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Dziękujemy za wybór naszego urządzenia. 

Przed jego uruchomieniem należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i zachować ją na 
przyszłość. W przypadku utraty instrukcji prosimy o kontakt. 

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej instrukcji bez wcześniejszego 
powiadomienia oraz do ostatecznej interpretacji niniejszej instrukcji.

Informacje dla użytkownika

UWAGA

W celu zapewnienia bezpieczeństwa produktów, prosimy o uważne przeczytanie niniejszej in-
strukcji przed instalacją i eksploatacją oraz zwrócenie szczególnej uwagi na informacje doty-
czące obsługi i konserwacji. Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji na przyszłość.

Pompa ciepła c.w.u. jest rodzajem profesjonalnego urządzenia elektrycznego przeznaczone-
go do zastosowań w gospodarstwach domowych. Niewłaściwa instalacja może spowodować 
uszkodzenie urządzenia i spowodować zagrożenie dla zdrowia i życia. Dlatego montaż, pierwsze 
uruchomienie, przeglądy gwarancyjne i pogwarancyjne oraz konserwacja muszą być przepro-
wadzane przez wykwalifikowanego profesjonalistę, posiadającego obowiązujące, wymaga-
ne prawem i przepisami aktualne uprawnienia. Użytkownik może skontaktować się z lokalnym 
punktem serwisowym uprawnionym do wyżej wymienionych czynności w celu ustalenia szczegó-
łów. Przed instalacją należy zapoznać się z treścią rozdziałów dotyczących instalacji zawartych  
w niniejszym podręczniku, a następnie zainstalować urządzenie ściśle i zgodnie z instrukcją. 

Ostateczna interpretacja niniejszej instrukcji należy do Producenta i może ona ulec zmianie bez 
uprzedniego powiadomienia. Dodatkowo producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania 
zmian w dokumentacji bez podania przyczyny i bez uprzedniego powiadomienia. 

Pompa Ciepła do przygotowania c.w.u. jest rodzajem podgrzewacza wody służącego akumu-
lacji przygotowanej ciepłej wody. Podczas korzystania z wody, należy na początku otworzyć za-
wór zimnej wody, wyregulować przepływ wody zimnej oraz ciepłej, a następnie ustawić wodę 
na odpowiednią temperaturę, aby zapobiec oparzeniom. Jeśli nie korzysta się z podgrzewa-
cza przez krótki czas w zimie, należy pozostawić włączone zasilanie przez 24 godziny na dobę.  
Jeżeli nie będzie się korzystać z urządzenia przez dłuższy czas, należy spuścić wodę ze zbiornika 
i armatury, aby zapobiec uszkodzeniu. 

Niniejsza instrukcja obsługi jest instrukcją dotyczącą działania oraz instalacji zasobnika wody 
użytkowej z pompą ciepła. Sposób pracy sterownika przewodowego został omówiony w in-
strukcji obsługi tego sterownika.
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W przypadku jakichkolwiek nietypowych zjawisk, takich jak zapach 
spalenizny, należy odciąć dopływ prądu, a następnie skontaktować  
się z autoryzowanym punktem serwisowym. 
W przeciwnym wypadku podgrzewacz może ulec uszkodzeniu, co może  
spowodować porażenie prądem elektrycznym lub doprowadzić do pożaru. 

Nie wykonywać operacji na podgrzewaczu wody mokrymi rękami.
W przeciwnym wypadku istnieje ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

Przed instalacją należy sprawdzić, czy napięcie w lokalnej sieci energe-
tycznej jest zgodne z napięciem na tabliczce znamionowej, a wydajność 
zasilania, przewód zasilający lub gniazdko są odpowiednie do mocy 
wejściowej urządzenia.

Do zasilania muszą być wykorzystane dedykowane do urządzenia prze-
wody aby zapobiec pożarowi.
Nie stosować wielofunkcyjnych gniazd lub przenośnych przedłużaczy 
przewodowych do łączenia przewodów. W przeciwnym razie można spo-
wodować przegrzanie, a w konsekwencji pożar.

Wyciągnąć wtyczkę z gniazda zasilania i opróżnić urządzenie główne  
i zbiornik wody, gdy podgrzewacz wody nie jest używany przez dłuższy 
czas, aby zapobiec zamarznięciu wody i w konsekwencji uszkodzeniu 
urządzenia. 

Nie uszkadzać przewodów ani nie stosować przewodów uszkodzonych, 
łączonych, niewiadomego pochodzenia czy niededykowanych i nieod-
powiednich do urządzenia. 
W przeciwnym wypadku  można spowodować przegrzanie lub pożar.

Przed czyszczeniem należy odłączyć zasilanie.
W przeciwnym wypadku można spowodować porażenie prądem elektrycznym.

Do zasilenia należy przewidzieć specjalny obwód z wyłącznikiem różni-
cowoprądowym o odpowiednich parametrach.
W przeciwnym razie, można spowodować przegrzanie, pożar lub poraże-
nie prądem elektrycznym.

Nie wolno zmieniać przewodu zasilającego lub gniazdka bez uzgodnie-
nia z Producentem. Prace na przewodach mogą być wykonywane tyl-
ko przez wykwalifikowanych elektryków z aktualnymi obowiązującymi 
uprawnieniami. Należy zapewnić odpowiednie uziemienie metalowych 
części urządzenia i nie zmieniać sposobu uziemienia.

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA

1. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa oraz zalecenia
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Urządzenie musi być uziemione w poprawny i zapewniający bezpieczeń-
stwo sposób! Przewód uziemiający musi być połączony z dedykowanym 
urządzeniem w budynku.
Jeśli urządzenie nie jest uziemione, należy skontaktować się z wykwalifi-
kowanym personelem w celu jego instalacji i uruchomienia! Nie wolno 
podłączać przewodu uziemienia do rury gazowej, wodnej, rury spusto-
wej lub jakichkolwiek w innych miejscach uznanych za niewłaściwe przez 
wykwalifikowany personel.

Nie wkładać żadnych ciał obcych do wnętrza urządzenia. W przeciw-
nym razie urządzenie może ulec uszkodzeniu lub spowodować za-
grożenia. Nie wkładać rąk do wylotu powietrza urządzenia głównego. 
W przeciwnym razie można spowodować zagrożenia.

Nie naprawiać urządzenia samodzielnie.
Nieprawidłowo wykonana naprawa może spowodować porażenie prądem 
lub pożar. Napraw może dokonywać jedynie wykwalifikowany i uprawniony 
do tego personel.

Nie stawać na urządzeniu głównym lub zbiorniku wody, ani nie kłaść żad-
nych przedmiotów na nich. 
W przeciwnym razie, urządzenie główne lub zbiornik wody mogą ulec 
odkształceniu lub uszkodzeniu. Istnieje również ryzyko uszkodzenia ciała.

W celu bardziej efektywnej pracy urządzenia i oszczędzania energii, na-
leży zainstalować urządzenie główne w dobrze wentylowanym miejscu. 
Nie należy blokować wlotu lub wylotu powietrza.
W przeciwnym razie, efektywność energetyczna może być zmniejszona, może 
też nastąpić wyłączenie urządzenia, jego awaria, przegrzanie lub pożar.

Rozpylacze środków chemicznych, butle, zbiorniki gazu należy przecho-
wywać co najmniej 1 metr od urządzenia głównego.
W przeciwnym razie można spowodować zagrożenie pożarem lub wybuchem.

Sprawdzić, czy podstawa urządzenia głównego nie jest uszkodzona.
Jeśli podstawa jest uszkodzona i nie jest zamocowana, urządzenie może 
upaść, powodując zagrożenie.

W celu zwiększenia trwałość zbiornika wody, wewnątrz zbiornika jest za-
instalowana anoda magnezowa. Pręt ma żywotność od dwóch do trzech 
lat, może być wymieniany tylko przez profesjonalny personel techniczny, 
jeśli wymagana jest wymiana. Żywotność anody może ulec skróceniu, 
w zależności od składu fizykochemicznego wody. 

