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1. WAŻNE INFORMACJE RYZYKO KOROZJI
Urządzenie należy użytkować w miejscu zabezpieczonym przed 
wilgocią i/lub wodą.
Zabrania się pracy urządzenia w atmosferze zawierającej:
ź rozpuszczalniki,
ź materiały wybuchowe,
ź tłuszcze, chlor, kwasy, tlenki,
ź aerozole.

RYZYKO USZKODZENIA PRZEZ MRÓZ
Urządzenie może być zainstalowane wyłącznie w pomieszczeniu 
zabezpieczonym przed mrozem.

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

PRZEPISY I NORMY
Podczas instalacji i obsługi urządzenia należy przestrzegać 
przepisów, dyrektyw, przepisów technicznych, norm i przepisów 
w ich aktualnej wersji.
ź Odłączenie urządzenia oznacza zapewnienie całkowitego 

wyłączenia w stałym połączeniu, zgodnie z zasadami 
instalacji.

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 
posprzedażowy.

ź Wyłączniki odcinające zasilanie elektryczne urządzenie 
muszą być łatwo dostępne.

ź Wylot z zaworu bezpieczeństwa musi być otwarty na wolnym 
powietrzu.

UTRZYMANIE - KONSERWACJA - NAPRAWY
Konserwacja i przeglądy urządzenia należy OBOWIĄZKOWO 
przeprowadzać co najmniej raz w roku. Wszelkie interwencje i 
czynności serwisowe muszą być przeprowadzane przez 
wykwalifikowanego specjalistę.

1.1. WYMOGI BEZPIECZEŃSTWA

1.2. DOKUMENTACJA

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 W przypadku nieprawidłowego funkcjonowania urządzenia 

należy odłączyć je z zasilania i wezwać autoryzowany serwis.

NIEWŁAŚCIWE UŻYTKOWANIE
Urządzenie nie może być użytkowanie przez dzieci oraz osoby, 
których możliwości psycho-fizyczne są ograniczone. Urządzenie 
nie powinien być użytkowany 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 powinny 
czyścić ani obsługiwać urządzenia.

PRZEZNACZENIE I ZASTOSOWANIE
Pompa ciepła przeznaczona jest do podgrzewania wody. Musi 
być podłączona do instalacji grzewczej oraz, w zależności od 
modelu, do sieci ciepłej 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. Chronić elementy 
elektryczne przed kontaktem z wodą.
Wszelkie prace przy elementach elektrycznych muszą być 
wykonywane bez zasilania i przez wykwalifikowanego 
specjalistę. Przed rozpoczęciem prac 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.

NIEBEZPIECZEŃSTWO OBRAŻEŃ LUB ŚMIERCI W 
PRZYPADKU BRAKU LUB USZKODZENIA ZABEZPIECZEŃ
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.
Niezastosowanie się do niniejszych zaleceń może spowodować 
oparzenia i inne obrażenia oraz zagraża pękaniem rur.

NIEBEZPIECZEŃSTWO OBRAŻEŃ LUB ŚMIERCI W 
PRZYPADKU WYCIEKU GAZU
W przypadku wyczuwalnego zapachu gazu:
ź Nie używać otwartego płomienia, nie palić papierosów.
ź Wyeliminować wszelkie źródła zapłonu.
ź Ewakuować się z miejsca zagrożenia.
ź Powiadomić instalatora lub firmę serwisową.

NIEBEZPIECZEŃSTWO W PRZYPADKU WYDZIELANIA 
DYMU
W przypadku wydzielania dymu:
ź Wyłączyć urządzenie.
ź Otworzyć okna.
ź Ewakuować się z miejsca zagrożenia.
ź Powiadomić instalatora lub firmę serwisową.

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.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w 
produktach i zapisach instrukcji.

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

3



1.3. SYMBOLE

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)

MAKSYMALNA TEMPERATURA ROBOCZA WODY

MOC CIEPLNA

PS max - CIŚNIENIE MAKSYMALNE
CWU - CIEPŁA WODA UŻYTKOWA
EFS - ZIMNA WODA UŻYTKOWA
T° - TEMPERATURA
PC - POMPA CIEPŁA

1.4. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE

Przewóz urządzenia odbywa się na ryzyko odbiorcy.
Po otrzymaniu urządzenia 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.
Pilot PRIMO należy transportować i magazynować na palecie w 
oryginalnym opakowaniu, w pozycji poziomej, opróżniony z wody.

1.6. TABLICZKA ZNAMIONOWA

TABLICZKA
ZNAMIONOWA

1.7. UTYLIZACJA

Materiały, z których wytwarzane są produkty 
marki Auer nadają się do recyklingu.
Pod żadnym pozorem nie należy wyrzucać 
urządzeń razem z odpadami domowymi, 
przedmiotami o dużych gabarytach ani na 
wysypiskach śmieci.
Utylizacja urządzeń oraz recykling materiałów 
musi być przeprowadzony przez specjalistyczną 
firmę, zgodnie z obowiązującymi przepisami i z 
dbałością o środowisko naturalne.

2. OPIS URZĄDZENIA
Pilot PRIMO to sterownik hydrauliczny zapewniający zarządzanie 
obiegiem grzewczym i - w zależności od wybranej opcji - 
przygotowaniem ciepłej wody użytkowej.

Pilot PRIMO przeznaczony jest do instalacji z pompami ciepła z 
serii HTi.

WYPOSAŻENIE PILOTA OBEJMUJE
ź grzałkę elektryczną o mocy 3 kW;
ź 18-litrową butlę wielofunkcyjną zapewniającą oddzielenie 

obiegów hydraulicznych;
ź 8-litrowe naczynie wzbiorcze;
ź sterowanie zapewniające optymalne zużycie energii i 

zarządzanie instalacją;
ź programator umożliwiający konfigurację poziomu komfortu 

przez 7 dni tygodnia w różnych przedziałach czasowych;
ź elementy zabezpieczające obiegi hydrauliczne - zawór 

bezpieczeństwa, automatyczny odpowietrznik, czujnik 
ciśnienia.

Pilot PRIMO dostarczany jest w stanie gotowym do pracy w 
konfiguracji fabrycznej (zob. § „Uruchomienie”). Konfiguracja ta 
umożliwia uproszczony rozruch, z ustawieniami fabrycznymi.

Niemniej konfiguracja ustawień przy uruchomieniu urządzenia 
jest zdecydowanie zalecane, ponieważ pozwala na dużo lepsze 
wykorzystanie możliwości urządzenia i jego dostosowanie do 
instalacji. Zmianę ustawień przeprowadzane jest z poziomu  
menu EKSPERT.

WAŻNE OSTRZEŻENIA I ZALECENIA

UWAGA
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1.5. ROZPAKOWANIE

Po otrzymaniu urządzenia sprawdź stan opakowania i ogólny 
stan produktu, a następnie wyjmij go z opakowania. 

Po otworzeniu panelu frontowego pilota 
uzyskujemy dostęp do pudełka z 
akcesoriami dostarczanymi 
standardowo, jak również do skrzynki 
elektrycznej z podłączeniami zasilania 
i różnych systemów sterowania.

1. Aby zdemontować frontowy panel 
obudowy, należy odkręcić dwie 
śruby TH7 znajdujące się po obu 
stronach pod pilotem.

2. Pociągnąć dolną część panelu 
do siebie

3. Następnie unieść go i wyjąć z 
kołków znajdujących się na górze 
pilota. 1

2

3

Aby zamontować panel frontowy należy wykonać 
powyższe czynności w odwrotnej kolejności.

WAGA
kg

33 380 810

WYSOKOŚĆ
mm

SZEROKOŚĆ
mm

GŁĘBOKOŚĆ
mm

440

OPAKOWANIE PILOTA PRIMO
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2.2. AKCESORIA DOSTĘPNE W OPCJI

ź CZUJNIK CWU

ź ZABEZPIECZENIE TERMICZNE LTP

ź POMPA CIEPŁA DO CWU EDEL 270 1W
Pompa ciepła przeznaczona do 
przygotowania CWU zintegrowana ze 
zbiornikiem o pojemności 270 l, 
wyposażona w dodatkową wężownicę 
umożliwiającą podłączenie do obiegu 
grzewczego pompy ciepła HTi.

2.3. BUDOWA I FUNKCJONOWANIE

ź ZBIORNIK PŁASZCZOWY CWU
Szczegółowe parametry zbiorników u 
przedstawiciela marki Auer. 

ź CZUJNIK TEMPERATURY POKOJOWEJ

2.1. WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE

ź CZUJNIK TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ

ź ZESTAW ROZDZIELACZA 
Rozdzielacz obiegu PC / obiegu grzewczego
ref. 753103

ź KABEL EKRANOWANY 20 m
Kabel komunikacji między pilotem i pompą ciepła
ref. 753102

5

UWAGA
Należy zachować dostarczoną pamięć USB (pendrive). Ułatwi 
to wymianę informacji z autoryzowanym serwisem.

ź PAMIĘĆ USB (pendrive)
Pozwala na pobranie historii z pamięci pilota
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1

2

12

4

5

6

9
11

10

8

9

7

4

6

1

2

1. Butla sprzęgła 18 l
2. Grzałka elektryczna
3. Podłączenia mocy
4. Pompa cyrkulacyjna PC

5. Płyta elektroniczna
6. Naczynie wzbiorcze
7. Pompa ciepła
8. Pompa cyrkulacyjna rozdzielacza - opcja

9. By-pass - opcja
10. Obieg grzewczy
11. Pompa CWU
12. Zestaw rozdzielacza



3. INSTALACJA
3.1. MIEJSCE INSTALACJI

3.2. INSTALACJA HYDRAULICZNA

UWAGA
Przy instalacji urządzenia należy zastosować zawór izolujący 
obieg wody użytkowej od obiegu grzewczego i podłączyć go do 
kanalizacji. Ma to na celu uniemożliwienie powrotu wody 
grzewczej do sieci wody pitnej.

Należy zapewnić przepływ, utrzymujący różnicę temperatur 
pomiędzy zasileniem a powrotem nie przekraczający 6°C przy 
funkcjonowaniu na pełnej mocy grzewczej. Pomiary należy 
przeprowadzić podczas funkcjonowania pompy ciepła w trybie 
ogrzewania. W przypadku instalacji z zaworami 
termostatycznymi kontrolę należy przeprowadzić przy otwartych 
wszystkich zaworach.

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

3.2.1. OBIEG GRZEWCZY - ZALECENIA WSTĘPNE

Obowiązkowo należy zabezpieczyć instalacje filtrem siatkowym i 
filtrem magnetycznym. Zabezpieczy to urządzenie przed 
zanieczyszczeniem. 

3.2.2. SEPARACJA OSADÓW Z INSTALACJI

3.2.3. PŁUKANIE INSTALACJI

Przed podłączeniem pompy ciepła, należy dokładnie wypłukać 
instalację hydrauliczną zalecanymi środkami aby wyeliminować 
pozostałości po lutowaniu, spawaniu, uszczelniaczach, skrawki 
metalu z instalacji grzewczej. Zabezpieczy to urządzenie przed 
zanieczyszczeniem. 

Zob. u pkt. 3.2.8.

(1)
 Spuścić powietrze i sprawdzić ciśnienie w razie konieczności

(2) Przeliczenie:    11 litrów na kW energii cieplnej przy grzejnikach stalowych

(3) W przypadku instalacji z większą ilością wody, wartości te przemnożyć przez 
współczynnik rozszerzalności aby obliczyć minimalną pojemność potrzebnego 
naczynia wzbiorczego.
Urządzenie wyposażone jest w 8-litrowe naczynie wzbiorcze. W razie potrzeby 
należy zainstalować dodatkowe naczynie wzbiorcze. 

3.2.4. NACZYNIE WZBIORCZE

Należy zainstalować naczynie wzbiorcze dobrane odpowiednio 
do parametrów instalacji grzewczej oraz jej pojemności.

