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1. WAŻNE INFORMACJE
Pompa ciepła HRC przeznaczona jest do przetwarzania energii z
otaczającego ją powietrza na energię cieplną, a następnie
dystrybucji ciepła poprzez instalację grzewczą w budynku.
Producent nie ponosi odpowiedzialności w przypadku
innego zastosowania urządzenia.
Niniejsza instrukcja jest integralną częścią urządzenia. Przed
rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się dokładnie z
treścią instrukcji. Użytkowanie urządzenia niezgodnie z
zapisami instrukcji skutkuje utratą gwarancji. Instrukcję
należy przechowywać przy urządzeniu niezależnie od zmiany
jego użytkownika.
UWAGA
Należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa
zawartych w instrukcji.
Przed podłączeniem urządzenia należy się upewnić, że jest
ono dostosowane do instalacji.
Przed podłączeniem do sieci elektrycznej, sprawdzić czy
napięcie sieciowe odpowiada wartościom podanym na
tabliczce znamionowej urządzenia.
Przed podjęciem jakiejkolwiek interwencji, w przypadku kiedy
urządzenie nie funkcjonuje lub funkcjonuje nieprawidłowo,
należy zawsze odłączyć zasilanie elektryczne i zwrócić się do
wykwalifikowanego specjalisty.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA
ź Przed podjęciem jakichkolwiek działań
na instalacji elektrycznej, należy
OBOWIĄZKOWO odłączyć urządzenie od
zasilania elektrycznego. UWAGA: należy
pamiętać, że wentylator po odłączeniu
może się nadal obracać.
ź Chronić elementy elektryczne przed
zalaniem wodą.
ź Przed podłączeniem urządzenia do
zasilania elektrycznego sprawdzić czy
jest ono kompatybilne z urządzeniem.
ź Należy ściśle przestrzegać wartości
elektrycznych oraz średnic przewodów
dla poszczególnych modeli pomp ciepła.
ź W przypadku nie przestrzegania norm
instalacji elektrycznej dla pompy ciepła
HRC, może ona ulec nieodwracalnemu
uszkodzeniu. W takim przypadku
gwarancja jest anulowana.
INSTALACJA HYDRAULICZNA
Przed podłączeniem urządzenia, należy
dokładnie wypłukać i wyczyścić instalację
grzewczą.
ź Urządzenie nie może funkcjonować bez
wody. Zabronione jest uruchamianie
pompy ciepła, jeżeli instalacja nie jest
całkowicie wypełniona wodą i dokładnie
odpowietrzona.
ź Należy obowiązkowo zastosować zawór z
filtrem zabezpieczającym pompę ciepła.
Wymagana jest coroczna kontrola filtra w
celu zapewnienia jego drożności.
ź Zalecana jest regularna kontrola
urządzenia (zabrudzenia, obecności
osadów i zakamienienia). Przed każdym
czyszczeniem, należy odłączyć
urządzenie z zasilania elektrycznego.
ź

WODA W INSTALACJI GRZEWCZEJ
Instalację grzewczą należy dokładnie
wypłukać aby oczyścić ją z zanieczyszczeń
powstałych przy realizacji instalacji (miedź,
cyna, pakuły) a także wskutek reakcji
chemicznej pomiędzy metalami.
Równie ważne jest zabezpieczenie instalacji
grzewczej przed korozją, kamieniem czy
rozwojem mikrobiologicznym za pomocą
środków antykorozyjnych (INHIBIOTORÓW)
dostosowanych do wszystkich typów
instalacji (grzejniki stalowe, żeliwne,
ogrzewanie podłogowe). Środki chemiczne
służące do tego celu muszą mieć
dopuszczenia sanitarne a także niezbędne
zezwolenia handlowo-rynkowe na terenie
Polski.
W instalacjach (szczególności starych)
należy stosować filtry magnetyczne.
Nie zastosowanie się do zaleceń
dotyczących jakości wody i zabezpieczenia
instalacji powoduje UTRATĘ GWARANCJI.
Auer oraz wyłączny przedstawiciel marki Auer nie ponoszą
odpowiedzialności za szkody spowodowane nie
przestrzeganiem zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji,
błędnej obsługi, instalacji lub użytkowania urządzenia.
Auer zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w
urządzeniach oraz w niniejszej instrukcji.

1.1. WYMOGI BEZPIECZEŃSTWA
ODPOWIEDNIE KWALIFIKACJE
Każda interwencja wykonywana przez niewykwalifikowany
personel może spowodować niebezpieczeństwo obrażeń.
ź Interwencje na urządzeniu mogą być przeprowadzane tylko
przez wykwalifikowany, autoryzowany personel.
ź Pompa ciepła HRC zawiera czynnik chłodniczy R290, który
jest łatwopalny. Wszelkie interwencje na obiegu należy
wykonywać narzędziami przystosowanymi do tego i zgodnymi
z odpowiednimi normami. W przypadku odzysku, odzysku na
podciśnieniu lub ładowania czynnika, urządzenie musi być
odłączone od zasilania elektrycznego.
ź Zakaz palenia w trakcie obsługi pompy ciepła. Nie używać
ognia (zapalniczek, palników) podczas manipulacji
czynnikiem. Jeżeli jakakolwiek interwencja musi być
wykonana na obiegu chłodzącym za pomocą palnika, obieg
chłodzenia musi być opróżniony podciśnieniowo i
przedmuchany azotem.
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.
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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
ź Pompa ciepła HRC może być zainstalowana wyłącznie na
zewnątrz budynku. Zabroniony jest montaż pompy ciepła
wewnątrz budynku.
ź Urządzenie NIE MOŻE pracować bez wody. Nie włączać
zasilania, jeżeli instalacja nie zostanie całkowicie wypełniona
wodą.
ź Pompy ciepłą HRC nie można użytkować w atmosferze gazów
żrących, materiałów łatwopalnych i wybuchowych, w
atmosferze powietrza tłustego, zakurzonego lub skażonego
aerozolami.
ź zabronione jest podłączanie się do przewodów wentylacyjnych
odprowadzających parę wodną.
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 Sprawdzić czy instalacja wyposażona jest w prawidłowo
podłączony kabel uziemienia (zgodny z obowiązującymi
przepisami).
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.
ź Należy zastosować się do wymogów bezpieczeństwa
dotyczących ilości czynnika R290 (propanu) w pompie ciepła
HRC, które obowiązują na terenie danego kraju, w którym
instalowane jest urządzenie.
ź Urządzenie posiada znak CE i jest zgodne z normami:
- niskiego napięcia 2006/95/CEE (norma EN 60.335.1);
- zgodności elektromagnetycznej 2004/108/CEE (norma EN
55.014.1 / EN 55.014.2).

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

1.2. SYMBOLE I SKRÓTY
CWU
ZWU
T°
PC

-

CIEPŁA WODA UŻYTKOWA
ZIMNA WODA UŻYTKOWA
TEMPERATURA
POMPA CIEPŁA

WAŻNE OSTRZEŻENIA I ZALECENIA
UWAGA

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
RODZAJ I ILOŚĆ CZYNNIKA CHŁODNICZEGO.
PS HIGH: MAKS. WYSOKIE CIŚNIENIE ROBOCZE.
PS LOW: MAKS. NISKIE CIŚNIENIE ROBOCZE.
MOC CIEPLNA URZĄDZENIA:
NOM: NOMINALNA
MAKS: MAKSYMALNA
AMPERAŻ BEZPIECZNIKA (A)

ZAWIERA GAZY ŁATWOPALNE

1.3. 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 być
przymocowane na drewnianej palecie. Wszelkie manewry i
podnoszenie należy wykonywać z małą prędkością. Produkt
powinien być zabezpieczony przed upadkiem.

POMPA CIEPŁA HRC

PILOT

AKCESORIA

4

Pompy ciepła HRC przystosowane
są do transportu ręcznego za
pomocą dwóch drążków o średnicy
26 mm (nie dostarczane z
urządzeniami) lub pasów, które
mocuje się w przygotowanych do
tego miejscach.

W sytuacji gdy zapotrzebowanie na moc przewyższa moc
dostarczaną przez pompę ciepła HRC, pilot może uruchomić
zewnętrzne źródło ciepła, lub grzałki elektryczne.
UWAGA
Pompa ciepła HRC przeznaczona jest do funkcjonowania w
trybie ogrzewania i NIE POSIADA FUNKCJI CHŁODZENIA.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za użytkowanie
urządzenia niezgodne z jego przeznaczeniem.

Przemieszczanie urządzenia oraz
wszelkie prace montażowe należy
wykonywać w pozycji pionowej.
Zabronione jest unoszenie
urządzenia za podłączenia
hydrauliczne. Przy ustawianiu
pompy ciepła należy ją unosić za
dolne narożniki.

2.1. FUNKCJONOWANIE
Drążki Ø 26 mm

RYZYKO USZKODZENIA URZĄDZENIA
Lamelki wymiennika są narażone na
uszkodzenia podczas przenoszenia lub
ustawiania pompy ciepła.
Zabronione jest kładzenie pompy ciepła.
Nie przechylać pompy ciepła o więcej niż
30°.

Pompa ciepła działa jako system zamknięty pod ciśnieniem, w
którym czynnik chłodniczy krąży jako nośnik energii.
Parownik 4 jest wymiennikiem chłodniczym, który pozyskuje
energię z powietrza. Wilgoć zawarta w powietrzu skrapla się w
kontakcie z zimną powierzchnią parownika i jest odprowadzana
przez system odprowadzania kondensatu 8 .
Skraplacz 3 jest wymiennikiem płytowym podłączonym do
instalacji grzewczej 7 .
Pompa ciepła HRC funkcjonuje w zakresie temperatur
zewnętrznych od -20°C do 40°C.

2. OPIS URZĄDZENIA
Zasilanie elektryczne
(230V jednofazowe
lub 400V trójfazowe)

PILOT HRC

2

5
7
3

1

2

1

2

7

1

7

8
7

Obieg
grzejnikowy

2

Instalacja wyłącznie
wewnątrz budynku

7

1

2

1

2

1
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SEZON LETNI
Funkcjonuje tylko
kompresor nr 1 ,
wentylator 6 pracuje
na biegu I.
1.
2.
3.
4.

Połączenie hydrauliczne

WNĘTRZE BUDYNKU

7

4

ekranowany 3-żyłowy

Termostat
pokojowy

przewód komunikacji

POMPA CIEPŁA
HRC

Kompresor nr 1
Kompresor nr 2
Reduktor ciśnienia
Parownik

OKRES PRZEJŚCIOWY
funkcjonuje tylko
kompresor nr 1 ,
wentylator 6 pracuje
na biegu II.
5.
6.
7.
8.

SEZON ZIMOWY
Kompresory nr 1 i 2
funkcjonują jednocześnie,
wentylator 6 pracuje na
biegu III.

Skraplacz
Wentylator
Zasilanie / powrót obiegu ogrzewania
Odprowadzenie kondensatu

NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU

Instalacja wyłącznie
na zewnątrz
budynku

Zestaw składa się z wysokotemperaturowej pompy ciepła
HRC - przeznaczonej do zainstalowania wyłącznie na
zewnątrz - oraz pilota odpowiadającego za sterowanie
obiegami hydraulicznymi przeznaczonego do instalacji
wewnątrz budynku. Oba elementy połączone ze sobą
hydraulicznie oraz kablem komunikacyjnym.
Pompa ciepła HRC typu powietrze-woda pobiera energię z
powietrza z zewnątrz. Energia cieplna z powietrza odbierana jest
przez obieg termodynamiczny, a następnie przenoszona do
obiegu grzewczego.
Pilot hydrauliczny zapewnia sterowanie i dystrybucję ciepła w
instalacji. Pilot jest skonfigurowany fabrycznie do ogrzewania
jednego obiegu grzejników z czujnikiem temperatury pompy
ciepła HRC.