Gdy w zbiorniku nie ma wody lub gdy nie jest całkowicie napełniony, nie 
wolno podłączać zasilania urządzenia ani go włączać. W przeciwnym ra-
zie urządzenie może zostać uszkodzone lub może być przyczyną pożaru.

1. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa oraz zalecenia
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Otwierać uchwyt zaworu TP regularnie (ok. 1 raz w miesiącu) by spraw-
dzić, czy nie jest on zablokowany. Regularnie (raz w roku) wykonywać 
odprowadzanie ścieków zgodnie z instrukcjami.
Uwagi: Zawór TP nie jest dołączony do urządzenia.

Kapanie z zaworów TP jest rzeczą normalną.

Otwór spustu ciśnienia zaworu TP musi być połączony z jednym koń-
cem przewodu bezpiecznie zamocowanej rury lub węża prowadzącego,  
a drugi koniec musi być wprowadzony do kratki ściekowej lub w inny 
sposób umożliwiający odprowadzanie wody. Rura prowadząca nie może 
być skręcona lub zgięta.

Zaleca się zainstalowanie filtra poziomo za głównym zaworem odcinają-
cym rury wodnej. Należy upewnić się, że kierunek wskazany przez strzał-
kę na filtrze jest taki sam jak przepływ wody. Jeśli muszą być usunięte 
zanieczyszczenia z instalacji wodnej, należy otworzyć zatyczkę filtra.

Gdy filtr jest zainstalowany pionowo, kierunek wskazywany przez strzałkę 
nie może biec w górę, a pokrywa musi być umieszczona ukośnie w dół.

To oznaczenie wskazuje, że produktu nie należy wyrzucać razem  
z innymi odpadami gospodarstwa domowego w całej UE. Aby uniknąć 
szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek 
niekontrolowanego usuwania odpadów, należy produkt oddać do recy-
klingu w celu ponownego przetworzenia. W celu zwrotu zużytego urzą-
dzenia, należy korzystać z systemów zbierania i przetwarzania odpadów 
lub skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym produkt 
został zakupiony. Może on odebrać produkt w celu bezpiecznego dla 
środowiska recyklingu.

Urządzenie zawiera fluorowane gazy mogące wywoływać efekt cieplar-
niany objęty Protokołem z Kioto. Konserwacja i usuwanie powinny być 
wykonywane wyłącznie przez osoby wykwalifikowane.
Czynnik chłodniczy – gaz R134a, GWP = 1430

Specyfikacja techniczna została zawarta na tabliczce znamionowej.

1. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa oraz zalecenia

Zawór TP
Odwrócić 
dźwignię

Zawór TP

Zawór TP

kratka ściekowa

rura  
prowadząca

otwór tej 
końcówki 
jest 
skierowany 
w dół

otwór tej końcówki 
jest skierowany w dół

filtr

zawór 
odcinający

woda
wodociągowa

otwór tej końcówki jest 
skierowany w dół
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2. Opis techniczny

2.1 OPIS OGÓLNY

• Wysoka wydajność i oszczędność energii
 W urządzeniu zastosowano sterowanie adaptacyjne elektronicznego zaworu rozprężnego, którego 

kąt otwarcia jest regulowany automatycznie w zależności od warunków pracy urządzenia. Urządze-
nie wykorzystuje ciepło zawarte w powietrzu do podgrzewania wody użytkowej. Urządzenie działa  
w zoptymalizowanym stanie przez cały czas, w sposób niezawodny. Na zbiorniku znajduje się ze-
wnętrzny wymiennik ciepła w postaci mikrokanalikowej wężownicy, która styka się z bezpośrednio  
z zasobnikiem, zapewniając wysoką wydajność wymiany ciepła i lepszą wydajność ciśnieniową. 
Między mikrokanalikowym wymiennikiem ciepła a powierzchnią zbiornika wody są zastosowane 
materiały wysokiej przewodności cieplnej w celu zwiększenia przewodności cieplnej układu.

• Niezawodny i trwały
 W podgrzewaczu wody typu pompa ciepła zastosowano specjalną sprężarkę do pracy w wysokiej 

temperaturze i odporną na wysokie ciśnienie. Zasobnik został wykonany z wysokiej jakości stali nie-
rdzewnej (TYP SUS304L), właściwości antykorozyjne konstrukcji są  dodatkowo wspomagane dzięki 
użyciu anody magnezowej. Całe urządzenie posiada wiele rodzajów ochrony.

• Ekologiczny i bezpieczny
 Zastosowany ekologiczny czynnik chłodniczy R134a, nie powoduje zanieczyszczeń  powietrza i nie 

stanowi zagrożenia zatrucia tlenkiem węgla, zapewnianiając tym samym bezpieczeństwo użytko-
wania urządzenia.

• Wygodny do instalacji
 Instalacja nie jest ograniczona przez otoczenie, podgrzewacz może być zainstalowany w garażu, 

magazynie, piwnicy i tak dalej. Urządzenie może działać w sposób automatyczny, bez potrzeby 
dozoru. Jest idealne do użytku domowego, ale możliwa jest też instalacja w innych miejscach, bez 
obiegowego systemu wodnego. Jest proste w instalacji i  konserwacji.

• Konfiguracja Deluxe
 Urządzenie jest wyposażone w wysokiej klasy dotykowy sterownik przewodowy. Dostępnych jest 

pięć trybów pracy: HOT WATER, SAVE, PRESET, NIGHT oraz ELECTRIC HEATING. Zakres ustawień tem-
peratury wody wynosi od 35°C do 70°C. Można wybrać funkcje: FAST HEATING, TIMER ON lub OFF, 
PRESET, I-KNOW, DISINFECT oraz inne.

• Inteligentne rozmrażanie
 Urządzenie posiada funkcje zapobiegania zamarzaniu i autorozmrażania, które rozwiązują pro-

blem oblodzenia i zaszronienia.

• Wysoka temperatura wody
 Najwyższa temperatura pracy dla urządzenia to 70°C, co zaspokoi wymagania różnych użytkowni-

ków i umożliwi szereg zastosowań w różnych miejscach. 

• Praca w każdych warunkach pogodowych
 Urządzenie może zapewnić ciepłą wodę przez cały rok.
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2. Opis techniczny

2.2 GŁÓWNE CZĘŚCI

2.2.1 Opis ogólny

Ze względu na ulepszenia produktu, w rzeczywistości urządzenie może różnić się od przedstawionego 
na ilustracji. Prosimy opierać się na rzeczywistym produkcie.

Rys. 2-1 Ilustracja wyglądu pompy ciepła
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2. Opis techniczny

2.2.2 Główne części

Rys. 2-2 Główne części pompy ciepła

1. Sprężarka
2. Czujnik temperatury
3. Dysza odprowadzania czynnika 

chłodniczego
4. Skrzynka przewodowa
5. Sterownik
6. Uchwyt montażowy panelu frontowego
7. Otwór na przewody
8. Czujnik temperatury wody
9. Anoda magnezowa
10. Sterownik temperatury wody
11. Grzałka elektryczna
12. Czujnik temperatury wody
13. Wlot zimnej wody
14. Króciec spustowy
15. Mikrokanalikowy wymiennik (skraplacz)  

o zwiększonej powierzchni wymiany ciepła
16. Króciec gorącej wody
17. Króciec zaworu TP  

(zawór nie dołączony do urządzenia)
18. Odpływ skroplin kondensatu
19. Wentylator
20. Zespół wentylatora
21. Parownik
22. Elektroniczny zawór rozprężny
23. Zawór czterodrożny
24. Presostat wysokiego ciśnienia
25. Czujnik temperatury wydmuchu
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2. Opis techniczny

2.3 ZASADA DZIAŁANIA

Q3 = Q1 + Q2

Urządzenie główne

Zbiornik wody

Gorąca woda

Zimna woda

Zbiornik wody

Energia 
elektryczna  

Q1

Sprężarka

Wymiennik ciepła

Zawór rozprężny

Obieg  
czynnika 

chłodniczego

Energia 
pobierana ze 

środowiska 
 Q2

Energia 
przekazywana 

do wody  
Q3

Rys. 2-3 Schemat zasady działania powietrznej pompy ciepła do podgrzewu c.w.u.

