone dla 
użytkowników końcowych urządzenia i specjalistów.

Rozdział „Instalacja” przeznaczony jest dla specjalisty.

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

1.1 Inne obowiązujące dokumenty
 	 Instrukcje obsługi i instalacji komponentów stano-

wiących wyposażenie urządzenia

1.2 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

1.2.1 Struktura wskazówek dotyczących bezpieczeństwa

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

1.2.2 Symbole i rodzaje zagrożenia

Symbol Rodzaj zagrożenia
 
 

Obrażenia ciała 
 

 
 

Porażenie prądem elektrycznym 
 

 
 

Poparzenie
(Poparzenie) 

1.2.3 Hasła ostrzegawcze

HASŁO OSTRZE-
GAWCZE

Znaczenie

ZAGROŻENIE Wskazówki, których nieprzestrzeganie prowadzi do ciężkich 
obrażeń ciała lub śmierci.

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

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

1.3 Inne oznaczenia stosowane w niniejszej 
dokumentacji

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

Symbol Znaczenie
 
 

Szkody materialne
(uszkodzenie urządzenia, szkody następcze, szkody ekolo-
giczne)

 
 

Utylizacja urządzenia 
 

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

��� Te symbole wskazują poziom menu oprogramowania (w 
tym przykładzie: 3. poziom).

1.4 Wskazówki na urządzeniu

Symbol Znaczenie
 
 

Dopływ / wlot 
 

 
 

Odpływ / wylot 
 

 
 

Dolne źródło 
 

 
 

Ogrzewanie 
 

 
 

Woda pitna 
 

1.5 Jednostki miar

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

!

!
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1.6 Parametry mocy zgodne z normą
Wyjaśnienie dotyczące określania i interpretacji parametrów mocy 
zgodnie z normą.

1.6.1 Norma: EN 14511

Parametry mocy podane przede wszystkim w tekście, na wy-
kresach i w arkuszu danych technicznych zostały określone zgod-
nie z warunkami pomiarowymi normy podanej w  tytule tego 
rozdziału

Znormalizowane warunki pomiarowe z reguły nie odpowiadają 
całkowicie warunkom występującym u użytkownika instalacji.

Odchyłki od warunków normy podanej w nagłówku tego rozdziału 
mogą być znaczne w zależności od wybranej metody pomiaru 
i wielkości odchyłki wybranej metody.

Inne czynniki wpływające na wartości pomiarowe to parametry 
urządzeń pomiarowych, konfiguracja instalacji, jej wiek oraz pr-
zepływy minimalne.

Potwierdzenie podanych parametrów mocy jest możliwe tylko 
pod warunkiem przeprowadzenia pomiaru zgodnie z warunkami 
normy podanej w nagłówku tego rozdziału.

2. Bezpieczeństwo

2.1 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Urządzenie jest przeznaczone do:
 - ogrzewania pomieszczeń,
 - ogrzewania wody użytkowej

Przestrzegać granic stosowania podanych w tabeli „Dane technicz-
ne”.

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

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

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

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

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

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

 - W trakcie budowy chronić urządzenie przed kurzem 
i zanieczyszczeniami.

!  OSTRZEŻENIE obrażenia ciała
Urządzenie może być obsługiwane przez dzieci od 8 lat, 
a także osoby z ograniczonymi zdolnościami ruchowy-
mi, sensorycznymi lub z ograniczoną poczytalnością albo 
przez osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeśli obsługa 
odbywać się będzie pod nadzorem lub jeśli użytkownicy 
zostali pouczeni odnośnie bezpiecznego korzystania z 
urządzenia i zapoznali się z ewentualnymi grożącymi 
niebezpieczeństwami. Urządzenie nie może być używane 
przez dzieci do zabawy. Czyszczenia oraz konserwacji 
ze strony użytkownika nie wolno powierzać dzieciom 
bez nadzoru.

!  OSTRZEŻENIE - obrażenia ciała
ff Ze względów bezpieczeństwa urządzenie może być 
użytkowane tylko z zamkniętą obudową.

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

2.3 Znak kontroli
Patrz tabliczka znamionowa na urządzeniu.

3. Opis urządzenia
Urządzenie jest grzewczą pompą ciepła pracującą jako pompa 
ciepła solanka/woda. Ciepło jest odbierane przy niskim pozio-
mie temperatury przez pompę ciepła z medium dolnego źródła, 
a następnie, wraz z energią pobraną przez sprężarkę, oddawane 
przy wyższym poziomie temperatury do wody grzewczej. W za-
leżności od temperatury dolnego źródła, woda grzewcza może być 
ogrzewana do temperatury zasilania maks. 65 °C. 

W urządzeniu wbudowane są pompa obiegowa ogrzewania, grupa 
wielofunkcyjna (MFG) z  podzespołem zabezpieczającym oraz 
zawór trójdrożny do przełączania między obiegiem grzewczym 
a obiegiem przygotowania ciepłej wody. Ciepła woda ogrzewa-
na jest w efekcie tłoczenia przez pompę ciepła nagrzanej wody 
grzewczej przez wymiennik ciepła w zasobniku ciepłej wody, w 
którym ciepło oddawane jest do ciepłej wody. 

Urządzenie posiada elektryczne ogrzewanie dodatkowe/awaryjne 
(DHC). W monowalentnym trybie pracy przy przekroczeniu dolnej 
granicy punktu biwalentnego zostaje włączona elektryczna grzał-
ka dodatkowa, aby zapewnić ogrzewanie i wysoką temperaturę 
ciepłej wody. Przy pracy w trybie monoenergetycznym w takiej 
sytuacji następuje włączenie elektrycznej grzałki jako ogrzewanie 
dodatkowe.

Regulacja urządzenia odbywa się za pomocą wbudowanego, 
zależnego od temperatury zewnętrznej regulatora temperatury 
powrotu (regulator pomp ciepła WPM3i).

Regulator WPM3i steruje również ogrzewaniem wody użytkowej 
do żądanej temperatury. Jeśli podczas przygotowania ciepłej wody 
zadziała czujnik wysokiego ciśnienia lub czujnik gazu gorącego 



OBSŁUGA  
Opis urządzenia

6 | WPC | WPC cool www.stiebel-eltron.com

pompy ciepła, przygotowanie ciepłej wody zostanie automatycznie 
zakończone przez wbudowane elektryczne ogrzewanie awaryjne 
/ dodatkowe, jeśli CWU funkcja nauki progr. jest nieaktywna. Jeśli 
CWU funkcja nauki progr. jest aktywna, przygotowanie ciepłej 
wody zostanie zakończone, a temperatura zadana ciepłej wody 
zostanie zastąpiona uzyskaną temperaturą ciepłej wody.

Regulator WMP3i steruje również wbudowanym elektrycznym 
ogrzewaniem awaryjnym/dodatkowym. Nie jest możliwe stero-
wanie dodatkową wytwornicą ciepła.

3.1 Cechy szczególne WPC...cool

!  Szkody materialne
W trybie chłodzenia przy zejściu poniżej temperatury 
punktu rosy może tworzyć się kondensat.
ff Należy przeciwdziałać tworzeniu się kondensatu sto-
sownymi środkami.

W pompie WPC...cool dodatkowo wbudowany jest wymiennik 
ciepła oraz zawór trójdrożny do przełączania między ogrzewa-
niem a chłodzeniem.

Chłodzenie pomieszczenia mieszkalnego odbywa się poprzez tłoc-
zenie solanki przez dodatkowy wymiennik ciepła, w którym ciepło 
jest odbierane z wody grzewczej i oddawane do chłodniejszego 
gruntu.

Podczas chłodzenia sprężarka nie pracuje.

CWU funkcja nauki progr.

3.2 Wyposażenie dodatkowe

3.2.1 Zdalne sterowanie FE 7
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Moduł zdalnego sterowania FE 7 umożliwia:
 - zmianę temperatury zadanej pomieszczenia podczas ogrze-

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

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

 -  Tryb automatyczny

 -  Tryb ciągły obniżania

 -  Tryb ciągły dzienny

 Wskazówka
Moduł zdalnego sterowania działa tylko przy pracy  re-
gulatora pomp ciepła w trybie automatycznym.
Możliwość ustawienia na sterowniku temperatury dla 
okresów ogrzewania w trybie automatycznym.

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

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

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

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

 Wskazówka
Po przypisaniu odpowiedniego obiegu grzewczego do 
zdalnego sterowania FEK, parametry „Krzywa grzewcza”, 
„Temperatura pomieszczenia” oraz „Program grzewc-
zy” nie będą wyświetlane na regulatorze pomp ciepła 
WPM3i.

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

Umożliwia ona obsługę, dokonywanie nastaw i sprawdzanie da-
nych instalacji pompy ciepła w wygodny sposób za pomocą pr-
zeglądarki na komputerze, laptopie lub tablecie w lokalnej sieci 
domowej. 

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

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

Aktualne usługi można znaleźć na naszej stronie internetowej.
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4. Obsługa

4.1 Elementy obsługowe

OKMENU

D
00

00
06

47
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SRODA 12CZE 13 10:23 GODZ

TEMPERATURA ZEWNETRZNA
TEMPERATURA RZECZYWISTA CWU

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

TRYB ECO

1 32 4

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

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

4.1.1 Wyświetlacz

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

Ekran startowy

ŚRODA  12.CZE 13 10:23 GODZ
TEMPERATURA ZEWNETRZNA
TEMPERATURA RZECZYWISTA CWU

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

TRYB ECO

26
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1

2

3

4

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

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

Aktywacja

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

ŚRODA  12.CZE 13 10:23 GODZ

TEMPERATURA ZEWNETRZNA
TEMPERATURA RZECZYWISTA 

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

TRYB ECO

Aby aktywować
przez 3 sekund
przytrzymać przycisk MENU.

26
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�0
29

2

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

Zaznaczenie wyboru

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

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

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

W punkcie GŁÓWNE MENU / URUCHOMIENIE za pomocą para-
metru CZUŁOŚĆ DOTYKOWA można nastawić czułość elementów 
dotykowych.
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Okrężne ruchy

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

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

4.1.3 Przyciski

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

Przycisk „MENU” 

Przycisk „MENU” spełnia dwie funkcje:

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

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

Przycisk „OK”

Przycisk „OK” spełnia cztery funkcje:

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

 - Naciśnięcie przycisku „OK” w strukturze menu powoduje 
potwierdzenie aktualnie zaznaczonego punktu menu i przejś-
cie na kolejny (niższy) poziom menu.

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

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

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

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

4.1.4 Dostęp dla specjalisty

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

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

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

Przykład 1

Nastawienie zadanej temperatury pomieszczenia

+

21.7
-

GLOWNE MENUNASTAWY

°C  TEMP POM  ZADANA KOMFORT

26
�0

4�
01

�0
34

7

GRZANIE OG1OBIEG GRZEW 1TEMP POMIESZCZENIA ZADANA KO

21

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

Przykład 2

Nastawienie godziny i daty

 15.   09   08:23

DZIEN     MIESIAC     ROK                 Godzina   Minuta

Cze

26
�0

4�
01

�0
29

6

GLOWNE MENUNASTAWYINFORMACJE OGÓLNECZAS / DATANASTAWY ZEGARA

13

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

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

 Wskazówka
Aby przełączyć urządzenie na wybrany tryb pracy, zat-
wierdzić wybór przyciskiem „OK”.
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ŚRODA  12.CZE 13 10:23 GODZ

TEMPERATURA ZEWNETRZNA
TEMPERATURA RZECZYWISTA CWU

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

26
�0

4�
01

�0
29

2TRYB ECO

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

Tryb gotowości

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

Zastosowanie: przy dłuższej nieobecności, np. podczas urlopu.

Tryb programowy

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

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

Zdalne sterowanie działa tylko w tym trybie pracy.

Zastosowanie: Jeśli ogrzewanie będzie włączone i przygotowywa-
na będzie ciepła woda.

Tryb komfortowy

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

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

Tryb ECO

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

Zastosowanie: podczas wyjazdu weekendowego.

TRYB CWU

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

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

Praca wymuszona

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

4.4 Symbole
W dolnej części pola wskazań wyświetlane są symbole informu-
jące o aktualnym stanie roboczym urządzenia.

 Pompa obiegowa grzewcza
Symbol pompy jest wyświetlany przy pracującej pompie 
obiegowej grzewczej.

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

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

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

 Ogrzewanie
symbol ogrzewania jest wyświetlany, gdy urządzenie 
pracuje w trybie ogrzewania.

 Przygotowanie ciepłej wody
po tym symbolu można rozpoznać, że pompa ciepła pr-
zygotowuje ciepłą wodę. 

 Sprężarka
Ten symbol jest wyświetlany, gdy pracuje sprężarka.

 Praca letnia
ten symbol jest wyświetlany, gdy urządzenie pracuje w 
trybie letnim.

 Chłodzenie
ten symbol jest wyświetlany, gdy urządzenie pracuje w 
trybie chłodzenia.
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5. Struktura menu
Po aktywacji elementu obsługowego istnieje możliwość nastawi-
enia pokrętłem obsługowym innych trybów pracy lub przejścia 
za pomocą przycisku menu na odpowiedni poziom, aby stamtąd 
kontynuować nawigację do określonego parametru urządzenia.

�� INFO
�� INSTALACJA
�� POMPA CIEPLA

�� DIAGNOZA SYS
�� STAN INSTALACJI
�� STAN POMPY CIEPLA
�� SYSTEM
�� OBLICZENIE WEWNETRZNE
�� LISTA BLEDOW
�� TEST PRZEKAZNIKOW INST.

�� PROGRAMY
�� PROGRAM GRZEWCZY
�� PROGRAM CWU
�� PROGRAM PARTY
�� PROGRAM WAKACYJNY
�� PROGRAM WYGRZEWANIA

�� NASTAWY
�� INF OGOLNE
�� GRZANIE
�� CWU
�� CHLODZENIE

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

�� INFO
W menuINFOmożna znaleźć wartości temperatury, przepływu 
i ciśnienia instalacji grzewczej i pompy ciepła w formie porówna-
nia wartości zadanych i rzeczywistych.

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

�� INSTALACJA

��� TEMPERATURA POMIESZCZENIA

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

°C 
 
 
 

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

°C 
 
 

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

°C 
 
 

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

°C 
 
 

���� WILGOTNOSC POM %
���� TEMPERATURA PUNKTU ROSY 

Temperatura punktu rosy (wskazywana tylko, gdy podłąc-
zone jest zdalne sterowanie FEK)

°C 
 

��� OGRZEWANIE
���� TEMPERATURA ZEWNETRZNA °C
���� TEMP. RZECZYWISTA OG 1 

Temperatura rzeczywista obiegu grzewczego 1
°C 

���� TEMPERATURA ZADANA OG 1 
Temperatura zadana obiegu grzewczego 1 (OG1), przy re-
gulacji wartościami stałymi wskazywana jest stała wartość 
temperatury.

°C 
 
 

���� TEMP. RZECZYWISTA OG 2 
Temperatura rzeczywista obiegu grzewczego 2

°C 

���� TEMPERATURA ZADANA OG 2 
Temperatura zadana obiegu grzewczego 2 (OG2), przy re-
gulacji wartościami stałymi wskazywana jest stała wartość 
temperatury.

°C 
 
 

���� TEMP. RZECZ. ZASILANIA PC 
Temperatura rzeczywista zasilania pompy ciepła

°C 

���� TEMP. RZECZ. ZASILANIA DODATKOWE ŹRÓDŁO CIEPŁA 
Temperatura rzeczywista zasilania elektr. ogrzewania 
awaryjnego / dodatkowego

°C 
 

���� TEMP POWROTU RZECZYWISTA °C
���� STALA TEMP. ZADANA °C
���� TEMP. RZECZYWISTA BUFORA 

Temperatura rzeczywista zbiornika buforowego
°C 

���� TEMP. ZADANA BUFORA 
Temperatura zadana zbiornika buforowego

°C 

���� CISNIENIE OGRZEWANIA bar
���� STRUM OBJET l./min
���� ANTYZAMARZANIE 

Temperatura włączenia zabezpieczenia instalacji przed 
zamarznięciem

°C 
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��� CWU
���� TEMP. RZECZYWISTATemperatura rzeczywista ciepłej wody °C
���� TEMPERATURA ZADANATemperatura zadana ciepłej wody °C
���� STRUM OBJET l./min

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

��� DOGRZEW ELEKTRYCZNY
���� TEMP. BIWALENTNA CO 

Punkt biwalentny ogrzewania
°C 

���� GRANICA STOSOWANIA CO 
Granica stosowania ogrzewania

°C 

���� TEMP. BIWALENTNA CWU 
Punkt biwalentny ciepłej wody

°C 

���� GRANICA STOSOWANIA CWU 
Granica stosowania ciepłej wody

°C 

��� ZRODLO
���� TEMPERATURA ZRODLA °C
���� TEMPERATURA ZRODLA MIN. °C
���� CISNIENIE ZRODLA bar

�� POMPA CIEPŁA

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

��� DANE PROCESU

���� TEMP. GAZU GORĄCEGOTemperatura wyjścia sprężarki °C
���� WART. WYSOKIEGO CISNIENIA bar
���� WART. NISKIEGO CISNIENIA bar

��� ILOSC CIEPLA

���� SPRĘŻARKA OGRZEW. DZIEŃ 
Ilość ciepła sprężarki w trybie grzania od godz. 0:00 w ak-
tualnym dniu w kWh.

kWh 
 

���� SPRĘŻARKA OGRZEWANIE SUMA 
Całkowita suma ciepła sprężarki w trybie grzania w MWh.

MWh 

���� SPRĘŻ. CIEPŁA WODA DZIEŃ 
Ilość ciepła sprężarki w trybie przygotowania ciepłej wody 
od godz. 0:00 w aktualnym dniu w kWh.

kWh 
 

���� SPRĘŻ CIEPŁA WODA SUMA 
Całkowita ilość ciepła sprężarki w trybie przygotowania 
ciepłej wody w MWh.

MWh 
 

���� SUMA OGRZEW DODATKOWE COCałkowita ilość ciepła 
elektrycznego ogrzewania awaryjnego / dodatkowego w 
trybie grzania w MWh.

MWh 
 

���� SUMA OGRZEW DODATKOWE CWU 
Całkowita ilość ciepła elektrycznego ogrzewania awaryj-
nego / dodatkowego w trybie przygotowania ciepłej wody 
w MWh.

MWh 
 
 

��� POBOR MOCY

���� SPRĘŻARKA OGRZEW. DZIEŃ 
moc elektryczna sprężarki w trybie grzania od godz. 0:00 
w aktualnym dniu.

kWh 
 

���� SPRĘŻARKA OGRZEWANIE SUMA 
całkowita suma mocy elektrycznej sprężarki w trybie 
grzania.

MWh 
 

���� SPREZ. CIEPLA WODA DZIEN 
moc elektryczna sprężarki w trybie przygotowania ciepłej 
wody od godz. 0:00 w aktualnym dniu.

kWh 
 

���� SPRĘŻ CIEPŁA WODA SUMA 
całkowita suma mocy elektrycznej sprężarki w trybie przy-
gotowania ciepłej wody.

MWh 
 

��� CZAS PRACY w godzinach

���� SPRĘŻARKA 1 OGRZEWANIE 
Czas działania sprężarki 1 w trybie grzania.

godziny 

���� SPRĘŻARKA 1 CIEPŁA WODA 
Czas działania sprężarki 1 w trybie przygotowania ciepłej 
wody

godziny 
 

���� SPRĘŻARKA 1 CHŁODZENIE 
Czas działania sprężarki 1 w trybie chłodzenia.

godziny 

���� DODATKOWE ŹRÓDŁO CIEPŁA 1 
Czas działania elektrycznego ogrzewania awaryjnego / 
dodatkowego w stopniu dogrzewania 1.

godziny 
 

���� DODATKOWE ŹRÓDŁO CIEPŁA 2 
Czas działania elektrycznego ogrzewania awaryjnego / 
dodatkowego w stopniu dogrzewania 2.

godziny 
 

���� DODATKOWE ŹRÓDŁO CIEP 1/2 
Czas działania elektrycznego ogrzewania awaryjnego / 
dodatkowego w stopniach dogrzewania 1 i 2.

godziny 
 

��� STARTY

���� SPREZARKA
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��DIAGNOZA
W celu diagnostyki błędów i analizy instalacji grzewczej oraz 
pompy ciepła, w menu DIAGNOZA można wyświetlić wszystkie 
ważne dane eksploatacyjne i uczestników BUS, a także przepro-
wadzić test przekaźników.