Wysokość statyczna
instalacji (m)

Ciśnienie w naczyniu
wzbiorczym (bary)

Maksymalna ilość wody 
w instalacji dla 8-litrowego 
naczynia wzbiorczego*

Współczynnik
rozszerzalności*

(1)

(2)

(3)

2,5 5 7,5 10 12,5 15

0,25 0,5 0,75 1,00 1,25 1,50

152 138 125 111 97 83

0,05 0,058 0,064 0,072 0,083 0,096

13 litrów na kW energii cieplnej przy grzejnikach żeliwnych
17 litrów na kW energii cieplnej przy ogrzewaniu podłogowym

Wartości podano dla zastosowania z grzejnikami (temperatura wody 80°C)
(2)W przypadku ogrzewania podłogowego: ź pomnożyć wartości  przez dwa

(3)    ź podziel wartości  przez dwa

3.2.6. OGRZEWANIE PODŁOGOWE

Należy obowiązkowo zainstalować zabezpieczenie termiczne 
(LTP) do 65°C na zasilaniu obiegu. Zabezpieczenie to spowoduje 
odcięcie zasilania elektrycznego pompy obiegowej w przypadku 
przegrzania. 

Pilota należy zainstalować na równej i 
wytrzymałej ścianie, z dala od urządzeń 
kuchennych lub innych źródeł ciepła, 
wyłącznie w pomieszczeniu chronionym 
przed mrozem i wilgocią.

Pilot PRIMO należy zainstalować jak najbliżej pompy ciepła.
2-żyłowy ekranowany kabel o długości 10 m zapewnia 
komunikację pomiędzy pilotem a pompą ciepła. Można go 
zastąpić kablem o długości 20 m, dostępnym w opcji.

Realne zapotrzebowanie na moc determinuje natężenie 
przepływu w obiegu grzewczym, a tym samym parametry 
instalacji grzewczej. Należy dostosować prędkość pompy do 
charakterystyki obiegu hydraulicznego, korzystając z krzywych 
przepływu / ciśnienia.

Należy zapewnić ciągłe odgazowanie instalacji, montując 
odpowietrzniki automatyczne w każdym najwyższym punkcie 
instalacji oraz odpowietrzniki manualne na każdym grzejniku.

3.2.5. OCHRONA PRZED ZAMARZANIEM

Ochrona przed zamarzaniem jest konieczna jeżeli pilot jest 
odłączony od zasilania elektrycznego w okresie zimowym.

Obieg grzewczy jest chroniony przed 
zamarznięciem jeżeli pilot jest podłączony 
do zasilania elektrycznego. Należy 
OBOWIĄZKOWO opróżnić obieg ciepłej 
wody użytkowej.

W przypadku każdorazowej przerwy w 
dostawie energii elektrycznej, gdy 
występuje ryzyko zamarznięcia, należy 
CAŁKOWICIE opróżnić urządzenie: obieg 
grzewczy i obieg CWU.
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Grzejniki w pomieszczeniu, w którym 
zlokalizowany jest termostat pokojowy, 
powinny być OBOWIĄZKOWO wyposażone 
w zawory manualne.

Należy OBOWIĄZKOWO zapoznać się z 
instrukcją dołączoną do termostatu 
pokojowego przed jego instalacją.

3.2.7. ZAWORY TERMOSTATYCZNE

Zawory termostatyczne należy zastosować przede wszystkim w 
pomieszczeniach odbierających dodatkową energię cieplną (np. 
energię słoneczną poprzez duże powierzchnie przeszklone).

3.2.8. UZDATNIENIE WODY 
W OBIEGU GRZEWCZYM

WODA PRZEZNACZONA DO NAPEŁNIANIA INSTALACJI
Do wykonania instalacji grzewczej mogą być wykorzystane 
różnego rodzaje materiałów. Może więc pojawić się zjawisko 
korozji spowodowane połączeniami galwanicznymi, zarówno w 
instalacjach nowych jak i starszych.
Instalację ogrzewania wypełniać wyłącznie wodą z sieci 
wodociągowej, bez środków zmiękczających (np. uzdatniających 
wodę):

8,5  ≤  PH (kwasowość)  ≤  9,5

Zawartość chloru  ≤  60 mg/litr

Przewodzenie  <  1000 µS/cm

2,8  ≤  TH (twardość wyrażona w ° niemieckich)  ≤  8,4

FUNKCJE INHIBITORA ANTYKOROZYJNEGO:
ź zabezpiecza wymienniki ciepła;
ź kontroluje proces odkładania się kamienia w instalacji;
ź zabezpiecza przed agresywną rdzą punktową
ź w nowych instalacjach przeciwdziała powstawaniu osadów 

i zapobiega rozwojowi mikrobiologicznemu w instalacji;
ź uniemożliwia wydzielanie wodoru;
ź mniejsza 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.

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

3.2.9. ODPOWIETRZENIE INSTALACJI GRZEWCZEJ

Tlen zawarty w powietrzu jest czynnikiem przyspieszającym 
korozję. W celu poprawnego odpowietrzania instalacji należy 
zastosować odpowietrzniki automatyczne w każdym wysokim 
punkcie instalacji oraz ręczne lub automatyczne odpowietrzniki 
na każdym grzejniku.

Pompa ciepła oraz Pilot PPRIMO wyposażone są w zawór 
bezpieczeństwa. Zawór w pilocie skalibrowany jest na 3 bary.
Zawór ciśnieniowy pompy ciepła ustawiony jest na wartość 
2,5 bara, więc ciśnienie robocze musi być odpowiednio niższe.

Przykład:
Jeżeli pompa ciepła zamontowana jest 5 m poniżej poziomu 
instalacji pilota, ciśnienie odczytywane na pilocie bedzie o 
0,5 bara niższe niż rzeczywiste ciśnienie wody na pompie ciepła. 
Jeżeli ciśnienie na pompie ciepła wynosi 2,5 bara to na pilocie 
będzie wynosić 2 bary.
W tym przypadku bezpieczne ciśnienie robocze zawiera się 
między 1,5 - 1 bara.

W przypadku podłączenia drugiego źródła ciepła, np. kotła c.o.- 
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. Odprowadzenie do 
kanalizacji musi odbywać się przez syfon.

W przypadku zastosowania wyższych ciśnień roboczych należy 
zastosować wymienniki płytowe, separujące obiegi grzewcze.

3.2.10. ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA

Należy OBOWIĄZKOWO zapoznać się z 
informacjami na temat jakości wody 
zastosowanej do napełniania instalacji.

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.

Napełnianie instalacji wodą z innych źródeł 
(studnia, itd.) powoduje utratę gwarancji.

RYZYKO UTRATY GWARANCJI

RYZYKO UTRATY GWARANCJI
Wszelkie uszkodzenia urządzenia 
spowodowane złą jakością wody w instalacji
ź powodujące np. odkładanie się kamienia 

lub rdzy w wymienniku,
ź spowodowane brakiem należytego 

zabezpieczenia instalacji i pompy ciepła 
powyżej wymienionymi środkami 
chemicznymi oraz filrami,

ź złym odpowietrzeniem instalacji, 
pociąga za sobą utratę gwarancji.

7

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



3.2.11. PODŁĄCZENIA HYDRAULICZNE

1

2

3

4

OPIS
PODŁĄCZENIE

HYDRAULICZNE

5

6

Zasilanie obiegu grzewczego

Powrót ciepły z pompy ciepła

Wyjście w kierunku pompy ciepła

Powrót z obiegu CWU

Powrót z obiegu grzewczego

Odprowadzenie kondensatu

3/4"

3/4"

3/4"

3/4"

3/4"

--
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6

1

2

3

2 3 1 5 4

68

66

106 83
29

58

3.2.11.1. POŁĄCZENIE PILOTA Z POMPĄ CIEPŁA

ZBIORNIK
CWU

SB

OBIEG
GRZEWCZY

PD
BP

D

SCh

P

VE

P

SP

GRZAŁKA
3 kW

SPRZĘGŁO
18 LBP  -  by-pass

D  -  zawór napełniania

P  -  odpowietrznik

PD  -  pompa cyrkulacyjna zestawu rozdzielacza

SB  -  czujnik temperatury CWU

SCh  -  zawór bezpieczeństwa

SP  -  czujnik temperatury pilota

VE  -  naczynie wzbiorcze

Należy zapoznać się z załącznikiem, pkt 9.2.8., w celu doboru 
odpowiednich przekrojów rur łączących pilot z pompą ciepła.

UWAGA:
Połączenie hydrauliczne z pompą ciepła HRC 11

Zbiornik buforowy ONIX 50 CF8, ref.422313 jest standardowo 
instalowany z pompą ciepła. Zbiornik nie pełni funkcji separatora 
obiegu pomiędzy pilotem a pompą ciepła HRC 11.
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3.2.11.2. ZESTAW ROZDZIELACZA

Zestaw gwarantuje wystarczający przepływ wody w pompie 
ciepła. Jest to niezbędne we wszystkich przypadkach, w których 
przepływ wody w pompie ciepła jest ograniczony przez 
konfigurację instalacji.

Należy instalować WYŁĄCZNIE zestaw 
rozdzielczy o numerze referencyjnym 
753103.

ź Zestaw rozdzielacza należy zainstalować między zasilaniem i 
powrotem obiegu grzewczego. Podłączyć dwie rury z 
nakrętką  3/4'' bezpośrednio na przyłączach pilota: zasilania i 
powrotu obiegu grzewczego. Nie dokręcać nakrętek.

ź Zainstalować rurkę by-pass, zapewniającą połączenie między 
dwiema rurami zasilania i powrotu.

ź Dokręć wszystkie nakrętki.

ź Podłączyć pompę rozdzielacza do powrotu obiegu 
grzewczego. Strzałka znajdująca się na korpusie pompy musi 
być skierowana do góry.

ź Podłączyć rury zasilania i powrotu obiegu grzewczego do 
zestawu rozdzielacza.

PODŁĄCZENIE HYDRAULICZNE ZESTAWU ROZDZIELACZA

Należy zadbać o prawidłowe umieszczenie 
uszczelek dostarczonych w zestawie, aby 
zapewnić szczelność instalacji.

PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE ZESTAWU ROZDZIELACZA

Przed podjęciem wszelkich czynności 
podłączeniowych należy odłączyć pilota od 
zasilania.

ź Podłączyć kabel zasilania oraz kabel PWM do złączy pompy 
rozdzielacza. Oba kable znajdują się w tej samej osłonie.

ź Przeprowadzić kable przez przejście w pilocie.

Kabel pompy rozdzielacza należy 
przeprowadzić przez inne przejście niż kabel 
komunikacyjny pilota i pompy ciepła.

3.3. PODŁĄCZENIE ZASILANIA

Na zasilaniu Pilota PRIMO należy zainstalować automatyczny 
wyłącznik. Wyłącznik musi zapewniać całkowite odcięcie sieci 
zasilania (omnipolarne) i zabezpieczać przed wszelkim ryzykiem  
podczas interwencji obsługowych w urządzeniu.

 PROCEDURA POSTĘPOWANIA:
ź Sprawdź, czy przewód uziemienia pilota jest prawidłowo 

podłączony do instalacji uziemienia budynku.
ź Podłącz przewód zasilania pilota do dedykowanego gniazda 

wyposażonego w wyłącznik.
ź Pilot pozostawić odłączony od zasilania do czasu 

pierwszego uruchomienia.

 UWAGA:
 Prawidłowe napięcie to 230 V (+ 10% / -15%) jednofazowe lub 
 400 V trójfazowe.

Urządzenie dostarczane jest z kompletnym fabrycznym 
okablowaniem wewnętrznym przystosowanym do zasilania 230V. 
Do listwy podłączeniowej należy podłączyć:
ź Zasilanie główne.
ź Czujniki lub termostat.
ź Ekranowany kabel komunikacji pomiędzy Pilotem PRIMO i 

pompą ciepła.

Zasilanie 400 V - zob. u pkt. 3.4.7.

UWAGA:
Producent lub przedstawiciel producenta nie może być 
pociągnięty do odpowiedzialności za konsekwencje wynikające 
z błędnego doboru przekroju przewodów zasilających oraz 
wykonania instalacji niezgodnie z zaleceniami instrukcji i 
obowiązującymi normami i przepisami prawa.