2.2. WYPOSAŻENIE SERYJNE
ź

Kabel ekranowany 2-żyłowy o długości 10 m
Podłączenie pomiędzy pompą ciepła i pilotem; podłączony
fabrycznie do pompy ciepła.

ź

Filtr 1"1/4

ź

Zestaw podłączenia hydraulicznego 1,5 m

2.3. WYPOSAŻENIE DOSTĘPNE W OPCJI
ź

Kabel ekranowany 2-żyłowy o długości 20 m
Podłączenie pomiędzy pompą ciepła i pilotem.

ź

Kabel ekranowany 2-żyłowy o długości 20 m
Podłączenie pomiędzy pompą ciepła i pilotem.

ź

Zewnętrzny przewód grzewczy
Podgrzewanie systemu odprowadzenia kondensatu.
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3. INSTALACJA
3.1. MIEJSCE INSTALACJI
Pompa ciepła posiada duży wentylator i wymaga zapewnienia
odpowiedniego przepływu powietrza. Prędkość obrotowa
wentylatora jest zróżnicowana aby ograniczyć natężenie hałasu.
Hałas może mieć różny poziom w zależności od miejsca
instalacji. Ściany w pobliżu pompy ciepła mogą potęgować efekt
dźwiękowy.

q
SĄSIEDNI
BUDYNEK

Ekran dźwiękowy wykonany z materiałów dźwiekochłonnych

3.1.2. ODLEGŁOŚCI MINIMALNE

WPŁYW MIEJSCA INSTALACJI NA HAŁAS

Pompa ciepła przeznaczona jest DO INSTALACJI NA
ZEWNĄTRZ budynku, z uwzględnieniem wolnej przestrzeni
wokół urządzenia, z dala od zanieczyszczeń i pyłów.
Pompa ciepła HRC zabezpieczona jest przed opadami deszczu
ale może również pracować pod pokryciem dachowym przy
zapewnieniu dobrego przepływu powietrza.
Należy zachować 2 m wolnej przestrzeni przed urządzeniem.
MINIMALNE ODLEGŁOŚCI, KTÓRE NALEŻY ZACHOWAĆ
PRZY MONTAŻU POMPY CIEPŁA
WOLNA PRZESTRZEŃ

INSTALACJA PRZED ŚCIANĄ
+3dB (A)

≥ 50 cm

≥1m
≥ 50 cm

≥1m

INSTALACJA W NAROŻNIKU
+6dB (A)

INSTALACJA NA
ODGRODZONYM TERENIE
+9dB (A)

3.1.1. PRAWIDŁOWE MIEJSCE INSTALACJI
≥ 50 cm
≥2m

3.1.3. NIEPRAWIDŁOWE UMIEJSCOWIENIE
POMPY CIEPŁA

q
Zachowanie odpowiedniej
odległości od okna

q
SĄSIEDNI
BUDYNEK

q

q
SĄSIEDNI
BUDYNEK
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Pod oknem

SĄSIEDNI
BUDYNEK

3.1.4. WAŻNE INFORMACJE

3.2. ODPROWADZENIE KONDENSATU

W trakcie przenoszenia i ustawiania pompy
ciepła HRC należy unikać wstrząsów.
Podczas montażu osłonę chroniącą lamelki
wymiennika.

Należy zapewnić poprawne odprowadzenie kondensatu
powstającego w trakcie pracy pompy ciepła oraz w procesie
odmrażania. Należy zachować drożność kanałów
odprowadzających kondensat. Muszą być one utrzymane w
czystości, wolne od wszelkich zabrudzeń (liści, trawy itp.).

Pompę ciepła należy ustawić na stabilnym
cokole powyżej poziomu gruntu, co
zabezpieczy urządzenie przed zalaniem i
zasypaniem śniegiem.

Jeżeli przewód odprowadzenia kondensatu podłączony jest do
kanalizacji deszczowej, zaleca się zastosowanie syfonu.
Nie usuwać lodu za pomocą narzędzi (niebezpieczeństwo
uszkodzenia wymiennika).
Pompa ciepła HRC dostarczana jest z giętkim przezroczystym
przewodem odprowadzania kondensatów (o średnicy 20/25 mm),
nie wystającym na zewnątrz.
Przed uruchomieniem obowiązkowo podłączyć przewód do
jednego z dwóch przeznaczonych do tego podłączeń:
ź zdemontować tylny panel obudowy pompy ciepła;
ź umieścić przewód w wybranym miejscu po przebiciu osłony
otworu.
A - odprowadzenie kondensatu przez dolną część pompy
ciepła
Rozwiązanie zalecane w celu ograniczenia ryzyka
zamarznięcia systemu odprowadzenia kondensatu.

Przewód grzewczy
Otwór wyjściowy
z membraną - przypadek B
Dolne wyjście odprowadzenia
kondensatu - przypadek A

Otwór w cokole
betonowym - przypadek A

190
Tył pompy ciepła

50

WAŻNE ZASADY INSTALACJI:
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.

Miska zbiorcza
na kondensat

Ø

ZABRONIONA JEST INSTALACJA POMPY
CIEPŁA:
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.

B - odprowadzenie kondensatu z tyłu pompy ciepła
Rozwiązanie z podłączeniem zewnętrznego kabla
grzewczego (ref. 751004).

100

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

Przód pompy ciepła

Widok od góry
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3.2.1. PRZEWÓD GRZEWCZY DO
ODPROWADZENIA KONDENSATU
Pompa ciepła HRC umożliwia sterowanie zewnętrznym
przewodem grzewczym w celu zabezpieczenia odprowadzenia
kondensatów przed zamarznięciem. Przewód grzewczy (opcja,
ref. 751004) należy podłączyć w skrzynce elektrycznej do styków
oznaczonych jako H4 na płycie elektronicznej.
Przewód grzewczy należy zamontować, zgodnie z zaleceniami
niniejszej instrukcji, wokół przewodu odprowadzającego
kondensat na zewnątrz.

H4

3.2.2. KRATKA OCHRONNA WYMIENNIKA
Plastikowe kratka ochronna wymiennika może być
zdemontowana, po ustawieniu pompy ciepła w docelowym
miejscu. W celu demontażu plastikowej osłony należy ją naciąć w
punktach mocowania.
W przypadku zamontowania pompy ciepła miejscu o dużym
natężeniu ruchu (np. chodnik), gdzie istnieje ryzyko uszkodzenia
lamelek wymiennika, zaleca się pozostawienie plastikowej osłony
na miejscu.
UWAGA
Lamelki wymiennika są bardzo delikatne i mają ostre krawędzie.
Każde ich zgięcie powoduje zakłócenia w przepływie powietrza.
Należy zachować ostrożność i utrzymywać lamelki w czystości.

Nie używać do czyszczenia urządzeń typu
karcher, ani innych urządzeń
wysokociśnieniowych, ponieważ mogą one
uszkodzić lamele wymiennika.
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3.3. INSTALACJA HYDRAULICZNA
Pompa ciepła HRC wyposażona jest w zawór bezpieczeństwa 2,5 bar. Należy utrzymywać ciśnienie
robocze poniżej poziomu 2,5 bara.
3.3.1. PODŁĄCZENIE HYDRAULICZNE POMPY CIEPŁA
Należy zastosować odpowiednie przekroje rur do wykonania połączenia hydraulicznego pomiędzy pilotem a pompą ciepła w celu
zapewnienia dobrej wymiany ciepła. Wszystkie rury należy zaizolować termicznie, w szczególności dotyczy to rur łączących pilota i
pompę ciepła.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ZWU

11
2

10

-

złącze zasilania z pompy ciepła
odpowietrznik manualny
złącze do rur elastycznych
obejma 40 x 60 W4
złączka 1"1/4
rura elastyczna DN 30 x 38
redukcja 1"1/4 zew. do 1" wewn.
filtr 1"1/4
złącze do rur elastycznych
zawór odcinający
ciepła woda użytkowa
uszczelka Ø 38 x 25 x 2

3

3
3

4

1
10

8

7 5

Rmin = 240 mm

6
9

1.

ź
ź
ź

Zamontuj złącze 1 na zasilaniu z pompy ciepła, precyzyjnie w pozycji poziomej.
Zainstaluj redukcję i odpowietrznik manualny 2 na złączu 1 .
Zamontuj zawór odcinający 10 .

2.

ź
ź
ź

Na powrocie do pompy ciepła zamontuj redukcję 7 .
Zamontuj filtr 8 , precyzyjnie w pozycji poziomej.
Zamontuj zawór odcinający 10 , a następnie złączkę 1"1/4 5 .

3.

ź

Na każdej rurze elastycznej 6 należy przygotować tylko jedną końcówkę:
- umieścić obejmę 4 na końcu rury 6 bez dokręcania;
- zmontuj złączkę do rur elastycznych 3 z nakrętką i włóż ją do węża 6 ;
- postępuj w ten sam sposób z drugą rurą ze złączką 9 ;
- nie dokręcaj nakrętki;
- zaciśnij obejmę 4 .

4.

ź

Zamontować rury bezpośrednio na podłączeniach pompy ciepła - zasilaniu i powrocie - z zastosowaniem uszczelek 11 . Rurę
ze złączem nr 1 należy podłączyć do zasilania z pompy ciepła (czerwona strzałka). Rurę ze złączem nr 9 należy podłączyć
na powrocie do pompy ciepła (niebieska strzałka).

5.

ź
ź
ź
ź

Przeprowadź rury 6 przez ścianę domu.
Zamontuj złącza na drugim zakończeniu rur, jak w punkcie 3 (2 złącza do rur elastycznych).
Podłącz rury do instalacji w budynku.
Zaizoluj rury termicznie.
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PILOT HRC

3.3.2. INSTALACJA HYDRAULICZNA OBIEG POMPY CIEPŁA

CP

Należy zapewnić odpowiedni przepływ, tak aby różnica
temperatur pomiędzy zasileniem a powrotem pompy ciepła nie
przekraczała 8°C przy funkcjonowaniu w trybie ogrzewania z
pełną mocą (należy przeprowadzić pomiary podczas
funkcjonowania pompy ciepła w trybie ogrzewania).

S

Sch

W poniższej tabeli znajduje się zestawienie poprawnych
przekrojów w stosunku do długości połączeń pomiędzy modułem
sterowania a pompą ciepła.
MODEL POMPY CIEPŁA

HRC 17

HRC 20

HRC 25

Minimalny przepływ nominalny

2000 L/h

2450 L/h

3000 L/h

Ciśnienie maksymalne

2,5 bara

2,5 bara 2,5 bara

KOCIOŁ

POMPA CIEPŁA
HRC

MINIMALNA ŚREDNICA RUR
Odległość* między PC a pilotem < 15 m

24 / 26

28 / 30

32 / 34

Odległość* między PC a pilotem 15 m do 25 m

28 / 30

32 / 34

36 / 38

Odległość* między PC a pilotem 25 m do 50 m

32 / 34

36 / 38

42/ 44

* suma długości zasilanie + powrót

Należy wyposażyć instalację w odpowietrzniki.
SPC

Podłączenia hydrauliczne mogą być wykonane z rur
miedzianych, stalowych lub z tworzyw polietylenowych, o
minimalnej średnicy 1”.
Należy obowiązkowo zamontować elastyczne rury łączące
pompę ze sterownikiem, dostarczone wraz z urządzeniem na
powrocie i zasilaniu pompy ciepła.