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

�� STAN INSTALACJI

��� POMPA ŁADOWANIA BUFORA
��� ZAWOR CIEPLEJ WODY
��� POMPA CO
��� POMPA MIESZACZ
��� MIESZACZ OTW
��� MIESZACZ ZAM
��� POMPA ZRODLA
��� TRYB CHLODZENIA
��� BLOKADA ZE

�� STAN POMPY CIEPLA

��� CZAS DO STARTUw minutach
��� SPREZARKA
��� NHZ 1
��� NHZ 2

�� SYSTEM

��� UCZESTNIK BUS
���� UCZESTNIK
���� NR OPROGRAMOWANIA
��� TYP POMPY CIEPLA
���� POMPA CIEPLA

�� OBLICZENIE WEWNETRZNE

��� CZAS POSTOJU
��� WLACZONE STOPNIE

�� LISTA BŁĘDÓW

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

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

10:26  14.CZE 13
02. T ZRODLA MIN

17:45  25.CZE 13

Komunikat błędu

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

 

TRYB KOMFORTOWY

! BŁĄD
BŁĄD CZUJNIKA E 71

WTOREK  14.CZE 13 16:27 GODZ

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

�� TEST PRZEKAZNIKOW INST.

��� POMPA ŁADOWANIA BUFORA
��� ZAWOR CIEPLEJ WODY
��� POMPA CO
��� POMPA MIESZACZ
��� MIESZACZ OTW
��� MIESZACZ ZAM
��� NHZ 1
��� NHZ 2
��� NHZ 3
��� POMPA ZRODLA
��� TRYB CHLODZENIA
��� OPROZNIENIE HYDR GR WIELO

Tutaj można sterować wszystkimi wyjściami przekaźników regu-
latora z osobna.
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��PROGRAMY
Tutaj można nastawić wszystkie czasy trybu grzania, przygo-
towywania ciepłej wody, wakacyjnego i Party, dodatkowo można 
uruchomić program wygrzewania.

�� PROGRAM GRZEWCZY

��� OBIEG GRZEWCZY 1
��� OBIEG GRZEWCZY 2

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

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

+

-

26
�0

4�
01

�0
30

1

PoniedziałekPon

GLOWNE MENUPROGRAMYPROGRAM GRZEWCZYOBIEG GRZEWCZY 1

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

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

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

07:00  - 20:00 

- -:- -  - - -:- -
- -:- -   - - -:- -

26
�0

4�
01

�0
29

9

PONIEDZIAŁEK

GLOWNE MENUPROGRAMYPROGRAM GRZEWCZYOBIEG GRZEWCZY 1

W tym przykładzie do tej pory zaprogramowano tylko jedną parę 
czasów przełączania. Przy parach czasów przełączania 2 i 3 za-

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

Koniec

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

Start 26
�0

4�
01

�0
30

2

GLOWNE MENUPROGRAMYPROGRAM GRZEWCZYOBIEG GRZEWCZY 1

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

Przedziały czasu w okolicach północy

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

�� PROGRAM CWU

W  punkcie menu PROGRAM CWUmożna określić godziny, 
w których przygotowywana ma być ciepła woda według kom-
fortowej wartości zadanej. W pozostałych godzinach ciepła woda 
przygotowywana będzie według wartości zadanej ECO. Wartości 
zadane można nastawiać w punkcie menu „USTAWIENIA/CWU/
TEMPERATURY CWU”.

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

Dla każdej z powyższych możliwości można nastawić pary czasów 
przełączania. 

Wyjątek: Jeśli ciepła woda powinna być ogrzewana od godziny 
22.00 do godziny 6.00 następnego dnia, należy określić 2 pary 
czasów przełączania.

Przykład:

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

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

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

i kończy się o 9:00.
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 - 3. para czasów przełączania rozpoczyna się o godzinie 22:00 i 
kończy się o 24:00.

�� PROGRAM PARTY

��� GODZINY

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

�� PROGRAM WAKACYJNY

��� POCZ. WAKACJI
��� KONIEC WAKACJI

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

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

�� PROGRAM WYGRZEWANIA

��� ZAL / WYL
���� TEMPERATURA PODSTAWOWA
���� T POD PRZ CZS
���� TEMPERATURA MAKS.
���� CZAS UTRZYM. TEMP. MAKS.
���� WZROST NA DZIEN

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

Program wygrzewania przy ogrzewaniu podłogowym

Program wygrzewania umożliwia wygrzewanie/suszenie/dogrze-
wanie jastrychu za pomocą wyznaczonego profilu temperaturo-
wego. Aby nie uszkodzić urządzenia i/lub instalacji, należy uwz-
ględnić następujące punkty:
ff Przeprowadzić kalibrację hydrauliczną ogrzewania 
podłogowego.
ff Otworzyć wszystkie obwody ogrzewania podłogowego.

Moc grzewcza wymagana w programie wygrzewania podłogi 
może przekraczać moc projektową pompy ciepła.  Wskutek tego 
wymagana temperatura zasilania może nie zostać osiągnięta. Aby 
zapewnić bezawaryjne nagrzewanie / wygrzewanie, zalecamy 
zastosowanie zewnętrznego przenośnego urządzenia grzewczego.

Jeżeli wygrzewanie odbywa się z wykorzystaniem pompy ciepła, 
należy aktywować elektryczne ogrzewanie awaryjne/dodatkowe.

Podczas wygrzewania pompą ciepła solanka/woda może dojść do 
przeciążenia dolnego źródła, zwłaszcza w przypadku sondy geo-
termicznej. Wówczas grunt wokół sondy geotermicznej zamarza. 

Przenoszenie ciepła z gruntu zostaje zahamowane w sposób 
nieodwracalny.

Wygrzewanie z sondą geotermiczną:

Podczas wygrzewania z sondą geotermiczną, należy uzyskać 
zgodę od producenta sondy.
ff Ustawić minimalną temperaturę dolnego źródła na > 2 °C 
(patrz parametr TEMPERATURA ZRODLA MIN w menu URU-
CHOMIENIE / ZRODLO).
ff Ustawić poprzez strumień przepływu rozstawienie tempera-
tury po stronie dolnego źródła na < 3 K (patrz parametr WYD 
POMPY SOLANKI w menu URUCHOMIENIE / ZRODLO).

Wygrzewanie w niektórych okolicznościach może trwać dłużej, niż 
jest to przewidywane, lub nie może zostać zakończone.

Wygrzewanie z kolektorem gruntowym:

Jeżeli do wygrzewania przed sezonem grzewczym używany jest 
kolektor gruntowy, to musi ono się zakończyć najpóźniej do 
połowy sierpnia. W przeciwnym wypadku kolektor gruntowy nie 
zregeneruje się aż do początku sezonu grzewczego.

Nastawy

W przypadku korzystania z programu wygrzewania należy wpro-
wadzić następujące ustawienia w regulatorze pomp ciepła:

Następnie zmienić ustawienie parametru „DOLNA GRANICA STOS. 
HZG” na 30 °C.

Istnieje łącznie 6 parametrów umożliwiających określenie tempe-
ratur i przedziałów czasu programu wygrzewania. Po włączeniu 
programu wygrzewania, można kolejno nastawić tych 6 paramet-
rów. Program uruchamiany jest za pomocą parametru PROGRAM 
WYGRZEWANIA i ustawienia ZAL. Zależnie od temperatury syste-
mu może minąć trochę czasu, zanim osiągnięta zostanie żądana 
temperatura podstawowa.

Przez ustawiony czas (parametr CZAS TRWANIA PODST) utrzy-
mywana będzie temperatura podstawowa (parametr TEMPERA-
TURA PODSTAWOWA). Po upływie tego czasu wygrzewanie od-
bywa się ze wzrostem w K/dzień (parametr WZROST NA DZIEŃ) do 
chwili osiągnięcia maksymalnej temperatury bazowej (parametr 
TEMPERATURA MAKS.), która jest utrzymywana przez nastawiony 
czas (parametr CZAS UTRZYM. TEMP. MAKS.). Następnie w takich 
samych etapach jak przy wygrzewaniu następuje obniżenie tem-
peratury do temperatury podstawowej.
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Y Temperatura
X Czas
1 Temperatura maksymalna
2 Temperatura podstawowa
3 Czas utrzymania temperatury podstawy
4 Wzrost K/dzień
5 Czas utrzymania temperatury maksymalnej
6 Start
7 Koniec

Jeśli w systemie wbudowany jest zbiornik buforowy ogrzewania, 
temperatura w zbiorniku buforowym regulowana będzie tylko 
poprzez czujnik powrotu (wbudowany na dole zbiornika buforo-
wego). Gdy pracuje tylko bezpośredni obieg grzewczy 1, wartości 
zadane zmniejszane są o 5 K, aby zrekompensować różnice tem-
peratury w zbiorniku buforowym. Gdy pracują 2 obiegi grzewcze 
(drugim obiegiem grzewczym jest ogrzewanie podłogowe), mies-
zacz w obiegu grzewczym 2 obniża temperaturę do ustawionych 
wartości zadanych.

Podczas programu wygrzewania urządzenie osiąga często maksy-
malną moc. Dlatego podczas suszenia występuje stosunkowo 
wysoki pobór energii i głośność.

Po procesie wygrzewania należy z powrotem zmienić ustawienie 
wszystkich zmienionych parametrów na wartości domyślne lub 
instalacyjne.

W programie wygrzewania nie może być wykonywana praca wy-
muszona.

��NASTAWY
Tutaj można dokonać nastaw wszystkich typowych dla instalac-
ji parametrów dla trybu grzania, chłodzenia i przygotowywania 
ciepłej wody oraz nastaw ogólnych, takich godzina.

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

�� INFORMACJE OGOLNE

��� CZAS / DATA

���� CZAS
���� ROK
���� MIESIAC
���� DZIEN

Tutaj można nastawić godzinę, rok, miesiąc i dzień.

��� USTAW CZAS LETNI

���� DZIEN POCZATKU
���� DZIEN KONCA

Tutaj można nastawić czas letni.

Czas letni jest nastawiony fabrycznie od 25 marca do 25 paźd-
ziernika.

��� KONTRAST

Tutaj nastawia się kontrast wyświetlacza.

��� JASNOŚĆ

Tutaj nastawia się jasność wyświetlacza.

��� CZUŁOŚĆ NA DOTYK

Nastawy można dokonać tylko po wpisaniu kodu.

��� SZYBKOŚĆ REAKCJI NA DOTYK

Nastawy można dokonać tylko po wpisaniu kodu.
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�� GRZANIE

��� OBIEG GRZEWCZY 1

���� TEMPERATURA KOMFORTOWA
���� TEMPERATURA ECO
���� TEMPERATURA MINIMALNA
���� NACHYL KRZYWEJ GRZEWCZEJ
���� WIDOK KRZYWEJ GRZEWCZEJ

��� OBIEG GRZEWCZY 2

���� TEMPERATURA KOMFORTOWA
���� TEMPERATURA ECO
���� TEMPERATURA MINIMALNA
���� TEMPERATURA MAKS.
���� DYNAMIKA MIESZACZA
���� NACHYL KRZYWEJ GRZEWCZEJ
���� WIDOK KRZYWEJ GRZEWCZEJ

���� TEMPERATURA KOMFORTOWA i TEMPERATURA ECO

Tutaj dla obiegu grzewczego 1 i obiegu grzewczego 2 można 
nastawić zadaną temperaturę pomieszczenia dla trybu komfor-
towego i ECO oraz nachylenie krzywej grzewczej.

Zmiana zadanej temperatury pomieszczenia powoduje równoległe 
przesunięcie krzywej grzewczej.

Jeśli podłączone jest zdalne sterowanie FE 7 i zostało ono pr-
zypisane do obiegu grzewczego 1, można dodatkowo odczytać 
rzeczywistą temperaturę pomieszczenia.

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

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

���� TEMPERATURA MINIMALNA

Ustawiona TEMPERATURA MINIMALNA jest zapewniona przez 
regulację w obiegu grzewczym i nigdy nie występują wartości 
od niej niższe.

���� TEMPERATURA MAKS.

Zakres nastaw od 20 °C do 90 °C.

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

���� DYNAMIKA MIESZACZA

Czas działania mieszacza

Zakres nastaw od 60 do 240

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

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

Przykład nastawienia 100 = 10 K.

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

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

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

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

Przykład nastawienia 100 i chwilowego odchylenia regulacji 5 K.

5 K z 10 K = 50% = czas włączenia

Przykład: Odchylenie regulacji

± 1 K
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4 Czas włączenia w %
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���� NACHYL KRZYWEJ GRZEWCZEJ

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

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

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

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

Fabrycznie dla obiegu 1 ustawiona jest krzywa 0,6, dla obiegu 2 
krzywa 0,2. Krzywe grzewcze odnoszą się do temperatury zadanej 
pomieszczenia równej 20°C.

1,5

2

1,2
1

0,6
0,4
0,2

2,53

20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 -2 -4 -6 -8 -1
0

-1
2

-1
4

-1
6

-1
8

-2
0

100

80

60

40

20

0,8

26
�0

3�
01

�1
30

0

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

���� WIDOK KRZYWEJ GRZEWCZE

Nastawienie zmiany w trybie programowym między trybem kom-
fortowym a trybem ECO

Na rysunku przedstawiono wykres z nastawioną krzywą grzewczą 
w odniesieniu do zadanej temperatury pomieszczenia dla trybu 
komfortowego. Druga krzywa (linia przerywana) odnosi się do 
zadanej temperatury pomieszczenia dla trybu ECO. 
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Dopasowanie krzywej grzewczej 

Przykład:

W przypadku instalacji grzewczej przy temperaturze zewnętrznej 
od 5°C do 15°C temperatura w mieszkaniu jest przejściowo za 
niska pomimo otwartych zaworów grzejników, a przy tempera-
turze zewnętrznej ≤ 0°C temperatura jest prawidłowa. Problem 
można rozwiązać, przesuwając równolegle krzywą grzewczą przy 
jednoczesnym jej zmniejszeniu.

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

���� TRYB BUFOROWY
���� PRACA LETNIA
����� TEMPERATURA ZEWNETRZNA
����� TLUMIENIE BUDYNKU
���� MAKS TEMP POWROTU
���� MAKS TEMP ZASILANIA
���� PRACA STALOWARTOSCIOWA
���� OBIEG GRZEWCZY OPTYMALNY
���� ANTYZAMARZANIE

���� TRYB BUFOROWY

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

���� PRACA LETNIA

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

����� TEMPERATURA ZEWNĘTRZNA:

Nastawiana temperatura zewnętrzna od 10°C do 30°C

����� TŁUMIENIE BUDYNKU

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

Można wybierać spośród 3 nastaw.

Nastawa „1”: niewielkie tłumienie (ustalanie wartości średniej 
przez 24 godz.) temperatury zewnętrznej, np. konstrukcja drew-
niana z szybkim przepływem ciepła. 
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Nastawa „2”: średnie tłumienie (ustalanie wartości średniej przez 
48 godz.) temperatury zewnętrznej, np. budynek murowany z ter-
moizolacją ze średnim przepływem ciepła.

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

Jeśli ustalona temperatura zewnętrzna ≥ od ustawionej tempe-
ratury zewnętrznej, oba obiegi grzewcze (jeśli są dostępne) pr-
zełączają się na pracę letnią, histereza przełączenia powrotnego 
–1 K. 

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

���� MAKS TEMP POWROTU

Zakres nastaw od 20°C do 60°C.

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

W trybie przygotowania ciepłej wody temperatura powrotu nie 
jest odczytywana.

���� MAKS TEMP ZASILANIA

Maksymalna temperatura zasilania pompy ciepła w trybie ogrze-
wania

Zakres nastaw od 20°C do 65 °C.

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

���� PRACA STALOWARTOSCIOWA

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

���� OBIEG GRZEWCZY OPTYMALNY

Po podłączeniu modułu Uponor DEM-WP krzywa grzewcza będzie 
dynamicznie i optymalnie dopasowywana do zapotrzebowania 
ciepła poszczególnych pomieszczeń. Nastawiona wcześniej krzywa 
grzewcza zostanie zmieniona przy tym o maks. 50% jej oryginalnej 
wartości.

Parametr „OBIEG GRZEWCZY OPTYMALNY” jest wyświetlany tylko, 
gdy czujnik mieszacza lub zdalne sterowanie FE7 nie jest podłąc-
zone.

Parametr OBIEG GRZEWCZY OPTYMALNY można nastawić na war-
tość  „WŁ” lub „WYŁ”. Wartością standardową jest „WYŁ”.

Tylko jeśli podłączony jest moduł Uponor DEM-WP, parametr ten 
może zostać zmieniony na „WŁ.”. 

Ta funkcja jest dostępna wyłącznie w trybie komfortowym, ECO 
i trybie programowym.

���� ANTYZAMARZANIE

Aby zapobiec zamarznięciu instalacji grzewczej, pompy obiegu 
grzewczego włączają się przy nastawionej temperaturze zabe-
zpieczającej przed zamarznięciem, histereza przełączenia pow-
rotnego wynosi 1 K.

��� ZDALNE STEROWANIE FE7

���� WYBOR OBIEGU GRZEWCZEGO
���� WPLYW CZUJ POM
���� KOREKTA POMIESZCZENIA

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

���� WYBOR OBIEGU GRZEWCZEGO

Zdalne sterowanie FE7 z możliwością wyboru dla obu obiegów 
grzewczych.

Ten parametr umożliwia wybór obiegu grzewczego, dla które-
go będzie działać zdalne sterowanie. Pod INFO / INSTALACJA / 
TEMPERATURA POMIESZCZENIA można, w zależności od wyboru 
zdalnego sterowania, wyświetlić rzeczywistą temperaturę po-
mieszczenia.

���� WPLYW CZUJ POM

Nastawa standardowa 5, z możliwością nastawienia za pomocą 
kresek ----, od 0 do 20

Kreski (----) na wyświetlaczu:

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

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

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



OBSŁUGA  
Struktura menu

www.stiebel-eltron.com WPC | WPC cool | 19

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

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

∆ϕR = (ϕRZAD − ϕRRZECZ) * S * K

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

Regulacja temperatury pomieszczenia z uwzględnieniem 
pogody

Ten tryb regulacji ma dwie istotne zalety:

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

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

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

regulacji.
 - Zawory grzejników w pomieszczeniu prowadzącym muszą 

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

dla całego obiegu grzewczego.

Jeśli temperatura pomieszczenia zostanie uwzględniona w ob-
wodzie regulacji, współczynnik wpływu czujnika pomieszczenia 
należy nastawić na wartość > 0.
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5 Wartość zadana zasilania zależna od pogody przy ϕA = + 10 °C

���� KOREKTA POMIESZCZENIA

Za pomocą tego parametru można skalibrować temperaturę po-
miarową pomieszczenia.

��� CYKLE POMPY

���� ZAL / WYL

Sterowanie pompami obiegów grzewczych

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

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

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

Impuls włączający pompę obiegu grzewczego trwa zawsze 
5 minut.

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

Aby zapobiec blokowaniu pomp np. latem, po upływie 24 godzin 
od ostatniego wyłączenia pompa jest włączana na 10 sekund. 
Dotyczy to wszystkich pomp.
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Sterowanie pompami obiegów grzewczych przy podłączonym 
zdalnym zasilaniu FE7 / FEK

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

ϕT rzecz pom >ϕT zad pom + 1K

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

ϕT rzecz pom >ϕT zad pom

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

��� DOGRZEW ELEKTRYCZNY

���� TEMP. BIWALENTNA CWU
���� DOLNA GRANICA STOS. CW

���� TEMP. BIWALENTNA CO

Temperatura biwalentna pompy ciepła dla trybu ogrzewania

Poniżej tej temperatury zewnętrznej elektryczne ogrzewanie 
awaryjne/dodatkowe jest włączane w trybie grzania w zależnoś-
ci od obciążenia.

���� DOLNA GRANICA STOS. CO

Granica pracy pompy ciepła

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

Elektryczne ogrzewanie awaryjne/dodatkowe jest odpowiedzialne 
tylko za ogrzewanie.

�� CWU

��� TEMPERATURY CWU

���� TEMPERATURA KOMFORTOWA
���� TEMPERATURA ECO

���� TEMPERATURA KOMFORTOWA i TEMPERATURA ECO

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

��� NASTAWA PODSTAWOWA

���� HISTEREZA CWU
���� CWU FUNKCJA NAUKI PROGR
���� KOREKTA T CWU
���� ZASOBNIK KOMBINOWANY

���� HISTEREZA CWU

W tym miejscu można ustalić histerezę przełączania przygotowa-
nia ciepłej wody.
 - Włączenie przygotowania ciepłej wody przy wartości zadanej 

ciepłej wody minus histereza.

���� CWU FUNKCJA NAUKI PROGR

NastawaWYŁ.

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

Jeśli w trybie przygotowania ciepłej wody pompa ciepła zostanie 
wyłączona przez czujnik wysokiego ciśnienia lub na skutek tempe-
ratury gazu gorącego (130°C), elektryczne ogrzewanie awaryjne/
dodatkowe zostanie włączone jako stopień dogrzewania. Jeśli w 
tym trybie osiągnięta zostanie temperatura zasilania równa 70°C, 
zasilanie ciepłą wodą zostanie zakończone, a temperatura zadana 
ciepłej wody zostanie zastąpiona aktualną temperaturą rzeczy-
wistą ciepłej wody.

Nastawa WŁ.

