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1. Sterowanie pompą ciepła 

 

Układ sterujący pompą ciepła znajduje się pod pokrywą z tworzywa sztucznego w górnej części jednostki 

wewnętrznej.  Panel sterujący wyposa ony jest w podświetlany wyświetlacz alfanumeryczny 2 x 20 

znaków. Wyświetlacz nie wyświetla polskich znaków.  

. 

Po włączeniu urządzenia, pompa ciepła wykonuje autotest podczas którego świeci się czerwona dioda. 

Je eli ustawiony jest zegar czasu rzeczywistego oraz nie występuje błąd pompy ciepła to na wyświetlaczu 

pojawią się informację o głównych parametrach pompy. Jest to stan domyślny, tzw. wyświetlacz w trybie 

czuwania.    

S W P OFF 10:52 

AT -2.4 CT - 6.8 

 

Wyświetlacz mo e wyświetlać dwa wiersze, ka dy po 20 znaków. Pierwszy wiersz, przedstawia stan pompy 

ciepła oraz aktualny czas – jest tzw. Linia stanu wyświetlacza. W powy szym przypadku sprę arka (S), 

wentylator (W) i pompa (P) są wyłączone (OŻŻ). Dolna linia ukazuje wybrane temperatury w ⁰C.  W 

powy szym przypadku, AT-temperatura zewnętrzna, temperatura parownika – CT. Na danej linii 

wyświetlacza mo na wyświetlać do 16 temperatur. U ywając pokrętła w lewo lub prawo mo na sprawdzić 

wszystkie mierzone temperatury.    

Jeśli zegar czasu rzeczywistego nie został jeszcze ustawiony lub w przypadku braku baterii podczas braku 

zasilania, pojawi się pulsujący komunikat ,,godzina”. 

U ywając pokrętła mo na ustawić godzinę, skręcając w prawo zwiększa się wartość, natomiast w lewo 

zmniejsza. Po ustawieniu godziny, nale y nacisnąć krótko przycisk potwierdzenia, aby ustawić minuty. Po 

ustawieniu minut w podobny sposób, nale y nacisnąć krótko przycisk potwierdzenia, aby ustawić sekundy. 
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Następnie nale y nacisnąć przycisk potwierdzenia przez dłu szy czas, aby opuścić tryb ustawiania czasu. Na 

wyświetlaczu pojawi się  

Ustawienia godziny 

Zapisać ? T/N 

 

Następnie pulsuje kursor na TAK ,,T”. Naciskając przycisk potwierdzenia zapisuje się zmiany. Pojawia się 

komunikat potwierdzający.  

Ustawienia godziny 

Zapisano poprawnie 

 

Powy sze okno zostanie krótko wyświetlone, a następnie na wyświetlaczu pojawi się 

Ustawienia daty 

01/01/00 

 

Ustaw datę (DD / MM / RR) w podobny sposób, jak ustawienia czasu. Naciśnij przycisk potwierdzenia, aby 

wyjść z trybu ustawiania daty. Na wyświetlaczu pojawi się 

Ustawienia daty 

Zapisać ? T/N 

 

Nale y nacisnąć przycisk potwierdzenia, aby zapisać datę. Pojawi się komunikat potwierdzający 

Ustawienia daty 

Zapisano poprawnie 

 

Po wyświetleniu powy szego okna, urządzenie powróci do stanu domyślnego. 

Naciskając przycisk potwierdzenia w stanie domyślnym mo na przejść do menu głównego. W menu 

głównym przesuwając pokrętło w lewo lub prawo przewija się między pozycjami, naciskając przycisk 

potwierdzenia przechodzi się do danego podmenu.  

Z dowolnych ustawień mo ną powrócić do wcześniejszego okna naciskając na przycisk potwierdzenia gdy 

wyświetli się słowo ,,Wróć”.  
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Aby szybko wrócić do stanu domyślnego bez zapamiętywania wprowadzonych zmian nale y nacisnąć i 

przytrzymać przez około 3 sekundy przycisk potwierdzenia.  