3.3.3. ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA
Pompa ciepła HRC wyposażona jest w
zawór bezpieczeństwa ustawiony na
2,5 bara. Utrzymywać ciśnienie robocze
poniżej poziomu 2,5 bara.
Przykład:
Jeżeli pompa ciepła zamontowana jest 5 m poniżej poziomu
instalacji modułu sterowania, różnica ciśnień pomiędzy nimi
będzie wynosić 0,5 bara. Jeżeli ciśnienie na pompie ciepła
wynosi 2,5 bara to na module sterowania będzie wynosić 2 bary.
W tym przypadku bezpieczne ciśnienie robocze zawiera się
między 1 - 1,5 bara.
W przypadku podłączenia drugiego źródła ciepła, np. kotła - musi
być on OBOWIĄZKOWO wyposażony w swój własny zawór
bezpieczeństwa.
Podłączenia oraz przewody hydrauliczne odprowadzenia z
zaworów bezpieczeństwa muszą być wykonane z tworzywa
odpornego na korozję i temperaturę.
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CP
S
Sch
SPC

-

zawór ciśnieniowy pilota
3-barowy zawór bezpieczeństwa pilota
zawór bezpieczeństwa kotła
2,5-barowy zawór bezpieczeństwa pompy ciepła

3.3.4. SEPARACJA OSADÓW Z INSTALACJI
W trakcie funkcjonowania urządzenia wytrącają się osady, tlenki i
inne związki przenoszone z wodą obiegu grzewczego. Pilot
hydrauliczny wyposażony jest w zawór spustowy mieszczący się
w dolnej części jego zbiornika.
Zbiornik należy oczyścić z zalegających osadów krótkim czasem
otwarcia zaworu.
Przy ogrzewaniu podłogowym należy zastosować dodatkowy
wspomagający separator osadów.
UWAGA
Zalecane jest stosowanie filtrów magnetycznych w instalacjach
grzewczych, ze względu na ich skuteczność.

3.3.5. FILTR NA POWROCIE POMPY CIEPŁA
Należy obowiązkowo zamontować zawór 1”1/4 z ﬁltrem 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.

3.4. PODŁĄCZENIA STEROWANIA
Pompa ciepła HRC wyposażona jest w 10-metrowy ekranowany
kabel służący do połączenia pompy ciepła z modułem
sterowania. Połączenie może być wykonane tylko za pomocą
tego kabla.
Dla podłączeń dłuższych niż 10 metrów, możliwe jest
zastosowanie kabla o długości 20 m (opcja, nr ref. 753102) lub
50 m (opcja, nr ref. 753103).

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

3.3.6. ZABEZPIECZENIE OBIEGU WODY
UŻYTKOWEJ PRZY NAPEŁNIANIU
OBIEGU GRZEWCZEGO
Przy napełnianiu obiegu grzewczego należy zabezpieczyć obieg
wody użytkowej przed skażeniem wodą z obiegu grzewczego
poprzez zastosowanie zaworu separującego oba obiegi. Pompa
ciepła nie jest standardowo wyposażona w zawór separujący
obiegi przy napełnianiu.

3.3.7. ODPOWIETRZENIE INSTALACJI
Odpowietrzeniki automatyczne należy zainstalować w takich
miejscach instalacji, które zapewnią jej dobre odpowietrzenie w
każdych warunkach i przy każdym ciśnieniu.

3.3.8. IZOLACJA TERMICZNA RUR

GND
B
A

Zgodnie z przepisami i normami europejskim, wszystkie rury
wraz z zaworami, filtrami itp., należy zaizolować termicznie.
Zaizolować termicznie wszystkie rozdzielacze oraz połączenia
pomiędzy pompą a modułem sterującym.

3.3.9. NACZYNIE WZBIORCZE
Należy obowiązkowo zainstalować zbiornik wyrównawczy na
obiegu grzewczym.
Zob. u Załączniki

3.3.10. ZABEZPIECZENIE PRZED ZAMARZANIEM
I UZDATNIANIE WODY W INSTALACJI

Należy obowiązkowo zastosować środki
zabezpieczające przed zamarzaniem
oraz środki antykorozyjne.

Szczegóły podłączenia do pompy ciepła z
OBOWIĄZKOWYM uziemieniem przewodu
komunikacji BUS.
UWAGA
ź Po stronie pilota, należy uciąć kabel na dostateczną
długość: PĘTLE SĄ ZABRONIONE.
ź Podłączyć dwa odizolowane na 10 mm przewody do
styków pilota.

Zob. u Załączniki
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3.5. PODŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE
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.

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.
Fabryczne połączenia elektryczne mogą
ulec zerwaniu podczas transportu.
ź Aby uniknąć zwarcia lub przegrzania
należy przed uruchomieniem sprawdzić
wszystkie połączenia elektryczne.
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 lub przedstawiciel producenta nie ponoszą
odpowiedzialności za nieprawidłowe wykonanie podłączeń,
nieodpowiednio dobrane przekroje kabli lub nie przestrzeganie
obowiązujących przepisów i norm przy wykonywaniu podłączeń
elektrycznych.

LISTWA PODŁĄCZENIOWA
Listwa podłączeniowa posiada zaciski w systemie «Cage
Clamp».
Dla podłączeń sterowania 2,5 mm² lub
podłączeń mocy 4 lub 6 mm² - użyć
śrubokręta płaskiego z końcówką
3,5 x 0,5 mm.
Do podłączenia zasilania 10 mm² - użyć
śrubokręta płaskiego z końcówką
5,5 x 0,8 mm.

ź

ź

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

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.
ź 400V -10% do +6% 50Hz dla modeli trójfazowych + neutralny
+ uziemienie.

3.5.2. PODŁĄCZENIE ZASILANIA
ZALECENIA INSTALACYJNE
Przed podłączeniem pompy ciepła do
zasilania należy zapewnić odpowiednie
zasilanie od dystrybutora energii
elektrycznej.
ź Wartość impedancji zasilania musi być
mniejsza niż impedancja Zmax pompy
ciepła.
ź W przypadku nie przestrzegania norm
dla instalacji elektrycznej, pompa
ciepła może ulec uszkodzeniu. W tym
przypadku urządzenie nie będzie objęte
gwarancją.
ź

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.
Aby uzyskać dostęp do listwy podłączeniowej, należy
zdemontować lewą wewnętrzną obudowę pompy ciepła (2 śruby)
i otworzyć skrzynkę elektryczną (8 śrub).
Kabel zasilania przechodzi przez obudowę zewnętrzną a
następnie przez wejście do skrzynki z okablowaniem.

Zaciski na przejściach kabla zasilania
przez obudowę pompy ciepła oraz do
skrzynki z listwą podłączeniową

UWAGA:
Długości odizolowania końcówek kabli:
ź dla styków sterowania o średnicy 2,5 mm² - od 10 do 12 mm;
ź dla styków zasilania - od 18 do 20 mm;
ź dla styków zasilania pośredniego - od 11 do 13 mm.

3.5.1. ZALECENIA PRZY PODŁĄCZENIU ZASILANIA
UWAGA:
Należy zweryﬁkować:
ź Wartość natężenia prądu.
ź Ilość i przekroje przewodów zasilania.
ź Dobór bezpieczników.
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Kabel zasilania

Pompa ciepła HRC posiada oznaczenie CE i jest zgodna między innymi z normą PN-EN 61000-3-3 i PN-EN 61000-3-11.
Pompa ciepła wyposażona jest w rozruszniki progresywne ograniczające prąd rozruchowy do 45 A w modelu jednofazowym i 60 A w
modelu trójfazowym.
Przewód zasilania należy dobrać uwzględniając:
ź natężenie maksymalnego,
ź odległość pomiędzy pompą ciepła a źródłem zasilania,
ź zabezpieczenie elektryczne,
ź warunki eksploatacji przewodu neutralnego.
MODEL POMPY CIEPŁA

HRC 17 mono

HRC 17 tri

HRC 20 tri

HRC 25 tri

230V jednofazowe

400V trójfazowe

400V trójfazowe

400V trójfazowe

6,5 kVA

6,5 kVA

7,5 kVA

9 kVA

Natężenie maksymalne

35 A

13 A

15 A

18 A

Natężenie prądu przy rozruchu

45 A

48 A

48 A

60 A

Rozrusznik progresywny kompresora

TAK

NIE

NIE

TAK

Zasilanie
Maksymalna pobierana moc elektryczna

Tangent Phi przy rozruchu pompy ciepła

1,53

2,46

2,46

2,37

0,181 Ω

-

-

-

Impedancja (Zmax) faz

-

0,248 Ω

0,248 Ω

0,175 Ω

Impedancja (Zmax) przewodu neutralnego

-

0,166 Ω

0,166 Ω

0,117 Ω

prędkość stała

prędkość stała

prędkość stała

prędkość stała

3

3

3

3

30 A jednofazowy

16 A trójfazowy

16 A trójfazowy

20 A trójfazowy

10 mm²

4 mm²

4 mm²

6 mm²

2 x 10 mm² + T*

4 x 4 mm² + T*

4 x 4 mm² + T*

4 x 6 mm² + T*

Impedancja (Zmax) pompy ciepła

Tryb regulacji pompy ciepła
Ilość stopni mocy
Kalibracja bezpiecznika (1)
Przekrój zasilania na fazę (2)
Ilość przewodów (2)

(1) zabezpieczenie główne tripolarne
(2) 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 powiększyć średnicę kabla.
* przekrój kabla uziemienia musi być równy średnicy największego kabla

3.5.2.1. ZASILANIE JEDNOFAZOWE 230 V
Uziemienie
Neutralny
Faza

PE

PE

N

N

N

L

L

PRZEKAŹNIK KONTROLI FAZ
Przekaźnik kontroli faz zabezpiecza kompresory przed
uszkodzeniem (odwrotnym kierunkiem wirowania). Nie zezwala
on na uruchomienie kompresorów jeżeli fazy są odwrócone.

L

L
N
PE

- faza
- neutralny
- uziemienie
diody
pomarańczowa
i zielona
świecą

3.5.2.2. ZASILANIE TRÓJFAZOWE 400 V

L1 L2 L3

N N PE PE

UWAGA: nie przeprowadzać żadnych prac
pod napięciem.

Neutralny
Uziemienie

Faza 1

12 14 11

Faza 2

Bezpiecznik lub wyłącznik
magnetyczno-termiczny

świeci tylko
zielona
dioda

W PRZYPADKU NIEPOPRAWNEGO OKABLOWANIA:

L1 L2 L3

Faza 3

Uziemienie
Neutralny
Faza 3
Faza 2
Faza 1

NIEPRAWIDŁOWO
- NIEZGODNOŚĆ FAZ

Faza

Uziemienie

Faza + N + Uziemienie
zob. u 3.5.2.

Neutralny

PRAWIDŁOWO
- ZGODNOŚĆ FAZ

Bezpiecznik lub wyłącznik
magnetyczno-termiczny

3 fazy + N + Uziemienie
zob. u 3.5.2.

L
N
PE

- faza
- neutralny
- uziemienie

Jeżeli kolejność faz jest niepoprawna lub brakuje jednej fazy,
stycznik odcina zasilanie płyty elektronicznej. Pojawia się
komunikat błędu BUS BLAD.
Na styczniku świeci się tylko zielona dioda zasilania, natomiast
pomarańczowa jest zgaszona.
Jeśli pilot jest pod napięciem, na ekranie wyświetli się
wspomniany wyżej komunikat błędu: BUS BLAD. Należy w tym
przypadku zamienić miejscami dwie fazy. Następnie podłączyć
ponownie zasilanie i sprawdzić poprawność połączeń oraz
napięcie poszczególnych faz.
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4. URUCHOMIENIE

3.5.3. ZABEZPIECZENIE ELEKTRYCZNE
KOMPRESORÓW
Pompa ciepła HRC wyposażona jest w rozrusznik progresywny,
który ogranicza zapotrzebowanie na energię elektryczną podczas
rozruchu urządzenia (zgodnie z normą NF C 15 100): 45A na
fazę w przypadku zasilania jednofazowego i60 A na fazę w
przypadku zasilania trójfazowego.

Wyposażenie elektryczne kompresorów
stale kontroluje napięcie i natężenie prądu.
W przypadku spadku lub zwiększenia
napięcia kompresor zostaje automatycznie
zatrzymany.