Jeśli w trybie przygotowania ciepłej wody pompa ciepła zosta-
nie wyłączona przez czujnik wysokiego ciśnienia lub na skutek 
temperatury gazu gorącego (130°C), zasilanie ciepłą wodą zost-
anie zakończone, a temperatura zadana ciepłej wody zostanie 
zastąpiona chwilową temperaturą rzeczywistą ciepłej wody. Tryb 
ten umożliwia oszczędzanie energii, ponieważ ciepła woda jest 
przygotowywana wyłącznie przy udziale pompy ciepła.

���� KOREKTA T CWU

Temperatura ciepłej wody mierzona jest w górnym trzeciej wyso-
kości zbiornika. Temperatura wylotu ciepłej wody jest o ok. 3 K 
wyższa od temperatury zmierzonej. To odchylenie jest korygowane 
i w razie potrzeby można je skalibrować.
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���� ZASOBNIK KOMBINOWANY

Jeśli parametr zostanie nastawiony na Wł., podczas przygo-
towywania ciepłej wody pompy obiegu grzewczego zostaną 
wyłączone.

(tylko w połączeniu z zasobnikiem przepływowym SBS)

��� FUNKCJA ANTYLEGIONELLI

���� ZAL / WYL

Przy aktywnej funkcji zapobiegania antylegionelli zawartość zbior-
nika ciepłej wody będzie ogrzewana codziennie o godzinie 1:00 do 
60°C. Funkcja zapobiegania legionelli działa tylko, jeśli podłączone 
jest elektryczne ogrzewanie awaryjne / dodatkowe.

��� DOGRZEW ELEKTRYCZNY

���� TEMP. BIWALENTNA CWU
���� DOLNA GRANICA STOS. CW

���� TEMP. BIWALENTNA CWU

Temperatura biwalentna pompy ciepła dla trybu przygotowania 
ciepłej wody

Poniżej tej temperatury zewnętrznej elektryczne ogrzewanie 
awaryjne/dodatkowe jest włączane w trybie przygotowania ciepłej 
wody w zależności od obciążenia.

���� DOLNA GRANICA STOS. CW

Dolna granica stosowania pompy ciepła dla trybu przygotowania 
ciepłej wody

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

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

�� CHLODZENIE

!  Szkody materialne
WPC cool jest przeznaczony wyłącznie do chłodzenia pa-
sywnego. Przy WPC cool chłodzenie aktywne prowadzi 
do uszkodzeń urządzenia.
WPC może być stosowany do chłodzenia aktywnego i 
pasywnego. Jest to jednak możliwe tylko w połączeniu 
z odpowiednim układem hydraulicznym.
Fabrycznie parametr „CHŁODZENIE” jest nastawiony na 
wartość WYŁ.

 Wskazówka
Parametr CHŁODZENIE jest wyświetlany tylko, gdy po-
dłączone jest zdalne sterowanie FEK lub FE 7. Chłodzenie 
możliwe jest tylko w trybie pracy letniej.

��� CHLODZENIE

���� ZAL / WYL

��� MODUL CHLODZENIA

���� CHŁODZENIE PASYWNE / CHŁODZENIE AKTYWNE

��� CHLODZENIE AKTYWNE

���� CHLODZENIE POWIERZCHNIOWE
����� TEMP. ZADANA ZASILANIA
����� HISTEREZA TEMP ZASILANIA
����� TEMP POMIESZCZENIA ZADANA
����� DYNAMICZNY
���� CHLODZENIE Z DMUCHAWA
����� TEMP. ZADANA ZASILANIA
����� HISTEREZA TEMP ZASILANIA
����� TEMP POMIESZCZENIA ZADANA
����� DYNAMICZNY

��� CHLODZENIE PASYWNE

���� CHLODZENIE POWIERZCHNIOWE
����� TEMP. ZADANA ZASILANIA
����� HISTEREZA TEMP ZASILANIA
����� TEMP POMIESZCZENIA ZADANA
���� CHLODZENIE Z DMUCHAWA
����� TEMP. ZADANA ZASILANIA
����� HISTEREZA TEMP ZASILANIA
����� TEMP POMIESZCZENIA ZADANA

Pompa serii WPC z odpowiednim przełącznikiem 
hydraulicznym posiada 2 stopnie chłodzenia:

Stopień 1 (pompa dolnego źródła)

Ciepło odbierane jest z obiegu grzewczego i oddawane do systemu 
dolnego źródła.
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Stopień 2 (pompa dolnego źródła + sprężarka)

Obieg chłodniczy dodatkowo odbiera ciepło z obiegu grzewczego 
i oddaje je do systemu dolnego źródła.

Przygotowanie ciepłej wody

Przygotowanie ciepłej wody ma zawsze priorytet. Jeśli tempe-
ratura nie jest niższa od nastawionej temperatury zasilania lub 
pomieszczenia, również podczas przygotowania ciepłej wody od-
bywa się aktywne chłodzenie, a odebrane ciepło jest oddawane 
do wody użytkowej. Jeśli chłodzenie aktywne nie jest konieczne, 
przygotowanie ciepłej wody odbywa się tradycyjnie przez system 
dolnego źródła.

Chłodzenie ze zdalnym sterowaniem FE 7

Zdalne sterowanie FE7 nie wyposażone jest w funkcję kontro-
li punktu rosy. Dlatego może być stosowane tylko w połączeniu 
z konwektorami nadmuchowymi z odpływem kondensatu. Tryb 
chłodzenia musi być nastawiony na dmuchawę.

Tryb chłodzenia z FEK

Zdalne sterowanie FEK wyposażone jest w  funkcję kontroli 
punktu rosy i może być wykorzystywane z ogrzewaniem pow-
ierzchniowym (np. ogrzewanie podłogowe, ogrzewanie ścienne 
itd.). Parametr CHŁODZENIE musi być nastawiony na CHŁODZE-
NIE POWIERZCHNIOWE. Nastawiona temperatura zasilania jest 
porównywana z obliczoną temperaturą punktu rosy, co zapobiega 
spadkowi temperatury poniżej punktu rosy. W przypadku stoso-
wania klimakonwektorów ze zdalnym sterowaniem FEK, parametr 
CHŁODZENIE musi być nastawiony na chłodzenie z dmuchawą.

Dla trybu chłodzenia w parametrze CHŁODZENIE dla zdalnego 
sterowania FE 7 lub FEK można wybrać następujące nastawy:
 - Temperatura pomieszczenia 

Jeśli nastawiona temperatura pomieszczenia zostanie prze-
kroczona, włącza się tryb chłodzenia (wyjście chłodzenia = 
230 V).  
Po obniżeniu się temperatury pomieszczenia o 2K tryb chłod-
zenia wyłącza się (wyjście chłodzenia = 0 V).

 - Temperatura zasilania i histereza 
Regulacja trybu chłodzenia odbywa się na podstawie nasta-
wionej temperatury zasilania. Pompa solanki włącza się w 
przypadku, gdy:  
[temperatura zasilania + histereza] pompa solanki wyłączy 
się przy spadku temperatury zasilania poniżej dolnej granicy. 
Suma [temperatura zasilania + histereza] powinna być co na-
jmniej o 3K < od temperatury pomieszczenia. Niższe tempe-
ratury zasilania powodują szybsze chłodzenie pomieszczenia.  
Jeśli przy nastawieniu „Chłodzenie powierzchniowe” usta-
lona temperatura punktu rosy + 2 K jest wyższa od nasta-
wionej temperatury zadanej zasilania, zostanie ona zastąpi-
ona temperaturą punktu rosy i będzie służyć jako wartość 
regulacji. Pompa solanki włącza się po wystąpieniu sumy 
[wprowadzona lub nowa ustalona temperatura zasilania + 
histereza]. 
Jeśli temperatura zasilania spadnie poniżej wprowadzonej 
lub nowej ustalonej temperatury zasilania, pompa źródła 
zostanie wyłączona, a tryb chłodzenia zakończony. Sygnał 
chłodzenia występuje w dalszym ciągu.

 - Dynamika 
Dynamikę można nastawić w przedziale od 1–10. Określa ona 
opóźnienie i przełączenie chłodzenia pasywnego na aktywne, 
przy czym im mniejsza wartość, tym włączenie następuje 
szybciej.

6. Konserwacja i pielęgnacja

!  Uszkodzenia urządzenia i instalacji
Wszelkie prace konserwacyjne, jak np. kontrola bezpiec-
zeństwa elektrycznego, mogą być wykonywane wyłącznie 
przez specjalistę. 

Do czyszczenia elementów z tworzywa sztucznego i blachy wyst-
arczy wilgotna szmatka. Nie wolno używać środków czyszczących 
o właściwościach ściernych lub zawierających rozpuszczalnik.

Zalecamy zlecenie wyspecjalizowanemu instalatorowi przepro-
wadzania regularnego przeglądu (określenia stanu rzeczywistego) 
i w razie konieczności wykonania konserwacji (przywrócenia stanu 
pożądanego).

7. Usuwanie problemów
Usterka Przyczyna Rozwiązanie
Brak ciepłej wody lub 
ogrzewanie nie działa.

Bezpiecznik jest uszko-
dzony.

Sprawdzić bezpieczniki 
w instalacji domowej.

7.1 Inne problemy
Jeśli nie można usunąć przyczyny usterki, należy wezwać specja-
listę. W celu usprawnienia i przyspieszenia pomocy podać numer z 
tabliczki znamionowej. Znajduje się ona z przodu u góry po prawej 
lub lewej stronie obudowy.

Przykładowa tabliczka znamionowa

Montageanweisung beachten! Dichtheit geprüft! Made in Germany

*xxxxxxxxxxxxxxxxxx*

1
26

�0
3�

01
�1

57
0

1 Numer na tabliczce znamionowej
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8. Bezpieczeństwo
Instalacja, uruchomienie, jak również konserwacja i naprawa 
urządzenia mogą być wykonane wyłącznie przez specjalistę.

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

8.2 Przepisy, normy i regulacje prawne

 Wskazówka
Należy przestrzegać wszystkich krajowych i miejscowych 
przepisów oraz regulacji prawnych.

9. Opis urządzenia

9.1 Zasada działania
Wymiennik ciepła po stronie dolnego źródła (parownik) pobiera 
ciepło środowiska z dolnego źródła. Pobrana w ten sposób energia 
jest doprowadzana razem z energią napędu sprężarki do wody 
grzewczej w wymienniku ciepła (skraplaczu) po stronie ogrze-
wania. W zależności od obciążenia grzewczego woda grzewcza 
ogrzewana jest do +65°C. Ogrzewanie ciepłej wody odbywa się 
za pośrednictwem wymiennika ciepła wbudowanego w zasobnik 
ciepłej wody.

Elektryczne ogrzewanie awaryjne/dodatkowe włącza się wtedy, 
gdy podczas przygotowania ciepłej wody zadziała czujnik wysokie-
go ciśnienia lub czujnik gorącego gazu. Ponadto pokrywa ono po-
zostałe zapotrzebowanie na ciepło, gdy zapotrzebowanie na ciepło 
instalacji grzewczej przekroczy moc grzewczą pompy ciepła.

9.2 Cechy szczególne WPC...cool
Podczas chłodzenia, solanka jest tłoczona przez trójdrożny zawór 
przełączający oraz dodatkowy wymiennik ciepła i pobiera ciepło 
z wody grzewczej.

9.3 Zakres dostawy
Do urządzenia dołączone są następujące elementy:
 - 1 czujnik zewnętrzny AFS 2
 - 1 czujnik zanurzeniowy TF 6
 - 2 kątowe złącza wtykowe z tworzywa sztucznego 22 mm (do 

obiegu grzewczego)
 - 2 kątowe złącza wtykowe z tworzywa sztucznego 28 mm (do 

obiegu solanki)
 - 2 miedziane kątowe złącza wtykowe 22 mm (do obiegu wody 

pitnej)
 - 1 narzędzie do rozłączania miedzianych kątowych złączy 

wtykowych
 - 2 przewody ciśnieniowe DN 19 x 500 mm

 - 2 przewody ciśnieniowe DN 25 x 500 mm

9.4 Wyposażenie dodatkowe
 - Jednostkę napełniającą solankę WPSF
 - Armatura zmiękczająca HZEA
 - Podzespół filtra 22 mm (FS-WP 22)
 - Podzespół filtra 28 mm (FS-WP 28)
 - Zdalne sterowanie FE 7
 - Zdalne sterowanie FEK
 - Pompa cyrkulacyjna  UPZ

10. Montaż

 Wskazówka
Urządzenie jest przeznaczone do ustawienia w pomies-
zczeniach, jednak nie w pomieszczeniach o wysokiej 
wilgotności.

ff Nie należy ustawiać urządzenia przy pomieszczeniach sypial-
nych ani pod nimi.
ff Poprowadzić rury w ścianach i sufitach, stosując izolację 
akustyczną.

Pomieszczenie, w którym ustawione zostanie urządzenie, musi 
spełniać następujące warunki:
 - Zabezpieczenie przed mrozem.
 - Pomieszczenie nie może być zagrożone wybuchem wskutek 

występowania pyłu, gazu lub oparów.
 - Przy ustawieniu urządzenia w kotłowni wraz z innymi urząd-

zeniami grzewczymi należy zwrócić uwagę, aby praca innych 
urządzeń grzewczych nie była zakłócona.

 - Minimalna kubatura pomieszczenia w miejscu ustawienia 
musi wynosić 13,8 m³.

 - Nośne podłoże (ciężar urządzenia jest podana wrozdział 
„Dane techniczne / tabela danych”).
ff Przy stosowaniu jastrychu pływającego należy zapewnić dla 
pompy ciepła odpowiednią izolację akustyczną.
ff Odseparować powierzchnię ustawienia.

1 2 3 54

26
�0

3�
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�1
46

6

1 Strop betonowy
2 Izolacja odgłosu kroków
3 Jastrych pływający
4 Okładzina podłogowa
5 Wgłębienie
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10.1 Odstępy minimalne
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ff Aby zapewnić sprawne działanie urządzenia oraz dostęp 
do niego podczas prac konserwacyjnych, należy zachować 
określone odstępy minimalne.

10.2 Instalacja elektryczna

 ZAGROŻENIE porażenia prądem elektrycznym
Wszystkie elektryczne prace przyłączeniowe i instalacy-
jne wykonywać zgodnie z przepisami krajowymi i lo-
kalnymi.

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

 Wskazówka
Podane napięcie musi być zgodne z napięciem sieciowym. 
Zwrócić uwagę na treść tabliczki znamionowej. 

ff Ułożyć przewody o wymaganych polach przekroju. Przestrze-
gać przepisów krajowych i lokalnych.

Zabezpiec-
zenie

Przyporządko-
wanie

Pole przekroju przewodu

C 16 A Sprężarka 2,5 mm²
B 16 A 
 
 

Elektryczne ogrze-
wanie awaryjne/do-
datkowe (DOGRZ.) 

2,5 mm²
1,5 mm² przy tylko dwóch obciążonych 
żyłach i ułożeniu na ścianie lub w rurce 
elektroinstalacyjnej na ścianie.

B 16 A Sterownik 1,5 mm²

Parametry elektryczne podane są w rozdziale „Dane techniczne / 
Tabela danych”.

!  Szkody materialne
Należy przewidzieć odrębne zabezpieczenia dla dwóch 
obwodów prądowych sprężarki oraz elektrycznego 
ogrzewania awaryjnego/dodatkowego.
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11. Montaż

11.1 Transport
ff Urządzenie transportować w opakowaniu, aby nie uległo 
uszkodzeniu.
ff Podczas transportu zabezpieczyć urządzenie przed silnymi 
uderzeniami.

 - Jeśli podczas transportu zajdzie konieczność przechylenia 
urządzenia, może odbywać się to tylko przez krótki czas wz-
dłuż dłuższej strony urządzenia.  
Im dłużej urządzenie będzie przechylone, tym bardziej czyn-
nik chłodniczy rozejdzie się w systemie.

 - Przechowywanie i transport w temperaturze poniżej - 20 °C i 
powyżej + 50 °C są niedozwolone.

Aby ułatwić transport, można również odłączyć urządzenie popr-
zez wymontowanie agregatu chłodniczego.

11.1.1 Odłączanie urządzenia

W takiej sytuacji należy wykonać następujące czynności:
ff Zdjąć górne opakowanie.
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ff Usunąć śrubę mocującą pod przesłoną.

2.
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ff Otworzyć do góry ścianę przednią.
ff Odłączyć łącznik przewodu i wyciągnąć wtyczkę przewodu 
BUS z elementu obsługowego.

ff Schować wtyczkę bezpiecznie w agregacie chłodniczym. 
ff Zdjąć górną część ściany przedniej.

1.1.

2.2.
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ff Zdjąć ściany boczne.

Zdjąć przesłonę dolną.

W tym celu zgodnie z poniższym rysunkiem należy wymontować 
kątownik. 

D
00

00
03

74
52

1

2

1 Kątownik
2 Śruba z tarczą zębatą

Tarcza zębata zapewnia połączenie elektryczne. Podczas montażu 
należy założyć ją z powrotem.
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1.

2.
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ff Zdjąć dolną część ściany przedniej.
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ff Wyjąć czujnik temperatury ciepłej wody z rurki zanurzenio-
wej zasobnika ciepłej wody.
ff Zaznaczyć rurkę zanurzeniową.
ff Umieścić czujnik temperatury ciepłej wody bezpiecznie w 
obiegu chłodniczym.

4x
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ff Rozłączyć hydrauliczne przewody łączące.

12
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1 Śruba mocująca
2 Uchwyt
ff Wykręcić cztery śruby mocujące.
ff Zdjąć agregat chłodniczy z zasobnika ciepłej wody. Użyć do 
tego celu czterech uchwytów w płycie podstawowej.
ff Postawić zasobnik ciepłej wody na przygotowane podłoże 
(patrz rozdział „Montaż / rozstawienie”).
ff Złożyć urządzenie w odwrotnej kolejności. Pamiętać, aby 
włożyć czujnik temperatury ciepłej wody z powrotem do zaz-
naczonej tulei zanurzeniowej.
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11.2 Ustawianie
ff Usunąć folię pakunkową i górne oraz boczne wkładki 
styropianowe.
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1 Nóżka urządzenia
2 Płoza ślizgowa
ff Wykręcić cztery śruby mocujące ze spodu palety.
ff Wyjąć nóżki urządzenia z opakowania z wyposażeniem 
dodatkowym. Ostrożnie wkręcić nóżki do urządzenia aż do 
oporu, nie zdejmując przy tym urządzenia z palety.
ff Zdjąć urządzenia z palety i ostrożnie odstawić na przygoto-
wanym uprzednio podłożu. W razie potrzeby można skorzy-
stać z załączonych do urządzenia podkładek ślizgowych, aby 
ułatwić jego ustawianie.
ff Do podnoszenia używać uchwytów znajdujących się na ścia-
nie tylnej i gumowych nóżek regulowanych znajdujących się 
u dołu z przodu.
ff Przestrzegać minimalnych odległości (patrz rozdział „Przygo-
towania / minimalne odległości”). 
ff Ustawić urządzenie w poziomie, regulując wysokość za po-
mocą nóżek urządzenia.

11.3 Orientacja osłon bocznych
W wyniku transportu, osłony boczne po obu stronach mogą się 
przesunąć.
ff W razie potrzeby wyrównać osłony boczne.
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1 Korek zaślepiający
ff Wyjąć korki zaślepiające z obu stron urządzenia.
ff Dociągnąć mocno śruby za korkiem zaślepiającym.
ff Włożyć korki zaślepiające z powrotem do osłon bocznych.

11.4 Otwarcie urządzenia
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ff Usunąć śrubę mocującą pod przesłoną.
ff Zdjąć do góry górną część ściany przedniej.
ff Zgodnie z rysunkiem, podeprzeć górną część ściany przedniej 
na podpórkach zamocowanych na obudowie. Uważać, aby 
podpórki były prawidłowo rozmieszczone.
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11.5 Instalacja systemu dolnego źródła
Wykonać instalację dolnego źródła dla pompy ciepła solanka/
woda zgodnie z dokumentami projektowymi.

11.5.1 Wymagana solanka:
 - Nośnik ciepła w postaci koncentratu na bazie glikolu propy-

lenowego o nr katalogowym 580010 (pojemność 10 l)
 - Nośnik ciepła w postaci koncentratu na bazie glikolu propy-

lenowego o nr katalogowym 580030 (pojemność 30 l)

11.5.2 Pompa obiegowa i wymagany strumień przepływu

Patrz w rozdziale Uruchomienie „Uruchomienie / źródło / wyda-
jność pompy obiegowej solanki”.
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11.5.3 Podłączanie i napełnianie instalacji solanką
ff Przed podłączeniem pompy ciepła do obiegu dolnego źródła 
należy dokładnie przepłukać system przewodów. Ciała obce, 
takie jak rdza, piasek, materiał uszczelniający, wpływają ne-
gatywnie na bezpieczeństwo pracy pompy ciepła. Zalecamy 
zamontowanie na wejściu dolnego źródła naszego Jednostkę 
napełniającą solankę WPSF (patrz rozdział „Wyposażenie 
dodatkowe”).

