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Dziękujemy za wybór urządzenia marki BRANN. Dostarczamy Państwu produkt najwyższej jakości, spełniający wszystkie obowiązujące 

normy. Instalacja urządzenia zgodnie z zaleceniami niniejszej instrukcji gwarantuje trwałe, bezawaryjne i bezpieczne użytkowanie produktu.

Instrukcję wraz z dowodem zakupu należy zachować.
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1.  ŚRODKI  BEZPIECZEŃSTWA

1.1.  INFORMACJE  WSTĘPNE

1.   Prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed instalacją i rozpoczęciem obsługi powietrznej pompy ciepła BRANN. Rozdział 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI zawiera podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa. Pamiętaj, aby ściśle przestrzegać zapisów 

instrukcji.

2.  Należy przeczytać uważnie etykiety na urządzeniu. Jeśli podczas pracy pompy ciepła zaobserwowane zostanie nieprawidłowe działanie  

takie jak nietypowy hałas, zapach, dym, wzrost temperatury, zwarcie, płomienie itp., należy natychmiast odciąć zasilanie i skontaktować 

się z autoryzowanym serwisem. W razie potrzeby należy natychmiast skontaktować się ze strażą pożarną oraz pogotowiem ratunkowym.

3.  Ważne informacje w instrukcji oznaczone są przez następujące ikony:

WAŻNE - informacje o możliwość uszkodzenia pompy ciepła lub zakłócenia funkcjonowania urządzenia. 

UWAGA - ostrzeżenie o niebezpieczeństwie poważnych wypadków, zagrożeniu dla zdrowia i życia.

UWAGA

1.   Przed podjęciem jakichkolwiek prac lub czynności serwisowych przy pompie ciepła należy odciąć zasilanie na głównym 

wyłączniku.

2.  Nie wkładać rąk oraz żadnych przedmiotów przez osłonę wentylatora. Obracający się wentylator może spowodować poważne 

zranienie.

3.  Pompa ciepła musi być zainstalowana i obsługiwana wyłącznie przez wykwalifikowanego instalatora.

4.  Podczas instalacji pompy ciepła należy ściśle przestrzegać zaleceń  instrukcji obsługi.

5.  W przypadku aktualizacji produktu niniejsza instrukcja obsługi może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

6.   Nie używać ani nie przechowywać materiałów łatwopalnych, takich jak lakier do włosów, farba, benzyna, alkohol itp. w pobliżu 

urządzenia. W przeciwnym razie może dojść do pożaru.

7.  Główny wyłącznik zasilania urządzenia powinien być umieszczony w miejscu niedostępnym dla dzieci.

8.  Nie spryskiwać urządzenia wodą ani innymi płynami.

9.  Nie dotykać urządzenia mokrymi rękoma. W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem.

10. Urządzenie należy podłączyć do osobnego wyłącznika zasilania, aby uniknąć dzielenia tego samego obwodu z innymi 

urządzeniami elektrycznymi. Urządzenie należy podłączyć za pomocą odpowiedniego przewodu zasilającego oraz 

odpowiedniego wyłącznika z wymaganymi zabezpieczeniami.

11.  Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy odłączyć główny wyłącznik zasilania.

12. Urządzenie należy prawidłowo uziemić. Nie podłączać przewodu uziemiającego do rury gazowej, wodociągowej lub 

piorunochronu.

13. Nie odłączać zasilania podczas pracy urządzenia.

WAŻNE

1.   Nie zdejmuj osłony wentylatora. W przeciwnym razie wentylator pracujący z dużą prędkością może spowodować obrażenia ciała 

użytkownika lub innych osób.

2.  Upewnij się, że przepływ wody jest prawidłowy. W przeciwnym razie maszyna może ulec uszkodzeniu.

3.  Nie wyłączaj / włączaj często zasilania pompy ciepła. W przeciwnym razie urządzenie może ulec uszkodzeniu.

4.  Parametry pracy urządzenia oraz wartość zabezpieczenia zostały ustawione przez producenta. Zabronione jest wprowadzanie 

zmian przez Użytkownika. Nie skracać przewodu urządzenia zabezpieczającego. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia 

urządzenia z powodu niewłaściwego zabezpieczenia.

5.  Należy przeprowadzać regularną konserwację urządzenia zgodnie z zaleceniami instrukcjami, aby zapewnić jego dobry stan 

techniczny.

6.  Jeżeli pompa ciepła jest zainstalowana w miejscu narażonym na wyładowania atmosferyczne, należy zastosować 

zabezpieczenia odgromowe. Podczas burzy odłącz główny wyłącznik zasilania urządzenia. 

7.  Jeżeli temperatura otoczenia spadnie poniżej 0°C, zabrania się odcinania zasilania. Jeśli w takich warunkach nastąpi 

nieoczekiwane wyłączenie zasilania, instalację należy opróżnić z wody lub zabezpieczyć środkami chroniącymi przed 

zamarzaniem zgodnymi z zaleceniami producenta.



1.2.  ŚRODKI  OSTROŻNOŚCI  DOTYCZĄCE  CZYNNIKA  CHŁODNICZEGO

1.   Nie stosować środków przyspieszających proces rozmrażania lub środków czyszczących innych niż zalecane przez producenta.

2.  Urządzenie należy przechowywać w pomieszczeniu bez innych źródeł zapłonu, np. otwartego ognia, działającego urządzenia gazowego 

lub działającego grzejnika elektrycznego.

3.  Nie dziurawić i nie spalać urządzenia.

4.  Należy pamiętać, że czynniki chłodnicze mogą być bezwonne.

5.  Instalację czynnika chłodniczego należy poprowadzić zgodnie z krajowymi normami i przepisami.

6.  Obsługa serwisowa powinna być wykonywana wyłącznie zgodnie z zaleceniami producenta.

7.  Wszelkie czynności obsługowe mające wpływ na bezpieczeństwa mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany serwis.

1.3. ŚRODKI  OSTROŻNOŚCI  DOTYCZĄCE  ŁATWOPALNEGO  CZYNNIKA  CHŁODNICZEGO

1.   Należy przestrzegać norm i przepisów dotyczących transportu urządzeń zawierających łatwopalne czynniki chłodnicze.

2.  Urządzenia zawierające łatwopalne czynniki chłodnicze należy oznakować w sposób wymagany przez przepisy.

3.  Urządzenia zawierające łatwopalne czynniki chłodnicze należy utylizować zgodnie z przepisami krajowymi.

4.  Przechowywanie urządzenia zawierającego łatwopalne czynniki chłodnicze powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producenta.

5.  Przechowywanie zapakowanego urządzenia: zabezpieczenie opakowania powinno być tak skonstruowane, aby mechaniczne uszkodzenie 

urządzenia znajdującego się wewnątrz opakowania nie spowodowało wycieku czynnika chłodniczego. Maksymalna liczba urządzeń 

zawierających łatwopalne czynniki chłodnicze, które mogą być składowane razem, określona jest przez przepisy krajowe.

6.  Informacje dotyczące przeprowadzania czynności serwisowych:

6.1.   Kontrola otoczenia. Przed rozpoczęciem pracy przy systemach zawierających łatwopalne czynniki chłodnicze należy przeprowadzić 

kontrolę bezpieczeństwa, aby zminimalizować ryzyko zapłonu. W przypadku naprawy układu chłodniczego przed przystąpieniem do 

prac przy układzie należy przestrzegać środków ostrożności.

6.2.  Procedura pracy. Wszelkie prace przy pompie ciepła należy wykonywać z dużą ostrożnością i zgodnie z zalecaną procedurą, tak aby 

zminimalizować ryzyko wycieku łatwopalnego gazu lub oparów.

6.3.  Obszar roboczy. Cały personel serwisowy oraz inne osoby w otoczeniu należy poinstruować o charakterze wykonywanych prac. 

Należy unikać pracy w przestrzeniach zamkniętych. Obszar wokół stanowiska pracy należy wydzielić i upewnić się, że w otoczeniu 

pompy ciepła nie znajdują się materiały łatwopalne.

6.4.  Kontrola obecności czynnika chłodniczego. Otoczenie należy sprawdzić za pomocą odpowiedniego detektora czynnika 

chłodniczego przed oraz w trakcie pracy, aby upewnić się, że w atmosferze nie znajdują się łatwopalne gazy. Upewnić się, że 

urządzenie wykorzystywane do wykrywania nieszczelności jest odpowiednie do stosowania z łatwopalnymi czynnikami 

chłodniczymi (tzn. nie iskrzy, jest odpowiednio uszczelnione).

6.5.  Obecność gaśnicy. W przypadku wykonywania jakichkolwiek prac związanych z wysoką temperaturą na systemie chłodniczym, 

należy mieć pod ręką odpowiednie wyposażenie gaśnicze. W pobliżu strefy pracy należy mieć gaśnicę proszkową lub gaśnicę CO .2

6.6.  Brak źródeł zapłonu. Osoby wykonujące prace związane z systemem chłodniczym, który zawiera lub zawierał łatwopalny czynnik 

chłodniczy, nie mogą używać źródeł zapłonu w sposób, który może prowadzić do ryzyka pożaru lub wybuchu. Wszystkie potencjalne 

źródła zapłonu (w tym palenie papierosów) powinny znajdować się w odpowiedniej odległości od miejsca gdzie prowadzone są 

czynności instalacji, naprawy, demontażu lub utylizacji, w trakcie których może dojść do wycieku łatwopalnego czynnika 

chłodniczego. Przed przystąpieniem do pracy należy skontrolować teren wokół urządzenia, aby upewnić się, że nie występują 

zagrożenia związane z palnością lub zapłonem. Obszar wokół pompy ciepła należy oznakować „Zakazem palenia”.

6.7.  Odpowiednia wentylacja. Przed otworzeniem systemu lub wykonaniem jakichkolwiek prac związanych z wysoką temperaturą należy 

upewnić się, że obszar prac jest otwarty lub odpowiednio wentylowany. W trakcie wykonywania prac należy zapewnić odpowiedni 

stopień wentylacji. Wentylacja powinna bezpiecznie rozpraszać uwolniony czynnik chłodniczy i najlepiej odprowadzać go na 

zewnątrz do atmosfery.

6.8.  Kontrola urządzeń chłodniczych. W przypadku wymiany elementów elektrycznych muszą one być zgodne ze specyfikacją i 

odpowiednio dobrane. Należy bezwzględnie przestrzegać wytycznych producenta dotyczących przeglądów i serwisu. W razie 

wątpliwości należy skonsultować się z działem technicznym producenta w celu uzyskania pomocy. W przypadku instalacji 

wykorzystujących łatwopalne czynniki chłodnicze należy przeprowadzić następujące kontrole:

ź Objętość gazu jest zgodna z rozmiarem pomieszczenia, w którym zainstalowane są części zawierające czynnik chłodniczy.

ź Mechanizmy oraz otwory wentylacyjne działają prawidłowo i nie są zasłonięte.

ź Jeżeli używany jest pośredni obieg chłodniczy, obieg wtórny należy sprawdzić pod kątem obecności czynnika chłodniczego.

ź Oznakowanie sprzętu jest widoczne i czytelne. Nieczytelne oznaczenia i znaki należy poprawić.