ź

ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

ROZRUSZNIK PROGRESYWNY
W MODELACH TRÓJFAZOWYCH
Rozrusznik progresywny stale
kontroluje kompresor, poprzez pomiar
napięcia i natężenia. W przypadku
spadku lub skoków napięcia
kompresor zostaje automatycznie
zatrzymany.
Funkcjonowanie:
ź Rozrusznik progresywny kontroluje fazę rozruchu do
momentu ustabilizowania pracy silnika.
ź Jeżeli silnik nie uruchamia się, oznacza to że zasilenie jest
odcięte przez rozrusznik progresywny.
W celu zabezpieczenia kompresora ponowny rozruch możliwy
jest po upływie 5 minut od momentu odcięcia zasilania.
Błąd rozruchu:
W przypadku błędu rozruchu, awaria sygnalizowana jest
miganiem diody zielonej i czerwonej.
ROZRUSZNIK PROGRESYWNY
W MODELACH TRÓJFAZOWYCH
Rozrusznik kontroluje zarówno kolejność faz jak i brak fazy, co
może spowodować uszkodzenie kompresorów.
Jeżeli kolejność faz jest nieprawidłowa lub
brakuje jednej fazy, system odcina zasilenie
kompresorów. Awaria ta jest sygnalizowana
przez miganie wszystkich diod co sekundę.
Rozrusznik kontroluje także napięcie elektryczne.
Jeżeli jest ono mniejsze iż 195 V, praca
kompresora jest przerywana. Awaria ta
sygnalizowana jest szybkim miganiem diody, 10
razy na sekundę.
W przypadku awarii kompresora, przepięcia,
zwarcie lub awarii rozrusznika, awaria
sygnalizowana jest powolnym miganiem diody 5 sekund świeci / 5 sekund wyłączona.
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ź

Montaż hydrauliczny i elektryczny musi być wykonany przez
wykwalifikowanego instalatora, zgodnie z obowiązującymi
normami i przepisami prawa.
Należy dokładnie wypełnić instalację wodą i zabezpieczyć ją.
Należy dokładnie odpowietrzyć instalację.
Wykonać kontrolę szczelność całej instalacji (dokręcenie
śrubunków, uszczelki itd).
Zweryfikować poprawność zasilania elektrycznego.
Sprawdzić czy wszystkie zawory są otwarte, system
hydrauliczny jest drożny oraz czy filtry są czyste.
Sprawdzić czy zawór z filtrem jest zainstalowany w
prawidłowym miejscu i czy jego filtr jest czysty.
Jeżeli weryfikacja instalacji nie wskaże żadnych
nieprawidłowości, należy podłączyć urządzenia do zasilania.
Przeprowadzić konfigurację ustawień w Menu Instalatora na
panelu Pilota.

POMPA CIEPŁA ORAZ INSTALACJA NIE
MOGĄ PRACOWAĆ BEZ WODY.

W TRAKCIE PIERWSZEGO
URUCHOMIENIA POMPY CIEPŁA NALEŻY
OBOWIĄZKOWO ZASTOSOWAĆ SIĘ DO
ZAPISÓW INSTRUKCJI TECHNICZNEJ
PILOTA HYDRAULICZNEGO.

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

5.1. ZALECENIA 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.

5.2. INSTALACJA HYDRAULICZNA
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.
ź zdemontować tylny panel obudowy pompy ciepła;
ź sprawdzić czy odprowadzenie kondensatu jest drożne.
ź wyczyścić zbiornik kondensatu, na dnie którego mogą
zgromadzić się zanieczyszczenia.
A - odprowadzenie kondensatu przez dolną część pompy
ciepła
B - odprowadzenie kondensatu z tyłu pompy ciepła
Sprawdzić szczelność zaworu bezpieczeństwa C . Nie może on
przeciekać przy maksymalnym ciśnieniu 2,5 bara.
Miska zbiorcza
na kondensat
Przewód grzewczy
Otwór wyjściowy
z membraną - przypadek B
Dolne wyjście odprowadzenia
kondensatu - przypadek A

5.3. OBIEG GRZEWCZY
Przeprowadzić odpowietrzenie na odpowietrzniku Pilota.
Sprawdzić szczelność instalacji i zaworów zabezpieczających.
Sprawdzić ciśnienie hydrauliczne. Ciśnienie nie może być
niższe niż ciśnienie w naczyniu wzbiorczym i nie wyższe niż
2,5 bara przy ciepłej instalacji. Jeżeli ciśnienie wody jest za
małe, należy sprawdzić szczelność instalacji przed jej
napełnieniem.
ź Zweryfikować jakość wody w instalacji.
ź Sprawdzić obieg hydrauliczny: czyszczenie filtra, kontrola
jakości wody (dozowanie środka zabezpieczającego instalację
przed zamarzaniem oraz inhibitora).

ź
ź
ź

5.4. OBSŁUGA POMPY CIEPŁA
Pompa ciepła HRC 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 jednak przeprowadzanie regularnych corocznych
przeglądów wraz z czyszczeniem lamelek parownika za pomocą
odkurzacza lub wody, jeżeli zachodzi taka konieczność.

Do czyszczenia pompy ciepła nie stosować
urządzeń typu karcher (lub innych myjek
ciśnieniowych). Istnieje duże ryzyko
uszkodzenia lamelek wymiennika.
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. Należy zachować
ostrożność ze względu na ryzyko zapłonu.

Otwór w cokole
betonowym - przypadek A

Zawór bezpieczeństwa C
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5.5. OBSŁUGA ELEMENTÓW
ELEKTRYCZNYCH
Przed podjęciem jakiejkolwiek
interwencji na instalacji elektrycznej
należy obowiązkowo wyłączyć
urządzenie z zasilania.
ź Należy chronić elementy elektryczne
przed stycznością z wodą.
ź

5.6. UTYLIZACJA I RECYKLING
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, urządzenie należy
utylizować przestrzegając podstawowych zasad odzysku gazów
z urządzeń chłodniczych, odzysku metali w procesie recyklingu
oraz oleju z kompresorów.

Sprawdzić czy kable zasilania są prawidłowo podłączone do
listwy podłączeniowej na pompie ciepła i pilocie.
Sprawdzić czy końcówki kabli nie wykazują śladów utlenienia
lub przegrzania.
Sprawdzić czy podłączenia są poprawnie umocowane na
stykach rozruszników kompresorów (poprawne dokręcenie
styków).
Odkurzyć skrzynkę elektryczną i sprawdzić styki.
Sprawdzić podłączenie uziemienia.

ź
ź
ź

ź
ź

5.7. NIEPRAWIDŁOWE FUNKCJONOWANIE BEZ SYGNALIZACJI USTERKI
USTERKI NIE SYGNALIZOWANE
PRZEZ POMPĘ CIEPŁA

MOŻLIWE PRZYCZYNY

CZYNNOŚCI, KTÓRE NALEŻY PODJĄĆ
ź

POMPA CIEPŁA NIE URUCHAMIA SIĘ

ź
ź

Pompa ciepła pracuje w TRYBIE LETNIM.
Czujnik temperatury pokojowej nie składa zapotrzebowania.

ź

Brak napięcia na podłączeniach urządzenia.

ź

Zabezpieczenie elektryczne uruchamia się przy każdym
rozruchu.

ź
ź

ź

Sprawdzić zasilanie elektryczne pompy ciepła (zabezpieczenie na zasilaniu
blokuje uruchomienie kompresorów przy jego zbyt dużej lub za małej wartości).

ź
ź

Zasilanie przechodzące bezpiecznik jest niewystarczające.
Sprawdzić izolację uziemienia kompresora, wentylatora oraz innych elementów
elektrycznych (np. pomp cyrkulacyjnych).
Zabezpieczenie elektryczne zastosowane przed pompą ciepła nie zezwala na
rozruch silnika: zainstalować bezpiecznik typu D.
Jeden z elementów elektrycznych pompy ciepła jest uszkodzony.

ź
ź

ź
ź
ź
ź

Sprawdzić czy wszystkie stopnie mocy pompy ciepła włączają się.
Sprawdzić okablowanie na podłączeniach HP/HC i Del oraz parametry PAR.217 i
PAR.218.
Sprawdzić grzałki elektryczne pompy ciepła oraz ich konfigurację.
Brak zaworu zwrotnego na kotle.
Upewnić się czy grzałki mają ustawioną autoryzację pracy.
Sprawdzić wartości czujnika temperatury zewnętrznej.

Kompresor(y) nie funkcjonuje(ją).

ź
ź

Sprawdzić stan rozruszników progresywnych.
Sprawdzić okablowanie trójfazowe.

Kompresor zatrzymany przez swoje wewnętrzne
zabezpieczenie termiczne.

ź

Sprawdzić czy warunki funkcjonowania nie są one poza zaprogramowanym
przedziałem czsowym.

ź
ź
ź

Moc pompy ciepła jest za mała w stosunku do
zapotrzebowania.

ź

ź

POMPA CIEPŁA URUCHAMIA SIĘ
ALE NIE DOGRZEWA DO
ODPOWIEDNIEJ TEMPERATURY
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Sprawdzić wartości PAR.209 i PAR.215 a następnie przejść na TRYB ZIMOWY a
następnie na tryb AUTO.
Sprawdzić podłączenia czujnika pokojowego w na pilocie i na zasilaniu.
Sprawdzić czy czujnik temperatury pokojowej jest dobrze zaprogramowany.

5.8. BŁĘDY PRZY ROZRUCHU KOMPRESORA
HRC 17 mono
DIODA ZIELONA

DIODA CZERWONA

OPIS PROBLEMU

CZYNNOŚCI, KTÓRE NALEŻY PODJĄĆ

ŚWIATŁO STAŁE

Normalne funkcjonowanie

MIGANIE

Niewystarczające napięcie

ź

Sprawdzić napięcie zasilania pompy ciepła; powinno być > 200V.

MIGANIE x 2

Spadek napięcia w trakcie rozruchu

ź
ź
ź

Niewystarczające napięcie w sieci.
Sprawdzić zgodność zasilania z licznika głównego do pompy ciepła.
Skontaktować się z dostawcą energii w razie konieczności dostosowania zasilania.

MIGANIE x 3

Przepięcie w trakcie rozruchu

ź

Skontaktować się z autoryzowanym serwisem Auer.

MIGANIE x 4

Awaria wewnętrzna rozrusznika

ź

Wymienić rozrusznik

MIGANIE x 5

Niekompletna faza rozruchowa

ź

Sprawdzić napięcie na pompie ciepła przed i w trakcie rozruchu. Powinno być > 200V.

HRC 17 tri / HRC 20 tri / HRC 25 tri
DIODA CZERWONA

OPIS PROBLEMU

CZYNNOŚCI, KTÓRE NALEŻY PODJĄĆ

MIGANIE x 2

Odwrócenie faz

ź

Podłączyć prawidłowo 2 fazy zasilania elektrycznego rozrusznika.

MIGANIE x 3

Napięcie zasilania poza
dozwolonym zakresem

ź
ź
ź

Sprawdzić napięcie zasilania trójfazowego.
Sprawdzić zgodność zasilania z licznika głównego do pompy ciepła.
Skontaktować się z dostawcą energii w razie konieczności dostosowania zasilania.

MIGANIE x 4

Niewłaściwa częstotliwość
zasilania

ź
ź

Skontaktować się z autoryzowanym serwisem Auer.
Skontaktować się z dostawcą energii.

MIGANIE x 5

Blokada kompresora

ź

Skontaktować się z autoryzowanym serwisem Auer.

MIGANIE x 6

Niekompletna faza rozruchowa

ź

Sprawdzić napięcie na pompie ciepła przed i w trakcie rozruchu. Powinno być > 350V.

MIGANIE x 7

Przegrzanie rozrusznika

ź

Skontaktować się z autoryzowanym serwisem Auer.

MIGANIE x 8

Niekompletna faza rozruchowa

ź

Skontaktować się z autoryzowanym serwisem Auer.

