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Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji urządzeń bez informowania o nich.
Wszelkie prawa do niniejszej dokumentacji są zastrzeżone.
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1. WAŻNE INFORMACJE

ODPOWIEDNIE KWALIFIKACJE
Każda interwencja wykonywana przez niewykwalifikowany 
personel może spowodować niebezpieczeństwo obrażeń.
ź Interwencje na urządzeniu mogą być przeprowadzane tylko 

przez wykwalifikowany, autoryzowany personel.

NIEWŁAŚCIWE UŻYTKOWANIE
Urządzenie nie może być użytkowanie przez dzieci oraz osoby, 
których możliwości psycho-fizyczne są ograniczone. Urządzenie 
nie może być użytkowane również przez osoby nie posiadające 
odpowiedniego doświadczenia, z wyjątkiem sytuacji w której 
zapewniony jest nadzór przez osobę odpowiedzialną za ich 
bezpieczeństwo, opiekuna lub osobę przeszkoloną wcześniej do 
pracy z tym urządzeniem. Dzieci bez opieki nie mogą czyścić  
urządzenia.

PRZEZNACZENIE I ZASTOSOWANIE
Pompa ciepła przeznaczona jest do podgrzewania wody. Musi 
być podłączona do instalacji grzewczej oraz, w zależności od 
modelu, do instalacji wody użytkowej. Należy:
ź Zapoznać się z instrukcją instalacji, obsługi i funkcjonowania 

pompy ciepła i pozostałych elementów stanowiących całość 
systemu.

ź Zapewnić kontrolę i obsługę urządzenia zgodnie z zaleceniami 
instrukcji.

NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM
Dotykanie podłączeń elektrycznych pod napięciem grozi 
poważnymi obrażeniami lub śmiercią. Wszelkie prace przy 
elementach elektrycznych muszą być wykonywane bez zasilania 
i przez wykwalifikowanego specjalistę. Przed rozpoczęciem prac 
na należy:
ź Odłączyć urządzenie od zasilania.
ź Upewnić się, że nie jest możliwe przypadkowe przywrócenie 

zasilania.
ź Odczekać co najmniej 5 minut na rozładowanie 

kondensatorów.
Należy chronić elementy elektryczne przed wodą i wilgocią.

NIEBEZPIECZEŃSTWO OBRAŻEŃ LUB ŚMIERCI W 
PRZYPADKU BRAKU LUB USZKODZENIA ZABEZPIECZEŃ
Brak urządzeń zabezpieczających powoduje niebezpieczeństwo i 
może spowodować oparzenia oraz inne obrażenia i szkody. 
Niniejsza instrukcja nie zawiera wszystkich wymaganych 
schematów instalacji urządzeń zabezpieczających.
ź Zainstalować na obiegach wymagane zabezpieczenia.
ź Należy przekazać Użytkownikowi informację o 

zabezpieczeniach urządzenia.
ź Należy przestrzegać obowiązujących norm oraz przepisów 

krajowych i międzynarodowych.

RYZYKO USZKODZENIA URZĄDZENIA
Urządzenie NIE MOŻE pracować bez wody. Nie włączać 
zasilania, jeżeli instalacja nie zostanie całkowicie wypełniona 
wodą.

PRZEPISY I NORMY
Podczas instalacji, uruchomienia i obsługi urządzenia należy 
przestrzegać przepisów, dyrektyw, przepisów technicznych, norm 
i przepisów w ich aktualnej wersji.
ź Wyłącznik urządzenia ma zapewniać całkowite wyłączenie w 

stałym połączeniu z siecią zasilania, zgodnie z zasadami 
instalacji.

ź Wyłączniki elektryczny urządzenia musi być łatwo dostępny.
ź Zasilanie musi być zgodne z przepisami obowiązującymi w 

kraju instalacji.
ź Zabezpieczyć urządzenie wyłącznikiem wielobiegunowym z 

rozwarciem styków co najmniej 3 mm oraz uziemienie.
ź Jeżeli kabel zasilający jest uszkodzony, musi zostać on 

wymieniony przez producenta lub jego serwis posprzedażny.
ź Jeżeli kabel zasilający jest uszkodzony, należy go wymienić 

na oryginalny zestaw dostępny u producenta lub w serwisie 
posprzedażnym.

ź Wylot z zaworu bezpieczeństwa musi znajdować się na 
wolnym powietrzu.

ź Zawór bezpieczeństwa jest zamontowany na skraplaczu 
pompy ciepła. Należy się upewnić, że odpływ jest tak 
ustawiony, aby woda nie rozpryskiwała się na elementy 
elektryczne.

KONSERWACJA - ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Konserwacja i przeglądy urządzenia muszą być przeprowadzane 
obowiązkowo co najmniej raz w roku przez wykwalifikowanego 
specjalistę.

1.1. WYMOGI BEZPIECZEŃSTWA

1.2. DOKUMENTACJA

Niniejsza instrukcja stanowi integralną część urządzenia. Przed 
instalacją urządzenia oraz jego uruchomieniem należy dokładnie 
zapoznać się z zaleceniami instrukcji.

Należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń bezpieczeństwa 
znajdujących się w niniejszej instrukcji.

Producent (przedstawiciel producenta) nie ponosi 
odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem 
zapisów instrukcji, błędnej obsługi, instalacji i użytkowania 
urządzenia.

W związku z ciągłym rozwojem produktów, producent zastrzega 
sobie prawo do wprowadzania zmian w urządzeniach i zapisach 
instrukcji.

Instrukcję oraz całą dokumentację kotła należy przekazać 
Użytkownikowi. Całą dokumentację tą należy zachować i 
przechowywać w łatwo dostępnym miejscu.

3

1.3. CERTYFIKATY

Urządzenie to jest zgodne z międzynarodowymi normami 
bezpieczeństwa elektrycznego IEC 60335-1, IEC 60335-2-102.

Oznakowanie CE na urządzeniu potwierdza jego zgodność z 
następującymi dyrektywami wspólnotowymi:
ź Dyrektywa niskonapięciowa (LV): 2014/35/EU.
ź Dyrektywa w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej 

(EMC): 2014/125/UE.
ź Dyrektywa Ecodesign: 2013/813/UE.

Każda ingerencja w obieg chłodniczy musi 
być przeprowadzona przez 
wykwalifikowanego specjalistę ze 
świadectwem kwalifikacji kategorii I.

Czynnik chłodniczy R290 znajdujący się w 
obiegu pompy ciepła nie stanowi zagrożenia 
dla środowiska, ale jest łatwopalny.
ź Czynnik chłodniczy R290 jest bezwonny.
ź Należy zwrócić szczególną uwagę aby nie 

uszkodzić rurek obiegu chłodniczego.
ź Nie zbliżać się do urządzenia z otwartym 

płomieniem lub substancjami 
łatwopalnymi.

ź W przypadku wycieku czynnika 
chłodniczego należy odłączyć zasilanie, 
wywietrzyć pomieszczenie i 
skontaktować się z autoryzowanym 
serwisem.

ź Zabronione jest palenie lub dziurawienie 
urządzenia.

ź W przypadku podejmowania interwencji 
na obiegu chłodniczym należy w 
pierwszej kolejności odzyskać czynnik 
chłodniczy.

OBIEG CHŁODNICZY



NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z ZALECENIAMI 
INSTRUKCJI PRZED PODJĘCIEM WSZELKICH
DZIAŁAŃ

NIE WYRZUCAĆ DO ŚMIECI!
NALEŻY PRZESTRZEGAĆ PRZEPISÓW 
DOTYCZĄCYCH UTYLIZACJI I SELEKCJI 
ODPADÓW ELEKTRYCZNYCH I 
ELEKTRONICZNYCH

AMPERAŻ BEZPIECZNIKA (A)

ZAWIERA GAZY ŁATWOPALNE

MOC CIEPLNA URZĄDZENIA:
NOM:   NOMINALNA
MAKS: MAKSYMALNA

CWU - CIEPŁA WODA UŻYTKOWA
ZWU - ZIMNA WODA UŻYTKOWA
T° - TEMPERATURA
PC - POMPA CIEPŁA

1.4. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE

Przewóz urządzenia odbywa się na ryzyko odbiorcy.
Po odbiorze urządzania i przed jego montażem, należy dokładnie 
sprawdzić otrzymany produkt pod kątem ewentualnych 
uszkodzeń oraz jego kompletności.

Dopuszczalna temperatura transportu i magazynowania 
urządzenia wynosi od -20°C do 60°C. Urządzenie należy 
transportować i magazynować na palecie w oryginalnym 
opakowaniu, w pozycji poziomej, opróżniony z wody, z dala od 
działających urządzeń grzewczych i innych źródeł ciepła.