ź Rury lub elementy chłodnicze są instalowane w miejscu, w którym nie są narażone na działanie jakiejkolwiek substancji, która 

może powodować korozję elementów zawierających czynnik chłodniczy, chyba że elementy te są wykonane z materiałów, które 

są odporne na korozję lub są odpowiednio zabezpieczone przed korozją .
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6.9.  Kontrola podzespołów elektrycznych. Naprawa i przeglądy elementów elektrycznych obejmuje wstępną kontrolę bezpieczeństwa 

oraz procedury kontroli części elektrycznych. Jeśli wystąpi usterka, która może zagrozić bezpieczeństwu, do obwodu nie należy 

podłączać zasilania elektrycznego do czasu usunięcia usterki. Jeżeli usterki nie można usunąć od razu, ale konieczne jest 

utrzymanie pracy pompy ciepła, należy zastosować odpowiednie rozwiązanie tymczasowe. Należy to zgłosić właścicielowi 

urządzenia i powiadomić wszystkie strony.

Wstępna kontrola bezpieczeństwa obejmuje:

ź Sprawdzenie czy kondensator jest rozładowany: należy to zrobić w bezpieczny sposób, aby uniknąć możliwości iskrzenia.

ź Upewnienie się, czy podczas ładowania, przywracania lub czyszczenia systemu chłodniczego nie są odsłonięte żadne elementy 

elektryczne oraz przewody pod napięciem.

ź Sprawdzenie czy uziemienia działa prawidłowo.

7.  Naprawa uszczelnionych podzespołów:

7.1.    Podczas naprawy uszczelnionych elementów z czynnikiem chłodniczym, przed zdjęciem uszczelnionych osłon itp., należy odłączyć 

zasilanie elektryczne od urządzenia. Jeżeli podczas wykonywania czynności serwisowych konieczne jest zapewnienie zasilania 

elektrycznego urządzenia, wówczas w najbardziej newralgicznym miejscu należy umieścić stale działające detektor wycieków, aby 

ostrzec o potencjalnie niebezpiecznej sytuacji.

7.2.  Szczególną uwagę należy zwrócić na to, aby podczas prac przy elementach elektrycznych obudowa nie została zainstalowana w 

sposób wpływający na poziom ochrony. Obejmuje to uszkodzenia kabli, nadmierną liczbę połączeń, podłączenia wykonane w 

nieprawidłowy sposób, uszkodzenia uszczelek, nieprawidłowe zamontowanie dławików itp. Należy upewnić się, że urządzenie jest 

bezpiecznie zamontowane. Upewnić się, że uszczelki lub materiały uszczelniające nie uległy degradacji w takim stopniu, że nie 

spełniają już swojej funkcji. Części zamienne muszą być zgodne ze specyfikacją producenta.

            UWAGA: Stosowanie uszczelnień silikonowych może osłabić skuteczność niektórych rodzajów uszczelnień urządzenia.

8.  Naprawa podzespołów iskrobezpiecznych. Nie podłączać do obwodu żadnych stałych obciążeń indukcyjnych lub pojemnościowych bez 

upewnienia się, że nie przekroczy to wartości dopuszczalnego napięcia dla używanego osprzętu. Elementy iskrobezpieczne to jedyne 

części, na których można pracować w środowisku łatwopalnym. Należy używać odpowiedniej aparatury testowej. Części mogą być 

wymienione wyłącznie na części określone przez producenta. Zastosowanie nieoryginalnych części może spowodować zapłon czynnika 

chłodniczego w atmosferze w wyniku wycieku.

9.  Okablowanie. Sprawdzić, czy okablowanie nie jest narażone na zużycie, korozję, nadmierne ciśnienie, wibracje, ostre krawędzie lub inne 

niekorzystne oddziaływanie otoczenia. Kontrola uwzględnia bieżący stan zużycia oraz skutki ciągłych wibracji pochodzących ze źródeł 

takich jak sprężarki lub wentylatory.

10. Wykrywanie łatwopalnego czynnika chłodniczego. Zabronione jest wykorzystywanie potencjalnych źródeł zapłonu do wykrywania 

wycieków czynnika chłodniczego. Nie należy używać latarki halogenowej ani żadnego źródła z otwartym płomieniem.

11. Metody wykrywania nieszczelności. Do wykrywania łatwopalnych czynników chłodniczych stosuje się elektroniczne detektory 

nieszczelności, ale ich czułość może nie być odpowiednia lub może wymagać ponownej kalibracji. Detektor powinien być kalibrowany w 

obszarze wolnym od czynnika chłodniczego. Należy upewnić się, że detektor nie jest potencjalnym źródłem zapłonu i jest odpowiedni dla 

używanego czynnika chłodniczego. Detektor należy ustawić na wartość procentową LFL czynnika chłodniczego i skalibrować go dla 

zastosowanego czynnika chłodniczego oraz ustawić odpowiednią zawartość procentową gazu (maksymalnie 25 %). Płyny do wykrywania 

nieszczelności nadają się do stosowania z większością czynników chłodniczych, ale należy unikać stosowania detergentów 

zawierających chlor, ponieważ chlor może reagować z czynnikiem chłodniczym i powoduje korozję rur miedzianych.

12. Odprowadzanie czynnika chłodniczego. Podczas otwierania obiegu czynnika chłodniczego w celu naprawy (lub w jakimkolwiek innym 

celu) należy zastosować standardowe procedury, jednak ważne jest ścisłe przestrzeganie zasad bezpieczeństwa ze względu na 

łatwopalność czynnika. Należy postępować według następującej procedury:

ź Usunąć czynnik chłodniczy.

ź Przedmuchać obieg gazem obojętnym.

ź Odessać gaz.

ź Ponownie przedmuchać obieg gazem obojętnym.

ź Otworzyć obieg chłodniczy przez przecięcie lub rozlutowanie. 

Czynnik chłodniczy należy odzyskać do przeznaczonych do tego butli. System należy oczyścić azotem beztlenowym (OFN). Ten proces 

może wymagać kilkukrotnego powtórzenia. W tym celu nie należy używać sprężonego powietrza ani tlenu. Proces czyszczenia obejmuje 

likwidację próżni w obiegu za pomocą OFN i kontynuowanie jego napełniania aż do momentu osiągnięcia ciśnienia roboczego a 

następnie odprowadzenie gazu do atmosfery. Proces ten należy powtarzać do momentu, aż w systemie nie będzie czynnika 

chłodniczego. Po zakończeniu czyszczenia, system należy odpowietrzyć do ciśnienia atmosferycznego. Czynność ta jest absolutnie 

niezbędna, jeśli mają być wykonywane na obiegu prace związane z lutowaniem rur. Upewnić się, że wylot pompy próżniowej nie znajduje 

się w pobliżu źródeł zapłonu i że zapewniona jest prawidłowa wentylacja.
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13. Procedura ładowania czynnika. Oprócz standardowych procedur ładowania czynnika należy przestrzegać następujących wymagań.

ź Upewnić się, że podczas używania urządzenia do ładowania nie dochodzi do zmieszania różnych czynników chłodniczych. Węże lub 

przewody powinny być jak najkrótsze, aby zminimalizować ilość zawartego w nich czynnika chłodniczego.

ź Butle powinny być trzymane w pozycji pionowej.

ź Przed napełnieniem obiegu czynnikiem chłodniczym należy upewnić się, że system chłodniczy jest uziemiony.

ź Oznaczyć obieg chłodniczy po zakończeniu ładowania.

ź Należy uważać, aby nie przepełnić obiegu chłodzenia.

ź Przed naładowaniem system należy poddać próbie ciśnieniowej za pomocą OFN. System należy przetestować pod kątem szczelności 

po zakończeniu ładowania ale przed uruchomieniem pompy ciepła. Przed opuszczeniem obszaru roboczego należy przeprowadzić 

dodatkową próbę szczelności.

14. Utylizacja. Przed wykonaniem procedury utylizacji ważne jest, aby technik całkowicie zapoznał się ze sprzętem i wszystkimi jego 

szczegółami. Należy zastosować procedurę bezpiecznego odzyskania wszystkich czynników chłodniczych. Przed wykonaniem zadania 

należy pobrać próbkę oleju i czynnika chłodniczego w przypadku, jeżeli brane jest pod uwagę ponowne użycie odzyskanego czynnika 

chłodniczego. Przed rozpoczęciem procedury należy zapewnić zasilanie elektryczne.

14.1.  Zapoznać się z urządzeniem i jego obsługą.

14.2. Odizolować urządzenie od zasilania elektrycznego.

14.3. Przed przystąpieniem do pracy upewnij się, że:

ź W razie potrzeby dostępny jest osprzęt do przenoszenia butli z czynnikiem chłodniczym.

ź Wszystkie środki ochrony osobistej są dostępne i właściwie zastosowane.

ź Proces odzyskiwania jest przez cały czas nadzorowany przez wykwalifikowanego specjalistę.

ź Osprzęt do odzyskiwania gazu oraz butle spełniają obowiązujące normy. 

14.4. Jeśli to możliwe, opróżnij układ czynnika chłodniczego.

14.5. Jeżeli próżnia nie jest możliwa do osiągnięcia, należy usunąć czynnik chłodniczy z różnych części układu.

14.6. Zważyć butlę przed odzyskaniem gazu.

14.7. Uruchom urządzenie do odzyskiwania i postępować zgodnie z instrukcjami producenta.

14.8. Nie przepełniać butli (napełnienie maksymalnie do 80% objętości).

14.9. Nie przekraczać maksymalnego ciśnienia roboczego butli, nawet chwilowo.

14.10. Po prawidłowym napełnieniu butli i zakończeniu procesu opróżniania należy niezwłocznie usunąć osprzęt z miejsca pracy i 

upewnić się czy wszystkie zawory odcinające na sprzęcie są zamknięte.

14.11. Odzyskanego czynnika chłodniczego nie należy wprowadzać do innego układu chłodniczego, chyba że został on oczyszczony i 

sprawdzony.

15. Etykietowanie. Urządzenie należy oznaczyć etykietą informującą, że zostało ono wycofane z eksploatacji i opróżnione z czynnika 

chłodniczego. Etykieta powinna być opatrzona datą i podpisem. Upewnić się, że na urządzeniu znajdują się etykiety informujące o 

zawartości łatwopalnego czynnika chłodniczego.

16. Odzyskiwanie czynnika chłodniczego. Podczas usuwania czynników chłodniczych z systemu, zarówno w celu serwisowania, jak i 

utylizacji, należy zastosować procedurę bezpiecznego odzyskania wszystkich czynników chłodniczych. Podczas odzyskiwania czynnika 

chłodniczego do butli należy upewnić się, że stosowane są wyłącznie odpowiednie butle przeznaczone do tego celu. Upewnić się, że 

dostępna jest odpowiednia liczba butli do odzysku całego gazu z układu. Wszystkie używane butle przeznaczone do odzysku czynnika 

chłodniczego posiadają oznakowanie dla tego czynnika. Butle powinny być kompletnie wyposażone w ciśnieniowy zawór nadmiarowy i 

związane z nim zawory odcinające w dobrym stanie technicznym. Puste butle do odzysku muszą być dokładnie opróżniane i, jeśli to 

możliwe, schłodzone przed odzyskiem. 