Powietrzny podgrzewacz wody wykorzystuje do pracy sprężarkę poprzez użycie pewnej ilości energii 
elektrycznej stosując zasadę działania pompy ciepła. Poprzez obwód cieplny, urządzenie pobiera 
ciepło z otoczenia (powietrza) o niższym stopniu energii cieplnej, kieruje je na wymiennik ciepła zbior-
nika wodnego, a następnie przekazuje je do wody znajdującej się w zbiorniku, w celu jej ogrzania.

Zasada działania – podgrzewania wody przez pompę ciepła zasilanej powietrzem do podgrzewu 
wody oraz klimatyzatora z pompą ciepła jest taka sama. Klimatyzator dostarcza ciepło pobrane  
z naturalnego środowiska do powietrza w pomieszczeniach, natomiast pompa ciepła do podgrzewu 
c.w.u. używa tego ciepła do podgrzewania wody użytkowej. Powietrzna pompa ciepła do przygoto-
wania c.w.u. jest rodzajem nowego, ekologicznego i energooszczędnego urządzenia, charakteryzu-
jącego się wysoką wydajnością. 
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Model GRS-2 4/D270ANbA-K

Znamionowa moc grzewcza W 2400

Nominalny pobór mocy * W 685

COP * W/W 3.50

Pojemność zasobnika c.w.u. l 270

Profil obciążenia XL

COPDHW ** W/W 2.61

Klasa sprawności energetycznej ** A

Sprawność energetyczna dla podgrzewu wody ** % 105

Roczne zużycie energii elektrycznej (warunki dla średniej strefy 
klimatycznej)

kWh 1594

Maksymalny pobór mocy W 1300

Maksymalny pobór mocy z grzałką elektryczną W 1500

Zakres temperatury wody na wylocie °C 35-70

Nominalna temperatura wody na wylocie °C 55

Zasilanie 220-240 V ~50 Hz

Poziom izolacji I

Klasa wodoszczelności I PX4

Typ czynnika chłodniczego R134a

Masa czynnika chłodniczego kg 1.10

Wymiary zewnętrzne szer. x gł. x wys. mm 660 x 667 x 1958

Wymiary opakowania szer. x gł. x wys. mm 813 x 813 x 2100

Masa brutto/netto kg Patrz tabliczka znamionowa

Poziom głośności *** dB(A) 60

Zakres pracy °C -7 / +45

2. Opis techniczny

2.4 Dane techniczne

 * Wartość uzyskana w następujących warunkach: temperatura zewnętrzna: 20°C DB/15°C WB; temperatura 
wody w zbiorniku (początek/koniec): 15°C/55°C.

 ** Wartość uzyskana przy temperaturze powietrza 7°C i wlocie wody o temperaturze 10°C, zgodnie z normami 
EN16147-2011, 814-2013 (UE).

*** Wartość uzyskana w lokalizacji w pomieszczeniu, z przewodami ssącym i wylotowym o długości 2 m, zgodnie z 
normą EN 12102-2008, (UE) nr 814-2013.

UWAGA
Instalacja przewodów ssących i wylotowych na pompie ciepła zmniejsza jej wydajność.

Po włączeniu funkcji RAPID, grzałka elektryczna wspomaga nagrzewanie wody .

Należy zawsze posługiwać się dokładnymi danymi z tabliczki znamionowej, ponieważ powyż-
sza tabela może ulec zmianie.
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3. Instalacja

3.1 WAŻNE WSKAZÓWKI

1. Pompa ciepła musi być zainstalowana przez wykwalifikowaną i uprawnioną osobę, zgodnie  
z krajowymi przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych oraz z niniejszą instrukcją.

2. Mimo, że pompa ciepła może pracować, gdy temperatura powietrza wlotowego jest wyższa niż 
-7 ° C, podgrzewacz wody może być umieszczony tylko w pomieszczeniach i musi być on instalo-
wany w miejscach, gdzie temperatura otoczenia jest wyższa niż 0°C. Jeśli temperatura powietrza 
otoczenia spadnie poniżej 0°C, odpływ skroplonej wody może ulec zamrożeniu.

3. Jeżeli pompa ciepła została zainstalowana przez nieupoważniony podmiot, Producent nie ponosi 
odpowiedzialności za awarię urządzenia, uszkodzenia i inne problemy związane z instalacją.

4. Jeżeli do zainstalowania pompy ciepła zostały użyte materiały inne niż dostarczone z urządze-
niem, bądź inne niż zalecane przez Producenta, ten nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek 
straty z powodu nieszczelności armatury, złej instalacji, uszkodzeń, awarii i innych problemów. Do-
datkowo Producent zaleca zachowanie należytej ostrożności i staranności w trakcie transportu, 
wnoszenia, przenoszenia, ustawiania czy montażu urządzenia. Niezachowanie należytej – określo-
nej normami i prawem – staranności może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia i być przyczy-
ną zagrożenia zdrowia.  

Jakość wody sieciowej doprowadzanej do pompy ciepła powinna być zgodna z lokalnymi normami 
sanitarnymi dla domowej wody pitnej a w szczególności: zawartość chlorku w wodzie powinna wy-
nosić <250mg/L; pH wody w zakresie 6,5~8,5; wskaźnik nasycenia wody węglanem wapnia w zakresie 
1,0~0,4. Gwarancja nie obejmuje wymiennika ciepła, grzałki elektrycznej  i zbiornika wody, jeżeli 
jakość podłączonej wody jest poza przedmiotowym zakresem.

3.2 PODSTAWOWE WYMAGANIA PRZY INSTALACJI

Jeżeli produkt jest instalowany w poniższych miejscach, może to spowodować nieprawidłowe działa-
nie urządzenia. Jeśli to nieuniknione, należy skontaktować się z lokalnym punktem serwisowym Produ-
centa w celu zakupienia specjalnego modelu bądź uzyskania dodatkowych informacji.

1. W otoczeniu występują źródła termalne, pary, gazy palne oraz substancje wybuchowe lub lotne.

2. Występują urządzenia wysokiej częstotliwości, takie jak spawarki, urządzenia medyczne.

3. Miejsca przybrzeżne.

4. W powietrzu znajduje się olej (olej maszynowy) .

5. Istnieje zasiarczony gaz (źródło siarki).

6. Specjalne miejsca, bądź warunki specjalne.

3.3 WYBÓR MIEJSCA DO INSTALACJI

1. Zalecamy instalować urządzenie w pomieszczeniach. W przypadku konieczności instalacji w miej-
scach innych niż pomieszczenia konieczny jest kontakt z Producentem w celu ustalenia szczegółów. 

2. Przy zachowaniu zaleceń producenta odnośnie montażu, posadowienia i instalacji Poziom głośno-
ści i odprowadzanie powietrza nie powinno być uciążliwe czy szkodliwe dla otoczenia i środowiska. 

3. Należy zapewnić dobrą wentylację urządzenia; wlot powietrza i wylot powietrza z podgrzewacza 
nie mogą być zablokowane.

4. Miejsce instalacji musi uwzględniać ciężar i wibracje.

5. Należy wybrać suche miejsce. Urządzenie nie może być narażone na bezpośrednie działanie pro-
mieni słonecznych lub silnego wiatru.

6. Urządzenie powinno być zainstalowane w miejscu umożliwiającym kontrolę i czynności serwisowe 
oraz konserwację

7. Miejsce powinno być poza zasięgiem dzieci i osób niepowołanych.
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3.4 WYMAGANA PRZESTRZEŃ DO INSTALACJI I SCHEMAT INSTALACYJNY

3. Instalacja

3.4.1 Wymiary

Rys. 3-1 Główne wymiary

Model HPV-2.4/D270ANbA-K

A mm 1958

B mm 984

C mm 235,5

D mm 620
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3.4.2 Wskazówki instalacyjne

3. Instalacja

1. Nie kierować wylotu powietrza urządzenia w kierunku nawietrznym.

2. Urządzenie powinno być instalowane w miejscach, gdzie temperatura otoczenia jest wyższa niż 
0°C; Odległość pomiędzy wylotem gorącej wody i miejscem jej użytkowania nie powinna być zbyt 
duża. Należy założyć osłonę termiczną (izolację) armatury gorącej wody, aby zmniejszyć straty 
ciepła.