Podczas transportu wózkiem widłowym urządzenie musi 
pozostać zamontowana na drewnianej palecie. Wszelkie 
manewry i podnoszenie należy wykonywać z małą prędkością. 
Produkt powinien być zabezpieczony przed upadkiem.

1.5. TRANSPORT RĘCZNY

WAŻNE OSTRZEŻENIA I ZALECENIA
UWAGA
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RODZAJ I ILOŚĆ CZYNNIKA CHŁODNICZEGO.
PS HIGH: MAKS. WYSOKIE CIŚNIENIE ROBOCZE.
PS LOW:  MAKS. NISKIE CIŚNIENIE ROBOCZE.

321

kg

Pompę ciepła można transportować ręcznie. Transport i montaż 
pompy ciepła dopuszczalny jest wyłącznie w pozycji poziomej.

Do przenoszenia urządzenia przeznaczone są cztery pasy. 
Zabronione jest chwytanie podczas transportu urządzenia za  
złącza hydrauliczne.

1.6. SYMBOLE I SKRÓTY
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ź użytkowanie pompy ciepła w atmosferze 
gazów żrących lub materiałów 
łatwopalnych i wybuchowych;

ź praca pompy ciepła w atmosferze 
powietrza tłustego, zakurzonego lub 
skażonego aerozolami;

ź podłączenie się do przewodów 
wentylacyjnych odprowadzających parę 
wodną;

ź uruchamianie urządzenia bez wody. 

2.2. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

ź KABEL EKRANOWANY 2-ŻYŁOWY O DŁUGOŚCI 10 m
Podłączenie pomiędzy jednostką zewnętrzną i pilotem.

ź ZESTAW POŁĄCZEŃ HYDRAULICZNYCH 
W zestawie: 1 x zawór filtrujący 1", 1 x zespół zaworu 
bezpieczeństwa 1", 1 x przyłącze hydrauliczne (redukcja 
wew. 3/4" - wew. 1" + złączka 1" zew.-zew.)

2.3. AKCESORIA DOSTĘPNE W OPCJI

ź KABEL EKRANOWANY 2-ŻYŁOWY O DŁUGOŚCI 20 m
Podłączenie pomiędzy jednostką zewnętrzną i pilotem w 
miejsce standardowego kabla o długości 10 m
nr ref. 753102

ź ZEWNĘTRZNY PRZEWÓD GRZEWCZY
Podgrzewanie systemu odprowadzenia kondensatu.
Zabezpieczenie przeciw zamarzaniu.
nr ref. 754101

ź ZESTAW POŁĄCZEŃ HYDRAULICZNYCH 
Zestaw węży elastycznych zew.-wew. 1” do oddzielenia 
pompy ciepła od reszty instalacji hydraulicznej.
nr ref. 754204

ź ZESTAW POZIOMUJĄCY DO POMPY CIEPŁA
Umożliwia podniesienie pompy ciepła i wyrównanie różnic w 
poziomie gruntu.
nr ref. 754600

2. OPIS URZĄDZENIA

3

2 1

4

5 6

7

1. Kompresor
2. Reduktor ciśnienia 
3. Parownik
4. Skraplacz

Pompa ciepła działa jako system zamknięty pod ciśnieniem, w 
którym czynnik chłodniczy krąży jako nośnik energii.

Parownik    jest wymiennikiem chłodniczym, który pozyskujący 3
energię z powietrza. Wilgoć zawarta w powietrzu skrapla się w 
kontakcie z zimną powierzchnią parownika i jest odprowadzana 
przez system odprowadzania kondensatu   .7

Skraplacz    jest wymiennikiem płytowym podłączonym do 4
instalacji grzewczej    pomieszczeń.6

Pompa ciepła HRC funkcjonuje w zakresie temperatur 
zewnętrznych od -20°C do 40°C.

5. Wentylator
6. Zasilanie / powrót obiegu ogrzewania
7. Odprowadzenie kondensatu

2.1. FUNKCJONOWANIE

UWAGA
Pompa ciepła HTi przeznaczona do funkcjonowania w trybie 
ogrzewania. NIE POSIADA FUNKCJI CHŁODZENIA.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za użytkowanie 
urządzenia niezgodne z jego przeznaczeniem.

ZABRONIONE JEST:
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3. INSTALACJA
3.1. PODSTAWOWA KONFIGURACJA INSTALACJI

E

ź Pompa ciepła przeznaczona jest do montażu wyłącznie na zewnątrz budynku. Montaż wewnątrz 
budynku jest zabroniony.

ź Należy usunąć wszelkie przeszkody, które mogą zakłócić swobodny przepływ powietrza przez 
wentylator i wymiennik pompy ciepła.

ź Pompę ciepła należy osłonić od głównych kierunków wiatru.

ź W pobliżu źródeł ciepła, materiałów palnych lub czerpni powietrza.
ź W zamkniętych pomieszczeniach.
ź Przy wylotach wentylacyjnych zakładów pracy lub kuchni. Kurz i tłuste opary mogą spowodować 

osad na lamelach parownika i mogą spowodować spadek wydajności urządzenia.
ź W strefach emisji gazów palnych, oparów żrących lub alkalicznych, które mogą trwale uszkodzić 

wymiennik ciepła z miedzi i aluminium.

ZABRONIONA JEST INSTALACJA POMPY CIEPŁA:

ź Unikać instalacji pompy ciepła w pobliżu okien, narożników budynku i w miejscach mogących 
powodować rezonans.

ź Rekuperator kondensatu musi być zamontowany z zachowaniem odpowiedniego nachylenia. 
Podstawę rekuperatora należy wypoziomować.

ź Należy zapewnić odpowiedni dostęp do pompy ciepła, umożliwiający przeprowadzenie przeglądów 
i ewentualnej naprawy urządzenia.

WAŻNE ZASADY INSTALACJI



3.2. MIEJSCE INSTALACJI

Pompa ciepła przeznaczona jest DO INSTALACJI NA
ZEWNĄTRZ budynku, z uwzględnieniem wolnej przestrzeni
wokół urządzenia, z dala od zanieczyszczeń i pyłów.
Pompa ciepła HTi zabezpieczona jest przed opadami deszczu 
ale może również pracować pod pokryciem dachowym przy
zapewnieniu dobrego przepływu powietrza.

WPŁYW MIEJSCA INSTALACJI NA HAŁAS

WOLNA PRZESTRZEŃ INSTALACJA PRZED ŚCIANĄ
+3dB (A)

INSTALACJA W NAROŻNIKU
+6dB (A)

INSTALACJA NA 
ODGRODZONYM TERENIE

+9dB (A)

3.2.1. PRAWIDŁOWE MIEJSCE INSTALACJI

SĄSIEDNI
BUDYNEK

SĄSIEDNI
BUDYNEK

Ekran dźwiękowy wykonany z materiałów dźwiekochłonnych

SĄSIEDNI
BUDYNEK

Zachowanie odpowiedniej
odległości od okna

q

3.2.2. ODLEGŁOŚCI MINIMALNE

3.2.3. NIEPRAWIDŁOWE UMIEJSCOWIENIE
POMPY CIEPŁA

MINIMALNE ODLEGŁOŚCI, KTÓRE NALEŻY ZACHOWAĆ 
PRZY MONTAŻU POMPY CIEPŁA

≥ 30 cm

≥ 1 m

≥ 1 m

≥ 30 cm

≥ 30 cm

≥ 2 m

Pod oknem

q

q

q

SĄSIEDNI
BUDYNEK

q
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3.3. MONTAŻ POMPY CIEPŁA 
DO PODŁOŻA

Pompę ciepła należy ustawić na stabilnym, 
twardym podłożu, podniesionym nad  
poziom gruntu, w celu zabezpieczenia
urządzenia przed zalaniem i zasypaniem 
śniegiem.

ź Odkręcić 4 uchwyty mocujące pompę ciepła do palety 
transportowej   .1

ź Przymocuj pompę ciepła do podłoża za pomocą 4 uchwytów 
mocujących    pozyskanych z palety, podkładając pod nie 4 1
elementy antywibracyjne    dostarczone z urządzeniem.2

Należy zapewnić poprawne odprowadzenie kondensatu 
powstającego w trakcie pracy pompy ciepła oraz w procesie 
odmrażania. Należy zachować drożność kanału i odpływu   . 1
Muszą być wolne od wszelkich zanieczyszczeń (liści, trawy itp.).