Zachwianie równowagi faz

ź
ź
ź

Sprawdzić napięcie zasilania trójfazowego.
Sprawdzić zgodność zasilania z licznika głównego do pompy ciepła.
Skontaktować się z dostawcą energii w razie konieczności dostosowania zasilania.

MIGANIE x 9

5.9. BŁĘDY SYGNALIZOWANE PRZEZ STEROWANIE
Usterki wyświetlane są na ekranie oraz sygnalizowane sygnałem dźwiękowym.
Aby wyłączyć sygnał dźwiękowy należy nacisnąć pokrętło. Alarm dźwiękowy wyłącza się ale usterka nadal jest wyświetlana na ekranie.
Jeżeli jest to usterka z automatycznym resetem, komunikat błędu zniknie.
Jeżeli jest to usterka z resetem manualnym, w celu zresetowania błędu należy usunąć powstałą usterkę a następnie nacisnąć pokrętło.
Usterki wymagające resetu manualnego sygnalizowane są przez symbol

.

UWAGA
Usterka czujnika basenowego jest wyświetlana jeżeli wartość oporowa jest za słaba. Brak czujnika basenowego nie powoduje
usterki ponieważ oznacza to brak obiegu basenowego lub wyłączenie funkcji ogrzewania obiegu basenowego.
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5.10. CZUJNIKI POMPY CIEPŁA

5.10.2. CZUJNIK TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ

5.10.1. CZUJNIK NA ZASILANIU I POWROCIE PC
- CZUJNIK TEMPERATURY POWIETRZA CZUJNIKI KOMPRESORÓW - CZUJNIK CWU
- CZUJNIK ODMRAŻANIA - CZUJNIK BASENU kΩ
350
300
250
200

TEMP. OPORNOŚĆ
°C
kΩ
-30
171 800

TEMP. OPORNOŚĆ
°C
kΩ
-5
45 950

TEMP. OPORNOŚĆ
°C
kΩ
20
14 770

-29

161 817

-4

43 769

21

-28

152 994

-3

41 699

22

13 590

-27

144 697

-2

39 739

23

13 039

14 168

-26

136 894

-1

37 881

24

12 514

-25

129 800

0

36 130

25

12 000

-24

122 646

1

34 453

26

11 535

-23

116 145

2

32 871

27

11 079

-22

110 025

3

31 371

28

10 645

-21

104 261

4

29 948

29

10 231

-20

98 930

5

38 600

30

9 804

-19

93 713

6

27 317

31

9 460

50

-18

88 888

7

26 101

32

9 101

0

-17

84 339

8

24 947

33

8 759
9 434

150
100

-40

-30

-20

-10

0

10

°C

20

-16

80 047

9

23 853

34

-15

76 020

10

22 800

35

8 054

1,0

-14

72 174

11

21 819

36

7 749

0,9

-13

68 564

12

20 879

37

7 456

-12

65 153

13

19 986

38

7 176

-11

61 930

14

19 137

39

6 909

-10

58 880

15

18 300

40

6 652

-9

56 004

16

17 565

41

6 408

0,5

-8

53 280

17

16 839

42

6 173

0,4

-7

50 702

18

16 151

43

5 947

0,3

-6

48 263

19

15 500

44

5 731

kΩ

0,8
0,7
0,6

0,2
90

100

110

120

130

°C

140

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

kΩ
12
11
10

5.12. WYŁĄCZENIE Z UŻYTKOWANIA

9
8
7

5.12.1. TYMCZASOWE WYŁĄCZENIE
Z EKSPLOATACJI

6
5
4
3
2
1
0
20
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30

40

50

60

70

80

90

TEMP. °C

OPORNOŚĆ kΩ

TEMP. °C

OPORNOŚĆ kΩ

-40

351,078

55

2,968

-35

251,277

60

2,472

-30

182,451

65

2,068

-25

133,827

70

1,739

-20

99,221

75

1,469

-15

74,316

80

1,246

-10

56,202

85

1,061

-5

42,894

90

0,908

0

33,024

95

0,779
0,672

5

25,607

100

10

20,017

105

0,581

15

15,768

110

0,504
0,439

20

12,513

115

25

10,000

120

0,384

30

8,045

125

0,336

35

6,514

130

0,296
0,261

40

5,306

135

45

4,348

140

0,231

50

3,583

145

0,204

°C

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

5.12.2. OSTATECZNE WYCOFANIE
URZĄDZENIA Z EKSPLOATACJI
Ostateczne wycofanie urządzenia z eksploatacji należy zgłosić
wykwaliﬁkowanemu instalatorowi.

5.13. 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.

5.13.1. UTYLIZACJA CZYNNIKA CHŁODNICZEGO
Pompa ciepła zawiera czynnik chłodniczy R290 (propan).
ź Utylizację czynnika chłodniczego zlecać wyłącznie
wykwaliﬁkowanym specjalistom.
ź Należy przestrzegać wszelkich obowiązujących warunków
bezpieczeństwa.

6. LISTA CZĘŚCI ZAMIENNYCH
6.1. POMPA CIEPŁA
NR

4

22

HRC 17
mono

HRC 17
tri

HRC 20
tri

HRC 25
tri

4993032
1
4993035

4993035

4993033
4993671

2

25

4993674
4993036

OPIS
Kompletny zespół kompresora 1
17 kW jednofazowy
Kompletny zespół kompresora 1
20 / 25 kW trójfazowy
Kompletny zespół kompresora 2
17 kW jednofazowy
Kompletny zespół kompresora 2
17 / 20 kW trójfazowy
Kompletny zespół kompresora 2
25 kW trójfazowy

1472868

1472868

1472868

Wymiennik płytowy 17 / 20 kW
4993077

Wymiennik płytowy 25 kW

4

1472866

1472866

1472866

1472866

Wymiennik lamelowy 20 / 25 kW

5

1472837

1472837

1472837

1472837

Filtr osuszacza DQA033S

1472832

1472832

1472832

3

17

Zbiornik cieczy DQA415S

6
1472854

24

15

4592639

4592639

4592639
4592843

16
4993669

11

18

11

3

6

23
1
8
26

20

4993669

Zawór 4-drog. lutowany 25 kW
Zespół reduktora 17 kW

8

7

2

Zawór 4-drog. lutowany 17 / 20 kW

7

21
19

Zbiornik cieczy DQA607S

5

1239192

1239192

4993668

4993668

Zespół reduktora 20 / 25 kW

1239192

1239192

Zawór zwrotny 1/4"

12

1239911

1239911

1239911

1239911

Presostat wysokiego ciśnienia
PS 80-450.363

14

1244578

1244578

1244578

1244578

Czujnik - długość 2000 mm

15

1244578

1244578

1244578

1244578

Czujnik - długość 2000 mm

16

1239225

1239225

1239225

1239225

Czujnik niskiego ciśnienia frigo

1593717

1593717

1593717

1593717

Kabel czujnika ciśnienia

14

12
Obieg wysokociśnieniowy
Obieg niskociśnieniowy

17

1244522

1244522

1244522

1244522

Czujnik NTC 900 mm

18

1244578

1244578

1244578

1244578

Czujnik - długość 2000 mm

19

1244578

1244578

1244578

1244578

Czujnik - długość 2000 mm

20

1472730

1472730

1472730

1472730

Rurka ładowania
Zawór wysokiego ciśnienia
Rurka ładowania
Zawór niskiego ciśnienia

21

1472730

1472730

1472730

1472730

22

1592587

1592587

1592587

1592587

Wentylator FN063EC90

23

1239128

1239128

1239128

1239128

Zawór bezpieczeństwa 2,5 bar

24

4948083

4948083

4948083

4948083

Rurka odprowadzenia kondensatu

25

4993002

4993002

4993002

4993002

Kabel grzewczy wentylatora

26

1239268

1239268

1239268

1239268

Czujnik wysokociśnieniowy
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6.2. SKRZYNKA ELEKTRYCZNA
HRC 17 mono

NR

1

NR REF.

OPIS

1

1244856

Płyta elektroniczna C9+

2

1244295

Rozrusznik CSS-25U-E

3

1244468

Kondensator 50MF-COMP-ZH06

4

1943123

Stycznik trójfazowy 30 A

5

1244037

Rozrusznik trójfazowy

6

1243147

Bezpiecznik 4A 5x20

7

1943123

Kontroler faz

8

1244469

Kondensator 45MF-COMP-ZH09

6
3

2

OZNACZENIA NA SCHEMACIE OKABLOWANIA
PODŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE SKRĘCANE

8

HRC 17 / 20 tri

1

6

4

DC1

Rozrusznik kompresora 1

DC2

Rozrusznik kompresora 2

RCP

Przekaźnik kontrolera faz

KMC1

Stycznik kompresora 1

KMC2

Stycznik kompresora 2

DP

Rozrusznik progresywny kompresora 2

K1 / K2 / K3

Styczniki stopni mocy

BUS

2-żyłowy ekranowany kabel komunikacji
PODŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE TYPU FASTON

7

HRC 25 tri

1

6

7

20

5

4

C1

Kondensator 45μF kompresora 1

C2

Kondensator 50μF kompresora 2

K1

Kompresor 1

K2

Kompresor 2

AQS

Zabezpieczenie termostatyczne 110°C

T

Grzałka elektryczna 6 kW

7. WARUNKI GWARANCJI
Gwarancja obejmuje części zamienne pompy ciepła HTi oraz Pilota 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.

7.1. WARUNKI SZCZEGÓŁOWE
7.1.1. INFORMACJE WSTĘPNE
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.

7.1.2. OGRANICZENIA GWARANCJI
7.1.2.1. WODA W OBIEGU GRZEWCZYM
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 nie napełnionego wodą (grzanie na sucho).

ź
ź

Brak płukania obiegu grzewczego.
Brak uzdatnienia wody przeznaczonej do napełnienia obiegu
grzewczego zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi i
instalacji (zob. u Instrukcja Pilota).

7.1.2.2. 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.

7.1.2.3. 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.

7.1.2.4. 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.

7.1.2.5. 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 Nieprawidłowe podłączenie odprowadzenia kondensatu.
ź Zewnętrzna korozja spowodowana niewłaściwym uszczelnieniem rur.
ź Instalacja niezgodna z zaleceniami instrukcji.

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

7.1.2.7. 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.
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8. ZAŁĄCZNIKI
8.1. WYMIARY
1035

1713

490

561

80

875

80

3

4

1

5
6

Ø

2

380

1"

7
Ø

zasilanie obiegu z pompy ciepła
powrót obiegu do pompy ciepła
czujnik temperatury powietrza
przewód komunikacji między pompą ciepła i pilotem - BUS
numer seryjny
wyjście zewnętrznego kabla grzewczego
zasilanie elektryczne
odprowadzenie kondensatu

132

-

329

1"

1
2
3
4
5
6
7
8

80

8

155
190
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8.2. CHARAKTERYSTYKA
TECHNICZNA
7. ZAŁĄCZNIKI
MODEL POMPY CIEPŁA

HRC 17 mono

HRC 17 tri

HRC 20 tri

HRC 25 tri

Temperatura maksymalna

70°C

70°C

70°C

70°C

Czynnik chłodniczy R290

0,9 kg

0,9 kg

0,9 kg

0,9 kg

-20 do 40°C

-20 do 40°C

-20 do 40°C

-20 do 40°C

230 V jednofazowe

400 V trójfazowe

400 V trójfazowe

400 V trójfazowe

Maksymalne natężenie prądu

35 A

13 A

15 A

18 A

Rozrusznik progresywny

TAK

NIE

NIE

NIE

Zabezpieczenie elektryczne

40 A mono

16 A tri

16 A tri

20 A tri

Minimalny przekrój przewodów zasilania

3 x 10 mm²

5 x 4 mm²

5 x 4 mm²

5 x 6 mm²

1035 mm
1713 mm
561 mm

1035 mm
1713 mm
561 mm

1035 mm
1713 mm
561 mm

1035 mm
1713 mm
561 mm

Waga bez wody

245 kg

245 kg

252 kg

265 kg

Nominalny przepływ wody

2000 l/h

2000 l/h

2450 l/h

3000 l/h

Podłączenia hydrauliczne

26/34 zew.