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.

3.2.11.3. PODŁĄCZENIE OBIEGU OGRZEWANIA + CWU

Zasilanie obiegu grzewczego 
oraz CWU należy podłączyć 
do zasilania odbiorników     . 
Zastosować trójnik między 
dwoma obiegami. 

Jeżeli na pilocie zainstalowany 
jest zestaw rozdzielacza, 
trójnik podłączenia znajduje 
się za zestawem.

1

45

1



3.4. POŁĄCZENIE STEROWNIKA PILOTA
Z POMPĄ CIEPŁA I AKCESORIAMI

1 2

3

ModBus  -  połączenie sterownika z pompą ciepła

Amb  -  czujnik pokojowy (bus) lub termostat (styk bezpotencjałowy)

Bal  -  czujnik temperatury zbiornika CWU

Ext  -  czujnik temperatury zewnętrznej

10

4

ModBus

A
M

B

B
A

L

E
X

T

A
U

X

GND
B A

Opcjonalnie w pilocie PRIMO
Podłączyć pompę zestawu rozdzielacza 
zgodnie ze schematem elektrycznym 
pilota PRIMO z załącznika.

3.4.1. POŁĄCZENIE STEROWNIKA Z POMPĄ CIEPŁA

ź Podłączyć dwa przewody kabla ekranowanego do zacisków  A
i  na listwie podłączeniowej  , zwracając uwagę na B ModBus
biegunowość podłączeń - styk  pilota PRIMO należy A
podłączyć do styku  pompy ciepła i odpowiednio styk  A B
pilota do styku  pompy ciepła.B

ź Następnie nalezy podłączyć czarny kabel (ekran) do zacisku 
GND na obu urządzeniach.

Należy dokładnie odmierzyć 
długość połączenia między 
pompą ciepła a pilotem. Kabel 
należy skrócić do odpowiedniej 
długości, tak aby UNIKAĆ 
TWORZENIA PĘTLI.

Upewnij się, że kabel komunikacji między 
pilotem a pompą ciepła jest poprowadzony 
z dala od wszelkich źródeł zakłóceń 
elektrycznych (np. pralka, oświetlenie 
neonowe, kabel zasilający itp.)

3.4.2. CZUJNIK TEMPERATURY POKOJOWEJ

Główne zasady dotyczące instalacji czujnika:
ź Czujnik temperatury pokojowej należy umieścić na 

wewnętrznej ścianie pomieszczenia. 
ź Zabroniony jest montaż na ścianie zewnętrznej budynku.
ź Nie umieszczać czujnika blisko okna lub drzwi. Należy unikać 

również instalacji czujnika we wnęce, szafce lub za 
zasłonami.

ź Nie umieszczać czujnika w pobliżu źródeł ciepła (kaloryfer, 
kominek itp.) lub w nasłonecznionym miejscu.

ź Czujnik zainstalować na wysokości 1,50 m od podłogi i co 
najmniej 50 cm od sąsiedniej ściany.

ź Upewnij się, że kabel czujnika jest poprowadzony z dala od 
wszelkich źródeł zakłóceń elektrycznych.

UWAGA:
W przypadku instalacji posiadającej zawory termostatyczne, w 
pomieszczeniu, w którym znajduje się termostat lub czujnik 
pokojowy, grzejniki należy OBOWIĄZKOWO wyposażyć w  
zawory manualne.

RYZYKO UTRATY GWARANCJI
Należy podłączyć TYLKO I WYŁĄCZNIE:
ź czujnik temperatury wewnętrznej z 

wyświetlaczem (nr ref. 751009) lub
ź termostat pokojowy radiowy 

(bezprzewodowy) (nr ref. 751072)
Wszystkie inne termostaty z 
programatorami mogą być przyczyną 
zakłóceń i spowodować utratę gwarancji.

3.4.3. CZUJNIK TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ

UWAGA:
Instalacja czujnika temperatury zewnętrznej jest zalecana. W 
przypadku braku czujnika temperatury zewnętrznej krzywa 
grzewcza obliczana jest na podstawie odczytu z czujnika 
temperatury powietrza pompy ciepła.

Czujnik należy umieścić na najzimniejszej ścianie na zewnątrz 
budynku (na ścianie północnej), w miejscu chronionym przed 
nasłonecznieniem.
Najkorzystniej jest zamontować czujnik na środku ściany na 
wysokości 2,5 m od poziomu gruntu.
Nie umieszczać czujnika: 
ź nad oknami,wentylacją lub innymi źródłami ciepła,
ź pod dachem lub balkonami.
Aby zapewnić poprawny pomiar należy zadbać o właściwe 
zamocowanie i zaizolowanie przewodu czujnika.
Nie malować czujnika temperatury zewnętrznej. Montować 
kablem do dołu.

UWAGA:
Po podłączeniu czujnika należy przejść do menu  i WYSWIETL
sprawdź, czy pojawi się komunikat  z odczytywaną T-ZEWNETR.
przez czujnik wartością temperatury zewnętrznej. Jeżeli 
komunikat się nie pojawia, należy sprawdzić podłączenie 
czujnika.



3.4.4. CZUJNIK TEMPERATURY CWU

W przypadku przygotowania CWU w zbiorniku:
ź Umieścić czujnik temperatury CWU na dnie bagnetu 

zbiornika, upewniając się, że nie mam w nim wody.
ź Podłączyć czujnik temperatury ciepłej wody użytkowej do 

zacisków    na płycie pilota.BAL

Instalować WYŁĄCZNIE czujnik CWU o 
numerze ref. 710029.

3.4.5. PODŁĄCZENIE ZABEZPIECZENIA LTP

Podłączenia wykonać zgodnie ze schematami znajdującym się w 
załączniku do niniejszej instrukcji

Zob. u pkt. 9.2.2.

Instalować WYŁĄCZNIE zabezpieczenie 
termiczne LTP nr ref. 710111 wraz z 
dołączonym okablowaniem.

4. URUCHOMIENIE
URZĄDZENIA

Piersze uruchomienie urządzenia może być 
wykonane wyłącznie przez autoryzowany 
serwis marki Auer. Urządzenie NIE MOŻE 
pracować bez wody. Nie włączać zasilania, 
jeżeli instalacja nie zostanie całkowicie 
napełniona wodą.

4.1. UWAGI WSTĘPNE

Przed uruchomieniem urządzenia należy upewnić się, że:
ź Wykwalifikowany specjalista zweryfikował zgodność 

wykonania instalacji hydraulicznej i elektrycznej z 
obowiązującymi przepisami i normami.

ź Grupa bezpieczeństwa znajdująca się na doprowadzeniu 
zimnej wody do zasobnika ciepłej wody działa poprawnie i 
jest podłączona do odpływu zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.

ź Obiegi oraz podłączenia hydrauliczne są szczelne.
ź Napięcie zasilania jest prawidłowe.
ź Wszystkie zawory są otwarte i nic nie zakłóca swobodnego 

przepływu wody w wymienniku i obiegu hydraulicznym.
ź Instalacja jest wyposażona w zawór z filtrem lub filtr na 

powrocie, a filtr sitowy nie jest zabrudzony.
ź Korek odpowietrznika automatycznego jest otwarty.
ź Czujnik temperatury zewnętrznej i regulator pokojowy są 

prawidłowo podłączone.
ź W przypadku termostatu pokojowego zweryfikować czy jest 

on wymagany.

Po przeprowadzeniu powyższych kontroli możliwe jest włączenie 
pompy ciepła i Pilota PRIMO.

Przed uruchomieniem urządzenia należy sprawdzić wszystkie 
połączenia hydrauliczne, które mogły się rozszczelnić podczas 
transportu urządzenia lub podczas jego montażu.
Szczelność połączeń wewnętrznych i zewnętrznych sprawdzić 
pod ciśnieniem.

4.2. WERYFIKACJA SZCZELNOŚCI

Jakiekolwiek uszkodzenie urządzenia 
spowodowane wyciekiem nie wynikającym 
z wady fabrycznej, powoduje utratę 
gwarancji.

4.3. ROZPOCZĘCIE PROCEDURY
URUCHAMIANIA

Przed uruchomieniem procedury rozruchu 
należy upewnić się, że wszystkie wymagane 
akcesoria (regulator pokojowy, sprzęgło, 
zestaw 2-obiegu itp.) są podłączone. W 
przypadku termostatów pokojowych 
upewnić się, że zgłaszają one 
zapotrzebowanie na ogrzewanie (sygnał 
styku zamkniętego do pilota).
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4.6. ETAP 3 : ODPOWIETRZENIE
INSTALACJI

Cykl odpowietrzania uruchamia pompę cyrkulacyjną oraz zawór 
3-drożny, w przypadku zastosowania obiegu przygotowania 
CWU. Pompa cyrkulacyjna pracuje ze zmienną prędkością, aby 
umożliwić odprowadzenie powietrza zgromadzonego w górnych 
punktach instalacji przez automatyczny odpowietrznik znajdujący 
się w Pilocie PRIMO.

W trakcie cyklu odpowietrzania ekran 
wskazuje odliczanie do 
automatycznego zatrzymania cyklu 
oraz ciśnienie w obiegu.

W trakcie odpowietrzania instalacji należy sprawdzić, czy 
wszystkie odpowietrzniki automatyczne są otwarte i regularnie 
otwierać odpowietrzniki manualne.

ODPO WIETR.
:30

1.4 BAR
:30

Przy pierwszym uruchomieniu sterownik pilota prosi o 
potwierdzenie używanego języka - francuskiego, angielskiego, 
niemieckiego, włoskiego, hiszpańskiego lub polskiego - a 
następnie przechodzi do procedury pierwszego uruchomienia:

Aby rozpocząć procedurę, wybierz opcję TAK i potwierdź wybór 

naciskając przycisk

Następnie pilot przeprowadzi Cię przez kolejne kroki procedury.

UWAGA:
Jeżeli wybierzesz NIE, sterownik nie przejdzie do procedury 
rozruchu. Ponowne rozpoczęcie procedury rozruchu możliwe 
jest w pozycji menu EKSPERT  u  URUC HOMIE.

UWAGA:
Pilot PRIMO proponuje obiegi zgodnie z podłączonymi 
czujnikami temperatury.

4.4. ETAP 1 : WYBÓR OBIEGÓW

Określenie typu obiegów 
podłączonych do Pilota: CWU / 
grzejniki / ogrzewanie podłogowe.

KONF IGURA.

uruc homie.

4.5. ETAP 2 : KONTROLA CIŚNIENIA

Otworzyć zawór napełniający instalacji i napełnić obieg grzewczy 
do ciśnienia powyżej 1,5 bara.

W trakcie napełniania Pilot PRIMO 
wskazuje aktualną wartość ciśnienia 
w obiegu grzewczym.

Pilot PRIMO automatycznie potwierdza procedurę napełnienia 
kiedy ciśnienie osiągnie wartość 1,6 bara.
Potwierdzenie manualne możliwe jest po naciśnięciu przycisku 
            po osiągnięciu wartości ciśnienia 0,6 bara.

NAPE LNIEN.
0.8 bar

4.7. ETAP 4 : WYBÓR DODATKOWEGO
ŹRÓDŁA CIEPŁA

Możliwy jest wybór następujących opcji:
ź grzałka elektryczna;
ź brak dodatkowego źródła ciepła.

Następuje automatyczny powrót do trybu czuwania.
Pilot PRIMO może pozostawać w trybie gotowości do momentu 
pierwszego uruchomienia ogrzewania.

4.8. ETAP 5 : ZAKOŃCZENIE PROCEDURY
PIERWSZEGO URUCHOMIENIA

Na ekranie wyświetlany jest komunikat zakończenia procedury:

INSTAL OK

Jeżeli podczas odpowietrzania ciśnienie w instalacji spadnie 
poniżej wymaganego poziomu, sterownik pilota zasygnalizuje to i 
wstrzyma cykl odpowietrzania.
W takim przypadku należy otworzyć zawór napełniania, aby 
zwiększyć ciśnienie w instalacji. Wznowienie cyklu 
odpowietrzania nastąpi w momencie gdy ciśnienie osiągnie 
wymaganą wartość.