W zimne dni na parowniku może tworzyć się lód. Pompa ciepła 
posiada automatyczny system odmrażania, który eliminuje to 
zjawisko. Nie usuwać lodu za pomocą żadnych narzędzi ze 
względu na niebezpieczeństwo uszkodzenia wymiennika.

Skropliny można odprowadzić do kanalizacji za pomocą 
opcjonalnego zestawu (nr ref. 754101), składającego się ze 
wzmocnionej rury PVC i przewodu grzewczego umożliwiającego 
przepływ kondensatu w przypadku mrozu.

Możliwe jest również swobodne (grawitacyjne) odprowadzenie 
kondensatu przez odpływ w tylnej części pompy ciepła. W tym 
przypadku należy zapewnić system rozprowadzenia skroplin w 
głąb gruntu.

2
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3.4. INSTALACJA HYDRAULICZNA
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3.4.1. PODŁĄCZENIE HYDRAULICZNE DO PILOTA

Należy zastosować odpowiednie przekroje rur do wykonania 
połączenia hydraulicznego pomiędzy pilotem a pompą ciepła. 
Wszystkie rury należy zaizolować termicznie, w szczególności 
dotyczy to rur łączących pilota i pompę ciepła.
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2

1

4

1 -  pilot

2 -  pompa ciepła HTi

3 -  zawór bezpieczeństwa G1" zew. - ustawiony na 2,5 bara

4 -  zawór z filtrem G1" zew.

Pompa ciepła HRC wyposażona jest w 
zawór bezpieczeństwa ustawiony na 
2,5 bara. Utrzymywać ciśnienie robocze 
poniżej poziomu 2,5 bara.

3.4.2. FILTR NA POWROCIE POMPY CIEPŁA

Należy zapewnić odpowiedni przepływ, tak aby różnica 
temperatur pomiędzy zasileniem a powrotem pompy ciepła nie 
przekraczała 5°C przy funkcjonowaniu w trybie ogrzewania z 
pełną mocą (należy przeprowadzić pomiary podczas 
funkcjonowania pompy ciepła w trybie ogrzewania).

Połączenia hydrauliczne pomiędzy pilotem a pompą ciepła 
muszą mieć odpowiednio dobrane przekroje w celu zapewnienia 
dobrej wymiany ciepła. 

Na podstawie poniższych tabel dobrać odpowiednie przekroje w 
stosunku do długości połączeń pomiędzy pilotem a pompą 
ciepła.

Odległość między PC a pilotem < 10 m
(odpowiednik 20 m strat liniowych ciśnienia) 22 / 24

Odległość między PC a pilotem od 10 m do 15 m
(odpowiednik 30 m strat liniowych ciśnienia) 24 / 26

Odległość między PC a pilotem od 15 m do 25 m
(odpowiednik 50 m strat liniowych ciśnienia) 28 / 30

MODEL POMPY CIEPŁA

Minimalny przepływ nominalny 1050 L/h

Ciśnienie maksymalne 2,5 bara

1350 L/h

2,5 bara

HTi 8 kWHTi 6 kW

Średnica podłączenia 1" 1"

Odległość między PC a pilotem od 25 m do 50 m
(odpowiednik 50 m strat liniowych ciśnienia) 32 / 34

MINIMALNA ŚREDNICA RUR DLA POMP CIEPŁA HTi 6 / HTi 8

Należy wyposażyć instalację w odpowietrzniki.

Połączenia hydrauliczne mogą być wykonane z rur miedzianych, 
stalowych lub rur z polietylenu, o minimalnej średnicy 1”.

Na powrocie i zasilaniu pompy ciepła należy obowiązkowo 
zamontować elastyczne rury dostarczone wraz z urządzeniem .

Należy obowiązkowo zamontować zawór 1” z filtrem 500 μm na 
powrocie do pompy ciepła.
ź Przy montażu przestrzegać kierunku przepływu (strzałka na 

zaworze).
ź Oczyszczać filtr regularnie, co najmniej raz w roku.

Przy pierwszym uruchomieniu pompy 
obiegowej pompy ciepła filtr należy 
oczyścić kilkakrotnie. Przed każdym 
czyszczeniem filtra zatrzymać pompę 
obiegową.

UWAGA:
Dodatkowe zalecenia dotyczące połączenia hydraulicznego 
znajdują się w instrukcji pilota.

3.5. PODŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE

3.5.1. ZALECENIA WSTĘPNE

Należy sprawdzić czy zasilanie elektryczne jest odpowiednie do 
mocy pompy ciepła wraz z zestawem grzałek z uwzględnieniem 
pozostałego zapotrzebowania budynku na energię elektryczną.

Wszelkie prace przy elementach elektrycznych muszą być 
wykonywane przez wykwalifikowanego specjalistę. Przed 
rozpoczęciem prac na należy odłączyć urządzenie od zasilania.

Fabryczne połączenia elektryczne mogą 
ulec zerwaniu podczas transportu.
ź Aby uniknąć zwarcia lub przegrzania 

należy przed uruchomieniem sprawdzić 
wszystkie połączenia elektryczne.

Należy bezwzględnie przestrzegać zasad 
bezpieczeństwa oraz obowiązujących 
norm i przepisów prawa.
ź Podłączenie głównego przewodu  

zasilania musi być wykonane zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa.

ź Przekroje przewodów muszą być 
odpowiednio dobrane do wartości 
prądu, jakości przewodników, 
materiałów izolacyjnych, długości 
przewodów itp.

Każde urządzenie dostarczane jest z fabrycznie wykonanym
okablowaniem. Należy jednak wykonać podłączenia:
ź zasilania głównego pompy ciepła oraz modułu sterującego,
ź przewodu komunikacji łączącego pilot z pompą ciepła 

(dostarczonego z urządzeniem, standardowa długość 10m).

Producent (wyłączny importer) w żadnym wypadku nie może być 
pociągnięty do odpowiedzialności za nieprawidłowe wykonanie 
podłączeń, nieodpowiednio dobrane przekroje kabli lub nie 
przestrzeganie obowiązujących przepisów i norm przy 
wykonywaniu podłączeń elektrycznych.

9



LISTWA PODŁĄCZENIOWA
Listwa podłączeniowa posiada zaciski w systemie «Cage 
Clamp».

ź Dla podłączeń sterowania 2,5 mm² lub 4 mm² 
- użyć śrubokręta płaskiego z końcówką 
3,5 x 0,4 mm.

ź Do podłączenia zasilania 6 mm² - użyć 
śrubokręta płaskiego z końcówką 
5,5 x 0,8 mm.

1.  Wprowadzić śrubokręt w otwór znajdujący się 
tuż pod numerem oznaczającym daną sekcję

2.  Wprowadzić kabel w podważony zacisk 
3.  Wyciągnąć śrubokręt w celu zakleszczenia 

kabla

10

UWAGA:
Długości odizolowania końcówek kabli:
ź dla kabli sterowania o średnicy 2,5 mm² - od 8 do 10 mm;
ź dla kabli sterowania o średnicy 4 mm² - od 10 do 12 mm;
ź dla kabli zasilania - od 13 do 15 mm.

3.5.2. DOSTĘP DO LISTWY PODŁĄCZENIOWEJ

3

2

1
1

1
1

2

  .  Odkręcić 2 śruby1
  .  Przesunąć panel w dół 2
  .  Pociągnąć panel do siebie3

  .  Odkręcić 2 śruby1
  .  Przesunąć płytę w górę a 2

następnie pociągnąć do 
siebie

3.5.3. ZALECENIA PRZY PODŁĄCZENIU ZASILANIA

UWAGA:
Należy zweryfikować:
ź Wartość natężenia prądu.
ź Ilość i przekroje przewodów zasilania.
ź Dobór bezpieczników.

Zasilanie musi być dostarczane z urządzenia z zabezpieczeniem 
i odcięciem elektrycznym, zgodnie z obowiązującymi normami i 
przepisami.

Urządzenie posiada znak CE i jest zgodne z następującymi
dyrektywami:
ź niskonapięciową nr 2006/95/WE (2014/35/UE);
ź kompatybilności elektromagnetycznej nr 2004/108/CE.
Należy sprawdzić kabel uziemienia, jego średnicę oraz jego 
podłączenie z uziemieniem.
Sprawdzić napięcie i częstotliwość zasilania:
ź 230V -10% do +6% 50Hz dla modeli jednofazowych + 

uziemienie.

3.5.4. PODŁĄCZENIE ZASILANIA

Pompa ciepła HTi posiada certyfikat zgodności CE, m.in. z normą 
PN-EN 61000-3-3 i PN-EN 61000-3-11.