26/34 zew.

26/34 zew.

26/34 zew.

3,1 bar

3,1 bar

3,1 bar

3,1 bar

20/25 mm

20/25 mm

20/25 mm

20/25 mm

Przepływ powietrza

3000 do 7000 m³/h

3000 do 7000 m³/h

3000 do 7000 m³/h

3000 do 7000 m³/h

Poziom hałasu z odległości 1 / 2 / 3 m

50 / 54 / 58 dB(A)

50 / 54 / 58 dB(A)

50 / 54 / 58 dB(A)

50 / 54 / 58 dB(A)

Zakres temperatury powietrza na zewnątrz
Zasilanie elektryczne

Wymiary

wysokość
szerokość
głebokość

Maksymalne ciśnienie hydrauliczne
Średnica odprowadzenia kondensatu

8.3. TABELE SPRAWNOŚCI

Maksymalna moc grzewcza [kW]

Temp.
A/W

Temp.
A/W

Dane w tabelach znormatyzowane, zgodnie z normą EN 14511
HRC 17 HRC 17 HRC 20 HRC 25
mono
tri
tri
tri
Maksymalna moc grzewcza [kW]

10,9

11,0

11,0

13,9

16,0

1,8

1,6

2,4

2,4

Moc pobierana [kW]

3,9

3,9

4,5

6,1

COP

4,4

4,9

4,6

4,6

COP

2,7

2,7

3,1

2,6

Maksymalna moc grzewcza [kW]

6,7

6,9

9,7

9,7

Maksymalna moc grzewcza [kW]

11,2

11,2

13,9

14,7

2,7

2,7

3,7

3,7

Moc pobierana [kW]

4,5

4,5

5,4

6,4

COP

2,5

2,6

2,7

2,7

COP

2,5

2,5

2,7

2,3

Maksymalna moc grzewcza [kW]

8,1

8,6

8,6

10,9

10,9

10,9

13,8

14,4

2,4

2,3

2,3

3,3

Moc pobierana [kW]

5,2

5,2

6,4

6,9

COP

3,4

3,7

3,7

3,4

COP

2,1

2,1

2,3

2,1

Maksymalna moc grzewcza [kW]

7,8

7,9

7,9

11,1

Maksymalna moc grzewcza [kW]

10,8

10,8

13,8

14,4

3,6

3,5

3,6

5,1

Moc pobierana [kW]

5,9

5,9

7,3

7,6

2,2

2,3

2,2

2,2

COP

1,7

1,7

1,9

1,9

Moc pobierana [kW]
COP

-7 / 55°C

Maksymalna moc grzewcza [kW]

-7 / 65°C

Moc pobierana [kW]

7 / 65°C
2 / 35°C

Moc pobierana [kW]

2 / 65°C

Moc pobierana [kW]

-7 / 35°C

10,9

-7 / 45°C

7,9

7 / 35°C

7,8

HRC 17 HRC 17 HRC 20 HRC 25
mono
tri
tri
tri

23

8.4. CERTYFIKATY

8.6.1. PRZYGOTOWANIE OBIEGU GRZEWCZEGO

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.

8.5. DOBÓR NACZYNIA WZBIORCZEGO
Zbiornik wyrównawczy, w który wyposażone jest urządzenie,
może być nie wystarczający.
W każdym przypadku należy sprawdzić objętość wodną instalacji
oraz objętość zainstalowanego zbiornika wyrównawczego
(należy wziąć pod uwagę pojemność zbiornika w Pilocie, zbiornik
CWU oraz całą instalację).

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.

8.6.2. WODA PRZEZNACZONA
DO NAPEŁNIANIA INSTALACJI
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).
UWAGA:
Napełnianie instalacji wodą z innych źródeł niż z sieci
wodociągowej (studnia, odwierty itd.), powoduje utratę
gwarancji.

Pojemność zbiornika zależna jest od wysokości statycznej
instalacji. Pozostaje dopasowanie ciśnienia w zbiorniku i
sprawdzenie jego objętości w stosunku do całkowitej objętości
instalacji:
Wysokość statyczna instalacji [m]
Ciśnienie [bary]

(1)

Maksymalna ilość wody
w instalacji na litr
objętości naczynia
(2)
rozszerzalnego [litry]
(1)

(2)

ź
ź
ź

2,5

5

7,5

10

12,5

15
1,5

0,25

0,5

0,75

1

1,25

glicol 25%

15,9

14,5

13

11,6

10,1

8,7

glicol 30%

15,6

14,2

12,7

11,3

9,9

8,5

glicol 35%

14,7

13,4

12,1

10,7

9,4

8

glicol 40%

14

12,7

11,4

10,2

8,9

7,6

8.6.3. 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 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.

Jeżeli to konieczne, obniżyć ciśnienie w instalacji aby sprawdzić prawidłowe
ciśnienie zbiornika wyrównawczego.
Przelicznik :
11 litrów na kW mocy w instalacji grzejników stalowych + 60 litrów zbiornika w
Pilocie + pojemność buforu.
13 litrów / kW mocy w instalacji grzejników żeliwnych + 60 litrów zbiornika w
Pilocie + pojemność buforu.
17 litrów / kW mocy dla ogrzewania podłogowego + 60 litrów zbiornika w
Pilocie + pojemność buforu.

Przeliczanie objętości zbiornika wyrównawczego (przykład):
ź Instalacja grzejnikowa żeliwna 12 kW
ź Wysokość statyczna instalacji 10 m
ź Zabezpieczenie przeciw zamarzaniu: zawartość 25% glikolu
Całkowita objętość instalacji = 12 x 13 + 50 = 206 litrów.
1 litr zbiornika wyrównawczego zabezpiecza 11,6 litrów
pojemności instalacji, a więc zbiornik wyrównawczy musi mieć
pojemność min. 18 litrów (216 litrów / 11,6 litrów).
UWAGA
Podane wartości odnoszą się do obiegu grzejnikowego
(temperatura wody 80°C). W przypadku zastosowania
ogrzewania połogowego należy przemnożyć te wartości x2.

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.

UWAGA
Zawartość glikolu nie może być mniejsza niż 25%.

8.6. UZDATNIANIE WODY
W OBIEGU GRZEWCZYM
Należy stosować się do zaleceń
dotyczących jakości wody, dostarczanych
w dokumentacji dołączonej do urządzenia.
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FUNKCJE INHIBITORA ANTYKOROZYJNEGO
ź
ź
ź
ź
ź
ź

Zabezpiecza wymienniki ciepła;
Kontroluje proces odkładania się kamienia w instalacji.
Zabezpiecza przed agresywną punktową rdzą.
W nowych instalacjach przeciwdziała powstawaniu osadów i
zapobiega rozwojowi mikrobiologicznemu w instalacji.
Uniemożliwia wydzielanie wodoru.
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.

Środki przeznaczone do czyszczenia i
uzdatniania wody muszą posiadać
dopuszczenia sanitarne a także niezbędne
zezwolenia handlowo-rynkowe na terenie
Polski.

8.7. ZABEZPIECZENIE PRZED
ZAMARZANIEM
Jeżeli niemożliwe jest funkcjonowanie pompy ciepła z powodu
spadku temperatury zewnętrznej poniżej dopuszczalnego
zakresu (-20°C), w przypadku kiedy autoryzowane jest
dodatkowe źródło ciepła (kocioł), urządzenie jest automatycznie
zabezpieczane przed zamarzaniem przez pilota. 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 oraz inhibitor antykorozyjny lub zabezpieczyć obieg
hydrauliczny pompy ciepła łącznie z jego akcesoriami
opróżniając go poprzez zawór zlewowy.

Nie stosować glikolu monoetylenowego
(substancja toksyczna).

UWAGA:
Nalezy stosować glikol monopropylenowy wraz z inhibitorem
antykorozyjnym jako środka przeciw zamarzaniu.
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]

-10

-15

-20

-25

Zawartość glikolu [%]

25

30

35

40

W przypadku zastosowania produktu
rozcieńczanego z wodą, należy wymieszać
wodę + środek chroniący przed
zamarzaniem + inhibitor antykorozyjny
przed wprowadzeniem do instalacji.
RYZYKO UTRATY GWARANCJI
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.
Należy regularnie kontrolować wartość
Ph i zawartość procentową glikolu w
instalacji.
ź Nie dodawać glikolu do istniejącej
instalacji przed pomiarem wartości Ph
czy spadek zawartości glikolu nie jest
spowodowany jej degradacją.
ź Jeżeli Ph jest się kwaśne (<7), należy
wymienić glikol po uprzednim
opróżnieniu i opłukaniu instalacji.
ź

8.8. OPRÓŻNIANIE INSTALACJI
Upewnić się czy pompa
ciepła jest dokładnie
opróżniona.
Przy normalnym funkcjonowaniu:
V1, V2 i V4 są zamknięte
V3 i V5 są otwarte

ź
ź

W przypadku przedłużonego
zatrzymania w zimie:
ź
V1, V2 i V4 są otwarte
ź
V3 i V5 są zamknięte

V3
V1
V4
V5
V2
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8.9. ZNORMALIZOWANE DANE TECHNICZNE
8.9.1. HRC 17 mono
Zgodnie z rozporzączeniem UE nr 811/2013
MARKA

AUER

TYP

Pompa ciepła powietrze-woda

MODEL

HRC 17 mono /3

KLASA SEZONOWEJ EFEKTYWNOŚCI GRZEWCZEJ
NOMINALNA MOC GRZEWCZA (*1)
ROCZNE ZUŻYCIE ENERGII (*1)

A++
Prated

kW

13

QHE

kWh

8 152

ƞs

%

126

Prated

kW

16,5

QHE

kWh

15 360

ƞs

%

103

Prated

kW

7,9

QHE

kWh

2 807

SEZONOWA EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA (*3)

ƞs

%

147,4

POZIOM HAŁASU - POMIAR WEWNĄTRZ BUDYNKU

LWA

dB(A)

nd.

