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Sterownik powietrznej pompy ciepła do podgrzewania ciepłej wody użytkowej

Dziękujemy za wybór powietrznej pompy ciepła do podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Przed
instalacją należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję oraz prawidłowo używać urządzenia zgodnie z
poniższą procedurą.
◆ Po otrzymaniu urządzenia sprawdź jego wygląd, zgodność modelu z zamówieniem oraz
załączniki.
◆ Aby zapewnić odpowiednią instalację oraz przyszłą konserwację, należy przeczytać tę
instrukcję oraz przechować ją bezpiecznie.
◆ Prace projektowe oraz instalacyjne dotyczące urządzenia muszą być wykonywane przez
upoważniony personel zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami oraz niniejszą
instrukcją.
◆ Po zakończeniu instalacji urządzenie może być podłączone do zasilania tylko wtedy, gdy wszystkie
zalecenia zostały wykonane i sprawdzone.
◆ Należy zapewnić okresowe czyszczenie i konserwację urządzenia po zakończeniu normalnej
pracy w celu zapewnienia dłuższej żywotności oraz niezawodności.
◆ Zastrzegamy sobie prawo do poprawek w niniejszej instrukcji, która może zostać zmieniona w
związku z ulepszeniem produktu, bez uprzedniego powiadomienia.
◆

To urządzenie nie jest przewidziane do używania przez osoby (włączając dzieci) z
ograniczonymi możliwościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi, lub nieposiadające
doświadczenia i wiedzy, jeśli nie są one pod nadzorem lub nie są instruowane przez osobę
odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo w zakresie korzystania z tego urządzenia.

◆

Dzieci muszą pozostawać pod nadzorem, aby nie bawiły się urządzeniem.

Uwaga!

Tego produktu nie wolno wyrzucać wraz z odpadami domowymi. Ten produkt musi być utylizowany
w autoryzowanym zakładzie w celu przeprowadzenia recyklingu urządzeń elektrycznych i
elektronicznych.
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1. Wygląd zewnętrzny

2. Przyciski
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Nr.

1

Symbole

/

/

Opis

/

Wskazują tryby działania. Więcej informacji podano w punkcie 4.

2

Pokazuje temperaturę wody, nastawę temperatury, kody błędów i kody
parametrów operacyjnych.

3

Pokazuje zegar systemowy, ustawienie programatora czasowego,
ustawienie wstępne i parametry operacyjne.

4

Wskazuje ilość ciepłej wody.

5

Wskazuje sterownik podrzędny.

6

/

Wskazują, że urządzenie utrzymuje stan gotowości/działania.

7

Wskazuje funkcję blokady klawiatury.

8

Wskazuje funkcję DEFROST.

9

Wskazuje funkcję ANTIFREEZE.

10

Wskazuje funkcję E-HEATER.

11

Wskazuje funkcję SUNFLOWER. Więcej informacji podano w punkcie
5.

12

Wskazuje funkcję RAPID. Więcej informacji podano w punkcie 5.
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4. Tryby pracy
Tryby

Opis
Wskazuje, że urządzenie uruchamia się oraz zatrzymuje pracę na podstawie różnicy między
nastawą temperatury a rzeczywistą temperaturą wody.
Podobnie do trybu „Standard”, z wyjątkiem tego, że górny limit temperatury wynosi 50 C..
o

Wskazuje, że urządzenie uruchamia się przed ustalonym czasem na podstawie różnicy między
nastawą temperatury a rzeczywistą temperaturą wody. Po upływie ustawionego czasu, godzinę
później, urządzenie zatrzymuje się.
Wskazuje, że urządzenie uruchamia się lub zatrzymuje pracę w ustalonym okresie w godzinach
00:00-06:00 na podstawie różnicy między nastawą temperatury a rzeczywistą temperaturą

wody. Po upływie tego okresu urządzenie pozostaje wyłączone.