Podłączenie do instalacji dolnego źródła ułatwiają złącza wtyko-
we załączone do urządzenia (patrz rozdział „Montaż złącz wty-
kowych”).
ff Podłączyć do przyłączy „Zasilanie dolnego źródła” i „Powrót 
dolnego źródła” po jednym elastycznym przewodzie ciśnie-
niowym pełniącym rolę tłumika drgań. Przewody ciśnienio-
we wchodzą w zakres dostawy.

Pojemność solanki w pompie ciepła w warunkach roboczych zost-
ała podana w tabeli danych (patrz rozdział „Dane techniczne”).

Całkowita objętość odpowiada wymaganej ilości solanki zmiesza-
nej z nierozcieńczonym glikolem propylenowym i wodą. Zawar-
tość chlorków w wodzie nie może przekraczać 300 ppm.

Stosunek składników mieszanki

Stężenie solanki jest różne w przypadku stosowania kolektora 
gruntowego i ziemnej sondy cieplnej jako źródła ciepła.

Zastosować stosunek mieszania wymieniony w poniższej tabeli.
Glikol propylenowy Woda

Ziemna sonda cieplna 25 % 75 %

Kolektor gruntowy 33 % 67 %

Napełnienie obiegu solanki

 Wskazówka
ff Izolację cieplną przewodów solanki należy wykonać 
paroszczelnie.

Pompa ciepła solanka-woda jest wyposażona w wyłącznik ciśni-
eniowy solanki w obiegu solanki. Wyłącznik ciśnieniowy solan-
ki zapobiega przedostaniu się solanki do gleby w razie wycieku 
w obiegu solanki.

Jeśli ciśnienie w obiegu solanki spadnie poniżej 0,7 bara, wyłącz-
nik ciśnieniowy solanki wyłączy pompę ciepła. Aby pompa znów 
mogła zostać aktywowana, ciśnienie przy zatrzymanej pompie 
ciepła musi wzrosnąć do wartości przynajmniej 1,5 bara.

Aby zapobiec wyłączaniu pompy ciepła bez istniejącego wycieku 
przez wyłącznik ciśnieniowy solanki, stronę dolnego źródła pompy 
ciepła należy napełnić podczas instalacji ciśnieniem minimalnym 
> 1,5 bara.
ff Instalację należy napełnić na podstawie poniższej krzywej, 
aby zapobiec przypadkowemu załączeniu wyłącznika ciśnie-
niowego solanki.
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X Pojemność instalacji [l]
Y Nadciśnienie napełnienia [bar]
1 Wymagane ciśnienie napełnienia w zależności od pojemności 

instalacji przy 33 % solanki
2 Wymagane ciśnienie napełnienia w zależności od pojemności 

instalacji przy 25 % solanki
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1 Otwór spustowy po stronie solanki
ff Obieg solanki należy napełnić poprzez otwór spustowy.

Po napełnieniu instalacji solanką i przed pierwszym urucho-
mieniem spust musi być otwarty tak długo, aż zacznie z niego 
wypływać solanka. W przewodzie spustowym nie może pozostać 
woda.

Kontrola stężenia solanki
ff Sprawdzić gęstość mieszanki glikolu propylenowego z wodą 
na przykład za pomocą areometru.

Na podstawie zmierzonej gęstości i temperatury na diagramie 
można odczytać stężenie.

 Wskazówka
Podana wydajność odnosi się do glikolu propylenowego 
(patrz „Dane techniczne”).
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A Ochrona przed zamarzaniem [°C]
ff Przewody solanki należy zamontować, oddzielając je od sie-
bie warstwą izolacji cieplnej odpornej na dyfuzję.

11.6 Przyłącze wody grzewczej
Podłączana do pompy ciepła instalacja grzewcza musi zostać wy-
konana przez specjalistę zgodnie z projektem instalacji wodnej 
znajdującymi się w dokumentach projektowych.
ff Przed podłączeniem pompy ciepła należy dokładnie przepłu-
kać instalację. Ciała obce, takie jak rdza, piasek, materiał 
uszczelniający, wpływają negatywnie na bezpieczeństwo 
pracy pompy ciepła. Zalecamy zamontowanie na powrocie 
ogrzewania naszego podzespołu filtra (patrz rozdział „Wypo-
sażenie dodatkowe”).

Podłączenie do instalacji grzewczej ułatwiają kątowe złącza wty-
kowe załączone do urządzenia (patrz rozdział „Montaż złącz wty-
kowych”).
ff Podłączyć do przyłączy „Zasilanie CO” i „Powrót CO” po 
jednym elastycznym przewodzie ciśnieniowym pełniącym 
rolę tłumika drgań. Przewody ciśnieniowe wchodzą w zakres 
dostawy.
ff Należy pamiętać o właściwym podłączeniu zasilania i powro-
tu ogrzewania.
ff Zwracać przy tym uwagę na szczelność.
ff Podczas doboru obiegu grzewczego uwzględnić maksymal-
nie możliwą zewnętrzną różnicę ciśnień (patrz rozdział „Dane 
techniczne / tabela danych”).
ff Izolację cieplną należy wykonać zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.

Zawór bezpieczeństwa
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1 Przewód odpływowy
2 Odpływ
ff Odpływ powinien mieć wymiar, który pozwoli na swo-
bodny odpływ wody przy całkowicie otwartym zaworze 
bezpieczeństwa. 
ff Należy zapewnić, aby odpływ z zaworu bezpieczeństwa był 
otwarty do atmosfery.
ff Przewód odpływowy z zaworu bezpieczeństwa należy ułożyć 
w taki sposób, aby zachować ciągły spadek do otworu od-
pływowego. Podczas montażu nie wolno zginać przewodu 
odpływowego.

11.7 Dyfuzja tlenu

!  Szkody materialne
Należy unikać otwartych instalacji grzewczych. Do wy-
konywania systemów ogrzewania podłogowego z rur z 
tworzywa sztucznego należy stosować rury zapewniające 
ochronę przed dyfuzją tlenu.

W  przypadku systemów ogrzewania podłogowego z  rurami 
z  tworzywa sztucznego niegwarantujących ochrony przed dy-
fuzją tlenu lub otwartych instalacji grzewczych, na elementach 
stalowych instalacji grzewczej wskutek przenikania tlenu może 
pojawiać się korozja (np. na wymienniku ciepła zasobnika ciepłej 
wody, na zbiornikach buforowych, grzejnikach stalowych lub 
rurach stalowych).
ff W przypadku systemów grzewczych przepuszczających tlen 
należy rozdzielić system grzewczy między obiegiem grzewc-
zym a zbiornikiem buforowym.

!  Szkody materialne
Produkty korozji (np. osad rdzy) mogą odkładać się w ele-
mentach instalacji grzewczej i w konsekwencji zmniejs-
zenia przekroju powodować straty mocy lub wyłączenie 
wskutek usterki.
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11.8 Napełnianie instalacji grzewczej

!  Szkody materialne
Nie podłączać zasilania elektrycznego przed napełnie-
niem urządzenia!

!  Szkody materialne
Duże strumienie przepływu lub uderzenia ciśnienia mogą 
spowodować uszkodzenie urządzenia. 
ff Napełnić urządzenie z niskim strumieniem pr-
zepływu.

W stanie wysyłki zawór przełączający grupy wielofunkcyjnej 
(MFG) znajduje się w położeniu środkowym, dzięki czemu obwód 
grzewczy i ciepłej wody zostanie równomiernie napełniony. Po 
podłączeniu napięcia zasilania elektrycznego zawór przełączający 
ustawia się automatycznie w tryb grzania. 

W przypadku późniejszego napełniania lub opróżniania należy 
najpierw ustawić zawór przełączający w położenie środkowe. 

W tym celu aktywować na regulatorze parametr OPROZNIENIE 
HYD w menu DIAGNOZA / TEST PRZEKAZNIKOW INST.
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1 Otwór spustowy po stronie grzewczej
ff Napełnij instalację grzewczą poprzez otwór spustowy.

Jakość wody

Przed napełnieniem urządzenia należy uzyskać analizę wody, 
którą będzie ono napełniane. W tej sprawie można np. się zwró-
cić do miejscowego przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji.

!  Szkody materialne
Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia wskutek osadów 
kamienia, wodę do napełniania urządzenia należy odpo-
wiednio uzdatnić poprzez jej zmiękczenie lub odsalanie. 
Należy przy tym bezwarunkowo przestrzegać dopusz-
czalnych parametrów wody stosowanej do napełniania 
urządzania, które są podane w rozdziale „Dane technicz-
ne / Tabela danych”.
ff Po 8-12 tygodniach od uruchomienia urządzenia 
oraz w ramach corocznie wykonywanego przeglądu 
należy sprawdzać zachowanie tych parametrów.

 Wskazówka 
Przy przewodności wody powyżej 1000 μS/cm skutecz-
niejszym sposobem uzdatniania wody w celu uniknięcia 
korozji jest odsdolenie.

 Wskazówka 
Odpowiednie urządzenia do zmiękczania i odsalania 
wody, a także do napełniania i płukania instalacji grze-
wczych można nabyć w specjalistycznych sklepach.

 Wskazówka 
Przy dodawaniu do wody inhibitorów lub substancji do-
datkowych obowiązują takie same dopuszczalne para-
metry jak przy odsoleniu.

11.9 Odpowietrzanie instalacji grzewczej
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ff Wymontować śruby przy skrzynce rozdzielczej.
ff Rozłożyć skrzynkę rozdzielczą na bok. 
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1 Zawór odpowietrzający
ff Odpowietrzyć instalację rurową, pociągając czerwony kołpak 
na zaworze odpowietrzającym.
ff Po odpowietrzeniu zamknąć zawór odpowietrzający.

11.10 Przyłącze ciepłej wody
W tym celu zdjąć dolną ścianę przednią (patrz rozdział „Konser-
wacja / Zdejmowanie dolnej części ściany przedniej”).

!  Szkody materialne
Wszystkie prace instalacyjne w zakresie podłączania 
wody należy wykonywać zgodnie z przepisami.

!  Szkody materialne
Fabrycznie na przyłączu „Wylot ciepłej wody” jest za-
montowana nakrętka złączkowa z tworzywa sztucznego 
i miękka gumowa uszczelka. 
Moment dokręcający nakrętki złączkowej z tworzywa 
sztucznego zależy od zastosowanej uszczelki.
15 Nm = zamontowana fabrycznie miękka uszczelka gu-
mowa
25 Nm = ewentualnie stosowana twarda uszczelka
ff Nie wolno przekraczać dopuszczalnej wartości mo-
mentu dokręcającego.

!  Szkody materialne
 Urządzenie musi zostać podłączone do armatur ciśni-
eniowych. 

11.10.1 Dopuszczone materiały 

Przewód zimnej wody

Dopuszczalnymi materiałami może być stal ocynkowana ogniowo, 
stal nierdzewna, miedź i tworzywo sztuczne.

Przewód ciepłej wody

Stosowanymi tworzywami może być stal nierdzewna, miedź oraz 
systemy rur z tworzywa sztucznego. 

!  Szkody materialne
Nie można przekraczać maksymalnie dopuszczalnego 
ciśnienia (patrz rozdział „Dane techniczne/Tabela da-
nych”).

ff Zainstalować posiadający świadectwo badania typu zawór 
bezpieczeństwa w przewodzie doprowadzający wody zimnej. 
Należy przy tym pamiętać, że w zależności od ciśnienia spoc-
zynkowego może być dodatkowo konieczny zawór redukcyjny 
ciśnienia.
ff Otwór wylotowy zaworu bezpieczeństwa musi być zawsze 
otwarty na zewnątrz do atmosfery.
ff Przewód odpływowy z zaworu bezpieczeństwa ułożyć w taki 
sposób, aby zachować ciągły spadek do odpływu.
ff Odpływ powinien mieć wymiar, który pozwoli na swo-
bodny odpływ wody przy całkowicie otwartym zaworze 
bezpieczeństwa.
ff Przepłukać dokładnie instalację rurową.
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1 Opróżnianie (zasobnik ciepłej wody)
ff Napełnić zasobnik ciepłej wody poprzez otwór spustowy.
ff Otworzyć wszystkie umieszczone za zasobnikiem zawory 
czerpalne i poczekać, aż do napełnienia urządzenia i usunię-
cia powietrza z instalacji rurowej.
ff Przeprowadzić kontrolę szczelności.

11.11 Przyłącze cyrkulacji
Cyrkulacji ciepłej wody nie zaleca się ze względów energetycz-
nych. Gdyby jednak z uwagi na niekorzystny bieg przewodów 
lub ze względu na potrzebę komfortu wymagana była cyrkulacja 
ciepłej wody, musi ona zostać zamontowana zgodnie z wymag-
aniami normy. Wskazane jest sterowanie czasowe i temperatu-
rowe uaktywnianiem pompy cyrkulacyjnej, ponieważ pozwala to 
zredukować czas pracy pompy i jej zapotrzebowanie na energię. 
Króciec przyłączeniowy przewodu cyrkulacyjnego znajduje się z 
tyłu urządzenia (patrz rozdział „Dane techniczne / Wymiary i pr-
zyłącza”).

Pompa cyrkulacyjna dostępna jest jako wyposażenie dodatkowe.
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1 Pokrywa
ff Wyciąć blachę.
ff Wyjąć wkładki z pianki.
ff Odkręcić pokrywę.
ff Włożyć z powrotem wkładki z pianki.
ff Podłączyć przewód cyrkulacyjny.

11.12 Eksploatacja urządzenia ze zbiornikiem 
buforowym

ff Zamontować załączony do urządzenia czujnik powrotu TF6.
ff Podłączyć czujnik powrotu w skrzynce rozdzielczej.
ff W regulatorze pomp ciepła WPM ustawić parametr „TRYB 
BUFOROWY” na wartość WŁ.

11.13 Montaż złącz wtykowych
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1 Złącze wtykowe z tworzywa sztucznego po stronie dolnego 
źródła

2 Złącze wtykowe z tworzywa sztucznego po stronie 
ogrzewania

3 Miedziane złącze wtykowe po stronie wody pitnej

11.13.1 Montaż złączy wtykowych z tworzywa sztucznego (po 
stronie ogrzewania i po stronie dolnego źródła)

 Wskazówka
Złącza wtykowe z tworzywa sztucznego nie nadają się do 
instalacji w przewodzie wody pitnej lub obiegu solarnym.
ff Zainstalować złącza wtykowe tylko w obiegu grze-
wczym lub w obiegu solanki.

!  Szkody materialne
Nakrętkę na złączu wtykowym należy dokręcać wyłącznie 
ręką. Nie używać do tego żadnych narzędzi.

 Szkody materialne
Aby zapewnić odpowiednią stabilność złącza wtykowe-
go, rury o twardości powierzchniowej > 225 HV (np. stal 
nierdzewna) muszą posiadać rowek.
ff Przy pomocy obcinaka do rur naciąć rowek o głębokoś-
ci ok. 0,1 mm w określonym odstępie do końca rury.

 - Średnica rury 22 mm: 17±0,5 mm
 - Średnica rury 28 mm: 27,5±0,5 mm

Zasada działania złączy wtykowych

Złącza wtykowe posiadają element blokujący z zębami ze stali 
nierdzewnej oraz pierścień samouszczelniający do uszczelnienia. 
Dodatkowo złącza wtykowe wyposażone są w funkcję obrotu z 
zabezpieczeniem. Dzięki łatwemu obrotowi nakrętki ręką możliwe 
jest zamocowanie rury w złączu, a pierścień samouszczelniający 
jest dociskany do rury w celu uszczelnienia połączenia.

Tworzenie połączeń wtykowych

Przed włożeniem złącze musi znajdować się w położeniu odblo-
kowania. W tym położeniu między nakrętką a korpusem podsta-
wowym występuje wąska szczelina.
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1 Element blokujący
2 Nakrętka
3 Szczelina między nakrętką a korpusem podstawowym
4 Korpus podstawowy

26
�0

3�
01

�0
69

3

Ø rury 22 mm 28 mm
Głębokość osadzenia A 38 mm 44 mm
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!  Szkody materialne
Końce rur muszą być pozbawione zadziorów.
ff Rury skracać wyłącznie za pomocą obcinaka do rur.

ff Wsunąć rurę przez o-ring w złącze wtykowe do osiągnięcia 
wyznaczonej głębokości wtyku.
ff Ręcznie dokręcić nakrętkę do oporu do korpusu podstawo-
wego. W ten sposób złącze wtykowe zostanie zabezpieczone.

Demontaż połączeń wtykowych 

Jeśli później konieczne będzie rozłączenie złącz wtykowych, należy 
postępować w następujący sposób:
ff Odkręcić nakrętkę w kierunku przeciwnym do ruchu wska-
zówek zegara, tak aby powstała wąska szczelina ok. 2 mm. 
Wcisnąć element blokujący palcami i przytrzymać.
ff Wysunąć wsuniętą rurę.
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11.13.2 Montaż miedzianego złącza wtykowego (po stronie 
wody pitnej)

 Wskazówka
Miedziane złącza wtykowe są przeznaczone wyłącznie do 
montażu w przewodzie wody pitnej.

!  Szkody materialne
Złącza wtykowe nie są odpowiednie do rur o wysokiej 
twardości powierzchniowej (np. rur ze stali nierdzewnej 
lub chromowanych na zewnątrz rur miedzianych).
ff Używać czystych rur miedzianych lub rur miedzia-
nych o cienkich ściankach.

!  Szkody materialne
Włożyć rurę ręką w złącze wtykowe. Nie używać przy tym 
żadnych narzędzi.

Zasada działania złączy wtykowych

Złącza wtykowe posiadają element blokujący z zębami ze stali 
nierdzewnej oraz pierścień samouszczelniający do uszczelnienia. 
Poprzez zwykłe włożenie ręką rura zostanie zamocowana w złąc-
zu, a pierścień samouszczelniający dociśnięty do rury w celu us-
zczelnienia połączenia.

W celu demontażu konieczne jest użycie narzędzia do rozłączania.

Tworzenie połączeń wtykowych

!  Szkody materialne
Końce rur muszą być pozbawione zadziorów.
ff Rury skracać wyłącznie za pomocą obcinaka do rur.

ff Wsunąć rurę przez o-ring w złącze wtykowe do osiągnięcia 
wyznaczonej głębokości wtyku.
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ff Pozostawić dostatecznie duży odstęp na narzędzie do 
rozłączania.

Demontaż połączeń wtykowych

Jeśli później konieczne będzie rozłączenie złącz wtykowych, należy 
postępować w następujący sposób:
ff Do rozłączenia połączenia wtykowego użyć dołączonego 
narzędzia do rozłączania.
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ff Przyłożyć narzędzie do rozłączania do złącza wtykowego.
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ff Docisnąć krawędź narzędzia do rozłączania do złącza 
wtykowego.
ff Wysunąć wsuniętą rurę.
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12. Podłączenie elektryczne

12.1 Informacje ogólne

 OSTRZEŻENIE porażenie prądem elektrycznym
ff Przed rozpoczęciem prac należy odłączyć urządze-
nie od źródła zasilania w skrzynce rozdzielczej.

Prace przyłączeniowe mogą zostać wykonane wyłącznie przez 
specjalistę posiadającego stosowne uprawnienia zgodnie z ni-
niejszą instrukcją.

Należy posiadać zezwolenie lokalnego zakładu energetycznego 
na podłączenie urządzenia.
ff Należy przestrzegać wskazówek zawartych w rozdziale „Pr-
zygotowanie / Instalacja elektryczna”.

 Wskazówka
W połączeniu z regulatorem pomp ciepła WPM stosować 
silnik nastawczy mieszacza HSM.

12.2 Podłączenie elektryczne

 Wskazówka
Przed podłączeniem urządzenia do instalacji elektrycznej, 
instalację grzewczą należy napełnić wodą (patrz rozdział 
„Przyłącze wody grzewczej”).

Zaciski przyłączeniowe znajdują się w skrzynce rozdzielczej urząd-
zenia za górną osłoną.

Do podłączenia użyć przewodów elektrycznych zgodnych z obo-
wiązującymi przepisami.
ff Przeprowadzić wszystkie przewody elektryczne oraz kable 
czujników przez przewidziane do tego przepusty w ści-
anie tylnej (patrz rozdział „Dane techniczne / Wymiary i 
przyłącza”).

Skrzynka rozdzielcza musi dać się otworzyć w celu przeprowad-
zenia konserwacji i napraw (patrz rozdział „Odpowietrzanie in-
stalacji grzewczej”).
ff Pozostawić wystarczające długości przewodów elektrycznych 
oraz kabli czujników.
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ff Przeprowadzić przewody elektryczne przez opaski kablowe.

ff Przeprowadzić przewody elektryczne przez uchwyt zabez-
pieczenia przed wyrwaniem.
ff Sprawdzić działanie zabezpieczeń przed wyrwaniem 
przewodu.