Przewód zasilania należy dobrać uwzględniając:
ź maksymalne natężenie prądu,
ź odległość pomiędzy pompą ciepła a źródłem zasilania,
ź zabezpieczenie elektryczne,
ź eksploatację przewodu neutralnego.

UWAGA:
Ostrożnie odizolować kable tuż przed ich podłączeniem i
upewnić się że miedź jest w dobrym stanie.

Odizolowanie i montaż kabli i należy przeprowadzić zgodnie z
wymogami i obowiązującymi normami instalacyjnymi.
Jeżeli kabel zasilania jest uszkodzony, musi być on wymieniony
przez wykwalifikowanego specjalistę.

MODEL POMPY CIEPŁA

Długość przewodu zasilania 2 m

Zasilanie 230 V mono

2 m

230 V mono

HTi 8 kWHTi 6 kW

Maksymalny pobór mocy 3,5 kVA 3,5 kVA

Maksymalne natężenie prądu

Maksymalne natężenie przy rozruchu

Rozrusznik progresywny kompresora

Tryb regulacji pompy ciepła

Kalibracja wyłącznika

(1)Przekrój kabli zasilania 

15 A

15 A

NIE

Prędkość
zmienna

16 A mono

3G 2,5 mm²

15 A

15 A

NIE

Prędkość
zmienna

16 A mono

3G 2,5 mm²

podane przekroje są zalecane. Muszą być sprawdzone i dostosowane do wymogów instalacji 
wg obowiązujących norm. Jeżeli długość kabla przekracza 15 m. i jeżeli sieć jest podatna na 
obniżenie napięcia większe niż 10 V, należy użyć kabla o większej średnicy.

(1)
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3.5.5. PRZEWÓD KOMUNIKACJI MIĘDZY POMPĄ CIEPŁA I PILOTEM  (BUS)

1

N  -  neutralny

PE  -  uziemienie

L  -  faza

1  -  pilot

2  -  przewód komunikacji między pompą ciepła i pilotem - BUS

A  -  brązowy

B  -  biały

GND  -  czarny

2

GND

B

A
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4. UTRZYMANIE I SERWIS
W celu utrzymania stałej sprawności pompy 
ciepła, należy wykonywać regularne 
przeglądy.
Zalecany jest coroczny przegląd obiegu 
grzewczego, wykonywany przez 
wykwalifikowanego specjalistę.
Wszelkie interwencje na obiegu 
chłodniczym muszą być obowiązkowo 
wykonywane przez wykwalifikowanego
specjalistę, posiadającego odpowiednie
uprawnienia.
Przed podjęciem jakiejkolwiek interwencji i 
otwarciem obudowy należy wyłączyć 
urządzenie z zasilania.

4.1. UWAGI WSTĘPNE

Po kilku dniach od uruchomienia pompy ciepła należy sprawdzić 
szczelność obiegu hydraulicznego oraz czy odprowadzenie 
kondensatu przebiega prawidłowo.

UWAGA:
W trakcie wykonywania czynności serwisowych lub w  
przypadku utylizacji urządzenia, należy przestrzegać przepisów 
ochrony środowiska dotyczących odzysku, recyklingu i 
utylizacji.

4.2. OBIEG HYDRAULICZNY

W zakres obsługi obiegu wody wchodzi: płukanie instalacji z 
nagromadzonych osadów, sprawdzenie i czyszczenie filtrów oraz 
ich ewentualna wymiana.

Okresowo należy sprawdzić czy odprowadzenie kondensatu 
przebiega prawidłowo.

4.3. OBSŁUGA POMPY CIEPŁA

Pompa ciepła HTi zawiera czynnik chłodniczy R290 (propan).
Nie podlega ona ograniczeniom związanym ze szkodliwym 
wpływem na atmosferę oraz żadnym obowiązkowym kontrolom 
szczelności przez autoryzowany serwis.

Zaleca się przeprowadzanie regularnych corocznych przeglądów
z czyszczeniem lamelek parownika za pomocą odkurzacza lub 
wody, w przypadku jeżeli są one zanieczyszczone przez kurz.

Nie stosować urządzeń typu karcher (lub 
innych myjek ciśnieniowych) do 
czyszczenia urządzenia. Istnieje duże ryzyko 
uszkodzenia lamelek.

W przypadku interwencji na obiegu chłodniczym lub instalacji 
elektrycznej pompy ciepła, należy przestrzegać następujących 
zaleceń:
ź Wszelkie interwencje na obiegu chłodniczym muszą być 

wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanego specjalistę 
z odpowiednimi uprawnieniami.

ź Odgazowanie obiegu chłodniczego do atmosfery jest 
zabronione. Należy obowiązkowo odebrać czynnik przed 
każdą interwencją na obiegu.

ź Pompa ciepła HRC zawiera czynnik chłodniczy R290 
(propan). Czynnik ten jest łatwopalny, więc każda interwencja 
na obiegu chłodniczym musi być wykonywana przez 
wykwalifikowanego specjalistę wyposażonego w odpowiednie 
oprzyrządowanie.

ź Wszelkie czynności związane z odbiorem oraz napełnianiem 
czynnika chłodniczego należy wykonywać przy wyłączonym 
zasilaniu.

ź Nie palić i nie zbliżać się do urządzenia z otwartym 
płomieniem (zapalniczka, palnik). W przypadku interwencji na 
obiegu chłodniczym wymagających spawania obieg musi 
zostać opróżniony pompą podciśnieniową a następnie 
napełniony azotem.

Należy pamiętać, że część czynnika 
chłodniczego może pozostać w niektórych 
częściach obiegu nawet po jego opróżnieniu 
i odpowietrzeniu azotem. Istnieje możliwość 
pojawienia się płomienia.

4.4. OBSŁUGA ELEMENTÓW 
ELEKTRYCZNYCH

ź Przed każdą interwencją na instalacji 
elektrycznej należy obowiązkowo 
wyłączyć urządzenie z zasilania.

ź Należy chronić elementy elektryczne 
przed stycznością z wodą.

ź Sprawdzić czy kable zasilania są prawidłowo podłączone do 
listwy podłączeniowej na pompie ciepła i pilocie.

ź Sprawdzić czy końcówki kabli nie wykazują śladów utlenienia 
lub przegrzania.

ź Sprawdzić czy podłączenia są poprawnie umocowane na 
stykach rozruszników kompresorów (poprawne dokręcenie 
styków).

ź Odkurzyć skrzynkę elektryczną i sprawdzić styki.
ź Sprawdzić podłączenie uziemienia.

4.5. ODCZYT LICZNIKÓW

Stan liczników można odczytać na ekranie pilota.

Zob. u Instrukcja Pilota



4.6.1. CZUJNIK ZASILANIA I POWROTU PC
- CZUJNIK TEMPERATURY POWIETRZA -

CZUJNIKI KOMPRESORÓW

4.6. CZUJNIKI POMPY CIEPŁA
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4.7. MODYFIKACJE URZĄDZENIA

Wszelkie modyfikacje urządzenia są zabronione. Każda wymiana 
komponentów musi być przeprowadzona przez autoryzowany 
serwis wyłącznie na oryginalne części producenta.

4.8. WYŁĄCZENIE Z UŻYTKOWANIA

4.8.1. TYMCZASOWE WYŁĄCZENIE 
Z EKSPLOATACJI

W przypadku dłuższego czasu przerwy w zasilaniu urządzenia, 
należy skontaktować się z wykwalifikowanym specjalistą w celu 
opróżnienia urządzenia lub zabezpieczenia go przed 
zamarzaniem.

4.8.2. OSTATECZNE WYCOFANIE 
URZĄDZENIA Z EKSPLOATACJI

Ostateczne wycofanie urządzenia z eksploatacji należy zgłosić 
wykwalifikowanemu instalatorowi.

4.9. UTYLIZACJA I RECYKLING

Utylizację urządzenia należy zlecić wykwalifikowanemu 
instalatorowi.

Znaczenie symbolu:
ź Nie wyrzucać produktu wraz z pozostałymi odpadami 

domowymi.
ź Produkt należy oddać do punktu zbiórki zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego.