POZIOM HAŁASU - POMIAR NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU

LWA

dB(A)

60

TEMPERATURA BIWALENCJI

Tbiv

°C

-5

TEMPERATURA GRANICZNA FUNKCJONOWANIA POMPY CIEPŁA

TOL

°C

-20

Tj = -7°C (*4)

Pdh

kW

10,00

Tj = +2°C (*4)

Pdh

kW

8,26

Tj = +7°C (*4)

Pdh

kW

7,80

Tj = +12°C (*4)

Pdh

kW

8,74

Tj = Temperatura biwalencji (*4)

Pdh

kW

10,30

Tj = Temperatura graniczna funkcjonowania (*4)

Pdh

kW

8,20

Tj = -15°C (*4)

Pdh

kW

8,80

Tj = -7°C (*5)

COPd

-

2,07

Tj = +2°C (*5)

COPd

-

3,12

Tj = +7°C (*5)

COPd

-

4,40

Tj = +12°C (*5)

COPd

-

5,61

Tj = Temperatura biwalencji (*5)

COPd

-

2,22

Tj = Temperatura graniczna funkcjonowania (*5)

COPd

-

1,74

Tj = -15°C (*5)

COPd

-

1,95

MOC DLA TRYBU OGRZEWANIA W INTERWAŁACH CYKLICZNYCH

Pcych

kW

0,99

SEZONOWA EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA (*1)
NOMINALNA MOC GRZEWCZA (*2)
ROCZNE ZUŻYCIE ENERGII (*2)
SEZONOWA EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA (*2)
NOMINALNA MOC GRZEWCZA (*3)
ROCZNE ZUŻYCIE ENERGII (*3)

WSPÓŁCZYNNIK DEGRADACJI

Cdh

kW

COPcyc

-

-

MAKSYMALNA TEMPERATURA WODY W OBIEGU GRZEWCZYM

WTOL

°C

70

TRYB OFF (zatrzymanie pracy) (*6)

POFF

kW

0,008

TRYB TERMOSTAT-OFF (zatrzymanie pracy przez termostat) (*6)

PTO

kW

0,008

TRYB CZUWANIA (*6)

PSB

kW

0,005

TRYB PODGRZEWANIA KARTERU (*6)

PCK

kW

0,012

NOMINALNA MOC GRZEWCZA DODATKOWEGO ŹRÓDŁA CIEPŁA

PSUP

kW

-

RODZAJ DODATKOWEGO ŹRÓDŁA CIEPŁA

-

-

-

REGULACJA MOCY GRZEWCZEJ

-

-

zróżnicowana

PRZEPŁYW POWIETRZA NA ZEWNĄTRZ

-

m³/h

3500

EFEKTYWNOŚĆ W INTERWAŁACH CYKLICZNYCH (*5)

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.
(*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 55°C.
(*5) Deklarowany współczynnik sprawności przy częściowym obciążeniu i temperaturze wewnętrznej 20°C, temperaturze zewnętrznej Tj, uśrednionych warunkach
klimatycznych oraz temperaturze zasilania 55°C.
(*6) Zużycie energii elektrycznej w trybach innych niż tryb pracy
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8.9.2. HRC 17 tri
Zgodnie z rozporzączeniem UE nr 811/2013
MARKA

AUER

TYP

Pompa ciepła powietrze-woda

MODEL

HRC 17 tri /3

KLASA SEZONOWEJ EFEKTYWNOŚCI GRZEWCZEJ
NOMINALNA MOC GRZEWCZA (*1)
ROCZNE ZUŻYCIE ENERGII (*1)
SEZONOWA EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA (*1)
NOMINALNA MOC GRZEWCZA (*2)
ROCZNE ZUŻYCIE ENERGII (*2)

A++
Prated

kW

13

QHE

kWh

7 903
125

ƞs

%

Prated

kW

16

QHE

kWh

14 201

108,2

ƞs

%

Prated

kW

8,1

QHE

kWh

2 644

SEZONOWA EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA (*3)

ƞs

%

160,6

POZIOM HAŁASU - POMIAR WEWNĄTRZ BUDYNKU

LWA

dB(A)

nd.

POZIOM HAŁASU - POMIAR NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU

LWA

dB(A)

60

TEMPERATURA BIWALENCJI

Tbiv

°C

-3

TEMPERATURA GRANICZNA FUNKCJONOWANIA POMPY CIEPŁA

TOL

°C

-20

Tj = -7°C (*4)

Pdh

kW

9,40

Tj = +2°C (*4)

Pdh

kW

8,47

Tj = +7°C (*4)

Pdh

kW

7,90

Tj = +12°C (*4)

Pdh

kW

8,85

Tj = Temperatura biwalencji (*4)

Pdh

kW

9,33

Tj = Temperatura graniczna funkcjonowania (*4)

Pdh

kW

7,95

Tj = -15°C (*4)

Pdh

kW

8,54

Tj = -7°C (*5)

COPd

-

2,03

Tj = +2°C (*5)

COPd

-

3,26

Tj = +7°C (*5)

COPd

-

4,85

Tj = +12°C (*5)

COPd

-

6,18

Tj = Temperatura biwalencji (*5)

COPd

-

2,49

Tj = Temperatura graniczna funkcjonowania (*5)

COPd

-

1,76

Tj = -15°C (*5)

COPd

-

1,97

MOC DLA TRYBU OGRZEWANIA W INTERWAŁACH CYKLICZNYCH

Pcych

kW

0,99

SEZONOWA EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA (*2)
NOMINALNA MOC GRZEWCZA (*3)
ROCZNE ZUŻYCIE ENERGII (*3)

WSPÓŁCZYNNIK DEGRADACJI

Cdh

kW

COPcyc

-

-

MAKSYMALNA TEMPERATURA WODY W OBIEGU GRZEWCZYM

WTOL

°C

70

TRYB OFF (zatrzymanie pracy) (*6)

POFF

kW

0,008

TRYB TERMOSTAT-OFF (zatrzymanie pracy przez termostat) (*6)

PTO

kW

0,0095

TRYB CZUWANIA (*6)

PSB

kW

0,005

TRYB PODGRZEWANIA KARTERU (*6)

PCK

kW

0,012

NOMINALNA MOC GRZEWCZA DODATKOWEGO ŹRÓDŁA CIEPŁA

PSUP

kW

-

RODZAJ DODATKOWEGO ŹRÓDŁA CIEPŁA

-

-

-

REGULACJA MOCY GRZEWCZEJ

-

-

zróżnicowana

PRZEPŁYW POWIETRZA NA ZEWNĄTRZ

-

m³/h

3500

EFEKTYWNOŚĆ W INTERWAŁACH CYKLICZNYCH (*5)

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.
(*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 55°C.
(*5) Deklarowany współczynnik sprawności przy częściowym obciążeniu i temperaturze wewnętrznej 20°C, temperaturze zewnętrznej Tj, uśrednionych warunkach
klimatycznych oraz temperaturze zasilania 55°C.
(*6) Zużycie energii elektrycznej w trybach innych niż tryb pracy
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8.9.3. HRC 20 tri
Zgodnie z rozporzączeniem UE nr 811/2013
MARKA

AUER

TYP

Pompa ciepła powietrze-woda

MODEL

HRC 20 tri /3

KLASA SEZONOWEJ EFEKTYWNOŚCI GRZEWCZEJ
NOMINALNA MOC GRZEWCZA (*1)
ROCZNE ZUŻYCIE ENERGII (*1)
SEZONOWA EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA (*1)
NOMINALNA MOC GRZEWCZA (*2)
ROCZNE ZUŻYCIE ENERGII (*2)

A++
Prated

kW

16

QHE

kWh

10 118

ƞs

%

129

Prated

kW

22,6

QHE

kWh

20 415

106,2

ƞs

%

Prated

kW

8,1

QHE

kWh

2 855

SEZONOWA EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA (*3)

ƞs

%

148,6

POZIOM HAŁASU - POMIAR WEWNĄTRZ BUDYNKU

LWA

dB(A)

nd.

POZIOM HAŁASU - POMIAR NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU

LWA

dB(A)

61

TEMPERATURA BIWALENCJI

Tbiv

°C

-6

TEMPERATURA GRANICZNA FUNKCJONOWANIA POMPY CIEPŁA

TOL

°C

-20

Tj = -7°C (*4)

Pdh

kW

13,50

Tj = +2°C (*4)

Pdh

kW

8,47

Tj = +7°C (*4)

Pdh

kW

10,90

Tj = +12°C (*4)

Pdh

kW

12,21

Tj = Temperatura biwalencji (*4)

Pdh

kW

13,70

Tj = Temperatura graniczna funkcjonowania (*4)

Pdh

kW

11,23

Tj = -15°C (*4)

Pdh

kW

12,06

Tj = -7°C (*5)

COPd

-

2,02

Tj = +2°C (*5)

COPd

-

3,26

Tj = +7°C (*5)

COPd

-

4,60

Tj = +12°C (*5)

COPd

-

5,87

Tj = Temperatura biwalencji (*5)

COPd

-

2,09

Tj = Temperatura graniczna funkcjonowania (*5)

COPd

-

1,70

Tj = -15°C (*5)

COPd

-

1,90

MOC DLA TRYBU OGRZEWANIA W INTERWAŁACH CYKLICZNYCH

Pcych

kW

0,99

SEZONOWA EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA (*2)
NOMINALNA MOC GRZEWCZA (*3)
ROCZNE ZUŻYCIE ENERGII (*3)

WSPÓŁCZYNNIK DEGRADACJI

Cdh

kW

COPcyc

-

-

MAKSYMALNA TEMPERATURA WODY W OBIEGU GRZEWCZYM

WTOL

°C

70

TRYB OFF (zatrzymanie pracy) (*6)

POFF

kW

0,008

TRYB TERMOSTAT-OFF (zatrzymanie pracy przez termostat) (*6)

PTO

kW

0,008

TRYB CZUWANIA (*6)

PSB

kW

0,005

TRYB PODGRZEWANIA KARTERU (*6)

PCK

kW

0,012

NOMINALNA MOC GRZEWCZA DODATKOWEGO ŹRÓDŁA CIEPŁA

PSUP

kW

-

RODZAJ DODATKOWEGO ŹRÓDŁA CIEPŁA

-

-

-

REGULACJA MOCY GRZEWCZEJ

-

-

zróżnicowana

PRZEPŁYW POWIETRZA NA ZEWNĄTRZ

-

m³/h

4500

EFEKTYWNOŚĆ W INTERWAŁACH CYKLICZNYCH (*5)

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.
(*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 55°C.
(*5) Deklarowany współczynnik sprawności przy częściowym obciążeniu i temperaturze wewnętrznej 20°C, temperaturze zewnętrznej Tj, uśrednionych warunkach
klimatycznych oraz temperaturze zasilania 55°C.
(*6) Zużycie energii elektrycznej w trybach innych niż tryb pracy
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8.9.4. HRC 25 tri
Zgodnie z rozporzączeniem UE nr 811/2013
MARKA

AUER

TYP

Pompa ciepła powietrze-woda

MODEL

HRC 25 tri /3

KLASA SEZONOWEJ EFEKTYWNOŚCI GRZEWCZEJ
NOMINALNA MOC GRZEWCZA (*1)
ROCZNE ZUŻYCIE ENERGII (*1)
SEZONOWA EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA (*1)
NOMINALNA MOC GRZEWCZA (*2)
ROCZNE ZUŻYCIE ENERGII (*2)
SEZONOWA EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA (*2)
NOMINALNA MOC GRZEWCZA (*3)

A+
Prated

kW

19

QHE

kWh

12 726

ƞs

%

119

Prated

kW

23,8

QHE

kWh

21 832

ƞs

%

105

Prated

kW

11,1

QHE

kWh

3 799

SEZONOWA EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA (*3)

ƞs

%

153

POZIOM HAŁASU - POMIAR WEWNĄTRZ BUDYNKU

LWA

dB(A)

nd.