Sprzęt do odzysku powinien być w dobrym stanie technicznym, z kompletem instrukcji i powinien być odpowiedni do odzyskiwania 

łatwopalnych czynników chłodniczych. Ponadto powinien być dostępny i sprawny zestaw prawidłowo skalibrowanych wag. Węże 

powinny być kompletne, w dobrym stanie technicznym i wyposażone w szczelne złącza. 

Przed użyciem urządzenia do odzysku należy sprawdzić, czy jest ono w zadowalającym stanie technicznym, było właściwie 

konserwowane oraz czy wszystkie elementy elektryczne są uszczelnione, aby zapobiec zapłonowi w przypadku wycieku czynnika 

chłodniczego. W razie wątpliwości należy skonsultować się z producentem.

Odzyskany czynnik chłodniczy należy zwrócić dostawcy czynnika chłodniczego w odpowiedniej butli do odzysku i sporządzić 

odpowiednią dokumentację przekazania odpadu. Nie przechowywać czynników chłodniczych w sprzęcie przeznaczonym do odzysku, w 

szczególności w butlach. 

Jeśli sprężarki lub oleje sprężarkowe mają zostać usunięte, należy upewnić się, że zostały one opróżnione do akceptowalnego poziomu, 

tak aby mieć pewność, że środki smarne nie zawierają łatwopalnego czynnika chłodniczego. Proces opróżniania należy przeprowadzić 

przed zwrotem sprężarki do dostawcy. W celu przyspieszenia tego procesu należy stosować wyłącznie ogrzewanie elektryczne korpusu 

sprężarki. Spuszczanie oleju z układu powinno odbywać się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
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1.4.  POZOSTAŁE  WSKAZÓWKI  DOTYCZĄCE  ŚRODKÓW  BEZPIECZEŃSTWA

1.   Niniejsza instrukcja stanowi integralną część produktu i musi zostać przekazana Użytkownikowi. Przed uruchomieniem pompy ciepła 

należy dokładnie przeczytać ostrzeżenia i zalecenia zawarte w instrukcji, ponieważ zawierają one ważne informacje dotyczące 

bezpieczeństwa, użytkowania i konserwacji instalacji. 

2.  Uruchomienie pompy ciepła i wszelkie czynności przeglądowe mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel. 

Nieprawidłowa instalacja pompy ciepła może spowodować szkody dla ludzi, zwierząt lub mienia. W takich przypadkach producent nie 

ponosi żadnej odpowiedzialności.

4.  Pamiętaj, aby przestrzegać wszelkich ostrzeżeń oznaczonych jako WAŻNE oraz UWAGA, ponieważ zawierają one ważne wskazówki 

związane z bezpieczeństwem.

5.  Po przeczytaniu instrukcji należy ją zachować w łatwo dostępnym miejscu do wykorzystania w przyszłości.

6.  Urządzenie wraz z osprzętem powinny zawierać następujące oznaczenia:

- łatwopalne;

- uważnie przeczytać;

- profesjonalny recykling.

2.  PANEL  STEROWANIA  -  OPIS

2.1.  URUCHOMIENIE

2.1.1. Włącz zasilanie. Wybierz język polski i potwierdź wybór naciskając                , aby przejść do systemu. Jeśli w ciągu 2 minut nie 

zostanie wybrany żaden język, sterownik automatycznie przejdzie do systemu w oparciu o bieżący język.

Po wejściu do systemu wyświetli się powitanie a następnie, po 3 sekundach ekran przejdzie do głównego interfejsu. 

Jeżeli komunikacja nie powiedzie się, ekran nie zmieni się a dotknięciu będzie towarzyszył dźwięk przycisku.

Jeżeli podświetlony ekran nie będzie obsługiwany przez 2 minuty, wyświetlacz zostanie automatycznie wygaszony. Aby ponownie 

podświetlić ekran, dotknij sterownik.
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2.2.  GŁÓWNY  INTERFEJS

Główny interfejs wyświetla w górnej części od lewej do prawej strony: 

godzinę  \\  datę  \\  nazwę dnia  \\  temperaturę  \\  symbol odmrażania  \\  symbol kaskady  \\  tryb cichy  \\  symbol programu  \\  symbol 

pompy \\  symbol zaworu zwrotnego  \\  symbol ogrzewania elektrycznego  \\  symbol sprężarki  \\  symbol  wentylatora  \\  WiFi. 

Przy włączonym zasilaniu, ekran wyświetla bieżący tryb pracy po lewej stronie głównego interfejsu:

SYMBOL

CIEPŁA  WODA  UŻYTKOWA  (CWU)

OGRZEWANIE

OGRZEWANIE  PODŁOGOWE

TRYB  PRACY

CHŁODZENIE

CWU  +  OGRZEWANIE

CWU  +  CHŁODZENIE

CWU  +  OGRZEWANIE  PODŁOGOWE

SYMBOL  USTERKI : w przypadku awarii urządzenia, na ekranie pojawi się migający symbol usterki. Aby wyświetlić szczegóły usterki 

w czasie rzeczywistym lub komunikaty usterek, należy kliknąć tę ikonę.

SYMBOL  ODMRAŻANIA : jeżeli urządzenie wchodzi w tryb odmrażania, na ekranie pojawi się symbol śniegu i wody. W trakcie 

odzyskiwania czynnika chłodniczego, symbol ten miga.

SYMBOL  KASKADY : symbol wyświetlany zawsze gdy urządzenia działają w systemie kaskadowym.

TRYB  CICHY : symbol wyświetlany gdy urządzenie przechodzi w tryb cichy.

SYMBOL  ZEGARU : symbol wyświetlany gdy funkcja programu jest aktywna.

SYMBOL  POMPY : symbol wyświetlany gdy pompa wodna pracuje.

SYMBOL  ZAWORU  ZWROTNEGO : symbol wyświetlany gdy zawór zwrotny jest  aktywny; jeżeli zawór nie uruchamia się， należy 

ustawić czas powrotu wody.

SYMBOL  OGRZEWANIA  ELEKTRYCZNEGO : symbol wyświetlany gdy grzałka elektryczna jest aktywna; gdy grzałka nie uruchamia 

się i aktywna jest funkcja szybkiego nagrzewania, wyświetlacz miga z częstotliwością 1 Hz; gdy grzałka nie uruchamia się i aktywna 

jest funkcja antylegionelli, wyświetlacz miga z częstotliwością 0,5 Hz.



SYMBOL  KOMPRESORA : symbol wyświetlany po uruchomieniu sprężarki.

SYMBOL  WENTYLATORA : symbol wyświetlany po uruchomieniu wentylatora.

SYMBOL  WiFi : symbol wyświetlany po uzyskaniu połączenia z siecią.

3.  PANEL  STEROWANIA  -  OBSŁUGA

3.1.  PRZYCISK WŁĄCZANIA / WYŁĄCZANIA

Nacisnąć przycisk przy włączonym wyświetlaczu. Komunikat "WŁĄCZENIE" jest wyświetlany pod symbolem podczas uruchamiania wraz z 

aktywnym trybem pracy w lewym górnym rogu ekranu. Kiedy urządzenie jest wyłączone, ikona trybu jest wyłączona.

3.2.  PRZYCISK  WYBORU  TRYBU

Po naciśnięciu przycisku sterownik przechodzi do strony wyboru trybu. Aby powrócić do strony głównej należy nacisnąć napis TRYB w 

lewym górnym rogu ekranu lub WRÓCIĆ w prawym górnym rogu ekranu.

3.3.  USTAWIENIE  TEMPERATURY

3.3.1.  TRYB  POJEDYNCZY  -  ciepła woda (CWU)    \\  chłodnictwo  \\  ogrzewanie podłogowe  \\  produkcja ciepła (ogrzewanie)

Za pomocą suwaka lub przycisków „+” oraz „-” mozna zmienić ustawienie temperatury bieżącego trybu. 

Temperaturę mozna zmienić również wybierając opcję "Ustaw wartość temperatury" oraz wprowadzenie wartości temperatury a 

następnie potwierdzenie ustawienia przyciskiem ENTER.

3.3.2.  TRYB  MIESZANY

W trybie mieszanym, wybierz opcję "Ustaw wartość temperatury", wprowadź wartość temperatury a następnie potwierdzenie 

ustawienia przyciskiem ENTER.
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3.4.  FUNKCJE  -  SZYBKIE NAGRZEWANIE  \\  TRYB  CICHY  \\  ODMRAŻANIE  \\  OPRÓŻNIANIE  \\  TRYB  ANTYLEGIONELLI

1. Z pozycji głównego interfejsu nacisnąć przycisk               , aby przejść do wyboru funkcji, a następnie

2. Po wejściu do  FUNKCJI  UŻYTKOWNIKA, dostępne są funkcje (od góry do dołu): 

tryb cichy  \\  tryb bakteriobójczy  \\  wymuszone odmrażanie  \\  szybkie nagrzewanie  \\  ręczne opróżnianie.

3. Kliknij odpowiedni przycisk, aby aktywować lub dezaktywować odpowiednią funkcję.

3.5.  TRYB  TESTOWY

1. Z pozycji głównego interfejsu nacisnąć przycisk               , aby przejść do wyboru funkcji, a następnie

2. Po pojawieniu się klawiatury wprowadź kod „1122” a następnie naciśnij ENTER.

3. Wejdź do FUNKCJI FABRYCZNYCH, a następnie kliknij wybierz 

4. Wejdź do "Interfejsu testu fabrycznego”. Na tej stronie możliwa jest ręczna kontrola stanu pracy sprężarki, wentylatora, EEV i EVI a 

następnie wejdź w tryb testowy IPLV.

3.6.  FUNKCJA  ODZYSKU  CZYNNIKA  CHŁODNICZEGO

1. Z pozycji głównego interfejsu nacisnąć przycisk               , aby przejść do wyboru funkcji, a następnie

2. Po pojawieniu się klawiatury wprowadź kod „1122” a następnie naciśnij ENTER.

3. Wejdź do FUNKCJI FABRYCZNYCH, a następnie długo wciśnij (3 sek.)                                                                                        aby przejść do trybu 

odzysku czynnika chłodniczego. 

3.7.  DOSTĘP  DO  PARAMETRÓW

1. Aby przejść do listy parametrów należy nacisnąć przycisk               , a następnie                                                                                       , aby wyświetlić 

stan temperatury.

2. Naciśnij ponownie                                                                                       aby przejść do wyboru numerów.

3. Wybierz numeru jednostki w systemie, aby uzyskać dostęp do stanu temperatury. Jednostki zaznaczone na szaro nie są dostępne online.
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3.8.  USTAWIENIA  PARAMETRÓW

1. Aby przejść do ustawień parametrów należy nacisnąć przycisk               , a następnie                                                                                       , aby 

wyświetlić stan temperatury.

2. Jeżeli sieć działa, naciśnij ponownie                                                                                      .

3. Wprowadź numeru grup a następnie wybierz odpowiedni numer jednostki, aby wprowadzić ustawienia parametrów dla odpowiedniego 

urządzenia. Jednostki zaznaczone na szaro nie są dostępne online.

4. W tym momencie można nacisnąć             /             , aby sprawdzić wartość każdego parametru lub wybrać parametr, który ma zostać 

zmodyfikowany. Po wyborze parametru sterownik przejdzie do strony do modyfikowania parametrów. Na stronie parametru może być 

widoczny numer parametru, bieżąca wartość parametru, ustawienie wartości i zakres ustawień.