Cykl odpowietrzania trwa 30 minut i kończy się automatycznie po 
tym czasie.
W dowolnym momencie cyklu można:
ź Przerwać (lub wznowić) cykl naciskając przycisk             .

ź Zakończyć cykl i przejść do następnego etapu, naciskając 

przycisk             .

Aby uruchomić pilota, wystarczy nacisnąć przycisk           . 

Długie naciśnięcie przycisku            przełącza pilota w stan 
czuwania.

4.9. PIERWSZE URUCHOMIENIE
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5. USTAWIENIA
5.1. PANEL STEROWANIA

FUNKCJA GŁÓWNA
po krótkim przyciśnięciu
przycisku: 
ZMNIEJSZENIE WARTOŚCI

DRUGA FUNKCJA
po dłuższym przyciśnięciu
przycisku:
tryb WAKACYJNY

FUNKCJA GŁÓWNA DRUGA FUNKCJA

1. DOSTĘP DO MENU
2. POWRÓT / ANULOWANIE

WŁĄCZANIE URZĄDZENIA

BLOKADA / ODBLOKOWANIE
KLAWIATURY

PRZEJŚCIE W 
TRYB CZUWANIA

USTAWIENIE TEMPERATURY

1. ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI
2. PRZEJŚCIE W GÓRĘ

PROGRAMOWANIE

PROGRAMOWANIE 
CZASOWE

1. POTWIERDZENIE
2. WYŚWIETLENIE CIŚNIENIA 
    LUB TEMPERATURY

1. ZMNIEJSZENIE WARTOŚCI
2. PRZEJŚCIE W DÓŁ

INFORMACJE DOTYCZĄCE
TEMPERATUR I STANU
FUNKCJONOWANIA KOTŁA

AKTYWACJA FUNKCJI
"WAKACJE"

IKONY STANU I FUNKCJONOWANIA KOTŁA

POZIOM MOCY

PRACA GRZAŁKI 
ELEKTRYCZNEJ

FUNKCJA PRZYGOTOWANIA
CWU JEST AKTYWNA

FUNKCJA OGRZEWANIA
JEST AKTYWNA

BLOKADA KLAWIATURY

NAWIGACJA W 
MENU INSTALATORA

PRACA POMPY

KOMUNIKAT (9 znaków)

AKTYWNY POZIOM KOMFORTU

KOMFORT EKO

FUNKCJA ODMRAŻANIA
JEST AKTYWNA

PRACA WENTYLATORA

PRACA KOMPRESORA

 2

3

 1

54

 1

 2

3

ANTYZAMARZANIE TRYB "WAKACJE"

4 DZIEŃ TYGODNIA (1 = poniedziałek, 2 = wtorek ...)

5 GODZINA / TEMPERATURA / WARTOŚCI USTAWIEŃ

PROGRAM

EKRAN

Wyjście z menu po naciśnięciu przycisku

5.2. MENU STEROWNIKA

STRUKTURA MENU

MENU  UZYTKOWNIKA

MENU INSTALATORA - INSTALATO.

BIEG P OB1 - prędkość pompy obiegu grzewczego nr 1

T-MAX-ZEW. - krzywa grzewcza - temperatura 
    najcieplejszego dnia

T-MiN-ZEW. - krzywa grzewcza - temperatura 
    najzimniejszego dnia

DOD.ZRODL - wybór dodatkowego źródła ciepła

KRZ GRZ1 - ustawienia krzywej grzewczej - obieg nr 1

T-MAX OB1 - krzywa grzewcza obiegu 1 - temperatura 
    zadana w najzimniejszym dniu

T-MIN OB1 - krzywa grzewcza obiegu 1 - temperatura 
    zadana w najcieplejszym dniu

PODZIAL  - aktywacja rozdziału priorytetu CWU

ANTY LEGIO. - aktywacja funkcji antylegionelli

KRZ GRZ 2 - ustawienia krzywej grzewczej - obieg nr 2

T-MAX OB 2 - krzywa grzewcza obiegu 2 - temperatura 
    zadana w najzimniejszym dniu

T-MIN OB 2 - krzywa grzewcza obiegu 2 - temperatura 
    zadana w najcieplejszym dniu

BIEG P PC - prędkość pompy obiegowej pompy ciepła

MENU  EKSPERT

+

+

USTAWIENI. - dostęp do wszystkich parametrów

WYSWIETL - status funkcjonowania pilota

OBLICZEN - odczyt wartości zadanych

LICZNIKI - liczniki

KONFIGURA. - wybór obiegów i kontroli temperatury

ODPOWIETR. - aktywacja trybu odpowietrzania

MANUALNY - wymuszanie pracy poszczególnych 
    elementów pompy ciepła w celu diagnozy

URUCHOMIE. - dostęp do procedury uruchomienia

KONEKSJA - kontrola odległości

OPROGRAMO. - zarządzanie wersjami oprogramowania 

RESET LICZNIKÓW
Niektórych liczników nie da się wyzerować. 
Funkcja ta dotyczy tylko liczników, które
mogą być wyzerowane.

z pozycji
menu LICZNIKI:

przycisnąć 
przez 5 sekund

FUNKCJA KOMBINACJA

POWRÓT DO USTAWIEŃ FABRYCZNYCH

5.3. KOMBINACJE PRZYCISKÓW

 + 

z pozycji
menu USTAWIENI.:

przycisnąć 
przez 5 sekund

 + 

Poniższa lista zawiera wszystkie komunikaty z Menu Instalatora. 
W zależności od rodzaju instalacji i obiegów, niektóre z tych 
ustawień nie będą wyświetlane.
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5.4. LISTA PARAMETRÓW

OPISPARAMETR ZAKRES USTAWIEŃ
USTAWIENIE
FABRYCZNE

P202 MAKSYMALNA TEMPERATURA ZEWNĘTRZNA - TEMA 20od 11°C do 25°C

P203 MINIMALNA TEMPERATURA ZEWNĘTRZNA - TEMI -5od -30°C do 0°C

P206
REAKTYWNOŚĆ NA TEMPERATURĘ OTOCZENIA: 
sterownik uwzględnia realną temperaturę pokojową w celu przyspieszenia
wzrostu temperatury pokojowej podczas ponownego uruchomienia ogrzewania

NIETAK : funkcja aktywna
NIE  : funkcja nieaktywna

P207
ANTYCYPACJA OGRZEWANIA
wcześniejszy rozruch ogrzewania przed zakończeniem trybu WAKACJE NIETAK : funkcja aktywna

NIE  : funkcja nieaktywna

P204 PRZEJŚCIE MIĘDZY TRYBAMI  LATO / ZIMA 
wybór sposobu przejścia między trybami

MANU
AUTO : przejście automatyczne, w zależności od temperatury 
            zewnętrznej

MANU : przejście manualne dokonywane przez użytkownika

P205
OPÓŹNIENIE PRZEJŚCIA MIĘDZY TRYBAMI  LATO / ZIMA 
czas obserwacji temperatury zewnętrznej przed automatycznym przełączeniem
trybu; funkcja dostępna wyłącznie przy włączonym automatycznym przełączaniu trybów

12od 0 do 48 godzin

MINIMALNA TEMPERATURA ZEWNĘTRZNA DLA SAMODZIELNEGO
FUNKCJONOWANIA POMPY CIEPŁA - TEPAC
w zimniejsze dni aktywowane jest wspomagające źródło ciepła

P208 od P209 do 20°C 2

MAKSYMALNA TEMPERATURA ZEWNĘTRZNA DLA FUNKCJONOWANIA 
WYŁĄCZNIE NA WSPOMAGAJĄCYM ŹRÓDLE CIEPŁA - TEAPP
w cieplejsze dni aktywowana jest praca samej pompy ciepła

P209 od -20°C do 10°C -20

P210 NIE DOTYCZY 6

P212 RODZAJ WSPOMAGAJĄCEGO ŹRÓDŁA CIEPŁA nie
nie   : brak

ELEK : grzałka elektryczna

P213 OPÓŹNIENIE PO AKTYWACJI WSPOMAGAJĄCEGO ŹRÓDŁA CIEPŁA
pozwala pompie ciepła nie wyłączać się po uruchomieniu wspomagania ogrzewania

od 1 do 20 minut 5

P215 OBECNOŚĆ POMPY CIEPŁA 10 : funkcjonowanie bez pompy ciepła
1  : obecność pompy ciepła

RÓŻNICA WARTOŚCI ZADANYCH MIĘDZY WSPOMAGAJĄCYM
ŹRÓDŁEM CIEPŁA A POMPĄ CIEPŁAP214 od 0°C do 7°C

4 

(P212=ELEK)

P216
do

P227
NIE DOTYCZY 0.5nie zmieniać ustawienia

P230 PRĘDKOŚĆ POMPY OBIEGOWEJ OBIEGU GRZEWCZEGO od 10% do 100% 100

TEMPERATURA ZADANA WODY W OBIEGU GRZEWCZYMP231

AUTO : nastawa automatyczna w zależności od odczytu 
czujnika powietrza lub czujnika temperatury zewnętrznej

lub

ustawienie manualne: od 20°C do 70°C 

AUTO

P232 MAKSYMALNA TEMPERATURA WODY OBIEGU GRZEWCZEGO - TCMA od P233 do 70°C 70

P233 MINIMALNA TEMPERATURA WODY OBIEGU GRZEWCZEGO - TCMI 40

P228 POST CYRKULACJA POMPY OBIEGOWEJ POMPY CIEPŁA 3nie zmieniać ustawienia

od 20°C do P232

14

nie zmieniać ustawienia

0 : stałe

1 : zależne od temperatury pokojowej

2 : zależne od temperatury pokojowej, bez zapotrzebowania 
     - funkcja zapobiegania "zimnym grzejnikom"

P234 PODPORZĄDKOWANIE CYRKULACJI OBIEGU GRZEWCZEGO
od kontroli temperatury pokojowej

1

OBNIŻENIE TEMPERATURY ZADANEJ BEZ ZAPOTRZEBOWANIA
obniżenie temperatury zadanej w okresach kiedy nie jest zgłaszane 
zapotrzebowanie 

4od 0°C do 30°CP235

P236 OBNIŻENIE TEMPERATURY W TRYBIE ECO 
w stosunku do wartości temperatury zadanej dla ogrzewania od 0°C do P237

P237 OBNIŻENIE TEMPERATURY W TRYBIE ANTYZAMARZANIA
w stosunku do wartości temperatury zadanej dla ogrzewania od P236 do 40°C

10

20

P238
AUTOADAPTACJA GŁÓWNA
automatyczna korekcja krzywej grzewczej w cyklu 24-godzinnym NIE

TAK : funkcja aktywna
NIE  : funkcja nieaktywna

P239
AUTOADAPTACJA UZUPEŁNIAJĄCA
automatyczna korekcja temperatury bez żądania w cyklu 3-godzinnym NIE

TAK : funkcja aktywna
NIE  : funkcja nieaktywna

P241
do

P245
NIE DOTYCZY --nie zmieniać ustawienia

P270 KRZYWA GRZEWCZA DLA OBIEGU CWU Z TERMOSTATEM WODY od 20°C do 70°C 60

P247
HISTEREZA TEMPERATURY POKOJOWEJ (z czujnikiem pokojowym) 
odchylenie temperatury pokojowej wywołujące zapotrzebowanie na ogrzewanie 0,5od 0,1°C do 1°C

P271
ROZDZIAŁ PRIORYTETU CWU
równoczesne ogrzewanie i przygotowanie CWU na koniec ładowania zbiornika.
Funkcja umożliwia wydłużenie czasu ogrzewania w instalacjach z dużym
zładem ciepłej wody użytkowej

NIE
TAK : rozdział aktywny
NIE  : brak rozdziału priorytetu. Ogrzewanie aktywuje się po  
          przygotowaniu CWU



OPISPARAMETR ZAKRES USTAWIEŃ
USTAWIENIE
FABRYCZNE

P272
FUNKCJA ANTYLEGIONELLA 
aktywacja i wybór częstotliwości cyklu wzrostu temperatury zbiornika CWU.
Cykl ten pozwala na zniszczenie bakterii przez szok termiczny.