3. Odległość pomiędzy urządzeniem a otaczającą je ścianą lub innymi obiektami ochrony nie może 
być zbyt mała. Przestrzeń instalacyjna powinna spełniać wymagania pokazane na schemacie  
i umożliwiać serwisowi bezproblemowy dostęp i pracę. 

4. Urządzenie powinno być zainstalowane na stabilnym podłożu, w pozycji pionowej.  W razie potrze-
by należy przymocować pompę ciepła śrubami kotwiczącymi.

5. Rura wodociągowa, przyłącze gorącej wody oraz kratka ściekowa powinny znajdować się blisko 
pompy w celu zasilania wodą zbiornika, odpływu gorącej wody oraz odprowadzenie skroplin.

6. Odprowadzenie kondensatu wody: szczelnie podłączyć wąż odpływowy do otworu drenażowe-
go na urządzeniu zgodnie z rysunkiem, a następnie doprowadzić wąż do właściwego miejsca 
odpływu wody do kanalizacji. 

3.5 PODŁĄCZENIE RURY WODNEJ I ARMATURY

1. Przygotowanie armatury

 Jako rurę wylotową gorącej wody podgrzewacza należy zastosować specjalną rurę do gorącej 
wody o średnicy zewnętrznej DN20. Jeżeli przyjmuje się inne podobne materiały izolowanych rur, 
należy je dobrać w oparciu o powyższą średnicę zewnętrzną i grubości rury. Nie zaleca się stoso-
wania rur aluminiowych. 

 W przypadku stosowania rur z materiałów innych niż PP-R lub stal nierdzewna, bezwzględnie nale-
ży zastosować dielektryki na wszystkich  przyłączach w celu wyeliminowania korozji galwanicznej. 

2. Instalacja rury wlotowej wody i rury odprowadzającej wodę z zasobnika

 Na wlocie zimnej wody musi zostać zainstalowana odpowiednia armatura zabezpieczająca: za-
wór odcinający, filtr i zawór zwrotny, naczynie przeponowe a kolejność instalacji musi być taka jak 
przedstawiona na schemacie instalacji urządzenia. Na rurze wylotowej gorącej wody musi być 
zainstalowany zawór odcinający.

3. Instalacja rury spustowej

 Wyjąć zatyczkę przepustnicy wylotu spustu, a następnie połączyć wylot spustu oraz kratki ścieko-
wej z armaturą. Położenie końcówki połączenia wobec armatury spustowej oraz kratki ściekowej 
powinno być niższe niż najniższa część zbiornika wodnego. W przeciwnym razie woda nie zosta-
nie całkowicie odprowadzona. Na armaturze spustowej należy zainstalować zawór odcinający,  
w miejscu umożliwiającym jego działanie.
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3.6 SCHEMAT INSTALACJI WODNEJ

3. Instalacja

Odprowadzenie kondensatu wody

Zawór odcinający A

Zawór TP

Zawór zwrotny
Filtr

Zawór odcinający B Zawór odcinający C

Kratka ściekowa

Zbiornik wyrównawczy

Wlot zimnej wody

Wylot gorącej wody
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3. Instalacja

3.7 INSTRUKCJA INSTALACJI ZDALNEGO STEROWNIKA PRZEWODOWEGO

1. Rys. A 

 Standardowy sposób instalacji sterownika 
przewodowego. Sterownik jest fabrycznie 
zainstalowany na urządzeniu

Instrukcja instalacji przewodowego sterownika na ścianie 
(opis rysunku z następnej strony)

1. Wykręcić 6 śrub mocujących w górnej pokrywie;

2. Zdjąć pokrywę górną

3. Wykręcić 6 śrub mocujących przedniej obudowy zewnętrznej;

4. Zdjąć przednią obudowę zewnętrzną;

5. Wykręcić 3 śruby mocujące dławik sterownika przewodowego;

6. Wyjąć dławik oraz sterownik (prosimy zachować dławik sterownika do wykorzystania w przyszłości);  
należy zmienić oryginalny krótki przewód komunikacyjny na odpowiednio dłuższy tego samego 
typu, który należy wyprowadzić przez otwór na przewody;

7. Założyć pokrywę dekoracyjną;

8. Dokręcić śrubę mocującą pokrywę dekoracyjną;

9. Założyć podzespół przedniej obudowy zewnętrznej;

10. Dokręcić 6 śrub mocujących przednią obudowę zewnętrzną;

11. Założyć pokrywę górną;

12. Dokręcić śrubę mocującą górnej pokrywy;

13. Połączyć sterownik przewodowy z długim kablem komunikacyjnym, a następnie zainstalować 
sterownik na ścianie;

2. Rysunek B 

 Indywidualny sposób instalacji sterownika 
przewodowego. Istnieje możliwość 
zamontowania sterownika przewodowego  
w miejscu innym niż na urządzeniu – 
kotłownia, pomieszczenie techniczne, salon. 
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3. Instalacja

Rys. 3-2 Instrukcja montażu sterownika przewodowego

Połączyć sterownik przewodowy z przewodem 
komunikacyjnym, a następnie zainstalować 
sterownik na ścianie

Wyjąć dławik i odpowiednio 
przechowywać do przyszłego użytku

Ozdobna pokrywa 
instalacyjna (zapakowana 
razem z urządzeniem w worku 
z akcesoriami)
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3. Instalacja

3.8 INSTALACJA STEROWNIKA PRZEWODOWEGO

3.8.1 Wymagania dla instalacji zdalnego sterownika przewodowego

1. Nie instalować sterownika w wilgotnym miejscu lub miejscu narażonym na bezpośrednie działanie 
promieni słonecznych.

2. Nie instalować urządzenia ani przewodowego sterownika pompy ciepła w miejscu narażonym na 
zakłócenia elektromagnetyczne.

3. Upewnić się, że przewód komunikacyjny jest podłączony do odpowiedniego portu. W przeciwnym 
wypadku sterownik nie będzie działać.

3.8.2 Montaż zdalnego sterownika przewodowego

Rys. 3-3 Akcesoria sterownika przewodowego

1 Przedni panel sterownika przewodowego
2 Śruba 
3 Płyta bazowa sterownika 
4 Puszka gniazda zainstalowana na ścianie
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3. Instalacja

Rys. 3-4 Schemat instalacji sterownika przewodowego

Rys. 3-4 przedstawia schemat instalacyjny sterownika przewodowego. Przed instalacją należy odłą-
czyć zasilanie od przewodu wysokoprądowego osadzonego w otworze montażowym w ścianie.

Opis sposobu instalacji:

Podważyć płytę płaskim śrubokrętem wg rysunku aby wysunąć panel przedni z płyty bazowej sterow-
nika przewodowego;

Wyciągnąć przewód komunikacyjny (skrętka) ze skrzynki głównej, a następnie przeciągnąć przewód 
komunikacyjny przez otwór w płycie bazowej sterownika przewodowego;

Połączyć płytę bazową sterownika i skrzynkę główną za pomocą śrub;

Włożyć przewód komunikacyjny (skrętka) do gniazda sterownika;

Zatrzasnąć panel przedni z płytą bazową sterownika.

UWAGA
Przy następujących połączeniach, należy zwrócić szczególną uwagę na zakłócenia elektro-
magnetyczne, które mogą wpływać na nieprawidłową pracę:

1. Przewód komunikacyjny sterownika oraz przewód czujnika temperatury powinny być od-
dzielone od przewodu zasilającego, a odległość między nimi powinna być większa niż  
20 cm. W przeciwnym razie, urządzenie może  komunikować się nieprawidłowo bądź nie 
działać poprawnie.