12.2.1 Sprężarka i elektryczne ogrzewanie awaryjne/
dodatkowe

!  Uszkodzenia urządzenia 
Sprężarka może pracować tylko w jednym kierunku ob-
rotów. Jeśli podczas uruchamiania sprężarki na wyświet-
laczu regulatora WPM3i wyświetlony zostanie błąd BRAK 
MOCY, należy zmienić kierunek pola wirującego, zamie-
niając miejscami dwie fazy.

Funkcja 
urządzenia

Działanie elektrycznego ogrzewania awaryjnego/
dodatkowego 

Tryb monoe-
nergetyczny 
 

Elektryczne ogrzewanie awaryjne/dodatkowe przy spadku 
temperatury poniżej temperatury punktu biwalentnego zape-
wnia ogrzewanie oraz przygotowanie ciepłej wody o wysokiej 
temperaturze.

Praca wymus-
zona

W przypadku awarii pompy ciepła ogrzewanie zapewnia elek-
tryczne ogrzewanie awaryjne/dodatkowe.

ff Podłączyć przewody elektryczne w sposób przedstawiony na 
poniższym rysunku.
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X3 Elektryczne ogrzewanie awaryjne/dodatkowe (DHC)
L1, L2, L3, N, PE

Moc przyłączeniowa Wykorzystanie zacisków
2,9 kW L1   PE
5,8 kW L1 L2  PE
8,8 kW L1 L2 L3 PE

X3 Sprężarka (PC)
L1, L2, L3, N, PE

ff Przeprowadzić przewody elektryczne przez zabezpieczenia 
przed wyrwaniem. Sprawdzić działanie zabezpieczeń przed 
wyrwaniem przewodu.
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12.2.2 Napięcie sterujące
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X4 Napięcie sterujące (wyjścia sterujące)
ON
KS
KUE
MKP
M(A)
M(Z)
HKP
UP
WW

Sygnał sprężarki
Sygnał pompy solanki
Chłodzenie
Pompa obiegu mieszacza i N (X25), PE
Mieszacz otwarty
Mieszacz zamknięty
Pompa obiegu grzewczego i N, PE
Pompa
Ciepła woda

X4 Napięcie sterujące (wejścia sterujące)
L, L, N, PE Przyłącze sieciowe
EVU Sygnał uwolnienia

ff Przeprowadzić przewody elektryczne przez zabezpieczenia 
przed wyrwaniem. Sprawdzić działanie zabezpieczeń przed 
wyrwaniem przewodu.

Przy braku napięcia na wejściu sygnału zezwolenia z zakładu 
energetycznego pompa ciepła nie uruchomi się. Na regulator-
ze jest wyświetlany komunikat „Blokada zakł. energ.”. W takim 
wypadku pomiędzy zaciskiem „EVU“ a fazą „L” należy umieścić 
mostek.

!  Szkody materialne
ff Do wyjścia sterującego „UP” wolno podłączać tylko 
zalecane przez naszą firmę energooszczędne pompy 
obiegowe.

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

Nr kat.:
UP 25/7.0 E 232942
UP 25/7.5 E 232943
UP 25/7.5 PCV 235949
UP 30/7.5 E 233947

Nr kat.:
WPKI-HK E 233602
WPKI-HKM E 233603

12.2.3 Niskie napięcie, przewód BUS
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X2 Obniżone napięcie bezpieczeństwa
B1 Czujnik temperatury zasilania PC
B2 Czujnik temperatury powrotu PC
T(WW) Czujnik zasobnika ciepłej wody i masa (X26)
T(A) Czujnik temperatury zewnętrznej i masa (X26)
T(MK) Czujnik temperatury obiegu mieszacza i masa (X26)
Fernb. 3 Przyłącze FE 7
Fernb. 1 Przyłącze FE 7 / Modułu Uponor DEM WP
+ Magistrala CAN BUS do zdalnego sterowania
⊥
L
H  

GND Masa i czujnik temperatury

ff Przeprowadzić przewody elektryczne przez zabezpieczenia 
przed wyrwaniem. Sprawdzić działanie zabezpieczeń przed 
wyrwaniem przewodu.
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12.3 Montaż czujników

Czujnik temperatury zewnętrznej AFS 2 (załączony do 
urządzenia)

Czujniki temperatury mają decydujący wpływ na działanie in-
stalacji grzewczej. Dlatego należy zapewnić prawidłowy montaż 
i dobrą izolację czujników.
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Czujnik temperatury zewnętrznej należy zamontować na ścianie 
północnej lub północno-wschodniej. Minimalne odległości: 2,5 
m powyżej gruntu, 1 m z boku okna i drzwi. Czujnik temperatury 
zewnętrznej musi być wystawiony na oddziaływanie czynników 
atmosferycznych, lecz chroniony przed bezpośrednim padaniem 
promieni słonecznych. Czujnika temperatury zewnętrznej nie na-
leży montować nad oknami, drzwiami ani kanałami wentylacy-
jnymi.

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

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

Czujnik przylgowy AVF 6

Czujnik jest niezbędny w przypadku wykorzystania obiegu mies-
zacza. 

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

Wartości oporności czujników

Temperatura w °C Oporność w Ω 
czujnika PT 1000

Czujnik KTY 
oporność w Ω

- 30 882 1250
- 20 922 1367
-10 961 1495
0 1000 1630
10 1039 1772
20 1078 1922
25 1097 2000
30 1117 2080
40 1155 2245
50 1194 2417
60 1232 2597
70 1271 2785
80 1309 2980
90 1347 3182
100 1385 3392
110 1423 ---
120 1461 ---

12.4 Ochronny regulator temperatury ogrzewania 
podłogowego STB-FB

!  Szkody materialne
Aby w razie usterki uniknąć ewentualnych szkód spowo-
dowanych podwyższoną temperaturą zasilania w ogrze-
waniu podłogowym, należy koniecznie zastosować 
ochronny regulator temperatury w celu ograniczenia 
temperatury systemu.

12.5 Zdalne sterowanie FE 7

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

Panel przyłączy FEK

1 2 3 4 5 6 
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Zdalne sterowanie FEK pozwala zmieniać temperaturę zadaną 
pomieszczenia dla obiegu grzewczego 1 lub 2 o ± 5°C oraz tryb 
pracy. Podłączyć zdalne sterowanie do zacisków H, L i  + na bloku 
zacisków X2 urządzenia.
ff Przestrzegać także instrukcji obsługi FEK.

12.7 Moduł Uponor DEM-WP
Po podłączeniu modułu Uponor DEM-WP krzywa grzewcza będzie 
dynamicznie i optymalnie dopasowywana do zapotrzebowania 
ciepła poszczególnych pomieszczeń. Nastawiona wcześniej kr-
zywa grzewcza zostanie zmieniona przy tym o maks. 50 % jej 
oryginalnej wartości.

Moduł Uponor DEM-WP można zamiast tego podłączyć do złącza 
zdalnego sterowania FE7. Praca z obydwoma urządzeniami nie 
jest możliwa.

Podłączyć moduł Uponor DEM-WP do zacisków Fernb. 1 i  na 
bloku zacisków X2 urządzenia.
ff Przestrzegać także instrukcji obsługi modułu Uponor 
DEM-WP.

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

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

13. Uruchomienie
Wszystkie nastawy z listy uruchomienia regulatora pomp ciepła, 
uruchomienie urządzenia oraz przeszkolenie użytkownika muszą 
zostać przeprowadzone przez odpowiedniego specjalistę.

Uruchomienie urządzenia należy wykonać zgodnie z niniejszą in-
strukcją obsługi i instalacji. Podczas instalacji istnieje możliwość 
skorzystania z płatnego wsparcia naszego serwisu.

W przypadku przemysłowego wykorzystania urządzenia, podczas 
uruchamiania należy przestrzegać stosownych przepisów bezpiec-
zeństwa (w Niemczech jest to „Betriebssicherheitsverordnung”). 
Dalszych informacji na ten temat udziela odpowiedni Urząd Dozoru 
Technicznego.

13.1 Kontrola przed uruchomieniem
Przed uruchomieniem należy sprawdzić poniższe punkty.

13.1.1 Instalacja grzewcza
 - Czy w instalacji grzewczej panuje prawidłowe ciśnienie?
 - Czy pod odpowietrzeniu instalacji został z powrotem zam-

knięty odpowietrznik błyskawiczny grupy wielofunkcyjnej 
(MFG)?

!  Szkody materialne
W przypadku ogrzewania podłogowego zwracać uwagę 
na maksymalną temperaturę systemu.

13.1.2 Dolne źródło

!  Szkody materialne
Podczas wygrzewania pompą ciepła solanka/woda może 
dojść do przeciążenia dolnego źródła, zwłaszcza w przy-
padku sondy geotermicznej. Wówczas grunt wokół sondy 
geotermicznej zamarza. Przenoszenie ciepła z gruntu 
zostaje zahamowane w sposób nieodwracalny.
ff Uwzględnić dane w rozdziale „Struktura menu / 
Menu PROGRAMY / PROGRAM WYGRZEWANIA”.

13.1.3 Czujnik temperatury
 - Czy czujnik zewnętrzny i czujnik powrotu (w połączeniu ze 

zbiornikiem buforowym) zostały prawidłowo podłączone 
i umieszczone?
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13.1.4 Ogranicznik temperatury bezpieczeństwa

Przy temperaturze otoczenia poniżej -15°C może zdarzyć się, że 
zadziała ogranicznik temperatury bezpieczeństwa grupy wielo-
funkcyjnej.
ff Sprawdzić, czy ogranicznik temperatury bezpieczeństwa 
zadziałał.

2

1

D
00

00
03

75
04

1 Elektryczne ogrzewanie awaryjne/dodatkowe
2 Przycisk resetowania ogranicznika temperatury 

bezpieczeństwa
ff Za pomocą przycisku resetowania zresetować ogranicznik 
temperatury bezpieczeństwa.

13.1.5 Przyłącze sieciowe
 - Czy podłączenie do sieci zostało prawidłowo wykonane?
 - Jeśli po podłączeniu napięcia do przyłącza PC (sieć) na 

wyświetlaczu nie pojawi się komunikat o błędzie, oznacza 
to, że pole wirowania jest prawidłowo podłączone. Jeśli 
wyświetlony zostanie komunikat BRAK MOCY, zamienić mie-
jscami bieguny pola wirowania.

13.2 Nastawienie charakterystyki grzania przy 
pierwszym uruchomieniu

Wydajność pompy ciepła pogarsza się wraz ze wzrostem tem-
peratury na zasilaniu. Z tego względu wymagane jest staranne 
nastawienie krzywej grzewczej. Zbyt wysoko nastawiona krzywa 
grzewcza prowadzi do zamknięcia zaworów strefowych i  ter-
mostatycznych, wskutek czego może nastąpić spadek wielkości 
strumienia przepływu w obiegu grzewczym poniżej wymaganego 
minimum.

Poniższe wskazówki pomogą w prawidłowym nastawieniu krzy-
wej grzewczej:
ff Całkowicie otworzyć zawory termostatyczne lub strefowe 
w pomieszczeniu wiodącym (np. pokój dzienny lub łazienka). 
Nie zaleca się montowania zaworów termostatycznych ani 
strefowych w pomieszczeniu wiodącym. Temperaturę w tych 
pomieszczeniach należy regulować za pomocą zdalnego 
sterowania.
ff Dopasować charakterystykę grzania przy różnych tempera-
turach zewnętrznych (np. – 10 °C i + 10 °C) w taki sposób, 
aby w pomieszczeniu ze zdalnym sterowaniem panowała 
wybrana temperatura.

Początkowe wartości orientacyjne:

Parametr Ogrzewanie podło-
gowe

Ogrzewanie grzejni-
kowe

Krzywa grzewcza 0,4 0,8
Dynamika regulatora 10 10
Temperatura komfortowa 20 °C 20 °C

Jeśli temperatura pomieszczenia w czasie przejściowym (tem-
peratura zewnętrzna ok. 10°C) jest zbyt niska, należy zwiększyć 
parametr TEMPERATURA KOMFORTOWA.

 Wskazówka
W przypadku braku zdalnego sterowania, zwiększenie 
wartości parametru TEMPERATURA KOMFORTOWA pro-
wadzi do równoległego przesunięcia krzywej grzewczej.

Jeżeli przy niskiej temperaturze zewnętrznej temperatura pomies-
zczenia jest zbyt niska, zwiększyć parametr „KRZYWA GRZEWCZA”.

Po zwiększeniu parametru „KRZYWA GRZEWCZA” przy wyższych 
temperaturach zewnętrznych nastawić zawór strefowy lub ter-
mostatyczny w pomieszczeniu ze zdalnym sterowaniem na żądaną 
temperaturę.

 Wskazówka
Nie obniżać temperatury w całym budynku poprzez zam-
knięcie wszystkich zaworów strefowych lub termostaty-
cznych. Skorzystać w tym celu z programów obniżania.
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 Wskazówka
Wszystkie punkty menu zabezpieczone są kodem i tylko 
specjalista może przeglądać je i dokonywać nastaw.

�� WPROWADZ KOD

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

�� JEZYK

Tutaj można wybrać język menu.

�� ZRODLO

��� TEMPERATURA ZRODLA MIN.
��� WYD POMPY SOLANKI
��� MEDIUM ZRODLA
���� GLIKOL ETYLEN
���� WEGLAN POTASU
���� MODUL POW. ZUZYTEGO 0
���� MODUŁ POW. ZUŻYTEGO 30
���� MODUŁ POW. ZUŻYTEGO 60
���� MODUŁ POW. ZUŻYTEGO 120
���� MODUŁ POW. ZUŻYTEGO 180
���� WODA
���� STACJA WODY GRUNTOWEJ

��� TEMPERATURA ZRODLA MIN.

Zakres nastaw od –10°C do +10°C i położenie WYL.

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

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

Jeśli temperatura źródła spadnie poniżej poziomu minimalne-
go, sprężarka jest wyłączana i ustawiany jest czas postoju. Po 
upłynięciu czasu postoju i przekroczeniu stałej histerezy równej 
2 K sprężarka jest ponownie uwalniana. 

Na wyświetlaczu wskazywany jest błąd T ZRODLA MIN z miga-
jącym trójkątem ostrzegawczym, który zapisywany jest na liście 
błędów. 

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

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

��� WYD POMPY SOLANKI

Tutaj nastawia się strumień przepływu pompy solanki.

Strumień przepływu w dolnym źródle jest regulowany poprzez 
różnicę temperatur w obiegu dolnego źródła.
ff Włącz urządzenie w trybie grzewczym lub w trybie ogrzewa-
nia wody. W tym celu włączyć urządzenie z parametrem WY-
DAJN POMPY OB SOLANKI w menu URUCHOMIENIE / DOLNE 
ŹRÓDŁO.
ff Rozpocznij regulację pompy dolnego źródła przynajmniej po 
upływie ok. 10 minut od włączenia pompy ciepła.

Dobrać wydajność pompy solanki w taki sposób, aby różnica tem-
peratur solanki była równa lub mniejsza od wartości maksymalnej.

Strumień przepływu po stronie solanki nie jest prezentowany na 
wyświetlaczu.

Maks. różnica temperatur w obiegu dolnego źródła
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Y Maks. różnica temperatur [K]
X Temperatura wlotu dolnego źródła [°C]
1 Zasilanie ogrzewania 35°C
2 Zasilanie ogrzewania 50 °C

 Wskazówka
Temperaturę powrotu dolnego źródła można odczytać na 
wyświetlaczu regulatora pomp ciepła, w punkcie menu-
INFO TEMPERATURA.
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Czas dobiegu pompy ciepła przy module powietrza zużytego
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Y Czas wybiegu pompy ciepła [minuty]
X Temperatura wlotu solanki [°C]
1 MODUŁ POW. ZUŻYTEGO 30
2 MODUŁ POW. ZUŻYTEGO 60
3 MODUŁ POW. ZUŻYTEGO 120
4 MODUŁ POW. ZUŻYTEGO 180

��� MEDIUM ZRODLA

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

���� GLIKOL ETYLEN

���� WEGLAN POTASU

���� MODUL POW. ZUŻYTEGO0, 30, 60, 120 i 180

(tylko w połączeniu z modułem powietrza zużytego LWM 250)

Przy temperaturze wlotu solanki < 10°C w połączeniu z modułem 
powietrza zużytego i etyloglikolem lub glikolem propylenowym 
można przeprowadzić regenerację systemu dolnego źródła.  
Nas t aw y umoż l iw ia ją  okreś lenie  c zasu  w ybie-
gu pompy solanki po w y łączeniu pompy ciepła. 
Podane wartości liczbowe odpowiadają czasowi wybiegu w mi-
nutach przy średniej temperaturze dopływu solanki równej 0°C. 
Nastawy Czas wybiegu pompy solanki
MODUL POW. ZUZYTEGO 0 1 minuta

MODUŁ POW. ZUŻYTEGO 30 30 minut
MODUŁ POW. ZUŻYTEGO 60 60 minut
MODUŁ POW. ZUŻYTEGO 120 120 minut
MODUŁ POW. ZUŻYTEGO 180 180 minut

Jeśli temperatura wlotu solanki wzrasta, skraca się wynikający z 
niej czas wybiegu pompy źródła. Spadek temperatury wlotu so-
lanki powoduje wydłużenie czasu wybiegu. Od temperatury wlotu 
solanki równej 10°C zawsze następuje wybieg o minimalnym cza-
sie trwania równym jednej minucie.

���� WODA

���� STACJA WODY GRUNTOWEJ

�� GRZANIE

��� DYNAMIKA REG
��� CZUJNIK WC MAX
��� WYD POMPY OBIEG GRZEW

��� DYNAMIKA REG

Zakres nastaw od 0 do 30

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

��� CZUJNIK WC MAX

Maksymalne wysokie ciśnienie

Zakres nastaw od 38 do 40 bar.

Nastawa ogranicza wysokie ciśnienie podczas ogrzewania lub 
przygotowania ciepłej wody. Osiągnięcie maksymalnej wartości 
wysokiego ciśnienia nie powoduje wyłączenia regulacyjnego.

Patrz również CWU funkcja nauki progr.

��� WYD POMPY OBIEG GRZEW

Nastawić tutaj „Znam. strumień przepływu wody grzewczej” 
(patrz rozdział „Dane techniczne / tabela danych”).
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�� CWU

��� WYD. POMPY CIEPŁEJ WODY

��� WYD POMPY OBIEGOWEJ CWU

Nastawić tutaj maksymalny strumień przepływu.  W razie hałasu 
zredukować strumień przepływu.

�� SPREZARKA

��� CZAS POSTOJU
��� TRYB JEDNOFAZOWY
��� START BEZPO

��� CZAS POSTOJU

Po wyłączeniu pompy ciepła nastawiany jest czas postoju w celu 
ochrony sprężarki. Nastawiony fabrycznie czas postoju wynos-
zący 20 minut podczas normalnej eksploatacji nie powinien być 
zmniejszany. Jeśli z powodu naprawy lub regulacji konieczne jest 
skrócenie tego czasu, po zakończeniu prac należy koniecznie pr-
zywrócić nastawienie na 20 minut. 

��� TRYB JEDNOFAZOWY

Ten parametr musi być zawsze nastawiony na OFF.

��� START BEZPO

Przy uruchomieniu można sprawdzić działanie pompy ciepła, 
uruchamiając bezpośrednio pompę ciepła. Po przejściu do para-
metru na dole wyświetlacza pojawia się wskazanieWYŁ. Nastawi-
ając WŁ i naciskając „OK” można włączyć pompę ciepła bezpośred-
nio. Po uruchomieniu włączane są odpowiednie pompy. Wartość 
60 na wyświetlaczu zmienia się na 0, następnie wyświetlane jest 
wskazanie WŁ. 

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

�� PRACA WYMUSZONA

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

Parametr PRACA WYMUSZONA można nastawić na  WŁ lub WYŁ.

Nastawienie trybu wymuszonego na WŁ:

W razie wystąpienia usterek i przerwania pracy pompy ciepła pr-
zełącznik programów przestawia się automatycznie na tryb pracy 
wymuszonej.

Nastawienie trybu wymuszonego na WYŁ:

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

�� RESET POMPY CIEPLA

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

�� RESET LISTY BLEDOW

Cała lista błędów zostanie skasowana.

�� RESET SYSTEMU

Po resecie systemu regulator pomp ciepła zostanie zresetowany 
do nastaw fabrycznych. 
ff Należy z powrotem nastawić odpowiedni typ pompy ciepła.

 Wskazówka
Pompa ciepła może być eksploatowana tylko jako pompa 
ciepła typu solanka/woda!
ff Należy z powrotem nastawić typ pompy ciepła 
WPC MFG.
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13.3 Lista uruchomienia WPM3i
Poniżej zebrane zostały parametry, które można nastawić na jednostce obsługowej.