4.9.1. UTYLIZACJA CZYNNIKA CHŁODNICZEGO

Pompa ciepła zawiera czynnik chłodniczy R290 (propan).
ź Utylizację czynnika chłodniczego zlecać wyłącznie 

wykwalifikowanym specjalistom.
ź Przestrzegać wszelkich obowiązujących warunków 

bezpieczeństwa.
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1

4

5

6 7

8

9
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23

17

11

15

14

19

16

18

21

20

22

13
12

NR OPISHTi 6 kW

1 4994445

2 4994307

3 1473042

4 4994304

5 4994306

6 1473040

7 1473041

8 1239269

9 1239268

10 1239225

11 1473030

12 1244594

13 4994697

14 1244833

15 1244577

16 1244522

17 1244834

18 1239128

19 4994309

20 1657757

21 1244856

22 1244595

23 1239242

-- 4994310

4994445 Zespół kompresora

4994308 Płytowy wymiennik ciepła - skraplacz

1473043 Parownik

4994305 Zespół zaworu 4-drogowego

HTi 8 kW

4994306 Zespół zaworu rozprężnego

1473040 Zbiornik gazu

1473041 Filtr gazu

1239269

1239268

1239225

1473030

1244594

4994697

1244833

1244577

1244522

1244834

1239128

4994309

1657757

1244856

1244595

1239242

4994310

-- 1244728 1244728

-- 1244853 1244853

Presostat wysokiego ciśnienia

Czujnik ciśnienia - wysokie ciśnienie

Czujnik ciśnienia - niskie ciśnienie

Przyłącze ładowania

Wentylator

Obudowa wentylatora

Czujnik temperatury wody na wejściu

Czujnik temperatury wody na wyjściu

Czujnik temperatury powietrza

Czujnik temperatury kompresora

Zawór bezpieczeństwa  2,5 bara

Panel górny obudowy

Izolacja kompresora

Płyta elektroniczna C9

Podłączenia mocy kompresora

Cewka zaworu 4-drogowego

Kompletny zestaw okablowania

Kabel komunikacji C9

Kabel grzewczy zbiornika

5. LISTA CZĘSCI ZAMIENNYCH
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Gwarancja obejmuje części zamienne pompy ciepła HTi przez okres 
dwóch (2) lat od daty uruchomienia i odesłania karty gwarancyjnej do 
producenta (wyłącznego przedstawiciela marki AUER w kraju), lub - w 
przypadku braku dokumentu gwarancji - od daty wyprodukowania 
urządzenia.

Jeżeli uruchomienie urządzenia wykonane jest przez autoryzowany 
serwis AUER, udzielana jest dodatkowa pełna gwarancja na okres 
jednego (1) roku: pełna gwarancja przez pierwszy rok (części, 
robocizna i dojazd), a następnie dwa (2) lata na części.

Gwarancji udziela Producent.

Gwarancja obejmuje wszelkie wady fabryczne, pod warunkiem, że 
urządzenie zostało zainstalowane przez wykwalifikowany personel, 
zgodnie z zasadami zawartymi w instrukcji obsługi, regułami i przepisami 
dotyczącymi podłączeń elektrycznych oraz instalacji hydraulicznych.

Gwarancja ograniczona jest do dostarczenia części, w których 
stwierdzono wadę lub awarię. Wady lub awarie poszczególnych części 
nie powodują wymiany całego urządzenia. Gwarancja na wymienione 
części kończy się razem z gwarancją całego urządzenia.

W razie konieczności, część lub całe urządzenie musi być odesłane do 
producenta, ale tylko po uprzedniej zgodzie działu technicznego 
producenta (wyłącznego przedstawiciela marki AUER w kraju). Koszty 
robocizny, pakowania i wysyłki leżą po stronie użytkownika. Naprawa 
urządzenia nie pociąga za sobą w żadnym przypadku możliwości 
odszkodowania.

Gwarancja obejmuje wyłącznie urządzenie marki AUER oraz jego części, 
z wyłączeniem zewnętrznych elementów instalacji elektrycznej i 
hydraulicznej.

Gwarancja nie obowiązuje w przypadku braku zapewnienia lub 
nieodpowiedniej obsługi serwisowej urządzenia. Regularna obsługa 
serwisowa jest niezbędna do zapewnienia prawidłowego i trwałego 
funkcjonowania urządzenia. Obsługa serwisowa urządzenia musi być 
wykonywana przez wykwalifikowany personel. W przeciwnym razie 
gwarancja jest anulowana.

W przypadku wystąpienia nieszczęśliwych zdarzeń losowych (wypadki, 
katastrofy itp), urządzenie musi pozostać na swoim miejscu i nie należy 
wykonywać na nim żadnych dalszych interwencji.

Gwarancja nie obejmuje wad lub uszkodzeń które mogły powstać na 
skutek:
ź niewłaściwego użytkowania (inne niż do celów domowych), 

niedbałości, niewłaściwego przenoszenia lub magazynowania.
ź niewłaściwej instalacji lub instalacji niezgodnej z niniejszą instrukcją 

lub z praktyką zawodową.
ź złej jakości wody.
ź niedostatecznej obsługi.
ź modyfikacji lub transformacji produktu.
ź działania ciał obcych, ognia, trzęsienia ziemi, powodzi, uderzenia 

pioruna, gradu, huraganu lub jakichkolwiek innych katastrof 
naturalnych.

ź przemieszczenia, braku równowagi, upadku lub nieodpowiedniej 
powierzchni, na której urządzenie jest zainstalowane.

ź wszelkich innych przypadków, w których defekty nie wynikają z wady 
produktu.

ź zmian kolorystycznych urządzenia lub szkód spowodowanych przez 
zanieczyszczenie powietrza lub wystawienie na działanie produktów 
chemicznych lub zmianom wynikającym ze złej pogody.

ź zabrudzenie, zatłuszczenie, plamy, rdzę lub wszelkiego rodzaju 
nalotów i plam, które spowodowały uszkodzenie powierzchni 
urządzenia.

6. WARUNKI GWARANCJI

6.1.2. OGRANICZENIA GWARANCJI

6.1.1. INFORMACJE WSTĘPNE

6.1. WARUNKI SZCZEGÓŁOWE

6.1.2.1. WODA W OBIEGU GRZEWCZYM

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku:
ź Instalacji akcesoriów nie odpowiadających zaleceniom producenta.
ź Instalacji akcesoriów innych niż te od autoryzowanych dystrybutorów.

6.1.2.6. AKCESORIA

6.1.2.2. PRZEMIESZCZANIE

Gwarancja nie obowiązuje w przypadkach:
ź Wszelkie uszkodzenia spowodowane przez wstrząsy lub upadki 

podczas przenoszenia po dostarczeniu z fabryki.
ź Uszkodzenie urządzenia spowodowane przemieszczaniem nie 

zgodnie z zaleceniami zawartymi w niniejszej instrukcji.
ź Uszkodzenie pompy ciepła spowodowane jej przechyleniem lub 

położeniem.

6.1.2.3. MIEJSCE INSTALACJI

Gwarancja nie obowiązuje w przypadkach:
ź Umiejscowienie Pilota w miejscu narażonym na mróz lub złe warunki 

pogodowe.
ź Brak zabezpieczenia urządzeń i instalacji przed zamarzaniem. 
ź Instalacja urządzenia w miejscu niezgodnym z zaleceniami instrukcji.
ź Ustawienie pompy ciepła na podłożu, które nie jest w stanie 

przenieść ciężaru urządzenia.
ź Nieprzestrzeganie zalecenia poziomego ustawienia pompy ciepła.
Producent (wyłączny przedstawiciel marki AUER w kraju) nie odpowiada 
za dodatkowe koszty spowodowane utrudnionym dostępem do 
urządzenia.

6.1.2.4. PODŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE

Gwarancja nie obowiązuje w przypadkach:
ź Nieprawidłowe podłączenia elektryczne, które nie spełniają 

obowiązujących norm krajowych i zaleceń producenta.
ź Nie uwzględnienie schematów podłączeń w instrukcji.
ź Zasilanie elektryczne, które jest wyższe lub niższe od wymaganego 

napięcia.
ź Nie dostosowanie się do przekrojów kabli zasilania.
ź Brak lub niewystarczające zabezpieczenie elektryczne urządzenia 

(bezpieczniki / odcięcia / uziemienie...)
ź Uszkodzenia i szkody wynikające z neutralizacji zabezpieczenia 

termicznego lub braku instalacji odpowiedniego zabezpieczenia 
termicznego w przypadku obiegu ogrzewania podłogowego.

6.1.2.5. PODŁĄCZENIA HYDRAULICZNE

Gwarancja nie obowiązuje w przypadkach:
ź Odwrócenie podłączeń ciepłej / zimnej wody
ź Ciśnienie wody wyższe niż 2,5 bara.
ź Brak, niepoprawny montaż lub blokada grupy bezpieczeństwa.
ź Instalacja grupy bezpieczeństwa, która nie spełnia obowiązujących 

norm krajowych.
ź Zastosowanie używanej grupy bezpieczeństwa.
ź Korozja w następstwie nieprawidłowych podłączeń hydraulicznych 

(bezpośredni kontakt żelaza/miedzi) bez mufy (żeliwo, stal lub 
materiał izolacyjny).