2. Jeżeli urządzenie jest zainstalowane w miejscu podatnym na zakłócenia elektromagnetycz-
ne, to przewody komunikacyjne przewodowego sterownikia i czujnika temperatury muszą 
być ekranowane.
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3. Instalacja

3.8.3 Instalacja obudowy wodoodpornej

Jeżeli sterownik przewodowy jest podłączony do instalacji w miejscach wilgotnych lub na zewnątrz, 
należy go zainstalować w obudowie wodoodpornej. Należy zwrócić uwagę, aby w trakcie montażu 
cała procedura instalacji była wykonana przy odłączonym zasilaniu. 

Sposób montażu:

Oddzielić panel sterowania przewodowego i dolną płytę za pomocą płaskiego śrubokręta;

Wyciągnąć przewód komunikacyjny (skrętka) z puszki instalacyjnej i przeprowadzić ten przewód przez 
otwór na przewody obudowy wodoodpornej oraz płyty dolnej sterownika;

Zabezpieczyć dolną płytę przewodowego sterownika gumową podkładką, przymocować obudowę 
wodoodporną w puszce instalacyjnej za pomocą śrub; jeżeli w ścianie nie ma puszki instalacyjnej, 
należy wywiercić w niej otwór i zainstalować plastikowy kołek rozporowy. Zabezpieczyć dolną płytę 
przewodowego sterownika gumową podkładkę i obudowę wodoodporną za pomocą wkrętów samo-
gwintujących;

Włożyć przewód komunikacyjny (skrętka) w port sterownika przewodowego;

Wyrównać panel sterownika z płytą dolną, a następnie połączyć je ze sobą.

Uwaga: Przy demontażu sterownika przewodowego należy ostrożnie używać płaskiego śrubokrętu 
( jak pokazano na rysunku 3-6).

1 Panel sterownika przewodowego
2 Śruba 
3 Płyta dolna sterownika przewodowego 
4 Gumowa podkładka (obudowa wodoszczelna)
5 Obudowa wodoszczelna
6 Skrzynka instalacyjna w ścianie

Rys. 3-6 Demontaż sterownika przewodowego

Rys. 3-5 Akcesoria wodoodpornej obudowy sterownika przewodowego
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1. Przy zainstalowaniu kanału wentylacyjnego urządzenia należy zastosować izolację termiczną na 
wylocie powietrza, aby zapobiec skraplaniu się wody;

3. Instalacja

3.9 IZOLACJA CIEPLNA WYLOTU POWIETRZA 

Izolacja termiczna 
wylotu powietrza

2. Podczas instalacji urządzenia bez kanału powietrznego, należy zainstalować dołączoną pian-
kę izolacyjną na wylocie powietrza, aby zapobiec kondensacji wody na wylocie powietrza, jak 
przedstawiono to na rysunku poniżej:

Izolująca termicznie pianka

Wylot powietrza
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4. Instalacja elektryczna

4.1 BEZPIECZEŃSTWO I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. Pompa ciepła jest urządzeniem klasy I. Instalacje elektryczne bezwzględnie należy zlecić wykwa-
lifikowanemu personelowi zgodnie z krajowymi przepisami elektrycznymi.

2. Urządzenie powinno zostać zainstalowane zgodnie z obowiązującymi przepisami instalacji elek-
trycznych przez uprawnionego elektryka, w szczególności muszą być zachowane normy: EN, PN, IEC. 
W przypadku podłączenia systemu do stałej instalacji zasilającej należy ją wyposażyć w łącznik z 3 
mm przerwą. Jednocześnie należy zastosować zabezpieczenie różnicowoprądowe (30mA; 0,1 sek.).

1. Zapewnić sprawne uziemienie. Należy zastosować dedykowaną aparaturę uziemiającą

2. Należy stosować zasilanie zgodnie ze specyfikacją podaną na tabliczce znamionowej.

3. Jako kable zasilające należy zastosować przewody miedziane, a temperatura pracy nie powinna 
większa od określonej wartości. Średnica przewodów powinna być dostatecznie duża. Szczegóło-
we informacje znajdują się w Tabeli 9-1. Jeśli długość przewodu zasilającego jest większa niż 15 m, 
należy wybrać przewód zasilający o większej średnicy, aby uniknąć problemów spowodowanych 
przeciążeniem. Nie ciągnąć za przewód zasilający podczas instalacji.

4. Do zasilania należy zastosować niezależne stałe gniazdo. Konstrukcja gniazda musi odpowiadać 
wtyczce zasilającej urządzenia oraz być zgodna z odpowiednimi normami krajowymi. Gniazdo 
powinno znajdować się w bezpiecznym miejscu, które jest poza zasięgiem wody i nie stwarza ry-
zyka porażenia prądem elektrycznym. Nie wolno go umieszczać w łazience, kuchni oraz w innych 
wilgotnych miejscach.

5. Nie należy używać konwerterów, przedłużaczy ani żadnych łączonych systemów przewodowych 
w celu dostosowania się do wielkości wtyczki urządzenia i nie używać innej wtyczki do gniazdka. 
Podgrzewacz wody musi mieć niezależne okablowanie, nie współdzielone z innymi urządzeniami.

6. Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, może on zostać wymieniony przez personel Producenta, 
bądź wskazany przez niego punkt serwisowy.

Model HPV-2.4/D270ANbA-K

Napięcie zasilania 1/N/PE ~ 220-240 V 50 Hz

Minimalny przekrój przewodu zasilającego fazowego mm2 1,5

Minimalny przekrój przewodu zasilającego neutralnego mm2 1,5

Minimalny przekrój przewodu zasilającego ochronnego mm2 1,5

Zabezpieczenie nadprądowe A 16

Tabela 4-1 Tabela parametrów zasilania

4.2 PODŁĄCZENIE PRZEWODU ELEKTRYCZNEGO

1. Jeżeli urządzenie jest wyposażone w przewód uziemiający, należy podłączyć jeden koniec prze-
wodu uziemienia do śruby uziemienia zbiornika wody, a drugi koniec do śruby uziemienia skrzynki 
elektrycznej na prawej bocznej płycie urządzenia głównego.

2. Prosimy wybrać odpowiedni przewód zgodnie z tabelą parametrów zasilania, a następnie podłą-
czyć go do głównego źródła zasilania.

3. Przewód wysokoprądowy należy zamocować za pomocą zacisku i założyć pokrywę skrzynki prze-
wodowej.
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5. Obsługa błędów urządzenia

Jeżeli instalacja wodna i przewody elektryczne podgrzewacza są zainstalowane prawidłowo, należy 
sprawdzić urządzenie według poniższej tabeli.

Tabela 5-1 Tabela sprawdzania urządzenia

Sprawdzane elementy Jeżeli urządzenie nie jest prawidłowo zainstalowane, 
może to powodować poniższe sytuacje

Sprawdzić, czy urządzenie jest zainstalowane solidnie. Urządzenie może się obluzować, wibrować lub wydawać 
dźwięki.

Sprawdzić, czy nie ma przeszkód na wlocie i wylocie 
powietrza.

Urządzenie  może nie pracować poprawnie.

Sprawdzić, czy została użyta odpowiednia izolacja rur 
wodnych urządzenia.

Ryzyko poparzenia.

Sprawdzić, czy izolacja została prawidłowo 
umieszczona na rurach.

Może to mieć wpływ na wydajność urządzenia. Istnieje 
ryzyko uszkodzenia armatury przez zamrożenie.

Sprawdzić, czy napięcie zasilania jest takie samo,  
jak na tabliczce znamionowej.

Może nastąpić awaria urządzenia lub jego uszkodzenie.

Sprawdzić czy przewód elektryczny jest zgodny  
z przepisami.

Może nastąpić awaria urządzenia lub jego uszkodzenie. 

Sprawdzić, czy armatura doprowadzająca wodę 
jest zainstalowana z odpowiednia armaturą 
zabezpieczającą.

Ciśnienie robocze w zasobniku jest wysokie, istnieje 
zagrożenie bezpieczeństwa.

Sprawdzić, czy ciśnienie wody wodociągowej nie jest 
zbyt wysokie.

Ciśnienie robocze w zasobniku przy uzupełnianiu wodą 
może zbyt wysokie. 

Gdy ciśnienie wody wodociągowej jest wysokie, należy 
sprawdzić, czy w armaturze doprowadzającej wodę 
jest zainstalowany reduktor ciśnienia wody.