Kiedy stan domyślny z pompy ciepła jest wyświetlany 

S W P   OFF   10:52 

AT -2.4   CT - 6.8 

 

Naciśnij przycisk potwierdzenia, aby wejść do menu głównego. 

Menu 

Grzanie 

 

żdy zostanie wykryty błąd, po wejściu do menu zapala się czerwona dioda na wyświetlaczu i Menu 

Komfort zawiera tylko następujące podmenu: Błąd PC i Wróć. Jeśli pompa ciepła nie jest w stanie błędu to 

podmenu jest następujące:  

Grzanie - To menu pozwala na włączenie / wyłączenie pompy ciepła w trybie ogrzewania lub 

grzania awaryjnego.  

Chłodzenie - To menu pozwala na włączenie / wyłączenie pompy ciepła w trybie chłodzenia. 

Odszranianie - To menu umo liwia ręczne uruchomienie rozmra ania parownika pompy ciepła. 

Komfort - To menu pozwala na szybkie dostosowanie temperatury  w miejscu wyświetlanej temperatury.  

Ustawienia - To menu pozwala ustawić wszystkie niezbędne parametry dla pracy pompy ciepła. 

Wróć – aby wrócić z ustawień parametrów.  

 

2. Menu główne pompy ciepła 

 

Ustawianą wartość zwiększa się obracając pokrętło nastawcze w prawo, zmniejsza obracając pokrętło w 

lewo. Jeśli dana funkcja zawiera tylko jeden parametr liczbowy, to po ustawieniu ądanej wartości nale y 

nacisnąć przycisk potwierdzający i wyświetli się zapytanie czy zapisać. Po potwierdzeniu pojawi się krótko 

okno ,,Zapisano poprawnie”. Jeśli linia zawiera kilka parametrów, takich jak godzina, minuty i sekundy, to 

kursor pulsuje na danej pozycji ustawianej. Aby ustawić następny parametr, nale y nacisnąć krótko przycisk 

potwierdzenia. Ka de krótkie naciśnięcie przesuwa kursor o jeden parametr w prawo. Je eli został wybrany 
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ostatni parametr to kursor przesunie się ponownie do pierwszego parametru aby poprawić ewentualne błędy. 

Po ustawieniu i sprawdzeniu wszystkich parametrów, nale y nacisnąć przez dłu szy czas przycisk 

potwierdzenia, aby zapisać wszystkie wartości. 

Menu ustawień parametrów, podzielone jest na kilka poziomów, zgodnie z ich wpływem na wydajność 

pompy ciepła. Typowe ustawienia dostępne są od razu, pozostałe mogą być opcjonalnie chronione hasłem 

u ytkownika. Ustawienia mające decydujący wpływ na działanie pompy ciepła (ustawienia serwisowe), 

gdzie niewłaściwa konfiguracja mo e spowodować wadliwe działanie pompy ciepła. Ustawienia te mogą 

być zmienione tylko po poprawnym wprowadzeniu hasła. Stosowanie hasła jest obowiązkowe.         

 

Ustawienia pompy ciepła 

 

Menu główne 1 poziom 2 poziom 3 poziom 4 poziom Numer 

strony 

Grzanie   

Chłodzenie   

Odszranianie   

Komfort   

Ustawienia 

(hasło) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ustawienia 

parametrów 

Ustawienia 

grzania 

C.W.U. min. zapas (%)  

Korekta 

temperatury  

Aktualny rejestr  

Dzienny  

Według daty  

Wróć  

Krzywa 

grzania 

Punkt pogodowy 1A-2D  

Wróć  

Priorytet pracy PC  

Tryb grzania Regulacja pogodowa  

Reg.pog.+temp.pomieszcz  

Temp. odniesienia  

Tryb awaryjny  

Wróć  

Wróć 
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Ustawienia 

temperatur 

Temperatura początkowa trybu C.W.U.  

Temperatura końcowa trybu C.W.U.  

Temperatura początkowa trybu C.O.  

Temperatura końcowa trybu C.O.  

Temperatura początkowa chłodzenia  

Temperatura końcowa chłodzenia  

Temperatura początkowa trybu basen  

Temperatura końcowa trybu basen  

Delta początkowa trybu solar  

Delta końcowa trybu solar  

Wróć  

Ustawienia 

taryfy  

Taryfa końca trybu C.W.U.  