      Wprowadź wartość parametru na klawiaturze, która się pojawi. Aby potwierdzić ustawienie, naciśnij ENTER. Wciśnij ponownie ENTER na 

następnej stronie aby zapisać parametr. Za pomocą             /             wybierz następny parametr.

3.9.  USTAWIENIE  ZEGARA

1. Aby przejść do ustawień czasu należy nacisnąć przycisk               , a następnie                                                                                       , aby wyświetlić stan 

temperatury.

2. Ustaw rok, miesiąc, dzień i godzinę za pomocą klawiatury i potwierdź ustawienie naciskając ENTER.
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3.10.  PROGRAMOWANIE  PRACY

1. Aby zaprogramować pracę pompy ciepła należy nacisnąć przycisk               , a następnie

2. Jeżeli chcesz wprowadzić ustawienia tygodniowe, wybierz dowolny dzień od poniedziałku do niedzieli.

3. Wybierz przedział czasowy, który ma być ustawiony. Za pomocą klawiatury wprowadź ustawienie czasu a następnie wciśnij

     Możliwe jest włączenie lub wyłączenie przedziałów czasowych. Potwierdź ustawienie naciskając ENTER.                                                                                     

3.11.  TEMPERATURA  WODY  NA POWROCIE

1. Aby ustawić temperaturę wody powrotnej należy nacisnąć przycisk               , a następnie                                             

3.12.  SIEĆ  WiFi

1. Aby przejść do ustawień sieci WiFi należy nacisnąć przycisk               , a następnie

2. Wybierz nazwę sieci i naciśnij przez 3 sek. aby uzyskać połączenie. Jeżeli połączenie nie zostanie osiągnięte w czasie 3 minut, sterownik 

zatrzyma wyszukiwanie połączenia.

3.13.  WYŚWIETLANIE  KOMUNIKATU  AWARII

1.  Jeżeli wystąpi awaria, na wyświetlaczu zaczyna migać symbol              . Gdy awaria zostanie usunięta symbol znika.

Aby uzyskać szczegółowe informacje nt. awarii należy nacisnąć migający symbol. Sterownik pokazuje do 20 błędów w czasie 

rzeczywistym i 50 błędów historycznych. 

Przykład komunikatu awarii: 01E03, gdzie 01 oznacza nr urządzenia a E03 to kod błędu.

2. Aby odczytać awarię/błąd historyczny, naciśnij

3. Aby odczytać bieżącą awarię/błąd, naciśnij

4. Aby zresetować dziennik awarii/błędów, naciśnij
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5. Aby przejść z ekranu głównego do informacji o błędach, naciśnij               a następnie                                                                                     

3.14.  USTAWIENIA  PROGRAMU  DZIENNEGO

1. Aby przejść do ustawień należy nacisnąć przycisk               , a następnie  

2. Możliwe jest ustawienie do 6 przedziałów czasowych w trakcie dnia sumie 6 sekcji ustawień dziennych. Możliwe jest ustawienie dla 

jednego dnia lub całego tygodnia.

3. Poprzez naciśnięcie               aktywuje się lub dezaktywuje dany przedział czasowy.

4. Naciśnij przedział czasowy który ma być modyfikowany. Naciśnięcie                                    umożliwia zmianę trybu ogrzewania. Potwierdź 

ustawienie naciskając ENTER. 

                                         

3.15.  MODYFIKACJA  PARAMETRÓW  UŻYTKOWNIKA

1. Parametry Użytkownika:  Zadana temperatura  \\  Zróżnicowanie  temperatury  \\  Temperatura wody na powrocie  \\  Tryb antybakeryjny. 

2. Aby przejść do listy parametrów Użytkownika należy nacisnąć przycisk               , a następnie

3. Szczegółowe informacje  g   zob.  pkt. 3.8. USTAWIENIA  PARAMETRÓW

3.16.  ZUŻYCIE  ENERGII  I  PARAMETRY  ZASILANIA  ELEKTRYCZNEGO  (opcja)

1.  Jeżeli pompa ciepła jest wyposażona w moduł akumulatorowy, naciśnij               , a następnie

2. Możliwe jest odczytanie:  całkowitego zużycia energii  \\  aktualnej mocy  \\  napięcia  \\  parametrów zasilania.



3.17.  KRZYWE  TEMPERATURY

1.  Aby przejść do informacji na temat temperatury należy nacisnąć przycisk               , a następnie   

2. Za pomocą przycisków             /             można wyświetlić krzywe temperatury dla różnych trybów.

3. Sterownik rejestruje krzywe temperatury z ostatnich 24 godzin:  

    powrotu ogrzewania  \\  zasilania ogrzewania  \\  sprężarki  \\  temperatury otoczenia.

3.18.  JASNOŚĆ  EKRANU

1.  Aby ustawić stopień jasności ekranu należy nacisnąć przycisk               , a następnie   

2. Za pomocą suwaka możliwe jest ustawienie jasności ekranu.

3.19.  RESETOWANIE  USTAWIEŃ

1.  Aby przywrócić ustawienia fabryczne należy nacisnąć przycisk               , a następnie   

2. Po naciśnięciu                   przywrócone zostaną ustawienia fabryczne.

3.20.  WYŚWIETLENIE  WERSJI  PROGRAMU

1.  Aby wyświetlić wersję programu sterownika i płyty głównej naciśnij przycisk               , a następnie   
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4.  LISTA  PARAMETRÓW

OPISNR  PARAMETRU

1 CZĘSTOTLIWOŚĆ  PRACY  SPRĘŻARKI

2

3

4

CZĘSTOTLIWOŚĆ  PRACY  SILNIKA  WENTYLATORA

STOPNIE  OTWARCIA  ELEKTRONICZNEGO  ZAWORU  ROZPRĘŻNEGO

STOPNIE  OTWARCIA  ZAWORU  EVI

5

6

7

NAPIĘCIE  ZASILANIA

PRĄD  ZASILANIA

PRĄD  FAZOWY  SPRĘŻARKI

8

9

10

TEMPERATURA  IPM  SPRĘŻARKI

TEMPERATURA  PRZY  WYSOKIM  CIŚNIENIU

TEMPERATURA  PRZY  WYSOKIM  CIŚNIENIU

ZAKRES

0  -  150 Hz

0  -  999 Hz

0  -  480 P

0  -  480 P

0  -  500 V

0  -  50 A

0  -  50 A

-40  -  140°C

-50  -  200°C

-50  -  200°C

11 TEMPERATURA  ZEWNĘTRZNA  T1 -40  -  140°C

12

13

14

TEMPERATURA  WĘŻOWNICY  ZEWNĘTRZNEJ  T2

TEMPERATURA  WĘŻOWNICY  WEWNĘTRZNEJ  (WYMIENNIKA  PŁYTOWEGO)  T3

TEMPERATURA  GAZU  NA  SSANIU  T4

-40  -  140°C

-40  -  140°C

-40  -  140°C

15 TEMPERATURA  GAZU  NA  WYLOCIE  T5 0  -  150°C

16 TEMPERATURA  WODY  NA  POWROCIE  T6 -40  -  140°C

17

18

19

TEMPERATURA  WODY  NA  ZASILANIU  T7

TEMPERATURA  NA  POWROCIE  EKONOMIZERA  T8

TEMPERATURA  EKONOMIZERA  T9

20

21

22

NR  URZĄDZENIA  W  KASKADZIE

TEMPERATURA  ZBIORNIKA  WODY

TEMPERATURA  PŁYTOWEGO  WYMIENNIKA  CIEPŁA

-40  -  140°C

-40  -  140°C

-40  -  140°C

0  -  120

-40  -  140°C

-40  -  140°C

23 PRODUCENT  STEROWNIKA 0  -  10

24

25

26

PRĘDKOŚĆ  POMPY  WODNEJ  PWM

PRZEPŁYW  WODY

TEMPERATURA  WODY  POWROTNEJ

0  -  100%

3  -  100 l/min.

-40  -  140°C

27 NAPIĘCIE  WEJŚCIOWE  JEDNOSTKI 0  -  500 V

28 PRĄD  WEJŚCIOWY  JEDNOSTKI 0  -  99,99 A

29 MOC  WEJŚCIOWA  JEDNOSTKI 0  -  99,99 kW

30 CAŁKOWITE  ZUŻYCIE  ENERGII  ELEKTRYCZNEJ  JEDNOSTKI 0  -  9999 kWh

Jeżeli wystąpi awaria, na wyświetlaczu zaczyna migać symbol              . Gdy awaria zostanie usunięta symbol znika.
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5.  WYMIARY

BHPM-10R32-1F

1100  x  445  x  850

1100  x  445  x  850

1100  x  480  x  850

WYMIARY   szer.  x  głęb.  x  wys.   [mm]

BHPM-10R32-3F

BHPM-06R32-1F

BHPM-14R32-3F

MODEL

BHPM-18R32-3F

BHPM-24R32-3F

1100  x  445  x  850

1100  x  445  x  1450

1100  x  445  x  1450

wys.

głęb.

szer.

BHPM-06R32-1F

BHPM-10R32-1F

BHPM-10R32-3F

BHPM-14R32-3F

MODELE

BHPM-18R32-3F

BHPM-24R32-3F

MODELE

wys.

głęb.

szer.



panel frontowy z maskownicą

wentylator

silnik inwerterowy

wspornik wentylatora

panel boczny - lewy

parownik

skrzynka elektryczna

przedziałka środkowa

panel górny

panel tylny

panel naprawczy

panel boczny - prawy

wymiennik płytowy (skraplacz)

czujnik przepływu wody

automatyczny odpowietrznik

ręczny zawór rozprężny

zawór upustowy

pompa wody

zawór opróżniający

akumulator

separator ciekłego gazu

kompresor

elektroniczny zawór rozprężny

zawory serwisowe

zawór 4-drogowy

wymiennik ciepła ekonomizer

czujnik wysokiego ciśnienia

czujnik niskiego ciśnienia

presostat niskiego ciśnienia

presostat wysokiego ciśnienia

1

2

3

4

5

6

8

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30
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6.  SCHEMAT  BUDOWY

1

2

4

3

5 6 7 8 9 10 11 12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25
26

27

28

29

30

BHPM-06R32-1F

BHPM-10R32-1F

BHPM-10R32-3F

BHPM-14R32-3F

MODELE

BHPM-18R32-3F

BHPM-24R32-3F

MODELE 20212223242526

19

18

17

13

14

15

16

1 2 43 5 8 9 10 11 12

6 7

29 30

28

27

osłona opornika

opornik

zawór zwrotny

przedziałka środkowa

panel boczny - lewy

parownik

panel górny

płyta montażowa parownika

skrzynka elektryczna

czujnik przepływu wody

wymiennik płytowy (skraplacz)

panel tylny - prawy

uchwyty

panel boczny - prawy

pompa wody

zbiornik

podgrzewacz

wspornik wymiennika ciepła

zawór 4-drogowy

separator ciekłego gazu

kompresor

naczynie wzbiorcze

panel dolny

wspornik wentylatora

silnik wentylatora

wentylator

panel frontowy - lewy

osłona wentylatora

panel frontowy - prawy

maskownica

30

29

28

27

26

25

23

24

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1
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7.  INSTALACJA

7.1.  PODŁĄCZENIA  HYDRAULCZNE

ź Wszystkie materiały, ich grubość i pozostałe właściwości muszą spełniać określone wymagania. Nie zastosowanie sie do zaleceń może 

spowodować straty ciepła, kondensację i nieprawidłową pracę urządzenia.