ź Zewnętrzna korozja spowodowana niewłaściwym uszczelnieniem rur.
ź Instalacja niezgodna z zaleceniami instrukcji.

Gwarancja nie obowiązuje w przypadkach:
ź Zasilanie urządzenia i obiegu grzewczego wodą złej jakości, jak np. 

woda deszczowa, woda ze studni itd. lub wodą sieciową o 
agresywnej charakterystyce, która nie spełnia obowiązujących norm 
krajowych i zaleceń producenta (zob. u Instrukcja Pilota).

ź Uruchomienie urządzenia bez uprzedniego napełnienia go (grzanie 
na sucho).

6.1.2.7. PRZEGLĄDY / OBSŁUGA

Gwarancja nie obowiązuje w przypadkach:
ź Brak corocznego przeglądu. Nie przestrzeganie zaleceń z niniejszej 

instrukcji dotyczących obsługi i przeglądów urządzenia.
ź Brak przeglądów parownika i odprowadzenia kondensatu.
ź Zastosowanie nieoryginalnych części zamiennych pochodzących z 

innego źródła niż od producenta.
ź Narażenie na działanie szkodliwych warunków zewnętrznych korpusu 

i obudowy urządzenia.
ź Zbytnie zanieczyszczenie / zakamienienie elementów grzewczych 

oraz elementów bezpieczeństwa.
ź Brak czyszczenia filtrów ochronnych.

ź Brak płukania obiegu grzewczego.
ź Brak uzdatnienia wody przeznaczonej do napełnienia obiegu 

grzewczego zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi i 
instalacji (zob. u Instrukcja Pilota).



16

7. ZAŁĄCZNIKI
7.1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

MODEL POMPY CIEPŁA HTi 6 kW

Temperatura maksymalna 70°C

Czynnik chłodniczy R290 0,42 kg

Zakres temperatury powietrza na zewnątrz -15 do 40°C

Zasilanie elektryczne 230 V mono

Maksymalne natężenie prądu 15 A

Rozrusznik progresywny NIE

Zabezpieczenie elektryczne 16 A mono

Minimalny przekrój przewodów zasilania 3 x 2,5 mm²

Wymiary 1035 mm
820 mm
480 mm

Waga bez wody 92 kg

Nominalny przepływ wody 1050 l/h

Podłączenia hydrauliczne 26/34 zew.

Maksymalne ciśnienie hydrauliczne 2,5 bara

Średnica odprowadzenia kondensatu 18/22 mm

Przepływ powietrza 3500 m³/h

Poziom hałasu z odległości 1 m 52,1 dB(A)

HTi 8 kW

wysokość
szerokość
głebokość

70°C

0,60 kg

-15 do 40°C

230 V mono

3 x 2,5 mm²

1035 mm
1070 mm
480 mm

98 kg

1350 l/h

26/34 zew.

2,5 bara

18/22 mm

3500 m³/h

55,6 dB(A)

15 A

NIE

16 A mono

7.2. TABELE SPRAWNOŚCI

HTi 6 kW

Maksymalna moc grzewcza  [kW]

Nominalna moc grzewcza*  [kW]

COP nominalne*

Maksymalna moc grzewcza  [kW]

Nominalna moc grzewcza*  [kW]

COP nominalne*

Maksymalna moc grzewcza  [kW]

Nominalna moc grzewcza*  [kW]

Maksymalna moc grzewcza  [kW]

Nominalna moc grzewcza*  [kW]

COP nominalne*

Maksymalna moc grzewcza  [kW]

Nominalna moc grzewcza*  [kW]

COP nominalne*

COP nominalne*

T
e
m

p
.

p
o

w
ie

tr
za Temperatura wody

5,67

2,90

6,00

12°C

5,05

4,17

6,00

3,97

4,57

6,00

2,98

4,93

6,00

2,45

4,58

5,50

7°C

2°C

-7°C

-15°C

4,03

2,95

6,00

3,08

2,92

6,00

2,40

2,94

6,00

30/35 40/45 47/55 55/65

3,76

4,22

6,00

3,04

4,27

6,00

2,38

4,19

6,00

3,17

4,51

6,00

2,63

4,56

6,00

2,19

4,58

6,00

2,58

5,16

6,00

2,19

5,11

5,70

1,92

5,33

5,50

2,22

3,87

4,64

1,95

3,60

4,14

1,76

3,56

3,92

HTi 8 kW

Maksymalna moc grzewcza  [kW]

Nominalna moc grzewcza*  [kW]

COP nominalne*

Maksymalna moc grzewcza  [kW]

Nominalna moc grzewcza*  [kW]

COP nominalne*

Maksymalna moc grzewcza  [kW]

Nominalna moc grzewcza*  [kW]

Maksymalna moc grzewcza  [kW]

Nominalna moc grzewcza*  [kW]

COP nominalne*

Maksymalna moc grzewcza  [kW]

Nominalna moc grzewcza*  [kW]

COP nominalne*

COP nominalne*

T
e
m

p
.

p
o

w
ie

tr
za

Temperatura wody

6,54

3,95

8,00

12°C

5,35

6,06

8,00

3,75

6,22

8,00

3,04

6,62

8,00

2,53

5,38

6,70

7°C

2°C

-7°C

-15°C

4,62

4,04

8,00

3,89

4,07

8,00

3,22

4,03

8,00

30/35 40/45 47/55 55/65

4,21

6,04

8,00

3,42

6,01

8,00

2,91

6,07

8,00

3,24

6,21

8,00

2,88

6,45

8,00

2,44

6,44

8,00

2,62

6,59

7,76

2,22

6,58

7,45

2,05

6,41

6,85

2,34

4,88

6,00

2,05

4,64

5,50

1,82

4,54

5,00

* 
D
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o
rm
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w
n
e
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e
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o
n
e
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g
o
d
n
ie

 z
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o
rm

ą
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N
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4
5
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7.3. CERTYFIKATY

Jeżeli niemożliwe jest funkcjonowanie pompy ciepła z powodu 
spadku temperatury zewnętrznej poniżej dopuszczalnego 
zakresu, w przypadku kiedy autoryzowane jest dodatkowe źródło 
ciepła (kocioł), urządzenie jest automatycznie zabezpieczane 
przez Pilota przed zamarzaniem. Pompa ciepła pobiera ciepło z 
obiegu ogrzewania, który jest utrzymywany w temperaturze 
dodatniej przez grzałki elektryczne lub kocioł. Temperatura wody 
w obiegu utrzymywana jest powyżej 5°C. 

Należy zawsze zabezpieczyć rury termicznie. Rury prowadzone 
w gruncie muszą być ułożone w kanałach i odpowiednio 
zabezpieczone, również przed uszkodzeniami mechanicznymi. 

W przypadku instalacji, która nie posiada drugiego źródło ciepła 
lub jeżeli pompa ciepła jest wyłączona w okresie zimowym (np. 
przypadkowe wyłączenie, brak zasilania), należy 
OBOWIĄZKOWO zabezpieczyć wodę w obiegu przed 
zamarzaniem.
Do obiegu grzewczego należy dodać glikol w proporcji min. 25% 
pojemności  lub zabezpieczyć obieg oraz inhibitor antykorozyjny
hydrauliczny pompy ciepła łącznie z jego akcesoriami 
opróżniając go poprzez zawór zlewowy.

Urządzenie to jest zgodne z międzynarodowymi normami 
bezpieczeństwa elektrycznego IEC 60335-1, IEC 60335-2-40.
Oznaczenie CE na urządzeniu potwierdza jego zgodność z 
następującymi dyrektywami wspólnotowymi:
ź Dyrektywa niskonapięciowa (LV): 2014/35/EU.
ź Dyrektywa w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej 

(EMC): 2014/30/UE.
ź Dyrektywa Ecodesign: 2009/125/WE.
ź Ograniczenie stosowania substancji niebezpiecznych 

(ROHS): 2011/65/UE.

7.4. ZABEZPIECZENIE PRZED
ZAMARZANIEM

Nie stosować glikolu monoetylenowego 
(substancja toksyczna).

Dostosować zawartość glikolu w instalacji do minimalnych 
temperatur zewnętrznych w celu ochrony obiegu wody przed 
zamarzaniem (zawartość glikolu nie powinna być niższa niż 
25%):

Temperatura zewnętrzna  [°C]

Zawartość glikolu  [%]

-10

25

-15

30

-20

35

-25

40

W przypadku zastosowania produktu 
rozcieńczanego z wodą, należy wymieszać 
wodę + środek chroniący przed 
zamarzaniem + środek antykorozyjny przed 
wprowadzeniem do instalacji.