0 : brak ochrony

1 : tryb miesięczny - cykl jest wykonywany na każdy 

początek miesiąca wg ustawienia P273

2 : tryb tygodniowy - cykl jest co tydzień wg ustawienia P273

0

P273 DZIEŃ AKTYWACJI FUNKCJI ANTYLEGIONELLA
wybór dnia tygodnia 2od 1 (poniedziałek) do 7 (niedziela)

P275 PRĘDKOŚĆ POMPY OBIEGOWEJ DLA PRZYGOTOWANIA CWU od 0% do 100% 100

P278 OBNIŻENIE TEMPERATURY CWU W TRYBIE EKO od 0°C do 40°C 10

P279
MAKSYMALNY CZAS ŁADOWANIA ZASOBNIKA CWU
przy zbyt długim czasie podgrzewu od 5 do 60 minut 20

15

P210 NIE DOTYCZY --nie zmieniać ustawienia

HISTEREZA TEMPERATURY DLA CWU
odchylenie temperatury wywołujące zapotrzebowanie na podgrzew wody użytkowej

5od 2°C do 15°CP281

P282
do

P288
NIE DOTYCZY --nie zmieniać ustawienia

5.5. OPIS FUNKCJI

5.5.1. FUNKCJE ZWIĄZANE Z OGRZEWANIEM

5.5.1.1. TEMPERATURA ZADANA W TRYBIE AUTO
- KRZYWA GRZEWCZA - P231

Wartość zadana temperatury ogrzewania maleje wraz z 
temperaturą zewnętrzną, co umożliwia pracę w niskich 
zakresach temperaturze przez większą część sezonu 
grzewczego i poprawia sprawność sezonową instalacji.

Funkcję można aktywować, ustawiając parametr P231 na AUTO .

Ustawienie krzywej grzewczej odbywa się poprzez parametry 
P202, P203, P232 i P233.
ź P202 - TEMA - maksymalna temperatura zewnętrzna
ź P203 - TEMI -  minimalna temperatura zewnętrzna
ź P232 - TCMA - maksymalna temperatura wody w obiegu 

grzewczym
ź P233 - TCMI - minimalna temperatura wody w obiegu 

grzewczym

P202 = 20°C
P203 = -5°C

P232 = 70°C
P233 = 40°C

OBIEG GRZEJNIKOWY

TEMPERATURA 
ZADANA

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25

P202P203

P232

P233

°C

°C

TEMPERATURA 
ZEWNĘTRZNA

P202 = 20°C
P203 = -5°C

P232 = 45°C
P233 = 25°C

OGRZEWANIE PODŁOGOWE

TEMPERATURA 
ZADANA

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25

P202P203

P232

P233

°C

°C

Na zasilaniu obiegu podłogowego należy 
obowiązkowo zainstalować zabezpieczenie 
termostatyczne 65°C (LTP). Zabezpieczenie 
to odcina główne zasilanie pilota.

TEMPERATURA 
ZEWNĘTRZNA

UWAGA:
W trybie manualnym Użytkownik ma możliwość dostosowania 
zadanej temperatury w zakresie od P233 (TCMI) do P232 
(TCMA).

Wartość zadaną temperatury pokojowej można obniżyć w 

trybach EKO lub ANTYZAMARZANIA w celu poprawy wydajności 
pompy ciepła. 

Temperatura zadana w trybie KOMFORT jest wartością 

odniesienia. Wartość temperatury w trybie EKO lub 

ANTYZAMARZANIA obniża temperaturę w trybie KOMFORT o 
wartość:

ź P236 - obniżenie temperatury obiegu 1 w trybie EKO
ź P237 - obniżenie temp. obiegu 1 w trybie ANTYZAMARZANIA

5.5.1.2. OBNIŻENIE TEMPERATURY ZADANEJ
- P236 - P237



Funkcja AUTOADAPTACJI pozwala na ciągłą korektę krzywej 
grzewczej w celu dostosowania jej do warunków w 
pomieszczeniu.

Funkcja działa w 2 trybach, które można aktywować niezależnie 
od siebie:
ź AUTOADAPTACJA GŁÓWNA - aktywacja przez P238 dla - 

analizuje zapotrzebowanie na ogrzewanie w cyklach 24-
godzinnych i dostosowuje nastawę ogrzewania, gdy 
zgłaszane jest zapotrzebowanie z otoczenia.

ź AUTOADAPTACJA UZUPEŁNIAJĄCA - aktywacja przez P239  
- analizuje zapotrzebowanie na ogrzewanie w cyklach 3-
godzinnych i dostosowuje nastawę ogrzewania, bez 
zgłaszania zapotrzebowania z otoczenia. Funkcja ta wymaga 
obecności czujnika pokojowego i aktywacji funkcji 
zapobiegania "zimnym grzejnikom" - P234 = 2.

5.5.1.3. AUTOADAPTACJA - P238 - P239 

5.5.1.4. REAKTYWNOŚĆ NA TEMPERATURĘ OTOCZENIA 
- P206

Funkcja ta umożliwia zwiększenie wartości temperatury 
ogrzewania, gdy temperatura odczytywana przez czujnik 
pokojowy jest daleka od wartości temperatury zadanej. Pozwala 
to w szczególności na przyspieszony wzrost temperatury 

otoczenia po powrocie do trybu KOMFORTU. 

Funkcję można aktywować za pomocą parametru P206 i wymaga 
ona obecności czujnika pokojowego.

Funkcja związana jest z przewidywanym terminem powrotu z 
wakacji. Gdy jest ona aktywna, termin powrotu z wakacji nie jest 
uważany za moment rozpoczęcia ogrzewania, ale jako czas, w 
którym pomieszczenie musi już osiągnąć zadaną temperaturę. 
W konsekwencji ponowne uruchomienie ogrzewania nastąpi 
przed planowanym czasem powrotu.

Przyspieszenie uruchomienia ogrzewania jest różne w zależności 
od stopnia bezwładności obiegu - małej (GRZEJNIK) lub dużej 
(PODLOGA). Zależy to również od odczytu temperatury 
zewnętrznej - szybsze uruchomienie następuje w chłodne dni. 

Sterownik wykorzystuje najpierw ustawienia początkowe, które 
mogą powodować dyskomfort przy pierwszym uruchomieniu 
funkcji. Czas uruchomienia ogrzewania jest korygowany i 
dostosowywany automatycznie po tym pierwszym uruchomieniu. 

Funkcję można aktywować za ustawiając parametr P207 = TAK

5.5.2. FUNKCJE PROGRAMOWANIA

5.5.2.1. ANTYCYPACJA OGRZEWANIA - P207
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Dzięki funkcji automatycznego przełączania między trybami lato / 
zima sterownik sam decyduje, o przejściu z jednego trybu na 
drugi, niezależnie od wyboru dokonanego przez Użytkownika 
przyciskiem (Wł. / Wył.).

Pilot odczytuje temperaturę zewnętrzną w dłuższym okresie i 
przyjmuje jako punkt odniesienia maksymalną temperaturę 
zewnętrzną -  - T-MAX-ZEW. :P202
ź Jeżeli temperatura zewnętrzna jest stale wyższa od 

ustawionej temperatury maksymalnej, pilot przełącza się na 
tryb LATO.

ź Jeżeli wartość temperatury zewnętrznej jest stale niższa od 
ustawionej temperatury maksymalnej, pilot przełącza się na 
tryb ZIMA.

Funkcję można aktywować, ustawiając P204 = TAK.

Parametr P205 służy do ustawienia przedłużenia czasu 
obserwacji temperatury przez sterownik przed przełączeniem z 
jednego trybu na drugi.

5.5.2.2. AUTOMATYCZNE PRZEJŚCIE MIĘDZY
TRYBAMI LATO / ZIMA- P204 - P205

Jest to odchylenie między ustawieniem zadanej temperatury 
pokojowej a zmierzoną temperaturą pokojową wywołujące 
zapotrzebowanie na ogrzewanie.
Funkcja jest dostępna tylko z podłączonym czujnikiem 
pokojowym.
Ustawienie wartości funkcji poprzez parametr P247.

5.5.3. FUNKCJE KONTROLI I CYRKULACJI
OBIEGÓW GRZEWCZYCH

5.5.3.1. HISTEREZA TEMPERATURY POKOJOWEJ
- P247

5.5.3.2. PRĘDKOŚĆ POMPY OBIEGOWEJ OBIEGU
GRZEWCZEGO - P230

Ustawienie wartości funkcji poprzez parametr P230 oraz poprzez 
menu INSTALATO. u BIEG P OB

5.5.3.3. PODPORZĄDKOWANIE CYRKULACJI OBIEGU
GRZEWCZEGO - P234

Cyrkulacja obiegu ogrzewania może być stała lub 
podporządkowana regulatorowi temperatury pokojowej. W 
przypadku podporządkowania, pompa ogrzewania zostanie 
uruchomiona tylko na żądanie zgłaszane z pomieszczenia.
Funkcję można aktywować za pomocą parametru P234.

5.5.3.4. FUNKCJA ZAPOBIEGANIA ZJAWISKU
ZIMNYCH GRZEJNIKÓW - P234  = 2

Funkcja dostępna jest tylko z czujnikiem pokojowym.
Cyrkulacja obiegu jest zawsze zależna od temperatury otoczenia. 
Po osiągnięciu zadanej temperatury pokojowej sterownik 
przyjmuje obniżoną nastawę temperatury wody, ale kontynuuje 
cyrkulację, aby nie dopuścić do wychłodzenia grzejników.
Funkcję można aktywować, ustawiając P234 = 2.
Obniżenie wartości zadanej można ustawić w parametrze P235.

Uruchomienie obiegu grzewczego po zakończeniu ładowania 
zasobnika CWU gdy woda w zasobniku jest odpowiednio 
nagrzana ale przed zakończeniem cyklu ładowania.
Funkcja aktywowana poprzez parametr P271.

5.5.4. FUNKCJE ZWIĄZANE 
Z PRZYGOTOWANIEM CWU

5.5.4.1. ROZDZIAŁ PRIORYTETU CWU - P271

5.5.4.2. FUNKCJA ANTYLEGIONELLA - P272 - P273

Funkcja ta aktywuje regularne cykle podgrzewania wody w 
zbiorniku CWU do temperatury przekraczającej wartość zadaną 
w celu eliminacji bakterii legionelli.

Jeżeli funkcja jest aktywna, cykl będzie wykonywany z wybraną 
częstotliwością i w wybrany dzień tygodnia:
ź P272 opcje : tryb nieaktywny - comiesięczny - cotygodniowy
ź P273 : wybór dnia - jeżeli częstotliwość jest cotygodniowa, 

cykl będzie wykonywany co tydzień w wybranym dniu. Jeżeli 
częstotliwość jest miesięczna, cykl będzie realizowany 
każdego pierwszego wskazanego dnia miesiąca.

UWAGA
Jeśli tryb WAKACJE jest aktywny dłużej niż 3 dni, cykl 
ANTYLEGIONELLA jest uruchamiany po zakończeniu trybu 
WAKACJE
Domyślnie cykl rozpoczyna się we wskazany dzień o godzinie 
22:00 z temperaturą ustawioną na 60°C. 

5.5.5. PRĘDKOŚĆ POMPY OBIEGOWEJ
POMPY CIEPŁA - P227

Ustawienie wartości funkcji poprzez parametr P227 oraz poprzez 
menu  INSTALATO. u BIEG P PC

UWAGA:
Pompa obiegowa PC zapewnia również cyrkulację w zbiorniku 
CWU. Zmiana prędkości skutkuje zmianą przepływu dla CWU.



6. OBSŁUGA I SERWIS

6.1. OBSŁUGA

ź Wszelkie interwencje w zakresie obsługi i 
serwisu pilota mogą być wykonywane 
wyłącznie przez wykwalifikowany 
personel.