ź Przewody należy dobrać zgodnie ze specyfikacją znajdującą się w podrozdziale INSTALACJA ELEKTRYCZNA  g  zob. pkt 7.6.

7.2.  INSTALACJA  POMPY  CIEPŁA

   WAŻNE

1.  Pompę nalezy zainstalować z zachowaniem minimalnej przestrzeni wokół urządzenia, zapewniającą odpowiednią cyrkulację 

powietrza i umożliwiającą wykonanie prac serwisowych.

2. Pompę ciepła należy zainstalować dala od źródeł ciepła, pary wodnej lub gazów łatwopalnych.

3. Nie instaluj urządzenia w miejscach silnym zapyleniu lub w miejscach narażonych na silny wiatr.

4. Nie instaluj urządzenia w miejscach gdzie występują strumienie powietrza skierowane w kierunku przeciwnym do kierunku obiegu 

powietrza wentylatora.

5. Miejsce instalacji pompy ciepła powinno posiadać odpowiednie odprowadzenie kondensatu.

   WAŻNE - instalacja pompy ciepła w następujących miejscach może spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia:

BHPM-10R32-1F

BHPM-10R32-3F

BHPM-06R32-1F

BHPM-14R32-3F

MODEL

BHPM-18R32-3F

BHPM-24R32-3F

DN25  -  1’’

DN25  -  1’’

DN25  -  1’’

DN32  -  1-1/4’’

DN40  -  1-1/2’’

DN40  -  1-1/2’’

PODŁĄCZENIA  HYDRAULICZNE  (ZASILANIE / POWRÓT)

300

mm

300

mm

300 mm 300 mm

1. miejsca ze zwiększoną ilością oleju;

2. miejsca o dużej wilgotności;

3. obszar nadmorski ze środowiskiem solankowo-alkalicznym;

4. w obszarach o specyficznych warunkach środowiskowych;

5. w pobliżu urządzeń o wysokich częstotliwościach (np. 

urządzenia bezprzewodowe, medyczne, spawarki)



7.3.  ETAPY  INSTALACJI  JEDNOSTKI  ZEWNĘTRZNEJ

1.  Pompę ciepła należy zainstalować na twardej powierzchni, takiej jak beton o odpowiednich parametrach wytrzymałości i nośności.

2. Zamontować jednostkę zewnętrzną do wspornika montażowego za pomocą śrub i nakrętek w pozycji poziomej. 

3. W przypadku montażu na ścianie lub na dachu wspornik pompy ciepła musi być solidnie zamocowany w taki sposób aby zapobiec 

uszkodzeniom przez silny wiatr lub inne siły zewnętrzne oddziałujące na urządzenie.
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UWAGA  -  ŚRODKI  OSTROŻNOŚCI  DOTYCZĄCE  INSTALACJI

1.   Nie instalować jednostki zewnętrznej bezpośrednio na ziemi. Minimalna wysokość montażu nad ziemią wynosi 300 mm.

2.  Wytrzymałość zwykłego wspornika klimatyzacyjnego może nie być dostosowane do wagi jednostki zewnętrznej. Wspornik musi 

być dostosowany do wagi pompy ciepła.

3.  Jeżeli wspornik montażowy zainstalowany jest na otwartym balkonie lub dachu, konieczne jest podniesienie urządzenia na 

znaczną wysokość. Podczas podnoszenia należy uwzględnić następujące punkty:

3.1.  Użyć czterech lub więcej miękkich zawiesi do podnoszenia jednostki.

3.2. Unikać zarysowań i deformacji powierzchni urządzenia; podczas podnoszenia należy odpowiednio zabezpieczyć urządzenie 

przed uszkodzeniami.

3.3. Przed instalacją należy sprawdzić, czy powierzchnia nośna jest odpowiednio wytrzymała.

7.4.  INSTALACJA  HYDRAULICZNA

7.4.1.  ZASADY  DOTYCZĄCE  MONTAŻU  INSTALACJI  HYDRAULICZNEJ

Instalację hydrauliczną należy budować zgodnie z następującymi zasadami:

1. Możliwie najmniejsza długość rur.

2. Średnica rur odpowiadająca wymaganiom urządzenia.

3. Zastosowanie możliwie jak najmniejszej ilości kolanek o odpowiednio dużej średnicy.

4. Grubość warstwy izolacyjnej rur odpowiadająca określonym wymaganiom.

5. Chronić instalację hydrauliczną przed przedostaniem sie do jej środka pyłu i zanieczyszczeń.

6. Urządzenie należy zamontować w wyznaczonym miejscu przed montażem instalacji hydraulicznej.

WAŻNE

1.   Obliczenia hydrauliczne należy przeprowadzić po doborze rury obiegu pierwotnego. Jeśli opór wody w instalacji hydraulicznej 

przekracza możliwości pompy wodnej należy zastosować pompę o większej wydajności.

2. W przypadku gdy wiele jednostek jest połączonych równolegle, pompy obiegu pierwotnego oraz pompy obiegowe muszą być 

dobrane zgodnie z wymaganiami obliczeń hydraulicznych.

WAŻNE

1.  Projekt instalacji musi gwarantować równomierne rozprowadzenie wody.

2. Instalacja musi być wyposażona w automatyczny zawór bezpieczeństwa, a najwyższy punkt instalacji wodnej musi być 

wyposażony w automatyczny zawór odpowietrzający.

3. Zawór spustowy należy zainstalować w najniższym punkcie instalacji, tak aby umożliwić jej opróżnianie.

4. Zawór bezpieczeństwa należy zainstalować w najwyższym punkcie instalacji.

5. Zapewnić odpowiedni zład wody umożliwiający prawidłowe odszranianie jednostki.

6. Urządzenie jest wyposażone w czujnik przepływu wody; użytkownicy nie muszą instalować dodatkowego czujnika.

7. W celu ułatwienia obsługi i serwisu wymagane jest zainstalowanie manometru na rurze wylotowej z pompy ciepła.

8. Jeżeli strefa steruje ogrzewaniem podłogowym, a liczba rozdzielaczy na najmniejszej powierzchni jest ≤ 2, należy 

zamontować zawór nadmiarowo-upustowy.

7.4.2.  WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  WODY

1.  Gdy jakość wody jest zła, w instalacji wytwarza się kamień i osady. Dlatego woda musi zostać odpowiednio uzdatniona, przefiltrowana 

i zmiękczona, zanim zostanie wprowadzona do systemu hydraulicznego pompy ciepła.

2. Przed uruchomieniem pompy ciepła należy skontrolować jakość wody: wartość PH, przewodność, stężenie chlorków, siarki itp.:

So4

< 50 ppm

7 - 8,5

PH

Si

< 30 ppm

< 50 ppm

TWARDOŚĆ  WODY

ZAWARTOŚĆ  ŻELAZA

< 0,3 ppm

< 200 vV / cm (25°C)

PRZEWODNOŚĆ

Ca

< 50 ppm

< 500 ppm

Cl
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7.4.3.  MONTAŻ  INSTALACJI

1.  Zainstalować wszystkie rury wodne.

2. Sprawdzić, pod ciśnieniem czy instalacja nie ma wycieków wody.

3. Wypłukać instalację hydrauliczną.

7.4.4.  NAPEŁNIANIE  INSTALACJI

1.  Otworzyć zawór bezpieczeństwa i wszystkie pozostałe zawory.

2. Doprowadzić wodę zaworu napełniania.

3. Podczas napełniania instalacji należy obserwować, czy z zaworu bezpieczeństwa lub zaworu spustowego nie wycieka woda. Jeżeli 

wyciek zostanie zauważony, oznacza to, że instalacja została napełniona.

4. Zamknąć ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa, a następnie odczytać ciśnienie na manometrze. Jeżeli wartość ciśnienia jest większa 

niż 0,15 MPa, należy zamknąć zawór napełniania zakończyć procedurę napełniania.

7.5.  AKCESORIA  DO INSTALACJI  HYDRAULICZNEJ

POMPA  OBIEGOWA

1.  Pompa ciepła posiada złącze zasilania pompy obiegowej (zasilanie jednofazowe). Należy zapoznać się ze schematem okablowania. 

2. Pompę obiegową należy dobrać do rzeczywistej wartości podnoszenia, oraz wymaganych wartości przepływu podanych na tabliczce 

znamionowej urządzenia.

GRZAŁKA  ELEKTRYCZNA

1.  W razie potrzeby możliwe jest zastosowanie dodatkowej grzałki jednak pompa ciepła zapewnia tylko złącze połączone z przewodem 

sygnałowym do sterowania dodatkową grzałką.

2. Instalacja dodatkowej grzałki musi być wykonana przez wykwalifikowanego specjalistę.

CZUJNIK  PRZEPŁYWU  WODY

Urządzenie ma wbudowany czujnik przepływu, więc instalacja dodatkowego czujnika nie jest wymagana.

WYMAGANE  AKCESORIA  DODATKOWE

1.  Zbiornik buforowy 60 l lub większy.

2. Naczynie wzbiorcze z grupą bezpieczeństwa dostosowane do objętości wody w instalacji.

3. Manometr 1,5 Mpa.

7.6.  INSTALACJA  ELEKTRYCZNA

Instalacja elektryczna musi spełniać obowiązujące normy i przepisy prawa.

UWAGA

1.   Należy dokładnie sprawdzić etykietę specyfikacji, aby upewnić się, że okablowanie spełnia określone wymagania oraz że 

instalacja elektryczna wykonana jest zgodnie ze schematem okablowania.

2.  Dodatkowa grzałka elektryczna musi być wyposażona w niezależny wyłącznik prądu i zabezpieczenie przed zwarciem.

3.  Zasilanie musi spełniać wymagania urządzenia, musi być niezawodnie i prawidłowo wykonane.

4. Przewody elektryczne nie powinny stykać się z rurami miedzianymi, sprężarkami, silnikami ani innymi elementami roboczymi.

5. Nie zmieniać wewnętrznego okablowania urządzenia. W przeciwnym razie gwarancja jest anulowana a sprzedawca nie ponosi 

żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody.

6. Nie włączać zasilania przed zakończeniem montażu okablowania.

8. Napięcie zasilania powinno zmieniać się w granicach ±10% wartości standardowej.

9. Specyfikacja elektryczna:

Maksymalne natężenie  [A]

Bezpiecznik  [A]

Zasilanie elektryczne

MODEL

220 - 240 V  / 1 faza  /  50 Hz

BHPM-06R32-1F

Wyłącznik różnicowoprądowy  [mA]

Kabel zasilania  [mm²]

BHPM-10R32-1F BHPM-14R32-3F BHPM-24R32-3FBHPM-10R32-3F BHPM-18R32-3F

380 - 415 V  / 3 fazy  /  50 Hz

12

16

25

4

17

20

25

4

10,5

16

25

4

17,3

25

40

6

6,5

16

25

4

13,2

20

25

4



21

7.7.  PODŁĄCZENIE  KABLA  ZASILAJĄCEGO  I  PRZEWODU  SYGNAŁOWEGO

1.   Zdejmij przedni panel obudowy urządzenia i podłącz przewód do odpowiedniej listwy zaciskowej zgodnie ze schematem elektrycznym.