ź Należy regularnie kontrolować wartość 
Ph i zawartość procentową glikolu w 
instalacji.

ź Nie dodawać glikolu do istniejącej 
instalacji przed skontrolowaniem czy 
spadek zawartości glikolu nie jest 
spowodowany jej degradacją (pomiar 
wartości Ph).

ź Jeżeli Ph jest kwaśne (<7), należy 
ponownie uzupełnić glikol po uprzednim 
opróżnieniu i opłukaniu instalacji.

Wszelkie uszkodzenia urządzenia 
spowodowane: 
ź złą jakością wody w instalacji, będącą 

przyczyną np. odkładania się kamienia 
lub powstawania korozji;

ź brakiem należytego zabezpieczenia 
urządzenia i instalacji środkami ochrony 
instalacji wg zaleceń instrukcji;

ź niedokładnym odgazowaniem i 
odpowietrzeniem instalacji, 

powoduje UTRATĘ GWARANCJI.

RYZYKO UTRATY GWARANCJI

7.5. UZDATNIANIE WODY 
W OBIEGU GRZEWCZYM

Należy stosować się do zaleceń 
dotyczących jakości wody, dostarczanych 
w dokumentacji dołączonej do urządzenia.

Przed podłączeniem pompy ciepła i Pilota należy 
OBOWIĄZKOWO przeprowadzić płukanie instalacji specjalnie 
przeznaczonym do tego środkiem.
Dokładne płukanie usuwa wszelkie ślady spawania, cząstki 
metali, osady, zanieczyszczenia itp. z grzejników, ogrzewania 
podłogowego itp. Chroni to wymiennik pompy ciepła i zapobiega 
zatkaniu filtra zainstalowanego na powrocie ogrzewania.

Materiały wykorzystywane do wykonania instalacji grzewczych są 
różnorodne. Może więc pojawić się zjawisko korozji 
spowodowane połączeniami galwanicznymi, zarówno w 
instalacjach nowych jak i starszych.
Instalację ogrzewania należy wypełniać wyłącznie wodą z sieci 
wodociągowej, bez środków zmiękczających (np. uzdatniających 
wodę). 

7.5.1. PRZYGOTOWANIE OBIEGU GRZEWCZEGO

7.5.2. WODA PRZEZNACZONA 
DO NAPEŁNIANIA INSTALACJI

UWAGA:
Napełnianie instalacji wodą z innych źródeł niż z sieci 
wodociągowej (studnia, odwierty itd.), powoduje utratę 
gwarancji.

7.5.3. ZABEZPIECZENIE OBIEGU GRZEWCZEGO

Instalacje grzewcze należy oczyszczać z 
zanieczyszczeń powstałych w trakcie prac 
instalacyjnych (miedź, cyna, pakuły) a także 
wskutek reakcji chemicznej pomiędzy 
metalami.
ź Należy OBOWIĄZKOWO dokładnie 

płukać nowe instalacje.
ź W przypadku starych instalacji należy je 

OBOWIĄZKOWO oczyścić z osadów i 
dokładnie wypłukać.

ź W każdym z powyższych przypadków 
należy OBOWIĄZKOWO uzdatnić wodę 
w w obiegu grzewczym za pomocą 
inhibitora. Inhibitor musi być 
dostosowany do każdego rodzaju 
instalacji w celu zabezpieczenia systemu 
grzewczego przed rozwojem korozji, 
osadów kamienia i rozwojem 
mikrobiologicznym.
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Środki przeznaczone do czyszczenia i 
uzdatniania wody muszą posiadać 
dopuszczenia sanitarne a także niezbędne 
zezwolenia handlowo-rynkowe na terenie 
Polski.

WAŻNE:
W celu zabezpieczenia instalacji grzewczej przed 
zanieczyszczeniami zaleca się stosowanie szerokiej gamy 
inhibitorów i środków do czyszczenia FERNOX zapewniających
utrzymania stałej wydajności instalacji grzewczej oraz 
magnetycznych filtrów hydrocyklonowych marki FERNOX,
których zadaniem jest separacja z systemu cząsteczek 
magnetycznych i niemagnetycznych.

FUNKCJE INHIBITORA ANTYKOROZYJNEGO
ź Zabezpiecza wymienniki ciepła;
ź Kontroluje proces odkładania się kamienia w instalacji.
ź Zabezpiecza przed agresywną punktową rdzą.
ź W nowych instalacjach przeciwdziała powstawaniu osadów i 

zapobiega rozwojowi mikrobiologicznemu w instalacji.
ź Uniemożliwia wydzielanie wodoru.
ź Zmniejsza hałas.

Dopuszczalne jest stosowanie produktów innych marek, jeżeli 
są one dostosowane do wszystkich materiałów wykorzystanych 
przy budowie instalacji i gwarantujących należyte 
zabezpieczenie instalacji. W tym przypadku należy odnieść się 
do instrukcji technicznych i składów chemicznych danego 
produktu przed jego zastosowaniem.

7.6. WYMIARY

7.6.1. POMPA CIEPŁA HTi 6 kW

1035

820

800

1007

3

2

1

4

694

424

0

157 447

450

370

420

1 -  zasilanie obiegu z pompy ciepła

2 -  powrót obiegu do pompy ciepła

3 -  przewód komunikacji między pompą ciepła i pilotem

4 -  zasilanie elektryczne

G1" zew.

G1" zew.

115
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1035

1070

800

1007

3

2

1

4

694

424

0

157 447

450

370

416

G1" zew.

G1" zew.

7.6.2. POMPA CIEPŁA HTi 8 kW

1 -  zasilanie obiegu z pompy ciepła

2 -  powrót obiegu do pompy ciepła

3 -  przewód komunikacji między pompą ciepła i pilotem

4 -  zasilanie elektryczne

115
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7.7. DANE TECHNICZNE ZNORMALIZOWANE

7.7.1. POMPA CIEPŁA HTi 6 kW

MARKA AUER

TYP Pompa ciepła powietrze-woda

KLASA SEZONOWEJ EFEKTYWNOŚCI GRZEWCZEJ A+++

NOMINALNA MOC GRZEWCZA  (*1) Prated kW 6

ROCZNE ZUŻYCIE ENERGII  (*1) QHE kWh 2571

SEZONOWA EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA  (*1) ƞs % 187

POZIOM HAŁASU - POMIAR WEWNĄTRZ BUDYNKU LWA dB(A) nd.

NOMINALNA MOC GRZEWCZA  (*2)

NOMINALNA MOC GRZEWCZA  (*3)

Prated

Prated

kW

kW

9

3

ROCZNE ZUŻYCIE ENERGII  (*2) QHE kWh 5935

SEZONOWA EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA  (*2) ƞs % 141

ROCZNE ZUŻYCIE ENERGII  (*3) QHE kWh 652

SEZONOWA EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA  (*3) ƞs % 258

POZIOM HAŁASU - POMIAR NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU LWA dB(A) 56

Tj = -7°C  (*4) Pdh kW 5,60

Tj = +2°C  (*4) Pdh kW 3,29

Tj = +7°C  (*4) Pdh kW 1,95

Tj = +12°C  (*4) Pdh kW 1,56

Tj = Temperatura biwalencji  (*4) Pdh kW 4,78

Tj = Temperatura graniczna funkcjonowania  (*4) Pdh kW 4,43

Tj = -15°C  (*4) Pdh kW 5,08

TEMPERATURA BIWALENCJI Tbiv °C -5

TEMPERATURA GRANICZNA FUNKCJONOWANIA POMPY CIEPŁA TOL °C -20

Tj = -7°C  (*5) COPd - 2,90

Tj = +2°C  (*5) COPd - 4,77

Tj = +7°C  (*5) COPd - 6,71

Tj = +12°C  (*5) COPd - 9,85

Tj = Temperatura biwalencji  (*5) COPd - 3,33

Tj = Temperatura graniczna funkcjonowania  (*5) COPd - 2,03

Tj = -15°C  (*5) COPd - 2,35

MOC DLA TRYBU OGRZEWANIA W INTERWAŁACH CYKLICZNYCH Pcych kW -

WSPÓŁCZYNNIK DEGRADACJI Cdh kW 0,90

EFEKTYWNOŚĆ W INTERWAŁACH CYKLICZNYCH  (*5) COPcyc - -

MAKSYMALNA TEMPERATURA WODY W OBIEGU GRZEWCZYM WTOL °C 70

TRYB OFF (zatrzymanie pracy)  (*6) POFF kW 0,003

TRYB TERMOSTAT-OFF (zatrzymanie pracy przez termostat)  (*6) PTO kW 0,005

TRYB CZUWANIA  (*6) PSB kW 0,005

TRYB PODGRZEWANIA KARTERU  (*6) PCK kW 0,013

NOMINALNA MOC GRZEWCZA DODATKOWEGO ŹRÓDŁA CIEPŁA PSUP kW 0,50

RODZAJ DODATKOWEGO ŹRÓDŁA CIEPŁA  - - elektryczne

REGULACJA MOCY GRZEWCZEJ - - zróżnicowana

PRZEPŁYW POWIETRZA NA ZEWNĄTRZ - m³/h 3500

ADRES PRODUCENTA Rue de la République - 80210 Feuquières-en-Vimeu - France

Wszelkie środki ostrożności, które należy podjąć w trakcie montażu, instalacji i obsługi urządzenia opisane są w instrukcji obsługi i instalacji. Należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi i instalacji 
i postępować zgodnie z jej zaleceniami.