POZIOM HAŁASU - POMIAR NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU

LWA

dB(A)

66

TEMPERATURA BIWALENCJI

Tbiv

°C

-5

TEMPERATURA GRANICZNA FUNKCJONOWANIA POMPY CIEPŁA

TOL

°C

-20

Tj = -7°C (*4)

Pdh

kW

14,70

Tj = +2°C (*4)

Pdh

kW

11,22

Tj = +7°C (*4)

Pdh

kW

10,90

Tj = +12°C (*4)

Pdh

kW

12,21

Tj = Temperatura biwalencji (*4)

Pdh

kW

15,14

Tj = Temperatura graniczna funkcjonowania (*4)

Pdh

kW

11,81

Tj = -15°C (*4)

Pdh

kW

12,67

Tj = -7°C (*5)

COPd

-

2,11

Tj = +2°C (*5)

COPd

-

3,05

Tj = +7°C (*5)

COPd

-

4,60

Tj = +12°C (*5)

COPd

-

4,88

Tj = Temperatura biwalencji (*5)

COPd

-

1,98

Tj = Temperatura graniczna funkcjonowania (*5)

COPd

-

1,77

Tj = -15°C (*5)

COPd

-

1,98

MOC DLA TRYBU OGRZEWANIA W INTERWAŁACH CYKLICZNYCH

Pcych

kW

0,99

ROCZNE ZUŻYCIE ENERGII (*3)

WSPÓŁCZYNNIK DEGRADACJI

Cdh

kW

COPcyc

-

-

MAKSYMALNA TEMPERATURA WODY W OBIEGU GRZEWCZYM

WTOL

°C

70

TRYB OFF (zatrzymanie pracy) (*6)

POFF

kW

0,008

TRYB TERMOSTAT-OFF (zatrzymanie pracy przez termostat) (*6)

PTO

kW

0,008

TRYB CZUWANIA (*6)

PSB

kW

0,005

TRYB PODGRZEWANIA KARTERU (*6)

PCK

kW

0,012

NOMINALNA MOC GRZEWCZA DODATKOWEGO ŹRÓDŁA CIEPŁA

PSUP

kW

-

RODZAJ DODATKOWEGO ŹRÓDŁA CIEPŁA

-

-

-

REGULACJA MOCY GRZEWCZEJ

-

-

zróżnicowana

PRZEPŁYW POWIETRZA NA ZEWNĄTRZ

-

m³/h

4500

EFEKTYWNOŚĆ W INTERWAŁACH CYKLICZNYCH (*5)

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.
(*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 55°C.
(*5) Deklarowany współczynnik sprawności przy częściowym obciążeniu i temperaturze wewnętrznej 20°C, temperaturze zewnętrznej Tj, uśrednionych warunkach
klimatycznych oraz temperaturze zasilania 55°C.
(*6) Zużycie energii elektrycznej w trybach innych niż tryb pracy
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8.10. SCHEMAT OKABLOWANIA
8.10.1. HRC 17 mono
PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE
KOMPRESORA COPELAND MONO

neutralny
uziemienie
faza
czarny
czujnik temperatury na zasilaniu obiegu z pompy ciepła
czujnik temperatury na powrocie z obiegu do pompy ciepła
czujnik temperatury na wyjściu skraplacza
czujnik temperatury powietrza
czujnik temperatury kompresora 1
czujnik temperatury kompresora 2
czujnik ciśnienia kompresora 1 - wysokie ciśnienie
czujnik ciśnienia kompresora 2 - wysokie ciśnienie
czujnik ciśnienia - niskie ciśnienie
sterowanie rozrusznika kompresora 1
sterowanie rozrusznika kompresora 2
bezpiecznik 5x20 4A
bezpiecznik 10x38 20A
elektrozawór odmrażania
zabezpieczenie termiczne kompresora 1
zabezpieczenie termiczne kompresora 2
przewód grzewczy kompresora 1 RK1
przewód grzewczy kompresora 2 RK2
zewnętrzny przewód grzewczy
przekaźnik kontroli faz
stycznik kompresora 1
stycznik kompresora 2
rozrusznik progresywny kompresora 2

brązowy

szary

C
T1

S
T2

-

R
T3

N
PE
L
GND
TwOUT
TwIN
Tevap
Tair
TCP1
TCP2
HP1
HP2
LP
CP1
CP2
F1
F2
EV
K1
K2
H1
H2
H3
RCP
KMC1
KMC2
DP

żółto-zielony

0446
czarny

szary
szary

czarny
czarny

niebieski
pomarańczowy
niebieski
żółty
brązowy
czerwony
czarny
niebieski
pomarańczowy

szary
żółty
niebieski
czarny

szary

czerwony
brązowy

C1
czarny

szary

czarny

szary

K1

K2

brązowy

żółto-zielony

brązowy

żółto-zielony
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czerwony

szary

szary

czerwony

C2

Presostat wysokiego ciśnienia

Czujnik Kompresora 1

Czujnik Kompresora 2

Czujnik powietrza
Czujnik na wyjściu wody

czarny
biały
bązowy

0/I
HP2
HP1

TCP2
TCP1
Tevap
Tair
Tw IN
Tw OUT

PRZEWÓD GRZEWCZY WENTYLATORA

ZEWNĘTRZNY PRZEWÓD GRZEWCZY

H1

H2

EV
CP2

pomarańczowy

niebieski

niebieski

żółto-zielony

brązowy

niebieski

brązowy
ż.-ziel

i

sk

ółt
y
nie
bie

ż

H4

niebieski
niebieski

H3

PE L
N

brązowy

EV
niebieski
pomarańczowy
niebieski
żółty

FAN POWER
CP1

Czujnik na wejściu wody

N PE L

PE N
L

F

F2
10x38 20A

niebieski

FAZA

LP

szary
szary

HP

żółto-zielony

UZIEMIENIE

Czujni ciśnienia - niskie ciśnienie

Czujni ciśnienia - wysokie ciśnienie
niebieski
żółty

EEV

BUS OUT
BUS

B GND
B GND A
A

CTRL
CP

FAN CTRL

F1 5x20 4A
POWER SUPPLY

czarny
czarny

PŁYTA C9
NEUTRALNY

GND
CTRL

KABEL KOMUNIKACJI BUS
PC n PILOT

WENTYLATOR

niebieski

czerwony

brązowy

+10V
GND
E1
D1
A1
A
B

brązowy
niebieski
ż.-ziel

RC
RC
PE
N
L1

OKABLOWANIE
WENTYLAORA
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8.10.2. HRC 17 tri / HRC 20 tri
PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE
KOMPRESORA COPELAND TRI ZH09
czarny

PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE
KOMPRESORA COPELAND TRI ZH06
brązowy

szary

szary

C
T1

R
T3
S
T2

żółto
-zielony
brązowy

żółto
-zielony

0446
czarny

szary
brązowy

czarny

szary
brązowy

czarny

szary

czarny

szary

K1

K2

brązowy

żółto-zielony

brązowy

neutralny
uziemienie
faza
czarny
czujnik temperatury na zasilaniu obiegu z pompy ciepła
czujnik temperatury na powrocie z obiegu do pompy ciepła
czujnik temperatury na wyjściu skraplacza
czujnik temperatury powietrza
czujnik temperatury kompresora 1
czujnik temperatury kompresora 2
czujnik ciśnienia kompresora 1 - wysokie ciśnienie
czujnik ciśnienia kompresora 2 - wysokie ciśnienie
czujnik ciśnienia - niskie ciśnienie
sterowanie rozrusznika kompresora 1
sterowanie rozrusznika kompresora 2
bezpiecznik 5x20 4A
bezpiecznik 10x38 20A
elektrozawór odmrażania
zabezpieczenie termiczne kompresora 1
zabezpieczenie termiczne kompresora 2
przewód grzewczy kompresora 1 RK1
przewód grzewczy kompresora 2 RK2
zewnętrzny przewód grzewczy
przekaźnik kontroli faz
stycznik kompresora 1
stycznik kompresora 2
rozrusznik progresywny kompresora 2

żółto-zielony
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-

czarny

N
PE
L
GND
TwOUT
TwIN
Tevap
Tair
TCP1
TCP2
HP1
HP2
LP
CP1
CP2
F1
F2
EV
K1
K2
H1
H2
H3
RCP
KMC1
KMC2
DP

Presostat wysokiego ciśnienia

Czujnik Kompresora 1

Czujnik Kompresora 2

Czujnik powietrza
Czujnik na wyjściu wody

Czujnik na wejściu wody

Czujni ciśnienia - niskie ciśnienie

Czujni ciśnienia - wysokie ciśnienie

niebieski

czarny

PRZEWÓD GRZEWCZY WENTYLATORA

ZEWNĘTRZNY PRZEWÓD GRZEWCZY

H2

H4

niebieski
niebieski

łty

żó

H3

H1
EV
CP2

niebieski

brązowy
ż.-ziel

żółto-zielony

brązowy

niebieski

brązowy

czarny

EV

czarny
biały
bązowy

0/I
HP2
HP1

TCP2
TCP1
Tevap
Tair
Tw IN
Tw OUT
LP

biały

FAZA 1
czerwony
FAZA 2
czarny
FAZA 3

B GND
B GND A
A

BUS OUT
BUS

HP

biały

N PE L

biały

niebieski

żółty

FAN POWER
CP1

pomarańczowy

F1 5x20 4A
POWER SUPPLY

czarny

PE L
N

szary

pomarańczowy
czarny

L PE N

czerwony

brązowy

czerwony

niebieski

żółto-zielony

F2
10x38 20A

brązowy

FAN CTRL

biały
czerwony
czarny

GND
CTRL

CTRL
CP
EEV

szary
biały
brązowy

szary

PŁYTA C9
niebieski
żółto-ziel.

NEUTRALNY
UZIEMIENIE

niebieski
żółty

F

KABEL
KOMUNIKACJI
BUS
PC n PILOT

WENTYLATOR

niebieski

czerwony

brązowy

+10V
GND
E1
D1
A1
A
B

brązowy
niebieski
ż.-ziel

RC
RC
PE
N
L1

OKABLOWANIE
WENTYLAORA
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8.10.3. HRC 25 tri
PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE
KOMPRESORA COPELAND TRI
czarny

szary

żółto
-zielony
brązowy

szary
brązowy

czarny

szary
brązowy

czarny

szary

czarny

szary

K1

K2

brązowy

żółto-zielony

brązowy

neutralny
uziemienie
faza
czarny
czujnik temperatury na zasilaniu obiegu z pompy ciepła
czujnik temperatury na powrocie z obiegu do pompy ciepła
czujnik temperatury na wyjściu skraplacza
czujnik temperatury powietrza
czujnik temperatury kompresora 1
czujnik temperatury kompresora 2
czujnik ciśnienia kompresora 1 - wysokie ciśnienie
czujnik ciśnienia kompresora 2 - wysokie ciśnienie
czujnik ciśnienia - niskie ciśnienie
sterowanie rozrusznika kompresora 1
sterowanie rozrusznika kompresora 2
bezpiecznik 5x20 4A
bezpiecznik 10x38 20A
elektrozawór odmrażania
zabezpieczenie termiczne kompresora 1
zabezpieczenie termiczne kompresora 2
przewód grzewczy kompresora 1 RK1
przewód grzewczy kompresora 2 RK2
zewnętrzny przewód grzewczy
przekaźnik kontroli faz
stycznik kompresora 1
stycznik kompresora 2
rozrusznik progresywny kompresora 2

żółto-zielony

34

-

czarny

N
PE
L
GND
TwOUT
TwIN
Tevap
Tair
TCP1
TCP2
HP1
HP2
LP
CP1
CP2
F1
F2
EV
K1
K2
H1
H2
H3
RCP
KMC1
KMC2
DP

Presostat wysokiego ciśnienia

Czujnik Kompresora 1

Czujnik Kompresora 2

PRZEWÓD GRZEWCZY WENTYLATORA

ZEWNĘTRZNY PRZEWÓD GRZEWCZY

H2

H4

niebieski
niebieski

łty

żó

H3

H1
EV
CP2

niebieski

brązowy
ż.-ziel

żółto-zielony

brązowy

niebieski

brązowy

biały

czarny
czerwony

niebieski

EV

czarny
biały
bązowy

0/I
HP2
HP1

TCP2
TCP1
Tevap
Tair
Tw IN
Tw OUT
LP

biały

FAZA 1
czerwony
FAZA 2
czarny
FAZA 3

B GND
B GND A
A

BUS OUT
BUS

HP

niebieski

czarny

N PE L

L PE N

Czujnik powietrza
Czujnik na wyjściu wody

Czujnik na wejściu wody

Czujni ciśnienia - niskie ciśnienie

Czujni ciśnienia - wysokie ciśnienie

czerwony
biały

FAN POWER
CP1

pomarańczowy

F1 5x20 4A
POWER SUPPLY

czarny

PE L
N

żółty
szary

pomarańczowy
czarny

niebieski

brązowy

żółto-zielony

F2
10x38 20A

brązowy

FAN CTRL

biały
czerwony
czarny

GND
CTRL

CTRL
CP
EEV

szary
biały
brązowy

szary

PŁYTA C9
niebieski
żółto-ziel.

NEUTRALNY
UZIEMIENIE

niebieski
żółty

F

KABEL
KOMUNIKACJI
BUS
PC n PILOT

WENTYLATOR

niebieski

czerwony

brązowy

+10V
GND
E1
D1
A1
A
B

brązowy
niebieski
ż.-ziel

RC
RC
PE
N
L1

OKABLOWANIE
WENTYLAORA
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