ź Należy bezwzględnie przestrzegać zasad 
bezpieczeństwa.

ź WYŁĄCZYĆ PILOTA Z ZASILANIA przed 
jego otwarciem.

ź Chronić elementy kotła przed kontaktem 
z wodą.

ź Jeżeli nie ma takiej potrzeby, nie jest 
konieczne opróżnianie pilota. W razie 
potrzeby opróżnienia, należy zamknąć 
zawory odcinające i użyć zawór 
spustowy.

Przegląd pilota musi być wykonany 
conajmniej RAZ W ROKU przez 
WYKWALIFIKOWANEGO SPECJALISTĘ.

1. Zamknąć zawór - A

2. Odkręcić korek - B

3. Zdjąć zacisk i wyjąć filtr do czyszczenia - C

4. Zamontować wszystkie elementy w odwrotnej kolejności

5. Otworzyć zawór - A

A
B

C
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6.2. DIAGNOSTYKA

6.2.1. POBIERANIE DANYCH NA USB

Dane eksploatacyjne przechowywane są w pamięci płyty 
elektronicznej. Można je pobrać na pamięć USB (pendrive) przez 
port USB znajdujący się po lewej stronie ekranu pilota.

1. Użyj pendrive (pamięć USB), 
dostarczony w komplecie z 
pilotem PRIMO.

2. Włóż pendrive do portu USB 
po lewej stronie ekranu.

3. Po rozpoznaniu pamięci USB następuje
zapisywanie danych. Może to zająć kilka
minut (w zależności od długości zapisywanej historii).
Jeżeli pamięć USB nie zostanie rozpoznana, należy wyłączyć i 
włączyć ponownie zasilanie urządzenia i ponowić próbę. Jeżeli 
pendrive nadal nie zostanie rozpoznany, użyj pamięci USB w 
innym formacie.

4. Po zakończeniu zapisu na ekranie pojawi się komunikat:  
USUNAC KLUCZ USB. Nie wyciągaj pamięci USB przed 
pojawieniem się komunikatu.

5. Na pamięci USB generowany jest pliki o nazwie 
"C14_historique" zawierający zapis najnowszej historii pilota i 
pompy ciepła.

UWAGA
W menu UZytkownika u podmenu USB, można skonfigurować 
częstotliwość zapisu historii pracy urządzenia - co minutę, co 
30 sekund, itd. Zmiany te nie działają wstecz.

6.2.2. WYŚWIETLANIE STATUSU URZĄDZENIA

Aby wyświetlić odczyt poszczególnych czujników należy przejść 
do menu                    EKSPERT u  WYSWIETL 

PODMENU  WYSWIETL

CZ-POKOJ - temperatura zmierzona przez czujnik pokojowy

TERMOSTAT - status styku termostatu
     0 - otwarty - brak żądania
    1 - zamknięty - żądanie

cz-CWU  - temperatura CWU

T-ZEWNETR. - temperatura zewnętrzna

ZAWOR 3-D - pozycja zaworu:
      0 - ogrzewanie
    1 - CWU

GODZ d/n - status styku taryfy jedno- / dwutaryfowej:
      0 - otwarty - zasilanie jednotaryfowe
    1 - zamknięty - zasilanie dwutaryfowe

KRZYWA G - wartość temperatury zadanej zdeterminowanej 
    przez krzywą grzewczą.

T-PILOT  - temperatura na zasilaniu z Pilota

WERSJA  - wersja oprogramowania Pilota 

+

Odczyt danych z czujników pompy ciepła możliwy jest z 
podmenu pompy ciepła - PC

PODMENU  PC

T-ZASILAN. - temperatura zasilania z pompy ciepła

T-POWROTU - temperatura powrotu pompy ciepła

TEMP.POW - temperatura powietrza z pompy ciepła

T-PAROWNI - temperatura parownika

T-KOMPR 1 - temperatura kompresora
    (kompresor nr 1 w przypadku pomp ciepła z 
    dwoma kompresorami)

T-KOMPR 2 - temperatura kompresora nr 2

WERSJA  - wersja oprogramowania pompy ciepła

T-SKRAPLA. - temperatura skraplacza 

6.2.3. CZUJNIKI TEMPERATURY WODY

Wartości oporowe dla czujnika temperatury na zasilaniu z pilota 
T-PILOT oraz dla czujnika temperatury wody w zbiorniku CWU  
cz.ZASOBN.

TEMP. [°C] 

0

OPORNOŚĆ [Ω] 

5

10

15

20

25

30

35

40

45

32 550

25 340

19 870

15 700

12 490

10 000

8 060

6 535

5 330

4 372

TEMP. [°C] 

50

OPORNOŚĆ [Ω] 

55

60

65

70

75

80

85

90

3 605

2 990

2 490

2 084

1 753

1 481

1 256

1 070

915



6.2.4. CZUJNIK TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ

Wartości oporowe dla czujnika temperatury zewnętrznej

TEMP. [°C] 

-30

OPORNOŚĆ [Ω] 

-25

-20

-15

-10

-5

0

171 800

129 800

98 930

76 020

58 880

45 950

36 130

TEMP. [°C] 

5

OPORNOŚĆ [Ω] 

10

15

20

25

30

28 600

22 800

18 300

14 770

12 000

9 804

6.2.5. ODCZYT LICZNIKÓW

C-01*

C-06*

C-07*

C-08*

OPISLICZNIK JEDN.

C-00*
Czas zapotrzebowania na CWU 
(zapotrzebowanie ze zbiornika)

Aby wyświetlić odczyt poszczególnych czujników należy przejść 
do menu                    EKSPERT u  LICZNIKI +

C-11*

Czas żądania z obiegu grzewczego nr 1 
(żądanie z czujnika temperatury pokojowej)

Czas pracy pompy ciepła

Czas żądania pracy kotła

Czas pracy grzałki elektrycznej w 1. stopniu mocy

Cykle odmrażania pompy ciepła

godziny

godziny

godziny

godziny

godziny

ilość
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C-20

C-22**

C-23

C-24**

OPISLICZNIK JEDN.

C-21

C-26

C-25

C-27

Czas pracy pompy ciepła

Uruchomienie kompresora nr 1

Uruchomienie kompresora nr 2

Czas pracy kompresora nr 1

Czas pracy kompresora nr 2

Cykle odmrażania

Błąd częstego odmrażania

Uruchomienie zabezpieczenia wysokociśnieniowego
kompresora nr 1 

godziny

ilość

ilość

godziny

godziny

ilość

ilość

ilość

POMPA CIEPŁA

C-28**

C-30

C-31**

C-32

C-29

C-36

C-35

Uruchomienie zabezpieczenia wysokociśnieniowego
kompresora nr 2 

Uruchomienie zabezpieczenia przy niskim ciśnieniu
czynnika chłodniczego

Uruchomienie zabezpieczenia przy wysokiej 
temperaturze tłoczenia kompresora nr 2

Przegrzanie na zasilaniu z pompy ciepła

Brak przepływu wody

Błąd komunikacji między pilotem i pompą ciepła (BUS)

ilość

ilość

ilość

ilość

ilość

ilość

ilość

Uruchomienie zabezpieczenia przy wysokiej 
temperaturze tłoczenia kompresora nr 1

OPISLICZNIK JEDN.

C-40

C-45

C-46

C-41

C-49

Czas zapotrzebowania na CWU 
(zapotrzebowanie ze zbiornika)

Czas żądania z obiegu grzewczego nr 1 
(żądanie z czujnika temperatury pokojowej)

Czas żądania pracy kotła

Czas pracy grzałki elektrycznej

Przegrzanie na zasilaniu z pilota

godziny

ilość

godziny

godziny

ilość

C-50

C-52

C-51

Błąd braku ciśnienia wody 

Błąd braku przepływu wody

ilość

ilość

ilośćBłąd komunikacji między pilotem i pompą ciepła (BUS)

PILOT

Liczniki można resetować przez długie naciśnięcie (5 sek.) 

w menu .LICZNIKI

Nie dotyczy urządzeń wyposażonych w jeden kompresor (HTi 6, HTi 8, HTi 12, 
HTi 16 i HRC 5, HRC 7).

 + *

**

6.2.6. WYMUSZENIE PRACY 
POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW

Aby wyświetlić odczyt poszczególnych czujników należy przejść 
do menu                    u  EKSPERT MANUALNY+

6.2.6.1. POMPA

Z poziomu podmenu  aktywować tryb pracy MANUALNY
wymuszonej w celu weryfikacji czy pompa obiegowa pracuje 
poprawnie. W celu wymuszenia pracy należy nacisnąć        .

6.2.6.2. ZAWÓR 3-DROGOWY

Należy wybrać zawór 3-drogowy i naprzemiennie aktywować 
pozycję ogrzewania (CIEP) lub CWU (SAnI) naciskając          .
Należy obserwować ruch zaworu:

6.2.6.3. GRZAŁKA ELEKTRYCZNA

Z poziomu podmenu  aktywować tryb pracy MANUALNY
wymuszonej grzałki elektrycznej naciskając przycisk          .
Sprawdzić czy grzałka się uruchamia i czy na ekranie pojawia się 
odpowiednia ikona.

CIEP - zawór przełącza się w pozycję 
ogrzewania (położenie dolne)

SANI - zawór przełącza się w pozycję 
CWU (pozycja górna)    

ZAWO R 3-D.
CH



6.2.7. BŁĘDY WSKAZYWANE PRZEZ STEROWNIK PILOTA

ŹRÓDŁO BŁĘDUKOMUNIKAT
STATUS POMPY CIEPŁA

W TRAKCIE BŁĘDU

Uszkodzenie lub nieprawidłowe podłączenie czujnika temperatury 
powietrza pompy ciepła (Tair).
ź Sprawdzić stan kabla i podłączenie czujnika
ź Sprawdzić wartość oporową czujnika
ź Wymienić czujnik w przypadku wykrycia usterki

Błąd czujnika powietrza

PRZYCZYNY / POSTĘPOWANIE RESET BŁĘDU

Zatrzymanie
pompy ciepła

Automatyczny
po naprawie

Uszkodzenie lub nieprawidłowe podłączenie przewodów pompy obiegu 
grzewczego / pompy CWU.
ź Sprawdzić podłączenie przewodu PWM pompy
ź Sprawdzić podłączenie kabla zasilania
ź W przypadku instalacji grzewczych z ogrzewaniem podłogowym 

należy sprawdzić ewentualne przerwanie zasilania przez 
zabezpieczenie termiczne obiegu podłogowego (LTP)

Awaria kabla zasilającego 
lub kabla PWM 

pompy obiegowej
Zatrzymanie całkowite Manualny

Czujnik temperatury pokojowej jest uszkodzony.
(problem pomiaru temperatury pokojowej)

Błąd czujnika
temperatury pokojowej

Zatrzymanie
obiegu grzewczego

Automatyczny
po naprawie

Pompa obiegu grzewczego / pompa CWU jest zablokowana lub pracuje 
z dużymi spadkami ciśnienia.
ź Sprawdzić, czy żaden zawór na obiegu nie jest zamknięty
ź Sprawdzić stan filtra
ź Sprawdzić, czy pompa obiegowa obraca się za pomocą śrubokręta i 

śruby centralnej

Blokada
pompy obiegowej

Zatrzymanie całkowite Manualny

Problem w komunikacji między pilotem i pompą ciepła
ź Sprawdzić poprawność podłączenia przewodu BUS pomiędzy 

pompą ciepła a pilotem
ź Sprawdzić, czy przewód BUS jest poprowadzony z dala od kabli 

zasilających lub innych źródeł zakłóceń (neony, sprzęt AGD itp.)