2.  Zabezpiecz kabel zaciskiem i zamontuj płytkę serwisową.

3.  Przewodu podłącz wyłącznie do złącza do tego przeznaczonego. W przeciwnym razie dojdzie do awarii ub nawet uszkodzenie 

urządzenia.

4.  Rodzaj i wartości znamionowe bezpiecznika są oparte na danych technicznych odpowiedniego sterownika lub osłony bezpiecznika.

5.  Kabel zasilający musi być dobrany i zainstalowany przez wykwalifikowanego instalatora. Kabel zasilający nie powinien być mniejszy niż 

zbrojony przewód neoprenowy (linia 57 normy IEC 60245). Szczegółowa specyfikacja kabli zasilających znajduje się w specyfikacji 

elektrycznej.

6.  Jeśli zasilanie pompy ciepła jest niewystarczające lub kabel zasilający (drut z rdzeniem miedzianym) nie jest skonfigurowany zgodnie z 

wymaganiami to nie można normalnie uruchomić ani obsługiwać urządzenia.

7.  Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku nieprawidłowo wykonanej instalacji elektrycznej.

7.8.  SCHEMAT  PŁYTY  GŁÓWNEJ
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D02

Zawór wtrysku cieczy

Ogrzewanie elektryczne CWU

Rezerwacja

OPIS

D03

D01

D04

PODŁĄCZENIE

D05

D06

D07

Zawór czterodrogowy

Rezerwacja

Zawór wody powrotnej

Ogrzewanie wału korbowego

D09

Ogrzewanie zbiornika wyrównawczego

Ogrzewanie dolnej partii

Pompa wodna źródła ciepła

D010

D08

D011

D012

D013

D014

Dodatkowe ogrzewanie elektryczne

Pompa klimatyzacji

Ogrzewanie wymiennika płytowego

Zawór rozprężny

D016

Dodatkowe pompy ciepłej wody

Wysokie obroty wentylatora / chłodzenie 

Publiczny 1

D017

D015

C2

C1

D18

D17

Wysokie obroty wentylatora

Publiczny 2

Przełącznik średniego napięcia 1

Rezerwacja

D16

D15

D14

Przełącznik połączeń

Rezerwacja

Rezerwacja

D12

Czujnik wysokiego ciśnienia gazu

Czujnik przepływu wody

Rezerwacja

D11

D13

C3

H

M

L

Czujnik niskiego ciśnienia gazu

Rezerwacja

Rezerwacja

Rezerwacja

A12

A11

A14

Rezerwacja

Rezerwacja

Czujnik wysokiego ciśnienia

T1

Temperatura powietrza na powrocie

Czujnik niskiego ciśnienia

Temperatura powietrza na wylocie

OPIS

T2

A13

T3

PODŁĄCZENIE

T4

T5

T6

Temperatura zewnętrznej wężownicy

Rezerwacja

Temperatura wejściowa ekonomizera

Temperatura wyjściowa ekonomizera

T8

Temperatura zasilania jednostki głównej

Temperatura zewnętrzna

Temperatura zbiornika CWU

T9

T7

T10

T11

T12

T13

Temperatura wody na powrocie

Temperatura ogrzewania źródła ciepła

Temperatura CWU źródła ciepła

Temperatura wody powrotnej

T15

Temperatura zbiornika CWU

Temperatura ochrony przed zamarzaniem

Inwerter

T16

T14

COM3

COM4

COM3

COM2

Temperatura wody na zasilaniu

Sterownik

Moduł GPRS

Monitorowanie i sterowanie

COM1

ECL

12VDC

Moduł kaskady

Moduł rozszerzenia

Zasilanie 12V

EXV2 

Główny elektrozawór 2

Główny elektrozawór 1

Dodatkowy elektrozawór 2

EXV3

EXV1 

EXV4

N Power

C Power

BPower

Dodatkowy elektrozawór 1

Zasilanie - Neutralny

Zasilanie - Faza T

Zasilanie - Faza S

A Power

LED1 

Zasilanie - Faza R

8-bitowy kod wybierania
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7.9.  SCHEMAT  PŁYTY  ROZSZERZENIA

OUT2

Wyłączenie zaworu klimatyzacji

Pompa obiegowa

Włączenie zaworu klimatyzacji

OPIS

OUT3

OUT1

OUT4

PODŁĄCZENIE

OUT5

OUT6

OUT7

Wewnętrzna pompa obiegowa

Włączenie zaworu ciepłej wody

Wyłączenie zaworu ciepłej wody

Ogrzewanie elektryczne wody

COM1

RS485 Komunikacja 1

Rezerwacja

RS485 Komunikacja 3

OPIS

COM2

D10

COM3

PODŁĄCZENIE

COM4

COM5

COM6

RS485 Komunikacja 2

Wewnętrzna pompa obiegowa

Rezerwacja

Pompa obiegowa pompy ciepłaDI1

DI2

DI3

Rezerwacja

Przełącznik połączeń dla ciepłej wody

Rezerwacja

COM7

COM8

TH1

Rezerwacja

Przepływomierz wody

rezerwacjaDI4

DI5

DI6

Przełącznik połączeń dla ogrzewania

Rezerwacja

Przełącznik połączeń wewn. pompy obieg.

TH2

TH3

TH4

Rezerwacja

Rezerwacja

RezerwacjaDI7

DI8

DI9

Rezerwacja

Rezerwacja

Rezerwacja

TH5 Rezerwacja
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7.10.  SCHEMAT  PODŁĄCZENIA  ZASILANIA

ZASILANIE  JEDNOFAZOWE  230 V  /  50 Hz

ZASILANIE  TRÓJFAZOWE  400 V  /  50 Hz

Przewód neutralny oraz przewód fazy - miedziany o przekroju co najmniej 6 mm²

Przewód uziemienia - zielono-żółty przewód o przekroju co najmniej 2,5 mm²
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Z
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Przewód neutralny oraz przewody faz - miedziany o przekroju co najmniej 6 mm²
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3

DI6

DI6

4

N

OUT4

OUT6

D012

OUT1

OUT7

1

2

OUT3

OUT5

LISTWA  PODŁĄCZENIOWA  2

D011

OUT2

M3

M4

M1

M2

COM

COM

COM

PRZEŁĄCZNIK  POŁĄCZENIA

PRZEŁĄCZ.  ŹRÓDŁA  CIEPŁA  CWU   

PRZEŁĄCZ.  ŹRÓDŁA  CIEPŁA  OGRZEW.

N

N

N

N

WYŁĄCZENIE  ZAWORU

WŁĄCZENIE  ZAWORU

WYŁĄCZENIE  ZAWORU CWU

WŁĄCZENIE  ZAWORU CWU

POMPA  ŹRÓDŁA  CIEPŁA

POMPA  KLIMATYZACJI

GRZAŁKA  ELEKTRYCZNA

POMPA CYRKULACYJNA

WEWNĘTRZNA  POMPA CYRKULACYJNA

GRZAŁKA  CWU
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8.  URUCHOMIENIE  I  OBSŁUGA

8.1.  ZASADY  BEZPIECZEŃSTWA  PRZED  PIERWSZYM  URUCHOMIENIEM

Przed uruchomieniem pompy ciepła należy skontrolować:

1. Czy pompa ciepła jest prawidłowo zainstalowana.

2. Czy instalacja hydrauliczna i elektryczna zostały wykonane w prawidłowy sposób.

3. Czy instalacja hydrauliczna jest dokładnie napełniona.

4. Czy dokładnie wykonano izolację termiczną.

5. Czy przewód uziemiający jest prawidłowo podłączony.

6. Czy napięcie zasilania odpowiada napięciu znamionowemu pompy ciepła.

7. Czy na wlocie i wylocie powietrza z urządzenia nie ma żadnych przeszkód.

8. Czy zawór bezpieczeństwa jest prawidłowo zainstalowany.

9. Czy zabezpieczenie przepięciowe działa prawidłowo.

10. Czy ciśnienie wody w instalacji nie jest niższe niż 0,15 MPa i nie przekracza 0,5 MPa.

11. W zimie urządzenie musi być pod napięciem co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem pracy, ponieważ sprężarka wymaga wstępnego 

nagrzania.

8.2.  PIERWSZE  URUCHOMIENIE

Za pomocą sterownika urządzenia należy sprawdzić poszczególne elementy działają poprawnie. Skontrolować czy:

1. Sterownik jest poprawnie zainstalowany.

2. Działają przyciski funkcyjne sterownika.

3. Odprowadzenie wody działa poprawnie.

4. Tryb ogrzewania i tryb chłodzenia działają poprawnie.

5. Temperatura wody na wylocie jest prawidłowa.

6. Podczas pracy występują wibracje lub niestandardowy dźwięk.

7. Generowany podmuch powietrza, hałas i kondensacja mają wpływ na sąsiadów.

8. Występuje wyciek czynnika chłodniczego.

             WAŻNE - W przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek usterki, należy odnaleźć jej przyczyny opisane w instrukcji i usunąć je.

8.3.  ZASADY  FUNKCJONOWANIA  POMPY  CIEPŁA

1. ZABEZPIECZENIE  SPRĘŻARKI

Ze względu na autozabezpieczenie sprężarki ponowne uruchomienie maszyny nie jest możliwe w ciągu 3 minut od zatrzymania.

2. WPŁYW  TEMPERATURY  NA  PRACĘ

Jeżeli temperatura otoczenia jest zbyt wysoka podczas pracy, silnik jednostki zewnętrznej może pracować wolno lub się zatrzymać.

3.  PROCEDURA  ODMRAŻANIA

W przypadku pracy w trybie ogrzewanie, gdy na urządzeniu tworzy się szron, automatycznie uruchamiana jest procedura odmrażania  (około 

2-8 minut) w celu poprawy efektywności. W trakcie procedury odmrażania silnik jednostki zewnętrznej zatrzymuje się.

4. PRZERWA  W  ZASILANIU

W przypadku gdy podczas pracy wystąpi przerwa w zasilaniu, to przed zanikiem zasilania sterownik automatycznie zapamiętuje stan 

WŁ./WYŁ. urządzenia. Po przywróceniu zasilania, sterownik wyśle do urządzenia sygnał WŁ./WYŁ. zgodnie ze stanem zapamiętanym przed 

zanikiem zasilania, a urządzenie powróci do stanu sprzed awarii zasilania.

5.  WYDAJNOŚĆ  GRZEWCZA

Ponieważ pompa ciepła pobiera ciepło z zewnątrz, wydajność grzewcza zmniejsza się po obniżeniu temperatury zewnętrznej.

6.  ZABEZPIECZENIE  PRZEPIĘCIOWE

Po pewnym czasie pracy urządzenia, zwykle raz na miesiąc, należy nacisnąć przycisk testowy pod napięciem w stanie zamkniętym, aby 

sprawdzić, czy działanie zabezpieczenia jest prawidłowe (bezpiecznik powinien zadziałać przy każdym naciśnięciu przycisku testowego). 

Jeżeli zabezpieczenie nie działa, należy znaleźć przyczynę i w razie potrzeby przeprowadzić test działania. Jeżeli stwierdzono awarię 

zabezpieczenia, należy je niezwłocznie wymienić.