Ciśnienie robocze w zasobniku może być zbyt wysokie. 

Sprawdzić czy przewód uziemiający podgrzewacza 
wody jest sprawny?

Może istnieć zagrożenie bezpieczeństwa.

Gdy powyższe pozycje zostały sprawdzone, należy usuwać usterki urządzenia wg przedstawionej 
poniżej procedury:

1. Napełnianie zasobnika: Dolać wodę do zbiornika zgodnie z pkt 9.1 lub znakiem na zbiorniku, a na-
stępnie sprawdzić, czy nie ma wycieków wody na armaturze i na złączach. W przypadku wstępnej 
instalacji, musi to być wykonane przez instalatora. Jeżeli urządzenie jest uruchamiane ponownie 
po spuszczeniu wody, należy również napełnić zasobnik przed włączeniem urządzenia.

2. Włączyć urządzenie: Po włączeniu, sterownik przewodowy wyda dźwięk. Należy obserwować, czy 
wyświetlacz na sterowniku wyświetla poprawnie. Sterownik przewodowy ma funkcję pamięci. Przy 
pierwszym uruchomieniu sterownik może wyświetlać OFF lub czuwanie (stand-by).

3. Należy ustawić parametry techniczne na sterowniku przewodowym: Ustawianie systemowego 
czasu zegarowego, ustawianie funkcji dezynfekcji itd.

4. Uruchomienie całego urządzenia: Po napełnieniu urządzenia wodą, należy sprawdzić system 
wodny. Sprawdzić czy krany bądź prysznice są wyłączone. Włączyć urządzenie, gdy zawory od-
cinające na rurze zimnej wody i rurze wylotu gorącej wody są otwarte. Gdy sterownik przewodo-
wy wyświetli ikonę HEATING (grzanie) należy sprawdzić, czy urządzenie działa normalnie. Stan-
dardowy wyznacznik: wentylator pracuje normalnie, całe urządzenie działa normalnie; nie ma 
zauważalnych nienormalnych wibracji ani dźwięku; użytkownik może działać samodzielnie, gdy 
urządzenie działa normalnie przez co najmniej 20 minut.



24 VIVIVERTIeco – instrukcja montażu i obsługi

6. Dodawanie lub spuszczanie czynnika chłodniczego

WAŻNE

Te czynności mogą być wykonywane tylko przez wykwalifikowanych pracowników z aktualnymi 
uprawnieniami określonymi odpowiednimi przepisami. Nie wolno działać samodzielnie, aby unik-
nąć niebezpieczeństwa. Czynnik chłodniczy należy ładować w odpowiedniej ilości, wskazanej 
na tabliczce znamionowej.

Do produkcji ciepłej wody, urządzenie pobiera ciepło z powietrza atmosferycznego. Wraz ze spad-
kiem temperatury na zewnątrz, wydajność grzewcza również ulega zmniejszeniu. Zmiany zostały 
przedstawione na poniższej krzywej:
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Temperatura otoczenia [°C]

Rys. 7-1 Schemat korekcyjny wydajności grzewczej  dla pompy ciepła HPV-2.4 / D270ANbA-K

Po wybraniu funkcji "RAPID" na sterowniku przewodowym, uruchomi się również dodatkowe ogrzewa-
nie elektryczne 1500W. Po uruchomieniu dodatkowego ogrzewania elektrycznego wydajność urzą-
dzenia zostanie zwiększona do 32l/h w porównaniu z ogrzewaniem wyłącznie pompą ciepła. 

7.2 ROZMRAŻANIE, PONOWNE URUCHAMIANIE, AWARIE, FUNKCJA PAMIĘCI 

1. Rozmrażanie
• Jeżeli wystąpi zjawisko zamrożenia w trakcie wytwarzania gorącej wody użytkowej, urządzenie 

rozmrozi się automatycznie w celu poprawienia efektywności;
• Podczas trwania rozmrażania, wentylator przestaje pracować;
• Jeżeli rozmrażanie aktywuje się przy wysokiej temperaturze otoczenia (> 10°C), a urządzenie nie 

działa prawidłowo, należy zwrócić się do Producenta lub serwisu w celu dokonania diagnostyki 
i ewentualnej konserwacji bądź naprawy urządzenia

2. Uruchamianie po dłuższej przerwie w pracy
 Jeżeli włącza się urządzenie po długim czasie przestoju (w tym po raz pierwszy), wypływająca z kranu 

woda może być mętna, co jest normalnym zjawiskiem. Zjawisko to zniknie po krótkim czasie.
3. Awaria zasilania

• W przypadku wystąpienia awarii zasilania w trakcie pracy, wszystkie operacje zostają zatrzymane.
• Sterownik przewodowy posiada funkcję pamięci.
• Jeżeli nastąpiło przepięcie wywołane przez piorun, należy odciąć zasilanie ręcznie. Następnie 

należy podłączyć zasilanie do urządzenia i włączyć je ponownie.
4. Funkcja pamięci
 W przypadku wystąpienia awarii zasilania urządzenia lub sterownika przewodowego, sterownik 

automatycznie zapamięta stan urządzenia. Po ponownym uruchomieniu, sterownik pozwoli urzą-
dzeniu powrócić do działania w trybie ustawionym przed awarią. 

7.1 PRODUKCJA C.W.U. WYDAJNOŚĆ GRZEWCZA

7. Specyfikacja pracy urządzenia
DODAWANIE LUB SPUSZCZANIE CZYNNIKA CHŁODNICZEGO
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8. Eksploatacja w zimie

1. Jeżeli w okresie zimowym temperatura jest niska, a urządzenie nie było uruchamiane przez dłuższy 
czas, należy podłączyć zasilanie do urządzenia przez co najmniej 8 godzin przed jego włączeniem.

2. Jeżeli w okresie zimowym temperatura jest niska, nie należy odłączać zasilania w przypadku 
przerwy w pracy na krótki okres czasu. W przeciwnym razie nie zadziała automatyczne zabezpie-
czenie przed zamarzaniem. Automatyczne zabezpieczenie przed zamarzaniem będzie aktywne, 
gdy temperatura wody w zbiorniku zbliży się do punktu zamarzania i zostanie ona zatrzymana, 
gdy temperatura wody w zbiorniku wody wzrośnie do bezpiecznej temperatury. Jednakże funk-
cja autoochrony przed zamarzaniem zasobnika nie jest dostępna dla rury wlotowej zimnej wody 
oraz rury wylotowej gorącej wody. Jeżeli temperatura w miejscu instalacji urządzenia jest mniejsza 
niż 0°C, należy zainstalować dodatkowe zabezpieczenia przed zamarzaniem – np. elektryczne 
ogrzewanie przeciwzamrożeniowe na armaturze. 

3. Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy całkowicie spuścić wodę z zasob-
nika i armatury. W przeciwnym razie istnieje ryzyko zamarznięcia i uszkodzenia instalacji wodnej. 
Po całkowitym spuszczeniu wody, przed ponownym uruchomieniem, należy w całości napełnić 
zbiornik wodą. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy zapoznać się z rozdziałem nt. 
uzupełniania i spuszczania wody.

WSKAZÓWKA

W celu wykonania powyższych czynności zachęcamy do kontaktu z Producentem, wyznaczo-
nym punktem serwisowym lub lokalnym dystrybutorem. Wyznaczymy fachowe osoby, aby spraw-
dziły, usunęły usterki urządzenia oraz spuściły i napełniły wodą zbiornik bądź udzieliły dodatko-
wych informacji.
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9. Konserwacja

9.1 UZUPEŁNIANIE WODY I SPUSZCZANIE WODY Z ZASOBNIKA

1. Uzupełnianie wody w zbiorniku

• Odłączyć zasilanie od urządzenia, otworzyć zawór odcinający na rurze gorącej wody oraz za-
wór w miejscu użytkowania wody (np. kran);

• Otworzyć zawór odcinający na rurze doprowadzającej wodę w przypadku wody wodociągowej;

• Zamknąć zawór w miejscu użytkowania wody, gdy zacznie z niego wypływać woda;

• Po uzupełnieniu wody, włączyć zasilanie.