Przewód komunikacji
pomiędzy pilotem a
pompą ciepła (BUS)

Zatrzymanie całkowite
Automatyczny
po naprawie

Uszkodzenie lub nieprawidłowe podłączenie czujnika temperatury 
pokojowej - złącza Amb na płycie pilota

Przewód czujnika
temperatury pokojowej

Zatrzymanie
obiegu grzewczego

Automatyczny
po naprawie

Uszkodzenie lub nieprawidłowe podłączenie czujnika ciśnienia obiegu 
czynnika chłodniczego

Błąd czujnika ciśnienia
cieczy w skraplaczu

Funkcjonowanie
w trybie ograniczonym

Automatyczny
po naprawie

Uszkodzenie lub nieprawidłowe podłączenie czujnika ciśnienia obiegu 
czynnika chłodniczego

Błąd czujnika ciśnienia
cieczy w parowniku

Zatrzymanie
pompy ciepła

Automatyczny
po naprawie

Uszkodzenie lub nieprawidłowe podłączenie czujnika ciśnienia wody w 
obiegu grzewczym

Błąd czujnika ciśnienia Zatrzymanie całkowite
Automatyczny
po naprawie

Uszkodzenie lub brak połączenia z płytą kompresora.
ź Sprawdzić stan okablowania wewnętrznego pompy ciepła

Błąd komunikacji
z płytą kompresora

Manualny
Zatrzymanie
pompy ciepła

Odczekać około 20 minut przed ponownym uruchomieniem i wykonaj 
odczyt danych z pamięci USB, w przypadku jeżeli błąd będzie się 
powtarzał.

Utrata kontroli
nad kompresorem

Manualny
Zatrzymanie
pompy ciepła

Odczekać około 20 minut przed ponownym uruchomieniem i wykonaj 
odczyt danych z pamięci USB, w przypadku jeżeli błąd będzie się 
powtarzał.

Problem elektryczny
kompresora

Manualny
Zatrzymanie
pompy ciepła

Odczekać około 20 minut przed ponownym uruchomieniem i wykonaj 
odczyt danych z pamięci USB, w przypadku jeżeli błąd będzie się 
powtarzał.

Problem mechaniczny
kompresora

Manualny
Zatrzymanie
pompy ciepła

Odczekać około 20 minut przed ponownym uruchomieniem i wykonaj 
odczyt danych z pamięci USB, w przypadku jeżeli błąd będzie się 
powtarzał.

Problem termiczny
kompresora

Manualny
Zatrzymanie
pompy ciepła

Wielokrotne przegrzanie
kompresora 1

Manualny
Zatrzymanie
pompy ciepła

ź Temp. zadana dla obiegu grzewczego w ciepłe dni jest za wysoka  
ź Problem z ładowaniem czynnika chłodniczego

Wielokrotne przegrzanie
kompresora 2

Manualny
Zatrzymanie
pompy ciepła

ź Temperatura zadana dla obiegu grzewczego w ciepłe dni jest za 
wysoka  

ź Problem z ładowaniem czynnika chłodniczego

Nacisnąć na          aby zatrzymać sygnał dźwiękowy - komunikat usterki jest nadal wyświetlany na ekranie.

Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sek.        , aby usunąć błędy z resetem manualnym (wskazywane poniżej przez „naciśnięcie        ”).

Komunikaty oznaczone jako DIAG mają charakter informacyjny i nie zakłócają działania pilota PRIMO. Pochodzą one z analizy danych 
operacyjnych i mają na celu wspomaganie Użytkownika w utrzymaniu instalacji.

ź Zawór z filtrem wymaga wyczyszczenia
ź Zawór na obiegu dystrybucji jest zamknięty
ź Obieg jest zablokowany
ź Zasilanie pompy obiegowej zostało wyłączone przez zabezpieczenie 

obiegu podłogowego
ź Sprawdzić, czy zawór zwrotny jest zamontowany we właściwym 

miejscu

Brak przepływu
obiegu pompy ciepła

Manualny
Zatrzymanie
pompy ciepła

ź Zawór z filtrem wymaga wyczyszczenia
ź Obieg jest zablokowany

Niewystarczający
przepływ

Komunikat
informacyjny

Manualny

ź Połączenie hydrauliczne między pompą ciepła a pilotem jest 
odwrócone

ź Czujniki na zasilaniu i powrocie pompy ciepła są zamienione 
miejscami

ź Jeden z czujników TsPAC lub TePAC nie zwraca prawidłowej 
wartości oporowej

Odwrócenie przepływu Manualny
Zatrzymanie
pompy ciepła

cz-pow pc

ZAS. P OB.

Cz-POKOJ

BLOK.CYRK.

BUS POKOJ.

Cz-skrapl.
DIAG

Cz-PAROWA.

CZ-CISNIE.

KOMP.KOMUN.

KTRL KOMP

ZAS.KOMP

MECH.KOMP

TERM.KOMP

PRZE.KOMP1
BLAD

PRZE.KOMP2
BLAD

PRZEPLYW

BRAK.PRZEP.
DIAG

ODWR.PRZEP.

BUS
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ŹRÓDŁO BŁĘDUKOMUNIKAT
STATUS POMPY CIEPŁA

W TRAKCIE BŁĘDU

ź Parownik pompy ciepła lub lamele jego obudowy są zablokowane i 
uniemożliwiają dobry przepływ powietrza.

ź Odległości wokół pompy ciepła nie są zachowane i nie zapewniają 
odpowiedniego przepływu powietrza.

ź Problem z ładowaniem czynnika chłodniczego.

Błąd częstego
cyklu odmrażania

PRZYCZYNY / POSTĘPOWANIE RESET BŁĘDU

Zatrzymanie
pompy ciepła

Manualny

ź Czujnik parownika jest nieprawidłowo umieszczony.
ź Zawór odmrażania jest zablokowany.

Za długi
cykl odmrażania

Komunikat
informacyjny

Manualny

ź Czujnik parownika jest nieprawidłowo umieszczony.
ź Zawór odmrażania jest zablokowany.

Za długi
cykl odmrażania

Zatrzymanie
pompy ciepła

Manualny

ź Wymiennik CWU jest zakamieniony.
ź Czujnik zbiornika CWU jest nieprawidłowo umieszczony (sprawdzić 

położenie czujnika w bagnecie zbiornika).

Wymagana obsługa
wymiennika CWU

Komunikat
informacyjny

Manualny

ź Sprawdzić, czy styk licznika energii drugiej taryfy zasilania działa 
(styk zamknięty dla zasilania dwutaryfowego).

ź Sprawdź połączenie przekaźnika godzin pozaszczytowych z pilotem.

Sygnał drugiej
taryfy zasilania

(zasilanie dwutaryfowe)

Stałe funkcjonowanie
w pierwszej taryfie

zasilania
Manualny

ź Ponownie ustawić datę i godzinę.
ź Jeżeli błąd jest nadal wyświetlany, należy wymienić płytę 

elektroniczną pilota.
Zegar

Stałe funkcjonowanie
w trybie EKO

Wymiana
płyty

Czujniki kompresora 1 i kompresora 2 zostały zamienione miejscami 
(dotyczy pomp ciepła z dwoma kompresorami).

Czujniki kompresorów
zamienione miejscami

Zatrzymanie
pompy ciepła

Manualny

Wersje oprogramowania pompy ciepła i pilota są niekompatybilne. 
Należy zaktualizować oprogramowanie za pomocą klucza USB.

Wymagana aktualizacja
oprogramowania

Zatrzymanie całkowite
Automatyczny
po naprawie

ź Przeprogramować pompę ciepła.
ź Jeżeli błąd jest nadal wyświetlany, należy wymienić płytę główną 

pompy ciepła.

Pamięć płyty
pompy ciepła

Zatrzymanie
pompy ciepła

Automatyczny
po naprawie

ź Przeprogramować pilota.
ź Jeżeli błąd jest nadal wyświetlany, należy wymienić płytę główną 

pilota.

Pamięć płyty
pilota

Zatrzymanie całkowite
Automatyczny
po naprawie

ź Problem z programowaniem centrali GTB / GTC.
ź Zbyt wiele kolejnych interwencji następujących tego samego dnia.
ź Sprawdzić programowanie centrali lub sterownika, który steruje 

instalacją.

Zabezpieczenie 
sterownika zewnętrznego 

przez ModBus

Stałe funkcjonowanie
w trybie

ANTYZAMARZANIA

Manualny
lub

automatyczny
po 24 godz.

ź Liczba pomp ciepła zadeklarowanych w P215 jest nieprawidłowa.
ź Pompa ciepła została odłączona lub nie ma zasilania.
ź Sprawdzić stan bezpiecznika na jednostce zewnętrznej.
ź Podłączenie trójfazowej pompy z 2 odwróconymi fazami.

Liczba błędów
podłączonych pomp ciepła

Komunikat
informacyjny

Automatyczny
po naprawie

Temperatura na wyjściu z pompy ciepła jest za wysoka: 
ź Sprawdzić stan zaworu z filtrem i wyczyścić go w razie potrzeby.
ź Sprawdzić, czy natężenie przepływu pompy ciepła jest 

wystarczające.
ź Sprawdzić poprawność działania pomp obiegowych.

Przegrzanie
na zasilaniu 

z pompy ciepła

Zatrzymanie
pompy ciepła

Automatyczny

ź Spadek przepływu przez pompę ciepła.
ź Wielokrotne zgłaszanie żądania ogrzewania przy bardzo niskim 

zapotrzebowaniu cieplnym (założenia instalacji).

Przegrzanie
na zasilaniu 

z pompy ciepła

Zatrzymanie
pompy ciepła

Manualny

ź Kompresor jest słaby lub nie ma zasilania.
Błąd zasilania
kompresora 1

Zatrzymanie
pompy ciepła

Manualny

ź Kompresor jest słaby lub nie ma zasilania.
Błąd zasilania
kompresora 2

Zatrzymanie
pompy ciepła

Manualny

Problem z pomiarem temperatury na parowniku: 
ź Sprawdzić działanie czujnika temperatury powietrza i czujnika 

niskiego ciśnienia.
ź Sprawdzić nachylenie zaworu czterodrogowego.
ź Sprawdzić czy rozrusznik kompresora nie jest uszkodzony.
ź Sprawdzić czy czujnik parownika nie jest pokryty lodem.

Błąd z
czujnika odmrażania

Zatrzymanie
pompy ciepła

Manualny

ź Czujnik temperatury zewnętrznej jest nieprawidłowo umieszczony i 
maja na niego wpływ inne źródła ciepła lub zimna.

ź Awaria czujnika temperatury zewnętrznej lub czujnika temperatury 
powietrza.

Błędne umiejscowienie
czujnika temperatury

zewnętrznej
ManualnyKomunikat

informacyjny

Brak ciśnienia wody

Ciśnienie wody spadło poniżej 0,3 bara: 
ź Ciśnienie wody w obiegu grzewczym musi być wyższe niż 0,5 bara 

"na zimno".
ź Sprawdzić szczelność obiegu grzewczego i naprawić ewentualne 

wycieki wody.
ź Odpowietrzyć dokładnie instalację i pilota.
ź Sprawdzić, czy zawór bezpieczeństwa pompy ciepła jest szczelny.
ź Sprawdzić, czy zawór bezpieczeństwa pilota jest szczelny.
ź Sprawdzić, czy zbiornik wyrównawczy jest wystarczająco duży w 

stosunku do objętości instalacji.

Automatyczny
po przywróceniu

ciśnienia
Zatrzymanie całkowite

ź Kompresor zablokowany lub bez zasilania.
ź Zablokowany zawór odmrażania.
ź Awaria czujnika temperatury kompresora 1 / kompresora 2.

Niewystarczający
wzrost temperatury

kompresora 1
/ kompresora 2

zatrzymanie 
i ponowne uruchomienie 

PC (z funkcją zapobiegania
krótkim cyklom pracy)

Automatyczny

ODMR.CZEST

ODMR.DLUGI
DIAG

ODMR.DLUGI

CZYSZCZEN.
WYMIENNIK

TARYF NOC

ZEGAR

INw T1/T2

OPROGRAMO.

PAMIEC PC

PAMIEC

MODB US

LICZBA PC
DIAG

WYJSC PC

WYJSC PC
BLAD

ZAS.KOMP1

ZAS.KOMP2

ODMR.TEMP.