5. Funkcje
Elementy

Opis
Służy do uruchomienia grzałki elektrycznej, aby podgrzać wodę w celu zaspokojenia pilnego
zapotrzebowania na ciepłą wodę.
Ta funkcja jest dostępna tylko dla zbiornika wody wyposażonego w dodatkową grzałkę
elektryczną.
Służy do symulowania zwyczajowej obsługi urządzenia przez użytkownika poprzez
gromadzenie danych dotyczących wody w określonym przedziale czasu, a następnie
uruchomienia automatycznej obsługi urządzenia. Urządzenie będzie utrzymywać średnią
temperaturę wody, gdy użytkownik nie potrzebuje dużych ilości ciepłej wody.
Służy do wstępnego ogrzania rur wodociągowych i utrzymywania dostępności ciepłej wody
przez cały czas.
Służy do podgrzania ciepłej wody do 70°C w celu zaspokojenia największego
zapotrzebowania na ciepłą wodę.
Służy do uruchomienia urządzenia, gdy temperatura otoczenia utrzymuje się na dość
wysokim poziomie, aby zwiększyć wydajność operacyjną, a w czasie spoczynku urządzenie
będzie utrzymywać wodę o średniej temperaturze (35-40°C).
Służy do utrzymywania średniej temperatury wody, gdy użytkownik opuści dom na krótki
czas, aby uniknąć wysokiego zużycia ciepła i prądu w związku z częstymi uruchomieniami.
Służy do utrzymywania temperatury wody na dość niskim poziomie, gdy użytkownik opuści
dom (wyjedzie na urlop lub w podróż służbową) na dłuższy czas, aby uniknąć niepotrzebnego
zużycia ciepła i prądu.

6. Instrukcja obsługi
6.1 Włącznik/wyłącznik
Urządzenie jest uruchamiane i zatrzymywane poprzez naciśnięcie przycisku „On/Off”.
W celu uniknięcia uszkodzeń urządzenia spowodowanych przez częste uruchamianie, zaleca się
restartować urządzenie po upływie co najmniej kilku minut. W trakcie tego przedziału czasu zaświeci
się symbol „KEEP”, a następnie symbol „HEATUP” zaświeci się, gdy urządzenie będzie
uruchomione.
Należy zwrócić uwagę, że niezależnie od tego, czy urządzenie jest uruchomione, czy
zatrzymane, temperatura wody, zegar systemowy i objętość ciepłej wody (dotyczy tylko zbiornika
wody z dwoma czujnikami temperatury) będą wyświetlane, dopóki urządzenie jest zasilane i ma dobrą
komunikację. Brak wyświetlonego trybu pracy oznacza, że urządzenie jest wyłączone, jak pokazano
na poniższym rysunku.
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6.2 Konfiguracja trybu pracy
Po uruchomieniu urządzenia tryby pracy przełącza się w kolejności pokazanej na rysunku poniżej
poprzez naciśnięcie przycisku Mode.

Na rysunku poniżej przedstawiono tryb

.

6.3 Konfiguracja temperatury wody
Po uruchomieniu urządzenia temperatura wody jest ustawiania poprzez naciśnięcie przycisków „▲” i „▼” z
przyrostem o 1°C.
Zakres nastaw temperatury wody: W trybie Save, zakres nastaw temperatury wody wynosi od 35°C do 50°C.
W innych trybach należy zapoznać się z odpowiednimi informacjami na temat pompy ciepła cwu.
Informacje dotyczące zwiększania temperatury wody zostały przedstawione na rysunku poniżej.
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6.4 Konfiguracja programatora czasowego
(1) Konfiguracja zegara systemowego
Na stronie głównej przejście do konfiguracji zegara systemowego nastąpi po naciśnięciu przycisku
„Timer” przez 5 sekund, po czym zaświeci się symbol oraz cztery cyfry zaczną migać. Następnie cyfry
godzinowe mogą zostać skonfigurowane poprzez naciśnięcie przycisku „▲” lub „▼” oraz potwierdzone
naciśnięciem przycisku „Timer”. Potem można ustawić cyfry minutowe, wykonując te same czynności,
a następnie system powróci do strony głównej.
Należy zwrócić uwagę, że w przypadku 15-sekundowej bezczynności na stronie ustawień
system automatycznie powróci do strony głównej bez zapisywania ustawień.
Zakres zegara systemowego wynosi 00:00-23:59 oraz będzie zwiększany lub zmniejszany o 1
godzinę lub 1 minutę po każdym naciśnięciu przycisku „▲” lub „▼” bądź stopniowo o 1 godzinę lub 1
minutę przez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku „▲” lub „▼”.
Informacje dotyczące konfiguracji zegara systemowego zostały przedstawione na rysunku poniżej.