2. Spuszczanie wody ze zbiornika

• Odłączyć zasilanie od urządzenia, a następnie zamknąć zawór odcinający na rurze doprowa-
dzającej wodę wodociągową;

• Zamknąć zawór odcinający na rurze gorącej wody oraz zawór w miejscu użytkowania wody 
(np. kran);

3. Otworzyć zawór odcinający na wylocie spustu wody.

4. Kiedy woda zostanie spuszczona, należy zamknąć zawór odcinający na wylocie spustu.

9.2 OKRESOWE CZYSZCZENIE ZASOBNIKA

W celu zapewnienia odpowiedniej jakości gorącej wody, należy okresowo czyścić zbiornik wody we-
dług poniższych procedur:

1. Odłączyć zasilanie;

2. Zamknąć zawór odcinający na rurze doprowadzającej wodę do zasobnika;

3. Otworzyć zawór odcinający na rurze gorącej wody oraz zawór w miejscu użytkowania wody (np. kran);

4. Otworzyć zawór odcinający na wylocie spustu, aż do całkowitego usunięcia wody z zasobnika;

5. Otworzyć zawór odcinający na rurze doprowadzającej wodę, opróżniając zasobnik, aż woda od-
prowadzana z otworu wylotowego będzie czysta, a następnie zamknąć zawór odcinający na 
wylocie spustowym;

6. Napełnić w całości zasobnik;

7. Podłączyć zasilanie.

WAŻNE

Zasobnik powinien być czyszczony minimum raz do roku. Jeżeli jednak jakość wody jest zła, należy 
zwiększyć częstotliwość czyszczenia.
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9.3 WYMIANA ANODY MAGNEZOWEJ

9. Konserwacja

W celu wydłużenia żywotności zasobnika, wewnątrz zainstalowana została anoda magnezowa. Na-
leży wymienić anodę (pręt magnezowy) raz na 6 miesięcy w celu lepszej ochrony antykorozyjnej  
i ochrony przed kamieniem. Zależnie od różnej jakości wody należy wymieniać anodę magnezową, 
gdy jest zużyta. Poniżej przedstawiono proces wymiany:

1. Przed demontażem należy całkowicie opróżnić zasobnik;

2. Otworzyć pokrywę ochronną anody magnezowej;

3. Wykręcić anodę kluczem ampułowym, a następnie ostrożnie wyjąć, uważając aby osad z anody 
nie wpadł do zasobnika;

4. Zainstalować nową anodę, a następnie dokręcić kluczem ampułowym;

5. Zamknąć pokrywę ochronną, a następnie napełnić zasobnik. 

Klucz ampulowy 

Pręt magnezowy 

Pokrywa ochronna

Rys 9-1 Wymiana pręta magnezu

WAŻNE

Wymiany anody powinna dokonywać uprawniona do tego osoba. Nie należy dokonywać jej 
samemu. Prosimy skontaktować się z Producentem bądź wyznaczonym punktem serwisowym.

9.4 KONSERWACJA URZĄDZENIA

1. Należy okresowo kontrolować wlot i wylot powietrza z urządzenia w celu sprawdzenia, czy nie są 
zablokowane.

2. Należy okresowo kontrolować instalacje wodne, złącza rur oraz zawory w celu sprawdzenia, czy 
nie są uszkodzone, zakamienione lub zablokowane; należy sprawdzać, czy połączenie nie jest 
nieszczelne i czy filtry i sitka nie są zatkane.
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10. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego użytkowania

UWAGA

Zawór bezpieczeństwa TP zapewnia użytkownik. Należy wybrać zawór TP, który będzie działał przy 
ciśnieniu mniejszym niż 8,8 bara i temperaturze niższa niż 99°C.

1. Dla wygody użytkowania zaleca się, aby stosować głowicę do natrysku o przepływie 6-7L/min.

2. Użytkownik powinien regularne sprawdzać i konserwować pompę ciepła. W przypadku stwierdze-
nia jakichkolwiek usterek czy nietypowej pracy urządzenia,  prosimy o natychmiastowy kontakt  
z Producentem bądź serwisem. 

 Regularna kontrola i wymiana anody jest niezbędna. Zalecany okres wymiany anody wynosi raz 
na 6 miesięcy w celu lepszej ochrony antykorozyjnej i ochrony przed kamieniem. Zależnie od róż-
nej jakości wody należy wymieniać anodę magnezową, gdy jest zużyta.

1. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności konserwacyjnych lub serwisowych należy odłą-
czyć zasilanie. Nieuprawnionemu personelowi nie wolno regulować ani naprawiać urządzenia

2. Niewłaściwe użytkowanie może spowodować oparzenia gorącą wodą. Praca urządzenia bez wy-
starczającej ilości wody w zasobniku może wytwarzać parę o wysokiej temperaturze lub gorącą 
wodę, która może spowodować poważne oparzenia. Dlatego należy zagwarantować, by w trak-
cie pracy zbiornik zawsze był napełniony wodą.

3. Podgrzewacz wody należy wyposażyć w zawór bezpieczeństwa. W celu jego niezawodnego dzia-
łania, nie należy zmieniać jego położenia i nie wolno blokować jego wylotu. Rura powinna być 
wprowadzona bezpośrednio do kratki ściekowej.

4. Dzieci powinny kąpać się pod nadzorem dorosłych.

5. W celu uniknięcia niebezpieczeństwa spowodowanej awarią grzałki elektrycznej, została ona wy-
posażona w termostat. Jeżeli temperatura wody będzie wyższa niż 95°C, termostat zostanie akty-
wowany, aby odciąć zasilanie elektryczne. W przypadku wystąpienia wspomnianej awarii należy 
niezwłocznie skontaktować się z Producentem lub punktem serwisowym. 

6. Ciśnienie wody na wlocie zbiornika powinno wynosić od 0,2 bara do 8 barów. Przed montażem 
należy sprawdzić ciśnienie wody.
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11. Analiza usterek

OSTRZEŻENIE

Nie należy dokonywać samodzielnie czynności naprawczych i konserwacyjnych urządzenia; gdyż 
może to doprowadzić do porażenia prądem lub pożaru. W celu dokonania napraw prosimy skon-
taktować się z Producentem bądź wyznaczonym punktem serwisowym. Poniżej przedstawione 
zostały najczęstsze problemy, nie będące usterkami.

Zjawisko "usterki" Analiza "usterki"

Urządzenie nie może działać, jeżeli zostało 
włączone natychmiast po zatrzymaniu.

W celu ochrony urządzenia, jeżeli urządzenie zostanie włączone na-
tychmiast po zatrzymaniu pracy, mikrokomputer opóźnia uruchomie-
nie urządzenia o 5 minut.

W trakcie eksploatacji pojawia się dźwięk 
płynącej wody.

W trakcie pracy słychać dźwięk przepływającego czynnika chłodni-
czego. Jest to normalne zjawisko.

Kondesująca się woda jest odprowadza-
ny na zewnątrz urządzenia. 

Jest to normalne zjawisko. Urządzenie może nadal pracować. Należy 
podłączyć rurę spustową do odpowiedniego gniazda odpływowego. 

Z zaworu bezpieczeństwa wypływa woda. W czasie pacy pompy ciepła, gdy wewnątrz zasobnika występuje 
bardzo wysokie ciśnienie, niewielka ilość wody będzie odprowadza-
na przez zawór TP, co jest zjawiskiem normalnym. Jeżeli odprowa-
dzanie wody jest zbyt duże lub występują uderzenia czy drgania za 
zaworze, prosimy o kontakt z Producentem lub punktem serwisowym.

Tabela 11-1

Zjawisko "usterki" Analiza "usterki"

Sterownik przewodowy wyświetla komuni-
kat „zapobieganie zamarzaniu”.

Gdy urządzenie pracuje w zimie, aktywowana jest ochrona zapobie-
gająca zamarzaniu, co jest normalnym zjawiskiem.

Przepływ gorącej wody z głowicy pryszni-
ca jest zbyt krótki.