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

NASTAWY / INFORMACJE OGOLNE Zakres nastaw Standardowo Parametr instalacji
KONTRAST 01 do 10 5  
JASNOŚĆ od 0 bis 100 %  50 %  
CZULOSC NA DOTYK 01 do 10 04  
SZYBKOSC REAKCJI NA DOTYK 02 do 10 06  

NASTAWY / Grzanie / Obieg grzewczy 1 Zakres nastaw Standardowo Parametr instalacji
TEMPERATURA KOMFORTOWA od 5 do 30 °C  20 °C  
TEMPERATURA ECO od 5 do 30 °C  20 °C  
TEMPERATURA MINIMALNA WYL / od 10 do 30 °C WYL  
NACHYL KRZYWEJ GRZEWCZEJ 0,2 do 3  0,6  
WIDOK KRZYWEJ GRZEWCZEJ    

NASTAWY / Grzanie / Obieg grzewczy 2 Zakres nastaw Standardowo Parametr instalacji
TEMPERATURA KOMFORTOWA od 5 do 30 °C  20 °C  
TEMPERATURA ECO od 5 do 30 °C  20 °C  
TEMPERATURA MINIMALNA WYL / od 10 do 30 °C WYL  
TEMPERATURA MAKS. od 20 do 90 °C   50 °C  
DYNAMIKA MIESZACZA 30 do 240 100  
NACHYL KRZYWEJ GRZEWCZEJ 0,2 do 3  0,2  
WIDOK KRZYWEJ GRZEWCZEJ    

NASTAWY / Grzanie / Nastawa podstawowa Zakres nastaw Standardowo Parametr instalacji
TRYB BUFOROWY ZAL / WYL  WYL  
PRACA LETNIA ZAL / WYL  ZAL  
TEMPERATURA ZEWNETRZNA od 3 do 30 °C  20 °C  
TLUMIENIE BUDYNKU 1 do 3  1  
MAKS TEMP POWROTU od 20 do 60 °C  60 °C  
MAKS TEMP ZASILANIA od 20 do 65 °C  65 °C  
PRACA STALOWARTOSCIOWA WYŁ. / 20–50°C  WYL  
KRZYWA GRZEWCZA OPTYM. WYŁ. / 0,01–0,1  WYL  
ANTYZAMARZANIE od -10 do 10 °C  4 °C  

NASTAWY / Grzanie / Zdalne sterowanie FE7 Zakres nastaw Standardowo Parametr instalacji
WYBOR OBIEGU GRZEWCZEGO 1 / 2 obiegi grzewcze  OBIEG GRZEW 1  
WPLYW CZUJ POM WYŁ. / 0 do 20  5  
KOREKTA POMIESZCZENIA -5 do 5 K  0  

NASTAWY / Grzanie / Cykle pompy Zakres nastaw Standardowo Parametr instalacji
CYKLE POMPY ZAL / WYL  WYL  

NASTAWY / Grzanie / Dogrzewanie elektryczne Zakres nastaw Standardowo Parametr instalacji
TEMP. BIWALENTNA CO od -40 do 40 °C  –20 °C  
DOLNA GRANICA STOS. CO WYŁ / od -39,5 do 40 °C  –20 °C  

NASTAWY / Ciepła woda / Temperatura ciepłej wody Zakres nastaw Standardowo Parametr instalacji
TEMPERATURA KOMFORTOWA od 10 do 60 °C  50 °C  
TEMPERATURA ECO od 10 do 60 °C  50 °C  

NASTAWY / Ciepła woda / Nastawa podstawowa Zakres nastaw Standardowo Parametr instalacji
HISTEREZA CWU 1 do 10 K  5 K  
CWU FUNKCJA NAUKI PROGR ZAL / WYL  WYL  
KOREKTA T CWU 0 do 5 °C  3 °C  
ZASOBNIK KOMBINOWANY ZAL / WYL  WYL  
ZAPOBIEG. ANTYLEGIONELLI ZAL / WYL  WYL  



www.stiebel-eltron.com WPC | WPC cool | 43

INSTALACJA  
Uruchomienie

NASTAWY / Ciepła woda / Dogrzewanie elektryczne Zakres nastaw Standardowo Parametr instalacji
TEMP. BIWALENTNA CWU od -40 do 40 °C –20 °C  
DOLNA GRANICA STOS. CW WYŁ / od -39,5 do 40 °C –20 °C  

NASTAWY / Chłodzenie / Nastawa podstawowa Zakres nastaw Standardowo Parametr instalacji
CHLODZENIE ZAL / WYL WYL  
MODUL CHLODZENIA PASYWNE / AKTYWNE   

NASTAWY / Chłodzenie / Chłodzenie aktywne / CHŁODZENIE PO-
WIERZCHNIOWE Zakres nastaw Standardowo Parametr instalacji

TEMP. ZADANA ZASILANIA od 7 do 25 °C  15 °C  
HISTEREZA TEMP ZASILANIA 1 do 5 K  5 K  
TEMP POMIESZCZENIA ZADANA od 20 do 30 °C  25 °C  
DYNAMICZNY 1 do 10 10  

NASTAWY / Chłodzenie / Chłodzenie aktywne / CHLODZENIE 
PRZEZ NADMUCH Zakres nastaw Standardowo Parametr instalacji

TEMP. ZADANA ZASILANIA od 7 do 25 °C  15 °C  
HISTEREZA TEMP ZASILANIA 1 do 5 K  5 K  
TEMP POMIESZCZENIA ZADANA od 20 do 30 °C  25 °C  
DYNAMICZNY 1 do 10 10  

NASTAWY / Chłodzenie / Chłodzenie pasywne / CHŁODZENIE PO-
WIERZCHNIOWE Zakres nastaw Standardowo Parametr instalacji

TEMP. ZADANA ZASILANIA od 7 do 25 °C  15 °C  
HISTEREZA TEMP ZASILANIA 1 do 5 K  5 K  
TEMP POMIESZCZENIA ZADANA od 20 do 30 °C  25 °C  

NASTAWY / Chłodzenie / Chłodzenie pasywne / CHLODZENIE 
PRZEZ NADMUCH Zakres nastaw Standardowo Parametr instalacji

TEMP. ZADANA ZASILANIA od 7 do 25 °C  15 °C  
HISTEREZA TEMP ZASILANIA 1 do 5 K  5 K  
TEMP POMIESZCZENIA ZADANA od 20 do 30 °C  25 °C  

Uruchomienie Zakres nastaw Standardowo Parametr instalacji
WPROWADZ KOD 0000 do 9999 1000  
JEZYK  polski  

Źródło Zakres nastaw Standardowo Parametr instalacji
TEMPERATURA ZRODLA MIN. WYŁ / od -10 do 10 °C -9 °C  
WYD POMPY SOLANKI od 20 bis 100 % 100 %  
MEDIUM ZRODLA  Glikol propylenowy  

Ogrzewanie Zakres nastaw Standardowo Parametr instalacji
CZUJNIK WC MAX 38 do 46 barów 40  
DYNAMIKA REG 1 do 30 10  
WYD POMPY OBIEG GRZEW od 20 bis 100 %  100 %  

Ciepła woda Zakres nastaw Standardowo Parametr instalacji
WYD POMPY OBIEGOWEJ CWU od 20 bis 100 %  100 %  

Sprężarka Zakres nastaw Standardowo Parametr instalacji
CZAS POSTOJU 1 do 120 minut  20 minut  
TRYB JEDNOFAZOWY ZAL / WYL  WYL  
START BEZPO ZAL / WYL  WYL  

PRACA WYMUSZONA ZAL / WYL WYL  
RESET POMPY CIEPLA ZAL / WYL WYL  
RESET LISTY BLEDOW ZAL / WYL WYL  
RESET SYSTEMU ZAL / WYL WYL  
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14. Nastawy

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

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

20 °C 5 - 30 °C 

Temperatura pomieszczenia w trybie 
nocnym

20 °C 5 - 30 °C 

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

50 °C WYŁ./ 50 - 70 °C 

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

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

14.2.1 Program grzewczy dla obiegu grzewczego 1

Para czasów pr-
zełączania I

Para czasów pr-
zełączania II

Para czasów pr-
zełączania III
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14.2.2 Program grzewczy dla obiegu grzewczego 2

Para czasów pr-
zełączania I

Para czasów pr-
zełączania II

Para czasów pr-
zełączania III
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14.2.3 Program przygotowania ciepłej wody

Para czasów pr-
zełączania I

Para czasów pr-
zełączania II

Para czasów pr-
zełączania III
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14.3 Przekazanie urządzenia
Należy wyjaśnić użytkownikowi przeznaczenie urządzenia i zapo-
znać go ze sposobem użytkowania.

 Wskazówka
Niniejszą instrukcję obsługi i instalacji należy starannie 
przechowywać. Należy przestrzegać wszystkich infor-
macji zawartych w niniejszej instrukcji. Zawierają one 
wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, obsługi, instalacji 
i konserwacji urządzenia.
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15. Wyłączenie z eksploatacji
W przypadku wyłączania instalacji regulator pomp ciepła należy 
nastawić w tryb gotowości. Dzięki temu aktywne pozostaną funk-
cje zabezpieczające instalację (np. zabezpieczenie przed zamar-
zaniem).

Nie zachodzi konieczność wyłączania instalacji w okresie letnim. 
Regulator pomp ciepła jest wyposażony w funkcję automatycznego 
przełączania pomiędzy sezonem letnim a zimowym.

!  Szkody materialne
Nie odcinać napięcia zasilania również poza okresem 
grzewczym. Przy odłączonym zasilaniu nie działa aktyw-
ne zabezpieczenie instalacji przed zamarzaniem. 

!  Szkody materialne
Należy przestrzegać dopuszczalnego zakresu tempera-
tur oraz minimalnej objętości cieczy po stronie górnego 
źródła (patrz rozdział „Dane techniczne / Tabela danych”).

!  Szkody materialne
Przy całkowicie wyłączonej pompie ciepła i ryzyku za-
marznięcia opróżnić instalację po stronie wody. 

16. Usuwanie usterek

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

16.1 Komunikaty o usterkach wyświetlane na 
wyświetlaczu

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

Zadziałanie ogranicznika temperatury bezpieczeństwa elektry-
cznego ogrzewania awaryjnego/dodatkowego nie jest sygnali-
zowane przez regulator pomp ciepła. Ogranicznik temperatury 
bezpieczeństwa może zresetować specjalista poprzez naciśnięcie 
przycisku resetowania. Zwykle przyczyną zadziałania ogranicznika 
temperatury bezpieczeństwa jest powietrze w obiegu grzewczym 
lub za mały strumień przepływu ogrzewania.
ff Sprawdź strumień przepływu wody grzewczej oraz odpowie-
trz urządzenia grzewcze.

16.2 Komunikat błędu
Jeśli urządzenie zarejestruje błąd, zostanie on wyświetlony w ko-
munikacie widocznym poniżej.

 

TRYB KOMFORTOWY

! BŁĄD
BŁĄD CZUJNIKA E 71

WTOREK  25.CZE 13 16:27 GODZ

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

16.2.1 Typowe błędy pompy ciepła lub błędy sprzętowe

Patrz rozdział „Tabela usterek”.

16.2.2 Pompa ciepła nie pracuje

Po wymianie regulatora lub wykonaniu „RESETU SYSTEMU” 
pompa ciepła nie uruchamia się:

Skontrolować typ pompy ciepła ustawiony w regulatorze w menu 
DIAGNOZA / SYSTEM / TYP POMPY CIEPŁA. Jeśli nie będzie to 
„WPC MFG”, ponownie wykonać „RESET SYSTEMU” i wybrać po-
prawny typ pompy ciepła.

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

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

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

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

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

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

nia wolno korzystać tylko naszym serwisantom. Przy nie-
zwłocznym uruchomieniu pompy wykonywana jest kontrola 
sprężarki pompy ciepła.

 - TEST PRZEKAŹN: Wykonywany jest test wszystkich przekaź-
ników w regulatorze pomp ciepła.
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16.3 Reset ogranicznika temperatury 
bezpieczeństwa

Jeśli temperatura wody grzewczej przekroczy 95 °C, elektryczne 
ogrzewanie awaryjne / dodatkowe wyłącza się.

2

1

D
00

00
03

75
04

1 Elektryczne ogrzewanie awaryjne/dodatkowe
2 Przycisk resetowania ogranicznika temperatury 

bezpieczeństwa
ff Usunąć źródło usterki.
ff Za pomocą przycisku resetowania zresetować ogranicz-
nik temperatury bezpieczeństwa. W tym celu użyć ostrego 
przedmiotu.
ff Sprawdź, czy przepływ wody odbywa się na właściwym pozi-
omie strumienia przepływu.

16.4 Resetowanie ogranicznika temperatury 
sprężarki

Jeśli temperatura gazu gorącego przekroczy 140°C, sprężarka 
wyłącza się.

D
00

00
03

75
11

1

1 Przycisk resetu ogranicznika temperatury sprężarki
ff Odłączyć urządzenie od zasilania.
ff Usunąć źródło usterki.
ff Za pomocą przycisku resetowania zresetować ogranicznik 
temperatury bezpieczeństwa.
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16.5 Tabela usterek
Wskazanie błędu Przyczyna Rozwiązanie
BŁĄD CZUJNIKA E 70 Czujnik mieszacza jest uszkodzony. Sprawdzić zaciski czujnika w module MFG lub wymienić czu-

jnik na nowy.
BŁĄD CZUJNIKA E 71 Czujnik źródła jest uszkodzony. Sprawdzić zaciski czujnika w module MFG lub wymienić czu-

jnik na nowy.
BŁĄD CZUJNIKA E 72 Czujnik na zasilaniu jest uszkodzony. Sprawdzić zaciski czujnika w module MFG lub wymienić czu-

jnik na nowy.
BŁĄD CZUJNIKA E 73 Uszkodzony jest czujnik na powrocie. Sprawdzić zaciski czujnika w module MFG lub wymienić czu-

jnik na nowy.
BŁĄD CZUJNIKA E 75 Czujnik zewnętrzny jest uszkodzony. Sprawdzić zaciski czujnika w module MFG lub wymienić czu-

jnik na nowy.
BŁĄD CZUJNIKA E 76 Czujnik wody ciepłej jest uszkodzony. Sprawdzić zaciski czujnika w module MFG lub wymienić czu-

jnik na nowy.
BŁĄD CZUJNIKA E 80 Zdalne sterowanie jest uszkodzone. Sprawdzić zaciski czujnika w module MFG lub wymienić czu-

jnik na nowy.
BŁĄD CZUJNIKA E 130 Kołnierz WC jest uszkodzony. Sprawdzić zaciski czujnika w module MFG lub wymienić czu-

jnik na nowy.
BŁĄD CZUJNIKA E 128 Kołnierz NC jest uszkodzony. Sprawdzić zaciski czujnika w module MFG lub wymienić czu-

jnik na nowy.
BLAD CZUJ ZAS DOGRZ 
MFG

Czujnik zasilania elektrycznego ogrzewania awaryjnego / dodatkowego w 
MFG jest uszkodzony.

Sprawdzić punkt zacisku czujnika w MFG lub wymienić czujnik. 

BLAD CZUJ ZAS PC MFG Czujnik zasilania pompy ciepła w MFG jest uszkodzony. Sprawdzić zaciski czujnika w module MFG lub wymienić czu-
jnik na nowy.

BLAD T PWR GWF  Czujnik powrotu w MFG jest uszkodzony. Sprawdzić zaciski czujnika w module MFG lub wymienić czu-
jnik na nowy.

BLAD T CWU GWF  Czujnik ciepłej wody w MFG jest uszkodzony. Sprawdzić zaciski czujnika w module MFG lub wymienić czu-
jnik na nowy.

CZUJNIK MAX WC 
 
 
 
 
 
 
 

Błąd CZUJNIK HD MAKS występuje w trybie ogrzewania, jeśli wyłączenie 
CZUJNIK HD MAKS nastąpi co najmniej 5 razy w czasie pracy sprężarki wyn-
oszącym 5 minut. Błąd CZUJNIK HD MAKS jest zapisywany na liście błędów 
i powoduje trwałe wyłączenie urządzenia. Wyłączenie spowodowane syg-
nałem CZUJNIK WC MAX jest zasadniczo wyłączeniem w efekcie regulacji, 
które wyświetlane jest na wyświetlaczu wyłącznie jako informacja o czasie 
postoju i nie jest zapisywane na liście błędów. Tylko wystąpienie kilku 
błędów w krótkim czasie wskazuje na błąd, który jest zapisywany na liście 
błędów.

Tylko w przypadku błędu zapisanego na liście błędów: 
Skontrolować temperaturę zasilania i czujnik wysokiego 
ciśnienia (HD). Sprawdzić strumień przepływu i temperaturę 
po stronie ogrzewania. 
 
 
 
 

MAKS T GOR GAZ 
 
 
 

Jeśli przekroczona zostanie temperatura gazu gorącego 130 °C, sprężarka 
zostanie wyłączona i pozostanie wyłączona przez minimalny czas postoju. 
Jest to normalne wyłączenie w efekcie regulacji i nie zostanie zapisane na 
liście błędów. W celach informacyjnych podczas postoju na wyświetlaczu 
będzie wyświetlana przyczyna wyłączenia.

Nie są konieczne żadne środki zaradcze, ponieważ wyłącze-
nie nastąpiło w efekcie regulacji. 
 
 

CISNIENIE MAX 
 
 

Po 15 sekundach od uruchomienia sprężarki kontrolowane jest, czy prze-
kaźnik K9 jest otwarty. Jeśli jest otwarty, oznacza to, że zadziałał czujnik 
wysokiego ciśnienia. Błąd jest zapisywany na liście błędów, a instalacja jest 
na stałe wyłączana.

Skontrolować temperaturę zasilania i czujnik wysokiego 
ciśnienia (HD). 
Sprawdzić strumień przepływu i temperaturę po stronie 
ogrzewania.

NISKIE CISN 
 

Jeśli błąd wystąpi pięciokrotnie w czasie pracy (czas postoju razy 50 plus 
20 minut), instalacja zostanie na stałe wyłączona. Błąd występujący po raz 
pierwszy zostanie zapisany na liście błędów.

Sprawdzić strumień przepływu i parametry po stronie dol-
nego źródła. 

T ZRODLA MIN 
 
 

Minimalna temperatura źródła 
Temperatura źródła spadła poniżej zdefiniowanego poziomu minimalnego. 
Błąd zostanie zapisany na liście błędów. Po upłynięciu nastawionego czasu 
przestoju sprężarka uruchomi się ponownie.

Skontrolować, ew. zmienić minimalną temperaturę źródła. 
Skontrolować strumień przepływu źródła: sprawdzić para-
metry źródła. 

STYKI ZWARTE 
 
 

Po 10 sekundach od dwukrotnego wyłączenia sprężarki kontrolowane jest, 
czy przekaźnik K9 jest otwarty. Jeśli jest otwarty, oznacza to, że stycznik 
jest zwarty. Błąd jest zapisywany na liście błędów, a instalacja jest na stałe 
wyłączana.

Sprawdzić i wymienić stycznik K1 i K2. 
 
 

BRAK MOCY 
 

Po uruchomieniu sprężarki ciśnienie musi wzrosnąć o 2 bary w ciągu 10 se-
kund. W przeciwnym przypadku występuje błąd, który przy pierwszym wys-
tąpieniu zostaje zapisany na liście błędów, a urządzenie wyłącza się na stałe.

Sprężarka pracuje w złym kierunku. Zmienić kierunek ob-
rotów, zamieniając miejscami bieguny. 

BL ZAK EN 
 
 

Zakład energetyczny (ZE) odłączył pompę ciepła (patrz rozdział „Instalacja / 
Usuwanie usterek / Komunikat błędu / Pompa ciepła nie pracuje”). 
 

Nie ma konieczności podejmowania działań. Jeśli ten ko-
munikat jest nadal wyświetlany mimo włączenia przez ZE, 
oznacza to, że zadziałał wyłącznik ciśnieniowy solanki (patrz 
„SPRAWDŸ CIŒNIENIE SOLANKI”).

SPRAWDŸ CIŒNIENIE 
SOLANKI 
 
 

Ciśnienie w przewodzie solanki jest za niskie. Jeśli tak jest, w przewodzie so-
lanki występuje wyciek lub pompa ciepła została napełniona za małą ilością 
solanki. 
 

Skontrolować przewód solanki pod kątem wycieku i usunąć 
ewentualne nieszczelności. Następnie ponownie napełnić 
instalację (patrz rozdział „Instalacja / Montaż / Instalacja 
systemu dolnego źródła / Podłączanie i napełnianie in-
stalacji solanką / Napełnienie obiegu solanki”).

TO CZ ZAS DOGRZ MFG Czujnik zasilania elektrycznego ogrzewania awaryjnego / dodatkowego w 
MFG jest uszkodzony.

Sprawdzić zacisk przewodu komunikacyjnego lub wymienić 
kabel komunikacyjny.

TO CZUJ ZAS PC MFG Czujnik zasilania pompy ciepła w MFG jest uszkodzony. Sprawdzić zacisk przewodu komunikacyjnego lub wymienić 
kabel komunikacyjny.
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Wskazanie błędu Przyczyna Rozwiązanie
LIMIT CZUJ POWR GR 
WIEL

Czujnik powrotu w MFG jest uszkodzony. Sprawdzić zacisk przewodu komunikacyjnego lub wymienić 
kabel komunikacyjny.