Cz-ZEWNET.
DIAG

CISNIENIE

RAMPA KP1
/

RAMPA KP2
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ŹRÓDŁO BŁĘDUKOMUNIKAT
STATUS POMPY CIEPŁA

W TRAKCIE BŁĘDU

Wykrycie usterki jednej z płyt elektronicznych:
ź Wgrać nowe oprogramowanie płyty.
ź Jeśli problemu nie udało się usunąć, przeprogramowanie płyty musi 

zostać przeprowadzone przez producenta.

Problem z
przeprogramowaniem

PRZYCZYNY / POSTĘPOWANIE RESET BŁĘDU

Komunikat informacyjny
Automatyczny
po naprawie

Niskie ciśnienie
ź Sprawdzić, czy ustawienie temperatury obiegu grzewczego w zimne 

dni nie jest za niskie.
ź Sprawdzić, czy nic nie blokuje lameli i nie zakłóca pracy wentylatora.

Zatrzymanie
pompy ciepła

Automatyczny

Niskie ciśnienie

ź Sprawdzić poprawność działania wentylatora.
ź Sprawdzić stan powierzchni lameli i usunąć wszystko, co mogłoby 

utrudniać przepływ powietrza przez tylną kratkę.
ź W przypadku całkowitego oblodzenia wyłączyć pompę ciepła i 

odczekać aż lód się stopi, w razie potrzeby użyć gorącej wody.
ź Sprawdzić, czy ustawienie temperatury obiegu grzewczego w zimne 

dni nie jest za niskie.
ź Problem z ładowaniem czynnika chłodniczego (możliwy wyciek).
ź Zablokowanie lub uszkodzenie zaworu odmrażania lub zaworu 

rozprężnego.
Wszelkie interwencje na obiegu czynnika chłodniczego mogą być 
przeprowadzone wyłącznie przez wykwalifikowany personel.

Zatrzymanie
pompy ciepła

Manualny

Zabezpieczenie
wysokociśnieniowe 1

/
Zabezpieczenie

wysokociśnieniowe 2

ź Sprawdzić stan zaworu z filtrem.
ź Sprawdzić, czy instalacja grzewcza jest prawidłowo odpowietrzona.
ź Sprawdzić czy pompa obiegowa pompy ciepła działa poprawnie.
ź Sprawdzić, czy ustawienie temperatury obiegu grzewczego w ciepłe 

dni nie jest za wysokie.
ź Oczyścić wlot płytowego wymiennika ciepła.
ź Problem z ładowaniem czynnika chłodniczego.
ź Awaria zaworu rozprężnego lub zaworu czterodrogowego
ź Wszelkie interwencje na obiegu czynnika chłodniczego mogą być 

przeprowadzone wyłącznie przez wykwalifikowany personel.

Zatrzymanie
pompy ciepła

Manualny

Czujnik
temperatury CWU
poza zbiornikiem

Czujnik CWU znajduje się poza bagnetem zbiornika lub został 
umieszczony zbyt nisko w zbiorniku (położenie pod wymiennikiem ciepła 
lub blisko wlotu zimnej wody).

Zatrzymanie
obiegu CWU

Manualny

Błąd czujnika
temperatury kompresora 1

Uszkodzenie lub nieprawidłowe podłączenie czujnika temperatury 
kompresora - lub kompresora nr 1 w modelach z dwoma kompresorami 
(złącze TCP1 na pompie ciepła)

Zatrzymanie
pompy ciepła

Automatyczny
po naprawie

Błąd czujnika
temperatury kompresora 2

Uszkodzenie lub nieprawidłowe podłączenie czujnika temperatury 
kompresora nr 2 w modelach (złącze TCP2 na pompie ciepła)

Zatrzymanie
pompy ciepła

Automatyczny
po naprawie

Błąd czujnika
temperatury kompresora 2

Uszkodzenie lub nieprawidłowe podłączenie czujnika temperatury CWU 
w zbiorniku (złącze Bal)

Automatyczny
po naprawie

Zatrzymanie
obiegu CWU

Błąd czujnika
temperatury

na wylocie pompy ciepła

Uszkodzenie lub nieprawidłowe podłączenie czujnika temperatury na 
wylocie pompy ciepła (złącze TsPAC)

Automatyczny
po naprawie

Zatrzymanie
pompy ciepła

Błąd czujnika
temperatury Pilota Uszkodzenie lub nieprawidłowe podłączenie czujnika temperatury Pilota

Automatyczny
po naprawie

Zatrzymanie 
dodatkowego 
źródła ciepła

Przegrzanie
na wylocie Pilota

Automatyczny
Zatrzymanie 
dodatkowego 
źródła ciepła

ź Sprawdzić poprawność działania pomp obiegowych.
ź Sprawdzić stan pracy przekaźników mocy grzałek elektrycznych.
ź Sprawdzić stan sterowania kotła.
ź Sprawdzić, czy natężenie przepływu w kotle jest wystarczające.

Wielokrotne przegrzanie
na wylocie Pilota Postępować jak w przypadku komunikatu T-PILOTE DIAG Manualny

Zatrzymanie 
dodatkowego 
źródła ciepła

Błąd czujnika
temperatury na 

powrocie pompy ciepła

Uszkodzenie lub nieprawidłowe podłączenie czujnika temperatury na 
wejściu do pompy ciepła (złącze TePAC)

Zatrzymanie
pompy ciepła

Automatyczny
po naprawie

REPROGRAM /
PILOT / PC

ZAB.NIS-C.

ZAB.NIS-C.
BLAD

ZAB.CISN1
/

ZAB.CISN2

Cz-kOMP1

Cz-kOMP2

T-ZASOBN 1

CZ-ZASILA.

cz-PILOT

T-PILOT
DIAG

T-PILOT
BLAD

CZ-POWROT

CZ-CWU
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33

30

31

7. LISTA CZĘŚCI ZAMIENNYCH

NUMER OPIS

1

2

3

4

16

13

11

NR REF.

1 4485653 Obudowa - panel frontowy

2 1759317 Obudowa - osłona panelu sterowania

3 4485651 Obudowa - panel górny

4 4485652 Obudowa - panel prawy i lewy

5 4479967 Panel skrzynki elektrycznej

10 1448815 Rura

11 1448812 Rura zasilania bloku hydraulicznego

12 1448814 Rura D

13 1448813
Rura bloku hydraulicznego do naczynia 
wzbiorczego

14 1244739 Blok hydrauliczny

15 1472534 Naczynie wzbiorcze

16 4994849 Zbiornik z wyposażeniem

20 4994836 Płyta sterownika

21 1244620 Grzałka 3kW

22 1244777 Bodłączenia mocy

23 1239089 Odpowietrznik

NIE
WIDOCZNE 1243561 Stycznik

24 1238802 Termostat wody

25 1244888 Listwa podłączeniowa sterowania

UWAGA: DOSTĘPNOŚĆ CZĘŚCI ZAMIENNYCH
Części zamienne do urządzeń marki Auer dostępne przez 10 
lat, licząc od daty zaprzestania produkcji seryjnej, z wyjątkiem 
zdarzeń niezależnych od producenta.

23

21

25

10

12

22 245

20

14

15

P
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O
T

 P
R
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O

14

30 1944636 Pompa cyrkulacyjna

1944638 Zawór 3-drogowy

32 1939259 Odpowietrznik automatyczny

33 1939255 Zawór bezpieczeństwa 3 bary

B
L

O
K

H
Y

D
R

A
U

L
IC

Z
N

Y

31

-- 1244401 Czujnik temp. zewnętrznej

1243578 Czujnik CWU

A
K

C
E

S
O

R
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--
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ź Blok żeliwny objęty jest gwarancją na okres pięciu (5) 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. 

ź Pozostałe części, wymienione w liście części zamiennych, objęte są 
gwarancją na 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.

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.

8. WARUNKI GWARANCJI

8.1.2. OGRANICZENIA GWARANCJI

8.1.1. INFORMACJE WSTĘPNE

8.1. WARUNKI SZCZEGÓŁOWE

8.1.2.1. UŻYTKOWANIE

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

8.1.2.6. AKCESORIA

8.1.2.2. 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.

8.1.2.3. MIEJSCE INSTALACJI

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

warunki pogodowe.
ź Umiejscowienie urządzenia w sposób niezgodny z niniejszą 

instrukcją.
ź Instalacja urządzenia na ścianie która nie jest w stanie przenieść 

ciężaru urządzenia
Producent (wyłączny przedstawiciel marki AUER w kraju) nie odpowiada 
za dodatkowe koszty spowodowane utrudnionym dostępem do 
urządzenia. 

8.1.2.4. 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.

8.1.2.5. PODŁĄCZENIA HYDRAULICZNE

Gwarancja nie obowiązuje w przypadkach:
ź Odwrócenie podłączeń ciepłej / zimnej wody
ź Ciśnienie wody wyższe niż 7 bar.
ź Brak, niepoprawny montaż lub blokada grupy bezpieczeństwa.
ź Brak grupy bezpieczeństwa na wejściu zimnej wody do urządzenia.
ź Instalacja grupy bezpieczeństwa, która nie spełnia obowiązujących 

norm krajowych.
ź Zastosowanie używanej grupy bezpieczeństwa.
ź Naruszenie plomby 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 Gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych brakiem 

zastosowania termostatycznych zaworów mieszających.

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.

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

8.1.2.7. 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 grupy bezpieczeństwa, odprowadzenia kondensatu.
ź Zastosowanie nieoryginalnych części zamiennych pochodzących z 

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

urządzenia.
ź Zbytnie zanieczyszczenie / zakamienienie elementów grzewczych 

oraz elementów bezpieczeństwa.
ź Brak czyszczenia filtrów ochronnych.
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9. ZAŁĄCZNIKI
9.1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

PILOT PRIMO

Zasilanie elektryczne 230 V jednofazowe

Przekrój kabli zasilania 3 x 2,5 mm²

Bezpiecznik 16 A

Zbiornik rozdzielczy 18 litrów

Wymiary 400 mm x 790 mm x 340 mm

Waga bez wody 30 kg

Podłączenia hydrauliczne 3/4" zewn.

Dodatkowe źródło ciepła grzałka elektryczna

Moc grzałki elektrycznej od 0 do 3 kW

Maksymalne ciśnienie hydrauliczne 2,5 bara 

Urządzenie to jest zgodne z międzynarodowymi normami bezpieczeństwa elektrycznego IEC 60335-1, IEC 60335-2-40.
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): 2014/30/UE.
ź Dyrektywa Ecodesign: 2009/125/WE.
ź Ograniczenie stosowania substancji niebezpiecznych (ROHS): 2011/65/UE.

9.1.1. CERTYFIKATY

9.1.2. WYMIARY

Naczynie wzbiorcze 8 litrów

Wyposażenie standardowe zawór 3-drogowy, zawór z filtrem 1"
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9.2. SCHEMAT HYDRAULICZNY

ZBIORNIK
CWU

SB

OBIEG
GRZEWCZY

PD
BP

D

SCh

P

VE

P

SP

GRZAŁKA
3 kW

SPRZĘGŁO
18 L

BP  -  by-pass

D  -  zawór napełniania

P  -  odpowietrznik

PD  -  pompa cyrkulacyjna zestawu rozdzielacza

SB  -  czujnik temperatury CWU

SCh  -  zawór bezpieczeństwa

SP  -  czujnik temperatury pilota

VE  -  naczynie wzbiorcze

25

9.2.1. PODŁĄCZENIE HYDRAULICZNE
MIĘDZY PILOTEM I POMPĄ CIEPŁA

HTi 6 / HTi 8

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

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

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

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

min.
średnica rur

9.2.2. MINIMALNY PRZEPŁYW 
DLA POSZCZEGÓLNYCH MODELI POMP CIEPŁA

HTi

MOC NOMINALNA

Minimalny przepływ nominalny 1050 L/h

Ciśnienie maksymalne

MODEL POMPY CIEPŁA

2,5 bara

1350 L/h

2,5 bara

8 kW6 kW



9.3. SCHEMAT OKABLOWANIA
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www.auerpolska.com

GRUPA BRANN Sp. z o.o.   |   www.grupabrann.pl