Ilość wody płynącej do głowicy prysznica jest zbyt duża, co jest nor-
malnym zjawiskiem. Należy wymienić głowicę na inną, o przepływie 
6 - 7 l/min.

Sterownik przewodowy wyświetla komuni-
kat L6 i temperaturę wody.

Temperatura otoczenia jest zbyt niska, przekracza zakres działania 
urządzenia lub zadana temperatura jest zbyt wysoka, co przekracza 
maksymalną temperaturę pracy pompy ciepła.

Podczas pracy urządzenia, występuje zja-
wisko zamarzania urządzenia (parownika).

Jeżeli urządzenie wytwarza wodę przez długi czas, występuje zjawi-
sko zamarzania, co jest normalne. W celu poprawienia efektywności, 
urządzenie automatycznie się rozmraża.

Podczas procesu rozmrażania, wentylator 
i silnik urządzenia zatrzymują się.

Wentylator nie uruchamia się w trakcie procesu rozmrażania, co jest 
zjawiskiem normalnym.

W przypadku włączenia urządzenia, nie-
używanego przez długi czas, z kranu wy-
pływa męta woda. 

Jest to normalne zjawisko. Po krótkim czasie zniknie.

Tabela 11-2
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11. Analiza usterek

Tabela 11-3

Jeżeli pojawią się poniższe okoliczności, należy skontaktować się z Producentem lub punktem serwisowym

Zjawisko "usterki" Analiza "usterki"

Urządzenie przerwało pracę, a sterownik przewodowy 
wyświetla komunikat E1.

Zabezpieczenie systemu przed wysokim ciśnieniem.

Urządzenie przerwało pracę, a sterownik przewodowy 
wyświetla komunikat E3.

Ochrona przed brakiem czynnika chłodniczego.

Urządzenie przerwało pracę, a sterownik przewodowy 
wyświetla komunikat E4.

Ochrona przed opróżnieniem.

Urządzenie przerwało pracę, a sterownik przewodowy 
wyświetla komunikat E6.

Błąd komunikacji.

Urządzenie przerwało pracę, a sterownik przewodowy 
wyświetla komunikat EH.

Zabezpieczenie dodatkowej nagrzewnicy elektrycznej.

Urządzenie przerwało pracę, a sterownik przewodowy 
wyświetla komunikat F3.

Awaria czujnika temperatury zewnętrznej .

Urządzenie przerwało pracę, a sterownik przewodowy 
wyświetla komunikat F4.

Awaria czujnika temperatury tłoczenia.

Urządzenie przerwało pracę, a sterownik przewodowy 
wyświetla komunikat F6.

Awaria czujnika temperatury rury w przypadku 
zewnętrznego wymiennika ciepła.

Urządzenie przerwało pracę, a sterownik przewodowy 
wyświetla komunikat Fd.

Awaria czujnika temperatury ssania

Urządzenie przerwało pracę, a sterownik przewodowy 
wyświetla komunikat FE.

Awaria górnego czujnika temperatury zasobnika.

Urządzenie przerwało pracę, a sterownik przewodowy 
wyświetla komunikat FL.

Awaria dolnego czujnika temperatury zasobnika.

Urządzenie przerwało pracę, a sterownik przewodowy 
wyświetla komunikat L6.

Wydajność urządzenia jest niewystarczająca.

Chropowaty dźwięk podczas pracy.

Podczas pracy pojawia się niepożądany zapach; 
Wyłącznik powietrza lub włącznik zabezpieczenia 
przeciekowego często uruchamiają się.

Istnieje zagrożenie dla bezpieczeństwa.  
Należy natychmiast przerwać pracę urządzenia  
i odłączyć zasilanie.

Urządzenie przechodzi w tryb rozmrażania (zamrożony 
parownik), gdy temperatura otoczenia jest wysoka (> 10°C)

Operacja nienormalna dla urządzenia.

Serwis posprzedażowy
Jeżeli zauważą Państwo problemy jakościowe lub inne bądź jeżeli niniejsza instrukcja zostanie utra-
cona prosimy o kontakt z nami.  
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12. Gwarancja 

1. Dostawca udziela 24-miesięcznej gwarancji na urządzenie od daty sprzedaży.

2. Za datę sprzedaży uznaje się datę wystawienia faktury sprzedaży urządzenia.

3. Dostawca gwarantuje prawidłowe działanie pompy ciepła pod warunkiem poprawnego monta-
żu i użytkowania zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszej instrukcji.

4. Wszelkie wady/uszkodzenia wynikłe w okresie gwarancji zawinione przez producenta, będą usu-
nięte bezkosztowo przez autoryzowany serwis w terminie 14 dni od daty pisemnego zgłoszenia 
wady/usterki.

5. Zgłoszenia wad/usterek należy dokonywać bezpośrednio na wskazane adresy w zakładce serwis 
na stronie www.cool.pl  lub w punkcie zakupu urządzenia.

6. Termin i sposób naprawy zostanie ustalony indywidualnie po otrzymaniu zgłoszenia pisemnego.

7. Gwarancją nie są objęte usterki które są zawinione przez użytkownika np.:
a. Użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem
b. Samodzielne dokonywanie przeróbek oraz napraw
c. Instalacja wykonana niezgodnie z wytycznymi producenta oraz obowiązującymi przepisami
d. Nieodpowiednia jakość wody w tym nagromadzenie kamienia
e. Uszkodzenia transportowe lub niewłaściwe przechowywanie
f. Zbyt wysokie ciśnienie wody
g. Zanieczyszczenie parownika

8. Bez kosztowej obsłudze gwarancyjnej nie podlegają czynności wynikające z eksploatacji, konser-
wacji, regulacji.

9. Wymagany jest przynajmniej jeden odpłatny przegląd konserwacyjny w roku kalendarzowym.

10. Użytkownik ponosi koszty w przypadku:
a. Nieuzasadnionego wezwania serwisu
b. Usunięcia wad/usterek powstałych z winy użytkownika
c. Niemożliwość dokonania naprawy z powodów niezależnych od serwisu
d. Niemożliwość uruchomienia urządzenia

 e.  Innymi nie powstałymi z winy gwaranta czynnikami

11. Warunkiem podjęcia interwencji serwisu jest dowód zakupu urządzenia.

12. Gwarancja ważna jest na terytorium Polski. 

Serwis Fabryczny
PPH COOL
ul. Lipowa 10
05-123 Chotomów
Tel: +48 22 772 64 18 w. 107
Fax: +48 22 772 65 02
e-mail: service@cool.pl

WARUNKI GWARANCJI:
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ul. Lipowa 10 
05-123 Chotomów 
tel.  22 772 62 82
fax  22 772 64 35 
e-mail: pompy@cool.pl

Dział Pomp Ciepła 
tel.  22 772 29 36
fax. 22 772 65 02 
tel. kom. 664 473 569 (region północ) 
tel. kom. 664 473 563 (region południe)

www.cool.pl

Biura handlowe

GDYNIA 
ul. Łużycka 3b
81-537 Gdynia
tel./fax 58 661 19 09
tel. kom. 602 377 873
tel. kom. 664 473 572
e-mail: gdynia@cool.pl

KIELCE
ul. Warszawska 214/4
25-414 Kielce
tel./fax 41 345 70 80
tel. kom. 602 377 846
tel. kom. 664 473 565
e-mail: kielce@cool.pl

KRAKÓW
ul. Walerego Sławka 3
30-653 Kraków
tel./fax 12 254 61 51
tel. kom. 502 136 042
tel. kom. 664 473 575
e-mail: krakow@cool.pl

LUBLIN
ul. Gałczyńskiego 17
20-455 Lublin
tel./fax 81 748 73 40
tel. kom. 602 378 074
tel. kom. 664 473 559
e-mail: lublin@cool.pl

POZNAŃ
ul. Świetlana 12/1a
60-151 Poznań
tel./fax 61 663 28 84
tel. kom. 602 799 663
tel. kom. 602 333 141
e-mail: poznan@cool.pl

WARSZAWA
ul. Lipowa 10
05-123 Chotomów
tel./fax 22 772 28 02
tel. kom. 602 725 266
tel. kom. 602 473 561
e-mail: warszawa@cool.pl