LIMIT CZUJ CWU GR 
WIEL

Czujnik ciepłej wody w MFG jest uszkodzony. Sprawdzić zacisk przewodu komunikacyjnego lub wymienić 
kabel komunikacyjny.

LIMIT PRZEPL OG GR 
WIEL

Zakłócenia w komunikacji z MFG. Sprawdzić zacisk przewodu komunikacyjnego lub wymienić 
kabel komunikacyjny.

LIMIT CISN OG GR WIE-
LOFUN

Zakłócenia w komunikacji z MFG. Sprawdzić zacisk przewodu komunikacyjnego lub wymienić 
kabel komunikacyjny.

LIMIT CISN OB SOL GR 
WIEL

Zakłócenia w komunikacji z MFG. Sprawdzić zacisk przewodu komunikacyjnego lub wymienić 
kabel komunikacyjny.

LIMIT CISNIEN OG GR 
WIEL

Komunikacja pompy obiegowej grzewczej z MFG nie działa poprawnie. Sprawdzić zacisk kabla komunikacyjnego lub wymienić kabel 
komunikacyjny.

LIMIT CISN OB SOL GR 
WIEL

Komunikacja pompy w obiegu solanki z MFG nie działa poprawnie. Sprawdzić zacisk przewodu komunikacyjnego lub wymienić 
kabel komunikacyjny.

LIMIT ZAWORU GR WIE-
LOFUN

Komunikacja trójdrożnego zaworu przełączającego z MFG nie działa popra-
wnie.

Sprawdzić zacisk kabla komunikacyjnego lub wymienić kabel 
komunikacyjny.

DO DOGRZ. MFG Komunikacja elektrycznego ogrzewania awaryjnego / dodatkowego w MFG 
nie działa poprawnie.

Sprawdzić zacisk przewodu komunikacyjnego lub wymienić 
kabel komunikacyjny.

TO MFG Przekroczenie limitu czasu MFG Sprawdzić zacisk przewodu komunikacyjnego lub wymienić 
kabel komunikacyjny.

BLAD DOGRZ. MFG Ogrzewanie awaryjne / dodatkowe w MFG jest uszkodzone. Sprawdzić zacisk przewodu komunikacyjnego lub wymienić 
kabel komunikacyjny.

BLAD POMPA SOL GR 
WIELOF

Błąd pompy w obiegu solanki MFG. Sprawdzić zacisk przewodu komunikacyjnego lub wymienić 
kabel komunikacyjny.

BLAD ZWORU GR WIE-
LOFUNKC

Błąd trójdrożnego zaworu przełączającego MFG. Sprawdzić zacisk przewodu komunikacyjnego lub wymienić 
kabel komunikacyjny.

BLAD POMPA OG GR 
WIELOF

Błąd pompy obiegu grzewczego MFG. Sprawdzić zacisk przewodu komunikacyjnego lub wymienić 
kabel komunikacyjny.
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17. Konserwacja
Zalecamy przeprowadzanie okresowego przeglądu (określenia 
stanu rzeczywistego) i w razie konieczności wykonanie konser-
wacji (przywrócenia stanu pożądanego).

 ZAGROŻENIE porażenia prądem elektrycznym
ff Przy wykonaniu prac konserwacyjnych należy 
odciąć urządzenia od zasilania i zapewnić stan 
beznapięciowy.

17.1 Zasobnik ciepłej wody użytkowej
ff Regularnie odpowietrzać zawór bezpieczeństwa, aż zacznie 
z niego wypływać strumień wody. Po kontroli zawór bezpiec-
zeństwa należy z powrotem zamknąć.

Otwarcie urządzenia
D

00
00

03
74

48

ff Usunąć śrubę mocującą pod przesłoną.
ff Zdjąć do góry przesłonę.
ff Zgodnie z rysunkiem, podeprzeć górną część ściany przedniej 
na podpórkach zamocowanych na obudowie. Uważać, aby 
podpórki były prawidłowo rozmieszczone.

1.

2.

3.

4.

D
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00
03

74
49

Zdjąć dolną część ściany przedniej

W tym celu zgodnie z poniższym rysunkiem należy wymontować 
kątownik. 

D
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52

1

2

1 Kątownik
2 Śruba z tarczą zębatą

Tarcza zębata zapewnia połączenie elektryczne. Podczas montażu 
należy założyć ją z powrotem.

1.

2.
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ff Zdjąć dolną część ściany przedniej.
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Opróżniania zasobnika ciepłej wody

 OSTRZEŻENIE poparzenie
Podczas opróżniana z zasobnika ciepła wody może 
wypłynąć gorąca woda.

ff Zamknąć zawór odcinający w przewodzie doprowadzającym 
wody zimnej.
ff Otworzyć zawory ciepłej wody we wszystkich punktach po-
boru wody.

1
26

�0
3�

01
�1

75
8

1 Spust
ff Opróżnić zasobnik ciepłej wody poprzez otwór spustowy.

Należy pamiętać, że w dolnej części zbiornika zostaje resztka 
wody.

Czyszczenie i usuwanie kamienia
ff Zdjąć płytę kołnierza. 
ff Wyczyścić zasobnik ciepłej wody poprzez otwór rewizyjny.
ff Nie używać pompy do usuwania osadów wapiennych. Do 
czyszczenia warstw emaliowanej i anody ochronnej nie 
wolno stosować środków odwapniających.

Wymiana anod ochronnych

W zasobniku ciepłej wody, dla ochrony przed korozją zamonto-
wano dwie anody ochronne. Jedna z anod ochronnych ma ws-
kaźnik zużycia. Anody ochronne należy sprawdzać w regularnych 
odstępach czasu.

Zalecamy sprawdzenie anod ochronnych najpóźniej dwa lata po 
pierwszym uruchomieniu urządzenia.
ff Zdjąć dolną część ściany przedniej urządzenia.

!  Szkody materialne
Wymienić anody ochronne, gdy kolor anody ochronnej w 
miejscu wskaźnika zużycia zmieni się z białego na czer-
wony.

1 2

26
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5

1 biały = anoda ochronna sprawna
2 czerwony = wymienić anodę ochronną

1

2

26
�0
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01

�1
75

8
1 Anoda ochronna bez wskaźnika zużycia
2 Anoda ochronna ze wskaźnikiem zużycia

!  Szkody materialne
Anody ochronne należy zamontować zgodnie z rysun-
kiem.
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18. Dane techniczne

18.1 Wymiary i przyłącza
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  WPC 04  
WPC 04 cool

WPC 05
WPC 05 cool

WPC 07  
WPC 07 cool

WPC 10  
WPC 10 cool

WPC 13  
WPC 13 cool

b01 Przepust na przewody elektr.        
c01 Dopływ zimnej wody Średnica mm 22 22 22 22 22
c06 Wylot ciepłej wody Średnica mm 22 22 22 22 22
c10 Cyrkulacja Gwint zewnętrzny  G 1/2 G 1/2 G 1/2 G 1/2 G 1/2
c12 Odpływ zaworu bezpieczeństwa        
e01 Zasilanie CO Średnica mm 22 22 22 22 22
e02 Powrót CO Średnica mm 22 22 22 22 22
f01 Zasilanie dolnego źródła Średnica mm 28 28 28 28 28
f02 Powrót dolnego źródła Średnica mm 28 28 28 28 28
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18.2 Schemat połączeń elektrycznych WPC 04 | WPC 04 cool | WPC 05 | WPC 05 cool
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Legenda do schematu połączeń elektrycznych
A1 Regulator pomp ciepła WPM 3i
A2 Jednostka obsługowa
A5 Układ elektroniczny MFG
A6 Zasilacz
B1 Czujnik temperatury zasilania PC
B2 Czujnik temperatury powrotu PC
B3 Czujnik temperatury powrotu dolnego źródła
B4 Czujnik temperatury zasobnika ciepłej wody
B5 Czujnik temperatury gazu gorącego
B6 Czujnik ciśnienia obiegu grzewczego
B7 Czujnik ciśnienia obiegu solanki
B8 Strumień przepływu i temperatura obiegu grzewczego
B9 (nieprzypisany) Strumień przepływu i temperatura obiegu 

solanki
E1 Ogrzewacz przepływowy MFG
F2 Czujnik wysokiego ciśnienia
F4 Ogranicznik temperatury sprężarki
F5 Ogranicznik temperatury bezpieczeństwa MFG
F8 Przełącznik ciśnienia solanki
K1 Stycznik bezpieczeństwa
K2 Stycznik rozruchu sprężarki
K3 Przekaźnik zaworu przełączającego solanki
K5 Przekaźnik MFG
K6 Przekaźnik MFG
K7 Przekaźnik MFG
K9 Przekaźnik zwartego zabezpieczenia
K10 Przekaźnik HKP
K11 Przekaźnik MKP
M1 Silnik sprężarki
M2 Silnik pompy ogrzewania
M3 Silnik zaworu przełączającego MFG ogrzewania/ciepłej 

wody
M4 Silnik pompy solanki
M5 Silnik zaworu przełączającego ogrzewania/chłodzenia
P1 Czujnik ciśnienia, wysokie ciśnienie
P3 Czujnik ciśnienia, niskie ciśnienie
R1 Opornik rozruchowy
R2 Opornik rozruchowy
R3 Opornik rozruchowy
X1 Blok zacisków wewn. 14-stykowy
X2 Zaciski przyłączeniowe zewn. niskiego napięcia
X3 Zaciski przyłączeniowe zewn. sieci
X4 Zaciski przyłączeniowe zewn. sterowania
X11 Gniazdo czujnika temperatury WPM3i
X12 Gniazdo temperatury dolnego źródła WPM3i
X13 Gniazdo temperatury obiegu mieszacza WPM3i
X14 Gniazdo zdalnego sterowania WPM3i
X15 Gniazdo szyny BUS WPM3i
X20 Gniazdo pomp i zakładu energetycznego WPM3i
X21 Gniazdo sterowania mieszacza WPM3i
X22 Gniazdo sterowania
X23 Blok uziemiający przyłącza sieciowego
X24 Blok uziemiający sterowania
X25 Blok N, sterowanie
X26 Blok uziemiający, niskie napięcie
X27 Zaciski przyłączeniowe jednostki obsługowej
X28 Zaciski przyłączeniowe wewn. niskiego napięcia
X29 Przyłącze sieciowe zasilacza
X30 Przyłącze szyny CAN
X31 Przyłącze szyny CAN
X59 Blok zacisków po stronie obciążenia MFG
X60 Wtyczka Rast 2,5 (temperatura zasilania PC)
X61 Wtyczka Rast 2,5 (temperatura powrotu PC)

X62 nieprzypisany (temperatura powrotu dolnego źródła)
X63 Temperatura zasobnika ciepłej wody
X64 Wtyczka Rast 2,5 (temperatura i strumień przepływu in-

stalacji grzewczej)
X65 nieprzypisany (temperatura i strumień przepływu systemu 

dolnego źródła)
X66 Wtyczka Rast 2,5 (ciśnienie instalacji grzewczej)
X67 Wtyczka Rast 2,5 (ciśnienie systemu dolnego źródła)
X68 Wtyczka Rast 2,5 (sterowanie zaworem silnikowym ogrze-

wania / ciepłej wody)
X69 nie jest zajęte
X70 Wtyczka Rast 2,5 (sterowanie pompą ogrzewania PWM lub 

1–10 V)
X71 Wtyczka Rast 2,5 (sterowanie pompą dolnego źródła PWM 

lub 1–10 V)
X72 Wtyczka Rast 2,5 (szyna CAN)
X73 Złącze wtykowe (w kanale kablowym)
X74 Złącze wtykowe (w kanale kablowym)
X75 Złącze wtykowe (w kanale kablowym)
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18.3 Schemat połączeń elektrycznych WPC 07 | WPC 07 cool | WPC 10 | WPC 10 cool | WPC 13 | WPC 13 cool
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Legenda do schematu połączeń elektrycznych
A1 Regulator pomp ciepła WPM 3i
A2 Jednostka obsługowa
A5 Układ elektroniczny MFG
A6 Zasilacz
B1 Czujnik temperatury zasilania PC
B2 Czujnik temperatury powrotu PC
B3 Czujnik temperatury powrotu dolnego źródła
B4 Czujnik temperatury zasobnika ciepłej wody
B5 Czujnik temperatury gazu gorącego
B6 Czujnik ciśnienia obiegu grzewczego
B7 Czujnik ciśnienia obiegu solanki
B8 Strumień przepływu i temperatura obiegu grzewczego
B9 (nieprzypisany) Strumień przepływu i temperatura obiegu 

solanki
E1 Ogrzewacz przepływowy MFG
F2 Czujnik wysokiego ciśnienia
F4 Ogranicznik temperatury sprężarki
F5 Ogranicznik temperatury bezpieczeństwa MFG
F8 Przełącznik ciśnienia solanki
K1 Stycznik bezpieczeństwa
K2 Stycznik rozruchu sprężarki
K3 Przekaźnik zaworu przełączającego solanki
K5 Przekaźnik MFG
K6 Przekaźnik MFG
K7 Przekaźnik MFG
K9 Przekaźnik zwartego zabezpieczenia
K10 Przekaźnik HKP
K11 Przekaźnik MKP
M1 Silnik sprężarki
M2 Silnik pompy ogrzewania
M3 Silnik zaworu przełączającego MFG ogrzewania/ciepłej 

wody
M4 Silnik pompy solanki
M5 Silnik zaworu przełączającego ogrzewania/chłodzenia
P1 Czujnik ciśnienia, wysokie ciśnienie
P3 Czujnik ciśnienia, niskie ciśnienie
R1 Opornik rozruchowy
R2 Opornik rozruchowy
R3 Opornik rozruchowy
X1 Blok zacisków wewn. 14-stykowy
X2 Zaciski przyłączeniowe zewn. niskiego napięcia
X3 Zaciski przyłączeniowe zewn. sieci
X4 Zaciski przyłączeniowe zewn. sterowania
X11 Gniazdo czujnika temperatury WPM3i
X12 Gniazdo temperatury dolnego źródła WPM3i
X13 Gniazdo temperatury obiegu mieszacza WPM3i
X14 Gniazdo zdalnego sterowania WPM3i
X15 Gniazdo szyny BUS WPM3i
X20 Gniazdo pomp i zakładu energetycznego WPM3i
X21 Gniazdo sterowania mieszacza WPM3i
X22 Gniazdo sterowania
X23 Blok uziemiający przyłącza sieciowego
X24 Blok uziemiający sterowania
X25 Blok N, sterowanie
X26 Blok uziemiający, niskie napięcie
X27 Zaciski przyłączeniowe jednostki obsługowej
X28 Zaciski przyłączeniowe wewn. niskiego napięcia
X29 Przyłącze sieciowe zasilacza
X30 Przyłącze szyny CAN
X31 Przyłącze szyny CAN
X59 Blok zacisków po stronie obciążenia MFG
X60 Wtyczka Rast 2,5 (temperatura zasilania PC)
X61 Wtyczka Rast 2,5 (temperatura powrotu PC)

X62 nieprzypisany (temperatura powrotu dolnego źródła)
X63 Temperatura zasobnika ciepłej wody
X64 Wtyczka Rast 2,5 (temperatura i strumień przepływu in-

stalacji grzewczej)
X65 nieprzypisany (temperatura i strumień przepływu systemu 

dolnego źródła)
X66 Wtyczka Rast 2,5 (ciśnienie instalacji grzewczej)
X67 Wtyczka Rast 2,5 (ciśnienie systemu dolnego źródła)
X68 Wtyczka Rast 2,5 (sterowanie zaworem silnikowym ogrze-

wania / ciepłej wody)
X69 nie jest zajęte
X70 Wtyczka Rast 2,5 (sterowanie pompą ogrzewania PWM lub 

1–10 V)
X71 Wtyczka Rast 2,5 (sterowanie pompą dolnego źródła PWM 

lub 1–10 V)
X72 Wtyczka Rast 2,5 (szyna CAN)
X75 Złącze wtykowe (w kanale kablowym)
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18.4 Wykresy mocy WPC 04 | WPC 04 cool

Legenda do wykresów mocy
Y Moc grzewcza (KW) / Pobór mocy (KW) / Współczynnik efektywności energetycznej (-)
X Temperatura wlotu czynnika WQA [°C]
1 Temperatura zasilania 35 °C
2 Temperatura zasilania 45 °C
3 Temperatura zasilania 55 °C
4 Temperatura zasilania 60 °C
5 Temperatura zasilania 65 °C
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Współczynnik efektywności energetycznej
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18.5 Wykresy mocy WPC 05 | WPC 05 cool

Legenda do wykresów mocy
Y Moc grzewcza (KW) / Pobór mocy (KW) / Współczynnik efektywności energetycznej (-)
X Temperatura wlotu czynnika WQA [°C]
1 Temperatura zasilania 35 °C
2 Temperatura zasilania 45 °C
3 Temperatura zasilania 55 °C
4 Temperatura zasilania 60 °C
5 Temperatura zasilania 65 °C
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Współczynnik efektywności energetycznej
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18.6 Wykresy mocy WPC 07 | WPC 07 cool

Legenda do wykresów mocy
Y Moc grzewcza (KW) / Pobór mocy (KW) / Współczynnik efektywności energetycznej (-)
X Temperatura wlotu czynnika WQA [°C]
1 Temperatura zasilania 35 °C
2 Temperatura zasilania 45 °C
3 Temperatura zasilania 55 °C
4 Temperatura zasilania 60 °C
5 Temperatura zasilania 65 °C
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Współczynnik efektywności energetycznej
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18.7 Wykresy mocy WPC 10 | WPC 10 cool

Legenda do wykresów mocy
Y Moc grzewcza (KW) / Pobór mocy (KW) / Współczynnik efektywności energetycznej (-)
X Temperatura wlotu czynnika WQA [°C]
1 Temperatura zasilania 35 °C
2 Temperatura zasilania 45 °C
3 Temperatura zasilania 55 °C
4 Temperatura zasilania 60 °C
5 Temperatura zasilania 65 °C
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Współczynnik efektywności energetycznej
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18.8 Wykresy mocy WPC 13 | WPC 13 cool

Legenda do wykresów mocy
Y Moc grzewcza (KW) / Pobór mocy (KW) / Współczynnik efektywności energetycznej (-)
X Temperatura wlotu czynnika WQA [°C]
1 Temperatura zasilania 35 °C
2 Temperatura zasilania 45 °C
3 Temperatura zasilania 55 °C
4 Temperatura zasilania 60 °C
5 Temperatura zasilania 65 °C

Moc grzewcza

0

5

10

15

20

25

-5 0 5 10 15 20

1

2

3

4

5

D
00

00
03

31
66

Pobór mocy

0

1

2

3

4

5

-5 0 5 10 15 20

1

2

3

4

5

D
00

00
03

31
66



www.stiebel-eltron.com WPC | WPC cool | 65

INSTALACJA  
Dane techniczne

Współczynnik efektywności energetycznej
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18.9 Tabela danych WPC...
Dane wydajności dotyczą nowych urządzeń z czystymi wymiennikami ciepła.

Pobór mocy przez wbudowane napędy pomocnicze podany jest jako wartość maksymalna i może się różnić w zależności od punktu pracy.

Pobór mocy przez wbudowane napędy pomocnicze został już podany w danych mocy pompy ciepła zgodnie z normą EN 14511.