Zgodnie z rozporzączeniem UE nr 811/2013

(*1) Uśrednione warunki klimatyczne.

(*2) Warunki zimniejszego klimatu.

(*3) Warunki cieplejszego klimatu.

(*4) Deklarowana moc grzewcza przy częściowym obciążeniu i temperaturze wewnętrznej 20°C, temperaturze zewnętrznej Tj, uśrednionych warunkach klimatycznych oraz 
temperaturze zasilania 35°C / 55°C.

(*5) Deklarowany współczynnik sprawności przy częściowym obciążeniu i temperaturze wewnętrznej 20°C, temperaturze zewnętrznej Tj, uśrednionych warunkach 
klimatycznych oraz temperaturze zasilania 35°C / 55°C.

(*6) Zużycie energii elektrycznej w innych trybach niż tryb pracy

MODEL HTi 6

TEMPERATURA 35°C 55°C

A++

6

3473

133

nd.

8

3

7579

106

916

177

56

5,83

3,23

1,81

1,34

4,64

3,96

4,58

-5

-20

2,29

3,45

4,63

6,41

2,50

1,66

1,84

-

0,90

-

70

0,003

0,005

0,005

0,013

0,10

3500

elektryczne

zróżnicowana
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7.7.2. POMPA CIEPŁA HTi 8 kW

MARKA AUER

TYP Pompa ciepła powietrze-woda

KLASA SEZONOWEJ EFEKTYWNOŚCI GRZEWCZEJ A+++

NOMINALNA MOC GRZEWCZA  (*1) Prated kW 8

ROCZNE ZUŻYCIE ENERGII  (*1) QHE kWh 3134

SEZONOWA EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA  (*1) ƞs % 198

POZIOM HAŁASU - POMIAR WEWNĄTRZ BUDYNKU LWA dB(A) nd.

NOMINALNA MOC GRZEWCZA  (*2)

NOMINALNA MOC GRZEWCZA  (*3)

Prated

Prated

kW

kW

11

4

ROCZNE ZUŻYCIE ENERGII  (*2) QHE kWh 7670

SEZONOWA EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA  (*2) ƞs % 140

ROCZNE ZUŻYCIE ENERGII  (*3) QHE kWh 691

SEZONOWA EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA  (*3) ƞs % 314

POZIOM HAŁASU - POMIAR NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU LWA dB(A) 57

Tj = -7°C  (*4) Pdh kW 6,82

Tj = +2°C  (*4) Pdh kW 4,21

Tj = +7°C  (*4) Pdh kW 2,95

Tj = +12°C  (*4) Pdh kW 2,01

Tj = Temperatura biwalencji  (*4) Pdh kW 6,16

Tj = Temperatura graniczna funkcjonowania  (*4) Pdh kW 4,98

Tj = -15°C  (*4) Pdh kW 5,64

TEMPERATURA BIWALENCJI Tbiv °C -5

TEMPERATURA GRANICZNA FUNKCJONOWANIA POMPY CIEPŁA TOL °C -20

Tj = -7°C  (*5) COPd - 3,24

Tj = +2°C  (*5) COPd - 4,66

Tj = +7°C  (*5) COPd - 7,68

Tj = +12°C  (*5) COPd - 12,01

Tj = Temperatura biwalencji  (*5) COPd - 3,42

Tj = Temperatura graniczna funkcjonowania  (*5) COPd - 2,06

Tj = -15°C  (*5) COPd - 2,38

MOC DLA TRYBU OGRZEWANIA W INTERWAŁACH CYKLICZNYCH Pcych kW -

WSPÓŁCZYNNIK DEGRADACJI Cdh kW 0,90

EFEKTYWNOŚĆ W INTERWAŁACH CYKLICZNYCH  (*5) COPcyc - -

MAKSYMALNA TEMPERATURA WODY W OBIEGU GRZEWCZYM WTOL °C 70

TRYB OFF (zatrzymanie pracy)  (*6) POFF kW 0,003

TRYB TERMOSTAT-OFF (zatrzymanie pracy przez termostat)  (*6) PTO kW 0,005

TRYB CZUWANIA  (*6) PSB kW 0,005

TRYB PODGRZEWANIA KARTERU  (*6) PCK kW 0,013

NOMINALNA MOC GRZEWCZA DODATKOWEGO ŹRÓDŁA CIEPŁA PSUP kW 1,60

RODZAJ DODATKOWEGO ŹRÓDŁA CIEPŁA  - - elektryczne

REGULACJA MOCY GRZEWCZEJ - - zróżnicowana

PRZEPŁYW POWIETRZA NA ZEWNĄTRZ - m³/h 3500

ADRES PRODUCENTA Rue de la République - 80210 Feuquières-en-Vimeu - France

Wszelkie środki ostrożności, które należy podjąć w trakcie montażu, instalacji i obsługi urządzenia opisane są w instrukcji obsługi i instalacji. Należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi i 
instalacji i postępować zgodnie z jej zaleceniami.

Zgodnie z rozporzączeniem UE nr 811/2013

(*1) Uśrednione warunki klimatyczne.

(*2) Warunki zimniejszego klimatu.

(*3) Warunki cieplejszego klimatu.

(*4) Deklarowana moc grzewcza przy częściowym obciążeniu i temperaturze wewnętrznej 20°C, temperaturze zewnętrznej Tj, uśrednionych warunkach klimatycznych oraz 
temperaturze zasilania 35°C / 55°C.

(*5) Deklarowany współczynnik sprawności przy częściowym obciążeniu i temperaturze wewnętrznej 20°C, temperaturze zewnętrznej Tj, uśrednionych warunkach 
klimatycznych oraz temperaturze zasilania 35°C / 55°C.

(*6) Zużycie energii elektrycznej w innych trybach niż tryb pracy

MODEL HTi 8

TEMPERATURA 35°C 55°C

A+++

8

4180

154

nd.

11

4

10076

111

908

249

57

6,37

4,23

2,93

1,95

6,43

4,43

4,94

-5

-20

2,46

3,82

5,76

9,32

2,62

1,79

1,98

-

0,90

-

70

0,003

0,005

0,005

0,013

2,04

3500

elektryczne

zróżnicowana
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7.8. SCHEMAT OKABLOWANIA
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PŁYTA ELEKTRONICZNA POMPY CIEPŁA C9
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T
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V

zielony
biały

brązowy

czarny

czarny

biały
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Presostat wysokiego ciśnienia Kompresora 1

Czujnik Kompresora 1

Czujnik powietrza

Czujnik na wejściu wody

Czujnik na wyjściu wody

Czujni ciśnienia - niskie ciśnienie

Czujni ciśnienia - wysokie ciśnienie

żółty

niebieski

C
T

R
L
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D

N - neutralny

PE - uziemienie

L - faza

GND - czarny

TwOUT -  czujnik temperatury na zasilaniu 
obiegu z pompy ciepła

TwIN  -  czujnik temperatury na powrocie z
obiegu do pompy ciepła

Tevap -  czujnik temperatury na wyjściu 
skraplacza

Tair - czujnik temperatury powietrza

TCP1 -  czujnik temperatury kompresora 1

HP - czujnik ciśnienia - wysokie ciśnienie

LP - czujnik ciśnienia - niskie ciśnienie

HP1 - presostat wysokiego ciśnienia
kompresora 1

F1 - bezpiecznik 5x20 4A

F2 - bezpiecznik 10x38 20A

EV - elektrozawór odmrażania
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Do płyty
mocy
kompresora

Do płyty
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pompy ciepła
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