(2) Konfiguracja programatora czasowego wł./wył.

W trybie

lub

włączanie i wyłączanie urządzenia będzie sterowane czasowo przez

naciśnięcie przycisku „Timer”.
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Gdy urządzenie jest włączone lub wyłączone w trybie

lub

, przejdzie do strony

ustawień TIMERA po naciśnięciu przycisku „Timer”, a następnie wyświetlą się symbole

i

oraz zaczną migać cyfry godzin, które można ustawić, naciskając przycisk „▲” i „▼” oraz
potwierdzając naciśnięciem przycisku „Timer”, po czym w ten sam sposób można skonfigurować
cyfry minut. Wtedy symbol

zgaśnie i zaświeci się symbol

, zaczną migać cyfry godzin, które

można ustawić w ten sam sposób, a następnie cyfry minut, po czym system wróci z powrotem do
menu głównego.
Należy zwrócić uwagę, że w przypadku 15-sekundowej bezczynności na stronie ustawień
system automatycznie powróci do strony głównej bez zapisywania ustawień.
Ustawienie timera może być anulowane przez naciśnięcie przycisku „Timer” oraz będzie
początkową wartością nowego ustawienia.
Zakres konfiguracji timera wynosi 00:00-23:59 oraz będzie zwiększany lub zmniejszany o 1
godzinę lub 1 minutę po każdym naciśnięciu przycisku „▲” lub „▼”. Należy zachować ostrożność, by
ustawienie

i

nie było identyczne, ponieważ w przeciwnym razie system ponownie przejdzie

do strony ustawień.

(3) Programowanie
W trybie „Preset” urządzenie zostanie włączone przed wstępnie zaprogramowanym czasem
oraz wyłączy się godzinę później.
Ze strony głównej urządzenie w trybie

przejdzie do strony programowania po naciśnięciu

przycisku „Timer”, po czym zacznie migać symbol

, który można przełączyć na

lub

przez naciśnięcie przycisku „▲” lub „▼” , a następnie potwierdzić, naciskając przycisk „Timer”
. Po wybraniu opcji

zaczną migać cyfry godzinowe, które można ustawić, naciskając przycisk

„▲” lub „▼” , a następnie cyfry minutowe w ten sam sposób, a następnie potwierdzić wprowadzone
dane, naciskając przycisk „Timer” , po czym system powróci do strony głównej.
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W przypadku wybrania opcji
przykładowo biorąc opcję

lub

przez naciśnięcie przycisku „Timer”,

, zacznie migać symbol

przyciskiem „▲” lub „▼”. Gdy symbol

, który można zmienić na

miga, zaświeci się wraz z symbolem

po naciśnięciu

przycisku „Timer”, zaczną migać cyfry godzinowe, które można ustawić przyciskiem „▲” lub „▼” oraz
potwierdzić naciśnięciem przycisku „Timer”, a następnie cyfry minutowe w ten sam sposób, po czym
system powróci do strony głównej. Konfiguracja wygląda identycznie w przypadku

. Po

ustawieniu symbole ON lub OFF nie będą wyświetlane, działają one tylko podczas konfiguracji.
Należy zwrócić uwagę, że w przypadku 15-sekundowej bezczynności na stronie ustawień
system automatycznie powróci do strony głównej bez zapisywania ustawień.
Gdy ustawienia