7.  ZAKRES  TEMPERATUR  PRACY

Aby prawidłowo korzystać z urządzenia, musi ono pracować w następującym zakresie temperatury zewnętrzna: 

od -30 do 45°C w trybie ogrzewania oraz od 16 do 45°C  w trybie chłodzenia.

8.  ŚRODEK  PRZECIW  ZAMARZANIU  W  OKRESIE  ZIMOWYM

Gdy temperatura otoczenia spadnie poniżej 0°C, zabronione jest odcinanie zasilania. W przypadku nieoczekiwanej awarii zasilania w takich 

warunkach, należy opróżnić wodę z urządzenia i systemu grzewczego.



8.4.  CZYNNOŚCI  KONSERWACYJNE

1.  Przed uruchomieniem należy sprawdzić, czy przewód uziemiający jest prawidłowo podłączony. Jeśli wystąpią jakiekolwiek 

nieprawidłowości, należy je niezwłocznie usunąć.

2. Należy regularnie sprawdzać wlot i wylot powietrza jednostki zewnętrznej pod kątem ewentualnych przeszkód przepływu powietrza.

3. Wymiennik ciepła jednostki zewnętrznej, obudowę i przewody obiegu wody muszą być regularnie czyszczone przez wykwalifikowanych 

specjalistów. Należy regularnie czyścić filtr wodny. Zwykle czyszczenie odbywa się min. raz w roku, lub w zależności od potrzeby.

4. Należy regularnie sprawdzać, czy zawór bezpieczeństwa działa prawidłowo i upewnić się, że odpływ jest drożny, obracając ręcznie 

czerwone pokrętło. Zaleca się wykonać tą czynność raz na trzy miesiące, lub w zależności od potrzeby.

5. Co najmniej raz w roku, lub w zależności od potrzeby, należy sprawdzać, czy połączenie rury wodnej i rury czynnika chłodniczego nie 

przeciekają. Jeżeli wycieka czynnik chłodniczy, widoczne są ślady wycieku oleju. W przypadku wycieku skontaktuj się z serwisem.

6. Czynności serwisowe mogą być przeprowadzane tylko przez wykwalifikowanego specjalistę. Przed podjęciem jakichkolwiek czynności 

serwisowych należy odłączyć zasilanie.

7. Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy odłączyć zasilanie, opróżnić instalację wodną i zamknąć każdy zawór.
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8.5.  ROZWIĄZYWANIE  PROBLEMÓW

E02

Awaria czujnika przepływu wody

Błąd kolejności faz zasilania

Nieprawidłowa komunikacja między płytą główną 

a modułem zdalnym

OPIS

E03

E01

E04

KOD  BŁĘDU

E05

E06

E07

Brak fazy zasilania

Błąd czujnika #1 wysokiego ciśnienia

Błąd czujnika #1 niskiego ciśnienia

Błąd czujnika #2 wysokiego ciśnienia

E08

E09

E10

Błąd czujnika #2 niskiego ciśnienia

Błąd komunikacji

Awaria przepływu wody w instalacji wewnętrznej

E11

E12

E13

Ograniczona ochrona czasowa

Za wysoka temperatury gazu z czujnika  #1 

Za wysoka temperatury gazu z czujnika #2 

E14

E15

E16

Błąd temperatury zbiornika CWU

Błąd czujnika temperatury wody na powrocie

Błąd czujnika #1 wężownicy

1. Awaria pompy obiegowej lub zablokowana instalacja wodna

2. Awaria czujnika przepływu wody lub nieprawidłowy kierunek instalacji

3. Wartość podnoszenia pompy obiegowej jest niewystarczająca

4. Pompa obiegowa zainstalowana w przeciwnym kierunku

Podłączyć fazy w prawidłowej kolejności

Sprawdzić połączenie komunikacji

PRZYCZYNA  BŁĘDU  /  ROZWIĄZANIE

Utrata zasilania

1. Awaria czujnika wysokiego napięcia

2. Nadmiar czynnika chłodniczego

3. Wentylator nie działa prawidłowo lub nieprawidłowe krążenie wody

4. Powietrze lub niepożądane obiekty dostały się do układu chłodniczego

5. Zakamienienie w wodnym wymienniku ciepła

1. Awaria czujnika niskiego napięcia

2. Brak czynnika chłodniczego

3. Wentylator nie działa normalnie

4. Blokada w obiegu chłodniczym

Tak samo jak w przypadku E05

Tak samo jak w przypadku E06

Sterownik nie jest podłączony

Tak samo jak w przypadku E03

Wprowadź hasło włączenia zasilania

Brak czynnika chłodniczego w układzie lub uszkodzenie czujnika

Brak czynnika chłodniczego w układzie lub uszkodzenie czujnika

Uszkodzona płyta główna lub czujnik

Uszkodzona płyta główna lub czujnik

Uszkodzona płyta główna lub czujnik

E17 Błąd czujnika #2 wężownicy Uszkodzona płyta główna lub czujnik

E18

E19

E20

Błąd czujnika #1 temperatury gazu

Błąd czujnika #2 temperatury gazu

Awaria czujnika temperatury pokojowej

Uszkodzona płyta główna lub czujnik

Uszkodzona płyta główna lub czujnik

Uszkodzona płyta główna lub czujnik

E21 Awaria czujnika temperatury zewnętrznej Uszkodzona płyta główna lub czujnik

E22 Awaria czujnika temperatury CWU na powrocie Uszkodzona płyta główna lub czujnik

E23

E24

E25

Aktywne zabezpieczenie przed zamarzaniem

Błąd odczytu temperatury czynnika chłodniczego

Błąd czujnika poziomu wody

Normalny tryb ochrony przed zamarzaniem

Uszkodzona płyta główna lub czujnik

Uszkodzona płyta główna lub czujnik



E26

E27

E28

Awaria czujnika zamarzania

Awaria czujnika temperatury wody na zasilaniu

Nie dotyczy

Uszkodzona płyta główna lub czujnik

Uszkodzona płyta główna lub czujnik

Nie dotyczy

E29 Błąd czujnika #1 na powrocie gazu Uszkodzona płyta główna lub czujnik

E30

E31

E32

Błąd czujnika #2 na powrocie gazu

Awaria czujnika ciśnienia wody

Aktywne zabezpieczenie przegrzania wody na zailaniu

Uszkodzona płyta główna lub czujnik

Wymienić czujnik

Niewystarczający przepływ wody lub uszkodzony czujnik

E33 Awaria czujnika #1 wysokiego ciśnienia Uszkodzona płyta główna lub czujnik

E34 Awaria czujnika #1 niskiego ciśnienia Uszkodzona płyta główna lub czujnik

E35 Nie dotyczy Nie dotyczy

E36 Nie dotyczy Nie dotyczy

OPISKOD  BŁĘDU PRZYCZYNA  BŁĘDU  /  ROZWIĄZANIE

28

E37

E38

Nadmierna różnica temperatur wody między 

powrotem a zasilaniem

Awaria wentylatora #1

Niewystarczający przepływ wody

Uszkodzona płyty sterownika lub silnika wentylatora

E39 Awaria wentylatora #2 Uszkodzona płyty sterownika lub silnika wentylatora

E40

E41

E42

Awaria wentylatora #3

Awaria wentylatora #4

Awaria czujnika #1 wężownicy czynnika chłodniczego

Uszkodzona płyty sterownika lub silnika wentylatora

Uszkodzona płyty sterownika lub silnika wentylatora

Uszkodzona płyta główna lub czujnik

E43 Awaria czujnika #2 wężownicy czynnika chłodniczego Uszkodzona płyta główna lub czujnik

E44 Aktywne zabezpieczenie niskiej temp. zewnętrznej Normalny tryb ochrony urządzenia

E45

E46

E47

Awaria czujnika #2 wysokiego ciśnienia

Awaria czujnika #2 niskiego ciśnienia

Błąd czujnika #1  wlotu podgrzewacza

E48

E49

E50

Błąd czujnika #2 wlotu podgrzewacza

Błąd czujnika #1  wylotu podgrzewacza

Błąd czujnika #2  wylotu podgrzewacza

Normalny tryb ochrony przed zamarzaniem

Uszkodzona płyta główna lub czujnik

Uszkodzona płyta główna lub czujnik

Uszkodzona płyta główna lub czujnik

Uszkodzona płyta główna lub czujnik

Uszkodzona płyta główna lub czujnik

E51 Aktywne zabezpieczenie wysokociśnieniowe #1  Tak samo jak w przypadku E05

E52

E53

E54

Aktywne zabezpieczenie niskociśnieniowe #1  

Aktywne zabezpieczenie wysokociśnieniowe #2

Aktywne zabezpieczenie niskociśnieniowe #2

Tak samo jak w przypadku E06

Tak samo jak w przypadku E05

Tak samo jak w przypadku E06

E55 Nieprawidłowa komunikacja płyty rozszerzeń Słaby sygnał lub uszkodzony styk kabla komunikacji

E80 Błąd zasilania Zasilacz jednofazowy wykrywa zasilanie trójfazowe

E88 Aktywne zabezpieczenie modułu falownika #1 Uszkodzona płyta sterownika sprężarki lub awaria sprężarki

E89 Aktywne zabezpieczenie modułu falownika #2 Uszkodzona płyta sterownika sprężarki lub awaria sprężarki

E94 Awaria pompy wodnej Uszkodzona pompa lub słaby sygnał przewodu komunikacji

E96 Nieprawidłowa komunikacja między sterownikiem 

sprężarki #1 a główną płytą sterującą

Słaby sygnał lub uszkodzony styk kabla komunikacji

E97 Nieprawidłowa komunikacja między sterownikiem 

sprężarki #2 a główną płytą sterującą

Słaby sygnał lub uszkodzony styk kabla komunikacji

E98 Nieprawidłowa komunikacja między sterownikiem 

silnika wentylatora #1 a główną płytą sterującą

Słaby sygnał lub uszkodzony styk kabla komunikacji

E99 Nieprawidłowa komunikacja między sterownikiem 

silnika wentylatora #2 a główną płytą sterującą

Słaby sygnał lub uszkodzony styk kabla komunikacji
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KOD  #2KOD  BŁĘDU PRZYCZYNA  BŁĘDU  /  ROZWIĄZANIE

Bit0: Zabezpieczenie nadprądowe IPM / modułu IPM

Bit1: Awaria sterownika sprężarki / błąd programu sterownika / awaria sprężarki

Bit2: Zabezpieczenie nadprądowe sprężarki

Bit3: Utrata fazy napięcia wejściowego (pojedyncza faza jest nieprawidłowa)

Bit4: Błąd próbkowania prądu IPM

Bit5: Wyłączenie elementów zasilania z powodu przegrzania

Bit6: Awaria ładowania wstępnego

Bit7: Przepięcie na przewodzie komunikacji BUS (DC)

Bit8: Zbyt niskie napięcie na przewodzie komunikacji BUS (DC)

Bit9: Zbyt niskie napięcie wejściowe (AC)

Bit10: Nadmierne napięcie wejściowe (AC)