  WPC 04 WPC 05 WPC 07 WPC 10 WPC 13
  232926 232927 232928 232929 232930
Moce grzewcze
Moc cieplna przy S0/W35 (EN 14511) kW 4,77 5,82 7,50 10,31 13,21
Moc grzewcza przy B10/W35 kW 5,99 7,26 9,60 13,25 16,82
Moc cieplna przy S10/W65 (EN 14511) kW 5,35 6,4 8,4 11,1 14,4
Moc cieplna przy S0/W65 (EN 14511) kW 4,1 5 6,6 8,6 11,3
Pobór mocy
Pobór mocy przy S0/W35 (EN 14511) kW 1,06 1,21 1,55 2,05 2,74
Pobór mocy przy S0/W65 (EN 14511) kW 2,05 2,38 3,0 3,82 5,14
Pobór mocy przy S10/W35 kW 1,04 1,23 1,57 1,99 2,73
Pobór mocy przy S10/W65 (EN 14511) kW 2,1 2,46 3,05 3,96 5,14
Pobór mocy elektrycznej drugiej wytwornicy ciepła kW 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8
Maks. pobór mocy pompy obiegowej po stronie źródła W 76 76 130 130 130
Maks. pobór mocy pompy obiegowej po stronie ogrzewania W 45 45 45 72 72
Współczynniki efektywności energetycznej
Współczynnik efektywności energetycznej przy S0/W35 (EN 
14511)

  4,50 4,80 4,84 5,02 4,82 

Współczynnik efektywności energetycznej przy S0/W65 (EN 
14511)

  2,0 2,1 2,2 2,25 2,2 

Współczynnik efektywności energetycznej przy S10/W35  5,76 5,90 6,11 6,67 6,16
Współczynnik efektywności energetycznej przy S10/W65 (EN 
14511)

  2,55 2,6 2,75 2,8 2,8 

SCOP (EN 14825)  4,93 5,33 5,33 5,40 5,28
Poziom hałasu
Poziom mocy akustycznej (EN 12102) dB(A) 43 43 44 48 50
Poziom ciśnienia akustycznego w odległości 1 m dB(A) 32 32 33 37 39
Granice stosowania
Dopuszczalne nadciśnienie robocze zasobnika MPa 1 1 1 1 1
Granica stosowania po stronie ogrzewania min. °C 15 15 15 15 15
Granica stosowania po stronie ogrzewania maks. °C 65 65 65 65 65
Granica stosowania dolnego źródła min. °C -5 -5 -5 -5 -5
Granica stosowania dolnego źródła maks. °C 20 20 20 20 20
Ciśnienie odcinające Wyłącznik ciśnieniowy solanki (nadciśni-
enie)

MPa 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

Dane hydrauliczne
Pojemność zbiornika l 175 175 175 162 162
Powierzchnia wymiennika ciepła m² 2,1 2,1 2,1 3,6 3,6
Dane energetyczne
Klasa efektywności energetycznej podgrzewania wody przy 
profilu obciążeń XL

  A A A A A 

Klasa efektywności energetycznej  A++/A++ A++/A++ A++/A++ A++/A++ A++/A++
Zużycie energii na podtrzymanie temperatury przez 24 godz. 
przy 65 °C

kWh 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 

Dane elektryczne
Napięcie znamionowe sprężarki V 400 400 400 400 400
Napięcie znamionowe sterowania V 230 230 230 230 230
Napięcie znamionowe elektrycznej 2. wytwornicy ciepła V 400 400 400 400 400
Częstotliwość Hz 50 50 50 50 50
Zabezpieczenie sprężarki A 3x C 16 3 x C 16 3 x C 16 3 x C 16 3 x C 16
Zabezpieczenie sterowania A 1x B 16 1 x B 16 1 x B 16 1 x B 16 1 x B 16
Zabezpieczenie elektrycznej 2. wytwornicy ciepła A 3 x B 16 3 x B 16 3 x B 16 3 x B 16 3 x B 16
Fazy elektrycznej 2. wytwornicy ciepła  3/N/PE 3/N/PE 3/N/PE 3/N/PE 3/N/PE
Fazy sprężarki  3/N/PE 3/N/PE 3/N/PE 3/N/PE 3/N/PE
Prąd rozruchowy (z/bez ogranicznika prądu rozruchowego) A 27/- 27 20/- 23/- 23/-
Fazy sterowania  1/N/PE 1/N/PE 1/N/PE 1/N/PE 1/N/PE
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  WPC 04 WPC 05 WPC 07 WPC 10 WPC 13
Wykonania
Czynnik chłodniczy  R410 A R410 A R410 A R410 A R410 A
Ilość czynnika chłodniczego kg 1,05 1,40 1,72 2,03 2,30
Ekwiwalent CO2 (CO2e) t 2,19 2,92 3,59 4,24 4,8
Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego czynnika chłodnic-
zego (GWP100)

  2088 2088 2088 2088 2088 

Olej sprężarki   Emkarate RL 32 
3MAF

Emkarate RL 32 
3MAF

Emkarate RL 32 
3MAF

Emkarate RL 32 
3MAF

Emkarate RL 32 
3MAF

Materiał skraplacza  1.4401/Cu 1.4401/Cu 1.4401/Cu 1.4401/Cu 1.4401/Cu
Materiał parownika  1.4401/Cu 1.4401/Cu 1.4401/Cu 1.4401/Cu 1.4401/Cu
Typ pompy obiegowej po stronie ogrzewania   Yonos PARA 

25/7.0
Yonos PARA 

25/7.0
Yonos PARA 

25/7.0
Yonos PARA 

25/7.5
Yonos PARA 

25/7.5
Typ pompy obiegowej po stronie dolnego źródła   Yonos PARA RS 

25/7.5 PWM GT
Yonos PARA RS 
25/7.5 PWM GT

Stratos PARA 
25/1-8

Stratos PARA 
25/1-8

Stratos PARA 
25/1-8

Wymiary
Wysokość mm 1917 1917 1917 1917 1917
Szerokość mm 600 600 600 600 600
Głębokość mm 703 703 703 703 703
Wysokość pochylonego urządzenia mm 2020 2020 2020 2020 2020
Masy
Masa własna kg 243 246 259 277 283
Masa w stanie napełnionym kg 418 421 434 439 445
Przyłącza
Przyłącze dolnego źródła, połączenie wtykowe zasilania/pow-
rotu 

  28 mm 28 mm 28 mm 28 mm 28 mm 

Przyłącze wody użytkowej, połączenie wtykowe zasilania/
powrotu

  22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 

Przyłącze ogrzewania, połączenie wtykowe zasilania/powrotu  22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm
Przyłącze cyrkulacji  G 1/2 A G 1/2 A G 1/2 A G 1/2 A G 1/2 A
Wymagana jakość wody
Twardość wody °dH ≤3 ≤3 ≤3 ≤3 ≤3
Wartość pH (ze związkami glinu)  8,0-8,5 8,0-8,5 8,0-8,5 8,0-8,5 8,0-8,5
Wartość pH (bez związków glinu)  8,0-10,0 8,0-10,0 8,0-10,0 8,0-10,0 8,0-10,0
Chlorek mg/l <30 <30 <30 <30 <30
Przewodność właściwa (zmiękczanie) μS/cm <1000 <1000 <1000 <1000 <1000
Przewodność właściwa (odsalanie) μS/cm 20-100 20-100 20-100 20-100 20-100
Tlen 8–12 tygodni po napełnieniu (odsalanie) mg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Tlen 8–12 tygodni po napełnieniu (zmiękczanie) mg/l <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Wymagany czynnik przenoszący ciepło po stronie dolnego źródła
Stężenie glikolu etylenowego w sondzie geotermicznej Vol.-% 25 25 25 25 25
Stężenie glikolu etylenowego w kolektorze gruntowym Vol.-% 33 33 33 33 33
Parametry
Przepływ minimalny po stronie dolnego źródła m³/h 1,15 1,41 1,82 2,61 3,22
Projektowy przepływ znamionowy w obiegu grzewczym przy 
S0/W35 i 7 K

m³/h 0,58 0,71 0,92 1,26 1,64 

Przepływ minimalny ogrzewania m³/h 0,47 0,57 0,75 1,00 1,29
Przepływ minimalny w obiegu grzewczym przy P7/W35, S0/
W35 i 5K

m³/h 0,78 1,04 1,28 1,78 2,28 

Dopuszczalne nadciśnienie robocze obiegu grzewczego MPa 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Dostępna zewnętrzna różnica ciśnień dolnego źródła hPa 610 630 755 660 395
Dostępna zewn. różnica ciśnień ogrzewania hPa 690 525 465 440 180

Przeliczanie: 1 m3/h = 16,67 l/min

Inne dane

  WPC 04 WPC 05 WPC 07 WPC 10 WPC 13
  232926 232927 232928 232929 232930
Maksymalna wysokość geograficzna montażu m 2000 2000 2000 2000 2000
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18.10 Tabela danych WPC...cool
Dane wydajności dotyczą nowych urządzeń z czystymi wymiennikami ciepła.

Pobór mocy przez wbudowane napędy pomocnicze podany jest jako wartość maksymalna i może się różnić w zależności od punktu pracy.

Pobór mocy przez wbudowane napędy pomocnicze został już podany w danych mocy pompy ciepła zgodnie z normą EN 14511.

  WPC 04 cool WPC 05 cool WPC 07 cool WPC 10 cool WPC 13 cool
  232931 232932 232933 232934 232935
Moce grzewcze
Moc cieplna przy S0/W35 (EN 14511) kW 4,77 5,82 7,50 10,31 13,21
Moc grzewcza przy B10/W35 kW 5,99 7,26 9,60 13,25 16,82
Moc cieplna przy S10/W65 (EN 14511) kW 5,35 6,4 8,4 11,1 14,4
Moc cieplna przy S0/W65 (EN 14511) kW 4,1 5 6,6 8,6 11,3
Moc chłodzenia przy S15/W23 kW 3,0 3,8 5,2 6,0 8,5
Pobór mocy
Pobór mocy przy S0/W35 (EN 14511) kW 1,06 1,21 1,55 2,05 2,74
Pobór mocy przy S0/W65 (EN 14511) kW 2,05 2,38 3,0 3,82 5,14
Pobór mocy przy S10/W35 kW 1,04 1,23 1,57 1,99 2,73
Pobór mocy przy S10/W65 (EN 14511) kW 2,1 2,46 3,05 3,96 5,14
Pobór mocy elektrycznej drugiej wytwornicy ciepła kW 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8
Maks. pobór mocy pompy obiegowej po stronie źródła W 76 76 130 130 130
Maks. pobór mocy pompy obiegowej po stronie ogrzewania W 45 45 45 72 72
Współczynniki efektywności energetycznej
Współczynnik efektywności energetycznej przy S0/W35 (EN 
14511)

  4,50 4,80 4,84 5,02 4,82 

Współczynnik efektywności energetycznej przy S0/W65 (EN 
14511)

  2,0 2,1 2,2 2,25 2,2 

Współczynnik efektywności energetycznej przy S10/W35  5,76 5,90 6,11 6,67 6,16
Współczynnik efektywności energetycznej przy S10/W65 (EN 
14511)

  2,55 2,6 2,75 2,8 2,8 

SCOP (EN 14825)  4,93 5,33 5,33 5,40 5,28
Poziom hałasu
Poziom mocy akustycznej (EN 12102) dB(A) 43 43 44 48 50
Poziom ciśnienia akustycznego w odległości 1 m dB(A) 32 32 33 37 39
Granice stosowania
Dopuszczalne nadciśnienie robocze zasobnika MPa 1 1 1 1 1
Granica stosowania po stronie ogrzewania min. °C 15 15 15 15 15
Granica stosowania po stronie ogrzewania maks. °C 65 65 65 65 65
Granica stosowania dolnego źródła min. °C -5 -5 -5 -5 -5
Granica stosowania dolnego źródła maks. °C 20 20 20 20 20
Ciśnienie odcinające Wyłącznik ciśnieniowy solanki (nadciśni-
enie)

MPa 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

Dane hydrauliczne
Pojemność zbiornika l 175 175 175 162 162
Powierzchnia wymiennika ciepła m² 2,1 2,1 2,1 3,6 3,6
Dane energetyczne
Klasa efektywności energetycznej podgrzewania wody przy 
profilu obciążeń XL

  A A A A A 

Klasa efektywności energetycznej  A++/A++ A++/A++ A++/A++ A++/A++ A++/A++
Zużycie energii na podtrzymanie temperatury przez 24 godz. 
przy 65 °C

kWh 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 

Dane elektryczne
Napięcie znamionowe sprężarki V 400 400 400 400 400
Napięcie znamionowe sterowania V 230 230 230 230 230
Napięcie znamionowe elektrycznej 2. wytwornicy ciepła V 400 400 400 400 400
Częstotliwość Hz 50 50 50 50 50
Zabezpieczenie sprężarki A 3 x C 16 3 x C 16 3 x C 16 3 x C 16 3 x C 16
Zabezpieczenie sterowania A 1 x B 16 1 x B 16 1 x B 16 1 x B 16 1 x B 16
Zabezpieczenie elektrycznej 2. wytwornicy ciepła A 3 x B 16 3 x B 16 3 x B 16 3 x B 16 3 x B 16
Fazy elektrycznej 2. wytwornicy ciepła  3/N/PE 3/N/PE 3/N/PE 3/N/PE 3/N/PE
Fazy sprężarki  3/N/PE 3/N/PE 3/N/PE 3/N/PE 3/N/PE
Prąd rozruchowy (z/bez ogranicznika prądu rozruchowego) A 27/- 27/- 20/- 23/- 23/-
Fazy sterowania  1/N/PE 1/N/PE 1/N/PE 1/N/PE 1/N/PE
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  WPC 04 cool WPC 05 cool WPC 07 cool WPC 10 cool WPC 13 cool
Wykonania
Czynnik chłodniczy  R410 A R410 A R410 A R410 A R410 A
Ilość czynnika chłodniczego kg 1,05 1,40 1,72 2,03 2,30
Ekwiwalent CO2 (CO2e) t 2,19 2,92 3,59 4,24 4,8
Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego czynnika chłodnic-
zego (GWP100)

  2088 2088 2088 2088 2088 

Olej sprężarki   Emkarate RL 32 
3MAF

Emkarate RL 32 
3MAF

Emkarate RL 32 
3MAF

Emkarate RL 32 
3MAF

Emkarate RL 32 
3MAF

Materiał skraplacza  1.4401/Cu 1.4401/Cu 1.4401/Cu 1.4401/Cu 1.4401/Cu
Materiał parownika  1.4401/Cu 1.4401/Cu 1.4401/Cu 1.4401/Cu 1.4401/Cu
Typ pompy obiegowej po stronie ogrzewania   Yonos PARA 

25/7.0
Yonos PARA 

25/7.0
Yonos PARA 

25/7.0
Yonos PARA 

25/7.5
Yonos PARA 

25/7.5
Typ pompy obiegowej po stronie dolnego źródła   Yonos PARA RS 

25/7.5 PWM GT
Yonos PARA RS 
25/7.5 PWM GT

Stratos PARA 
25/1-8

Stratos PARA 
25/1-8

Stratos PARA 
25/1-8

Wymiary
Wysokość mm 1917 1917 1917 1917 1917
Szerokość mm 600 600 600 600 600
Głębokość mm 703 703 703 703 703
Wysokość pochylonego urządzenia mm 2020 2020 2020 2020 2020
Masy
Masa własna kg 248 251 264 283 288
Masa w stanie napełnionym kg 423 426 439 445 450
Przyłącza
Przyłącze dolnego źródła, połączenie wtykowe zasilania/pow-
rotu 

  28 mm 28 mm 28 mm 28 mm 28 mm 

Przyłącze wody użytkowej, połączenie wtykowe zasilania/
powrotu

  22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 

Przyłącze ogrzewania, połączenie wtykowe zasilania/powrotu  22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm
Przyłącze cyrkulacji  G 1/2 A G 1/2 A G 1/2 A G 1/2 A G 1/2 A
Wymagana jakość wody
Twardość wody °dH ≤3 ≤3 ≤3 ≤3 ≤3
Wartość pH (ze związkami glinu)  8,0-8,5 8,0-8,5 8,0-8,5 8,0-8,5 8,0-8,5
Wartość pH (bez związków glinu)  8,0-10,0 8,0-10,0 8,0-10,0 8,0-10,0 8,0-10,0
Chlorek mg/l <30 <30 <30 <30 <30
Przewodność właściwa (zmiękczanie) μS/cm <1000 <1000 <1000 <1000 <1000
Przewodność właściwa (odsalanie) μS/cm 20-100 20-100 20-100 20-100 20-100
Tlen 8–12 tygodni po napełnieniu (odsalanie) mg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Tlen 8–12 tygodni po napełnieniu (zmiękczanie) mg/l <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Wymagany czynnik przenoszący ciepło po stronie dolnego źródła
Stężenie glikolu etylenowego w sondzie geotermicznej Vol.-% 25 25 25 25 25
Stężenie glikolu etylenowego w kolektorze gruntowym Vol.-% 33 33 33 33 33
Parametry
Przepływ minimalny po stronie dolnego źródła m³/h 1,15 1,41 1,82 2,61 3,22
Projektowy przepływ znamionowy w obiegu grzewczym przy 
S0/W35 i 7 K

m³/h 0,58 0,71 0,92 1,26 1,64 

Przepływ minimalny ogrzewania m³/h 0,47 0,57 0,75 1,00 1,29
Przepływ minimalny w obiegu grzewczym przy P7/W35, S0/
W35 i 5K

m³/h 0,78 1,04 1,28 1,78 2,28 

Dopuszczalne nadciśnienie robocze obiegu grzewczego MPa 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Dostępna zewnętrzna różnica ciśnień dolnego źródła hPa 610 630 755 660 395
Dostępna zewn. różnica ciśnień ogrzewania hPa 690 525 465 440 180

Przeliczanie: 1 m3/h = 16,67 l/min

Inne dane

  WPC 04 cool WPC 05 cool WPC 07 cool WPC 10 cool WPC 13 cool
  232931 232932 232933 232934 232935
Maksymalna wysokość geograficzna 
montażu

m 2000 2000 2000 2000 2000 
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Gwarancja
Urządzeń zakupionych poza granicami Niemiec nie obejmu-
ją warunki gwarancji naszych niemieckich spółek. Ponadto w 
krajach, w których jedna z naszych spółek córek jest dystrybu-
torem naszych produktów, gwarancji może udzielić wyłącznie 
ta spółka. Taka gwarancja obowiązuje tylko wówczas, gdy spół-
ka-córka sformułowała własne warunki gwarancji. W innych 
przypadkach gwarancja nie jest udzielana.

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

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

GWARANCJA
OCHRONA ŚRODOWISKA I RECYCLING
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STIEBEL ELTRON (Guangzhou) Electric 
Appliance Co., Ltd. 
Rm 102, F1, Yingbin-Yihao Mansion, No. 1 
Yingbin Road 
Panyu District | 511431 Guangzhou 
Tel. 020 39162209 | Fax 020 39162203 
info@stiebeleltron.cn 
www.stiebeleltron.cn 

Czech Republic 
STIEBEL ELTRON spol. s r.o. 
K Hájům 946 | 155 00 Praha 5 - Stodůlky 
Tel. 251116-111 | Fax 235512-122 
info@stiebel-eltron.cz 
www.stiebel-eltron.cz 

Finland 
STIEBEL ELTRON OY 
Kapinakuja 1 | 04600 Mäntsälä 
Tel. 020 720-9988 
info@stiebel-eltron.fi 
www.stiebel-eltron.fi 

France 
STIEBEL ELTRON SAS 
7-9, rue des Selliers 
B.P 85107 | 57073 Metz-Cédex 3 
Tel. 0387 7438-88 | Fax 0387 7468-26 
info@stiebel-eltron.fr 
www.stiebel-eltron.fr 

Hungary 
STIEBEL ELTRON Kft. 
Gyár u. 2 | 2040 Budaörs 
Tel. 01 250-6055 | Fax 01 368-8097 
info@stiebel-eltron.hu 
www.stiebel-eltron.hu 

Japan 
NIHON STIEBEL Co. Ltd. 
Kowa Kawasaki Nishiguchi Building 8F 
66-2 Horikawa-Cho 
Saiwai-Ku | 212-0013 Kawasaki 
Tel. 044 540-3200 | Fax 044 540-3210 
info@nihonstiebel.co.jp 
www.nihonstiebel.co.jp 

Netherlands 
STIEBEL ELTRON Nederland B.V. 
Daviottenweg 36 | 5222 BH 's-Hertogenbosch 
Tel. 073 623-0000 | Fax 073 623-1141 
info@stiebel-eltron.nl 
www.stiebel-eltron.nl 

Poland 
STIEBEL ELTRON Polska Sp. z O.O. 
ul. Działkowa 2 | 02-234 Warszawa 
Tel. 022 60920-30 | Fax 022 60920-29 
biuro@stiebel-eltron.pl 
www.stiebel-eltron.pl 

Russia 
STIEBEL ELTRON LLC RUSSIA 
Urzhumskaya street 4, 
building 2 | 129343 Moscow 
Tel. 0495 7753889 | Fax 0495 7753887 
info@stiebel-eltron.ru 
www.stiebel-eltron.ru 

Slovakia 
TATRAMAT - ohrievače vody s.r.o. 
Hlavná 1 | 058 01 Poprad 
Tel. 052 7127-125 | Fax 052 7127-148 
info@stiebel-eltron.sk 
www.stiebel-eltron.sk 

Switzerland 
STIEBEL ELTRON AG 
Industrie West 
Gass 8 | 5242 Lupfig 
Tel. 056 4640-500 | Fax 056 4640-501 
info@stiebel-eltron.ch 
www.stiebel-eltron.ch 

Thailand 
STIEBEL ELTRON Asia Ltd.  
469 Moo 2 Tambol Klong-Jik 
Amphur Bangpa-In | 13160 Ayutthaya 
Tel. 035 220088 | Fax 035 221188 
info@stiebeleltronasia.com 
www.stiebeleltronasia.com  

United Kingdom and Ireland 
STIEBEL ELTRON UK Ltd. 
Unit 12 Stadium Court 
Stadium Road | CH62 3RP Bromborough 
Tel. 0151 346-2300 | Fax 0151 334-2913 
info@stiebel-eltron.co.uk 
www.stiebel-eltron.co.uk 

United States of America 
STIEBEL ELTRON, Inc. 
17 West Street | 01088 West Hatfield MA 
Tel. 0413 247-3380 | Fax 0413 247-3369 
info@stiebel-eltron-usa.com 
www.stiebel-eltron-usa.com 
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