,

i

są identyczne, tylko jedno z nich będzie

zaakceptowane.
Ustawienia te są zapamiętywane i mogą być aktywowane lub dezaktywowane.
Ze strony głównej po ukończeniu konfiguracji opcji

lub

można przejść do strony

konfiguracji przez naciśnięcie przycisku „Timer”, po czym zacznie migać symbol
można przełączyć na
opcji

lub

, który

przez naciśnięcie przycisku „▲” lub „▼”. Po wybraniu

zaświeci się ona wraz z migającym symbolem

, który można przełączyć na

przyciskiem „▲” lub „▼”, zaś po ponownym naciśnięciu przycisku „Timer” opcja
ona zdezaktywowana. Sytuacja wygląda tak samo w przypadku opcji

zostanie

, podczas gdy opcja

jest zawsze aktywna.
Te ustawienia są wykonywane cyklicznie, to znaczy, że urządzenie uruchamia się przed tym
ustawieniem i zatrzymuje się godzinę później, po upłynięciu ustawionego czasu.
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6.5 Konfiguracja innych funkcji
(1)

Ustawienia

,

,

,

i

Gdy urządzenie pracuje, można przejść do strony wyboru ustawień, naciskając przycisk „Func.” z
migającym odpowiednim symbolem. Następnie przez naciśnięcie przycisku „▲” lub „▼” ta funkcja
zostanie aktywowana, a symbol zaświeci się, lub zdezaktywowana, a symbol przestanie migać. System
wyjdzie ze strony ustawień w przypadku bezczynności przez 5 sekund.

Należy zwrócić uwagę, że funkcja

jest zarezerwowana. W razie konieczności zaleca się

zakup specjalistycznego urządzenia do recyklingu wody.
(2) i-know
Gdy urządzenie pracuje, funkcja

może być aktywowana lub zdezaktywowana przez

naciśnięcie przycisku „i-know”.

(3) Rapid
Gdy urządzenie pracuje, funkcja

może być aktywowana lub zdezaktywowana przez

naciśnięcie przycisku „Rapid”, tzn. włączając lub wyłączając dodatkową grzałkę elektryczną
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6.6 Konfiguracja funkcji specjalnych
(1) Blokada klawiatury
Podczas normalnej pracy urządzenia jednoczesne naciśnięcie przycisków „▲” i „▼” spowoduje
wyświetlenie symbolu

.

Podczas normalnej pracy urządzenia jednoczesne naciśnięcie przycisków „▲” i „▼” spowoduje, że
symbol zacznie migać. Symbol zniknie po ponownym jednoczesnym naciśnięciu przycisków „▲” i „▼”.
Gdy urządzenie działa nieprawidłowo, ta funkcja jest wyłączona. Jednak zostanie przywrócona,
gdy tylko usterka zostanie usunięta. Funkcja może zostać zapamiętana w przypadku utraty lub
awarii zasilania.

(2) Wyświetlanie parametrów
Ta funkcja jest dostępna tylko dla serwisantów.
System przejdzie do wyświetlania statusu przez naciśnięcie przycisku „Mode” oraz przycisku
▲ przez 5 sekund, przy czym odpowiedni kod zacznie migać. Domyślnie jest to 00.
Na stronie wyświetlania kody można przełączać, naciskając przycisk ▲ lub ▼, przy czym zostanie
wyświetlony dany parametr. Następnie naciśnięcie przycisku „Func.” spowoduje, że system wróci do
strony głównej.

12
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6.7 Błędy
W przypadku wystąpienia błędów na sterowniku będą wyświetlane kody błędów. W tym
przypadku, z wyjątkiem przycisku „On/Off” oraz kombinacji przycisków „Mode” + ▲, wszystkie inne
przyciski będą nieaktywne. Domyślne kody do wyświetlania parametrów to „00”.
Podczas wyświetlania parametru kody można zmieniać przyciskami ▲ lub ▼, natomiast po
naciśnięciu przycisku „Func.” system powróci do strony ustawiania temperatury.