Bit11: Błąd próbkowania napięcia wejściowego

Bit12: Awaria komunikacji DSP i PFC

Bit13: Awaria czujnika temperatury radiatora

Bit14: Awaria komunikacji DSP i płyty komunikacji

Bit15: Nieprawidłowa komunikacja z płytą główną

Bit0: Błąd przeciążenia sprężarki

Bit1: Błąd zabezpieczania słabego pola magnetycznego sprężarki

Bit2: Błąd przegrzania PIM

E88

/

E89

Bit3: Błąd przegrzania PFC

Bit4: Alarm przepięciowy prądu wejściowego (AC)

Bit5: Awaria pamięci EEPROM

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

P14

P15

P16

P17

P18

P19

P20

P21

P22

Bit6: nie dotyczy

Bit7: Reset pamięci EEPROM zakończony (można usunąć dopiero po ponownym uruchomieniu)

Bit8: Błąd ograniczenia częstotliwości wykrywania temperatury

Bit9: Alarm zabezpieczenia przed zbyt niskim napięciem (AC)

Bit10~Bit15: nie dotyczy

Bit0: Wyłączenie z powodu przegrzania modułu IPM

Bit1: Brak fazy zasilania sprężarki

Bit2: Przeciążenie sprężarki

Bit3: Błąd próbkowania prądu wejściowego

Bit4: Awaria zasilania PIM

Bit5: Awaria napięcia obiegu ładowania wstępnego

Bit6: Awaria pamięci EEPROM (dla modeli EE z zapisanymi parametrami systemowymi)

Bit7: Nadmierne napięcie wejściowe (AC)

P23

P24

P25

P26

P27

P28

P29

P30

P31

P32

P33

P34

P35

Bit8: Awaria mikroelektroniki

Bit9: Błąd kodu typu sprężarki

Bit10: Nadmierne napięcie sygnału próbkowania (przepięcie sprzętowe) 

Bit11~Bit15: ND

Bit0: Zabezpieczenie nadprądowe IPM / modułu IPM

Bit1: Awaria sterownika sprężarki / błąd programu sterownika / awaria sprężarki

Bit2: Zabezpieczenie nadprądowe sprężarki

Bit3: Utrata fazy napięcia wejściowego (pojedyncza faza jest nieprawidłowa)

P36

P37

P38

P39

P40

P41

P42

ROZSZERZENIE  KODU  BŁĘDU  E88 / E89:
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8.6.  PRACA  POMPY  CIEPŁA  W  PRZYPADKU  AWARII

1.  Po wykryciu usterki urządzenie zatrzymuje pracę.

2. Po usunięciu usterki sprężarka pozostaje wyłączona przez trzy minuty przed ponownym uruchomieniem.

3. Jeżeli w ciągu 30 minut wystąpią trzy kolejne awarie niskiego ciśnienia, awarie wysokiego ciśnienia, przepięcia, zbyt wysokiej 

temperatury na wylocie gazu, urządzenie natychmiast się zatrzyma. Po usunięciu usterki należy ponownie włączyć zasilanie, uruchomić 

sterownik i urządzenie można uruchomić.

4. Jeżeli pompa ciepła przestanie działać z powodu awarii czujnika temperatury wody na wlocie lub usterki czujnika temperatury 

wężownicy ze względu na zabezpieczenie sprężarki, to urządzenie będzie musiało zostać ponownie uruchomione 3 minuty po usunięciu 

awarii. Jeśli czujnik temperatury zewnętrznej ulegnie awarii, urządzenie kontynuuje pracę.

8.7.  OBSŁUGA  OBIEGU  CZYNNIKA  CHŁODNICZEGO

1.  Urządzenie wyposażone jest w zawór iglicowy na przewodach ssącym i wylotowym. Wykwalifikowany specjalista może podłączyć 

manometr, aby sprawdzić wartości wysokiego i niskiego ciśnienia w systemie.

2. Jeżeli urządzenie jest napełniane czynnikiem chłodniczym w warunkach roboczych, czynnik chłodniczy musi być podawany przez zawór 

iglicowy od strony niskiego ciśnienia. Przy założeniu, że czynnik chłodniczy jest dodawany od strony ssącej, to w takim przypadku otwór 

czynnika chłodniczego musi być odpowiednio mały, aby czynnik chłodniczy w butli z czynnikiem chłodniczym powoli wpływał do układu, 

aby zapobiec gwałtownemu wzrostowi ciśnienia.

3. Wykrywanie wycieku czynnika chłodniczego:

Należy sprawdzić, czy nie ma wycieków na złączach za pomocą wody z mydłem lub detektorem wycieków czynnika chłodniczego. W 

przypadku wycieku czynnika chłodniczego należy znaleźć miejsce wycieku i usunąć nieszczelność. W trakcie naprawy wycieku należy 

upewnić się, że w systemie nie pozostał czynnik chłodniczy. W przeciwnym grozi to wybuchem rury miedzianej podczas spawania i 

obrażeniami ciała.

UWAGA

Jeżeli dojdzie do wycieku czynnika chłodniczego w małej przestrzeni, należy otworzyć wszystkie otwory wentylacyjne lub 

uruchomić wentylację mechaniczną, aby usunąć czynnik chłodniczy przed wykonaniem czynności serwisowych aby zabezpieczyć

osoby znajdujące się w pobliżu przed uduszeniem.

Poglądowe schematy instalacji hydraulicznej.

9.  SCHEMATY  HYDRAULICZNE

9.1.  SCHEMAT  INSTALACJI  JEDNEGO  OBIEGU OGRZEWANIA  PODŁOGOWEGO

2

Zawór bezpieczeństwa

Odpowietrznik

Zbiornik wyrównawczy

OPIS

3

1

4

OZNACZENIE

5

Czujnik przepływu wody

Zawór kulowy

T16

Czujnik temperatury zbiornika buforowego

Czujnik temperatury wody na zasilaniu

Pompa obiegowa pompy ciepła (PWM)

OPIS

T10

T15

P_a

OZNACZENIE

P_b

P_c

P_d

Czujnik temperatury zasobnika CWU

Pompa obiegowa obiegu grzewczego

Pomocnicza pompa obiegowa

Pompa cyrkulacyjna CWU

P_e

P_f

P_g

Pomocnicza pompa obiegowa

Pomocnicza pompa obiegowa

Pompa obiegowa gazu

AHS Kocioł gazowy

OPISOZNACZENIE

6

7

Filtr

Zawór zwrotny

8

EH1

EH2

Bypass

Grzałka elektryczna zbiornika CWU

Grzałka elektryczna zbiornika CWU

SV1 Zawór trójdrogowy obiegu grzewczego

SV2 Zawór trójdrogowy klimatyzacji
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9.2.  SCHEMAT  INSTALACJI  OBIEGU OGRZEWANIA  LUB  CHŁODZENIA

9.3.  SCHEMAT  INSTALACJI  OBIEGU OGRZEWANIA  /  CHŁODZENIA  +  CWU



9.4.  SCHEMAT  INSTALACJI  OBIEGU OGRZEWANIA  PODŁOGOWEGO  +  CWU

9.5.  SCHEMAT  INSTALACJI  MIESZANEJ
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Moc grzewcza  [kW]

Zasilanie elektryczne

MODEL

6,46 (2,5 - 8,3)

220 - 240 V  / 1 faza  /  50 Hz

BHPM-06R32-1F

Moc wejściowa  [kW]

Natężenie

0,57 - 1,92

2,53 - 8,52

BHPM-10R32-1F BHPM-14R32-3F BHPM-24R32-3F

10,58 (4,2 - 12,2)

0,86 - 2,88

3,82 - 12,77

14,45 (5,3 - 16,5)

1,15 - 4,15

1,36 - 5,90

24,33 (6,5 - 26,1)

1,78 - 6,45

2,87 - 10,35

BHPM-10R32-3F BHPM-18R32-3F

380 - 415 V  / 3 fazy  /  50 Hz

10,58 (4,2 - 12,2)

0,86 - 2,88

1,22 - 4,09

18,77 (6,2 - 20,5)

1,36 - 5,28

2,31 - 8,96

10.  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

OGRZEWANIE   \\   temperatura  zewnętrzna  7°C / 6°C   \\   powrót / zasilanie  30°C / 35°C

Moc grzewcza  [kW] 2,30 - 7,62

Moc wejściowa  [kW]

Natężenie

0,75 - 2,61

3,32 - 11,58 

3,85 - 11,20

1,13 - 3,75

5,01 - 16,6

4,9 - 15,1

1,65 - 5,25

2,35 - 7,47

6,90 - 26,10

1,95 - 8,55

3,15 - 13,80

3,85 - 11,20

1,13 - 3,75

1,61 - 5,32

6,30 - 19,90

1,65 - 6,82

2,80 - 11,58

OGRZEWANIE   \\   temperatura  zewnętrzna  7°C / 6°C   \\   powrót / zasilanie  47°C / 55°C

Moc grzewcza  [kW] 1,80 - 7,10

Moc wejściowa  [kW]

Natężenie

0,61 - 2,43

2,71 - 10,78

2,60 - 10,30

0,91 - 3,65

4,03 - 16,19

4,50 - 13,50

1,45 - 4,85

2,06 - 6,89

5,20 - 20,30

1,95 - 8,20

3,15 - 13,23

2,60 - 10,30

0,91 - 3,65

1,29 - 5,19

5,50 - 17,50

1,65 - 6,25

2,80 - 10,61

CHŁODZENIE   \\   temperatura  zewnętrzna  35°C / 24°C   \\   powrót / zasilanie  12°C / 7°C

Klasa ERP  [woda 35°C] A+++ / 4,92

Klasa ERP  [woda 55°C]

Moc wejściowa   [kW]

A++ / 3,37

2,71

A+++ / 4,55

A++ / 3,41

3,83

A+++ / 4,58

A++ / 3,39

5,97

A+++ / 4,58

A++ / 3,42

9,38

A+++ / 4,55

A++ / 3,41

3,83

A+++ / 4,64

A++ / 3,42

7,24

DANE  TECHNICZNE

Natężenie prądu  [A] 12

Waga czynnika R32  [kg]

Przepływ wody  [m³/h]

1,25

1,10 

17

1,8

1,75

10,5

2,8

2,52

17,3

3,5

4,12

6,5

1,8

1,75

13,2

3,5

3,20

Rodzaj silnika Inwerterowy DC

Sprężarka

Pompa cyrkulacyjna

Panasonic  /  Inwerterowa DC  /  Rotacyjna  /  EVI

Inwerterowa / wbudowana

Klasa IP IPX4

Poziom hałasu z 1 m  [dBA] 50

Max temp. wody zasilania  [°C]

Podłączenia hydrauliczne

60

DN 25 - 1"

51

60

DN 25 - 1"

52

60

DN 32 - 1"1/4

58

60

DN 40 - 1"1/2

51

60

DN 25 - 1"

54

60

DN 40 - 1"1/2

Straty ciśnienia  [kPa] 25

Temp. pracy - ogrzewanie  [°C]

Temp. pracy - chłodzenie  [°C]

-30  do  45

16  -  45

27 30 3227 32

Wymiary  S x G x W  [mm] 1100 x 445 x 850 1100 x 445 x 850 1100 x 475 x 850 1100 x 445 x 14501100 x 445 x 850 1100 x 445 x 1450

Waga  [kg] 102 109 124 160102 151

WAŻNE

Producent zastrzega sobie prawo do zaprzestania produkcji, zmiany specyfikacji urządzeń lub ich projektu w dowolnym momencie 

bez powiadomienia.
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