6.8 Konfiguracja jednostki temperatury (°C / °F)

Przy statusie urządzenia Off należy nacisnąć przyciski
Dane w obszarze

i

oraz przytrzymać przez 5 s.

będą migać, a fabrycznie ustawione dane to „00”.

Gdy wyświetla się „00”, naciśnij i przytrzymaj przyciski

i

przez 5 s. Dane w obszarze

będą migać, a fabrycznie ustawione dane to „P0”.
Naciśnij przycisk

lub

, by ustawić wartość danych „P5”.

Naciśnij przycisk

, by przełączyć migający obszar na

. Dane wymagające

dostosowania powinny być ustawione zgodnie z poniższą tabelą przez naciśnięcie przycisku
. Krótko naciśnij przycisk
obszaru

lub

, by zapisać ustawienia, po czym urządzenie przejdzie z powrotem do

.
Nazwa i wartość domyślna

Ustawienie danych
P5

Zakres ustawień

Przełączanie jednostki temperatury (domyślnie: 0 = °C)

Po naciśnięciu przycisków

i

przez 5 s lub przycisku

15 s urządzenie wyjdzie z konfiguracji danych.
13
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7. Środki ostrożności podczas pracy
(1) Nie należy obsługiwać sterownika mokrymi rękami.
(2) Nie należy uderzać ani często demontować sterownika.
(3) Fabrycznie ustawiona domyślna temperatura wody wylotowej to 50°C, lecz użytkownik może
dostosować ją zgodnie ze swoimi wymaganiami. Należy zwrócić uwagę, że wartość COP ulegnie
zmniejszeniu, jeśli nastawa będzie zbyt wysoka.
(4) Gdy temperatura wody będzie zbliżać się do wartości nastawy, wówczas urządzenie
automatycznie wyłączy się. Następnie, gdy temperatura wody na dnie zbiornika wody spadnie do
około 5°C, urządzenie ponownie uruchomi się, by zwiększyć temperaturę wody do wartości nastawy.
Załącznik A Błędy i rozwiązywanie problemów

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z poniższych sytuacji należy skontaktować się z
autoryzowanym serwisem technicznym.
Błędy

Objawy
Urządzenie wyłącza się, a na kontrolerze wyświetlany
jest kod E1

Ochrona przed wysokim ciśnieniem

Urządzenie wyłącza się, a na kontrolerze wyświetlany
jest kod E4

Ochrona odpływu

Urządzenie wyłącza się, a na kontrolerze wyświetlany
jest kod E6

Błąd komunikacji

Urządzenie wyłącza się, a na kontrolerze wyświetlany
jest kod F3

Błąd czujnika temperatury zewnętrznej

Urządzenie wyłącza się, a na kontrolerze wyświetlany
jest kod F4

Błąd czujnika temperatury wody odpływu

Urządzenie wyłącza się, a na kontrolerze wyświetlany
jest kod F6

Błąd czujnika temperatury zewnętrznej cewki
wymiennika ciepła

Urządzenie wyłącza się, a na kontrolerze wyświetlany
jest kod Fd

Błąd czujnika temperatury zasysania

Urządzenie wyłącza się, a na kontrolerze wyświetlany
jest kod FE

Błąd czujnika temperatury wody 2

Urządzenie wyłącza się, a na kontrolerze wyświetlany
jest kod FL

Błąd czujnika temperatury wody 1

Szorstki dźwięk;
Nieprzyjemny zapach;
Częste działanie wyłącznika obwodu lub przełącznika
powietrza

Prawdopodobnie występuje potencjalne
zagrożenie bezpieczeństwa. Zdecydowanie zaleca
się wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania.

Serwis posprzedażowy
W przypadku jakichkolwiek problemów dotyczących jakości i innych kwestii należy również skontaktować się
z autoryzowanym serwisem technicznym.
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