Taryfa początku trybu C.W.U.  

Taryfa końca trybu C.O.  

Taryfa początku trybu C.O.  

Taryfa końca trybu C.O.  

Taryfa początku trybu C.O.  

Taryfa końca trybu basen  

Taryfa początku trybu basen  

Wróć  

Tryb 

biwalentny  

Temp. początkowa trybu biwalentnego  

Temperatura  końcowa trybu biwalentnego  

Opó nienie trybu biwalentnego   

Wróć  

Wróć  

Ustawienia 

interfejsu 

Ustawienia godziny  

Ustawienia 

wyświetlacza 

Ustawienie podświetlenia  

Ustawienia kontrastu   

Czas bezczynności  

Wróć  

Wyświetlane 

funkcje  

Wyświetlane funkcję 0-F  

Wróć  

Wybór języka   

Wróć  
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Informacja Napięcie zasilające  

Czas pracy taryfy  

Ustawienia HW/SW  

Lista błędów PC  

Podsumowanie 

PC 

Całkowity czas pracy sprę arki  

Całkowity czas odszraniania  

Całkowity czas trybu biwalentnego  

Całkowity czas trybu awaryjnego   

Ilość załączeń sprę arki  

Ilość załączeń zaworu 4-drogowego  

Całkowite wytworzone ciepło  

Całkowity pobór mocy  

Ciepło od   yy/mm/dd  

Pobór mocy od   yy/mm/dd  

Reset rejestru  

Wróć  

Wróć  

Ustawienia 

połączenia 

Ustawienia 

LAN/WAN 

Przypisany adres IP  

Domyślny adres IP  

Maska sieci  

Brama  

DNS  

FTPS  

Adres PING  

Adres MAC  

Wróć  

Ustawienia 

GSM 

Numery telefonów  

Zwłoka wyłączenia przez żSM  

Wróć  

Wróć  

Hasło 

u ytkownika 

Włącz/Wyłącz  

Wróć  

Wróć  

Wróć  
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3. Tryb grzania 

Menu ogrzewania załącza lub wyłącza tryb ogrzewania pompy ciepła. To menu dostępne jest gdy pompa 

ciepła nie jest w stanie błędu. W przypadku awarii sprę arki, parownika, wycieku czynnika chłodniczego 

lub innych awarii pompy ciepła, mo liwe jest ogrzewanie awaryjne i podgrzewanie C.W.U. przy u yciu 

elektrycznej grzałki (biwalentne ródło). Aby uruchomić w trybie awaryjnym, elektryczny podgrzewacz 

pomocniczy, pompa obiegowa i wymiennik ciepła muszą pracować poprawnie. eby przełączyć pompę 

ciepła w tryb awaryjny, nale y zmienić ustawienie trybu awaryjnego z Nie na TAK w menu ustawień 

ogrzewania. W przypadku załączenia trybu awaryjnego, opcje ogrzewania są dostępne w głównym menu 

nawet gdy zostanie zarejestrowany błąd urządzenia.  

 

3.1. Normalny tryb grzania 

Pompa ciepła mo e ogrzewać C.W.U., wodę dla jednego lub dwóch obiegów grzewczych i wodę w basenie. 

Sposób regulacji ogrzewania: w zale ności od temperatury zewnętrznej (kontrola pogodowa), w zale ności 

od temperatury w pomieszczeniu referencyjnym lub poprzez tryb awaryjny. Tryb grzania ustawiany jest w 

menu ogrzewanie.  

żdy wybrana jest funkcja kontroli pogodowej, to wymagana temperatura wody grzewczej w układach 

grzewczych określana jest według krzywych grzewczych dla temperatury zewnętrznej. źlektronika sterująca 

ustawia temperaturę wody grzewczej według temperatury zewnętrznej, aby zapewnić komfort cieplny oraz 

uniknąć niepotrzebnego przegrzania budynku. Kształt krzywej grzewczej zale y od sposobu ogrzewania i 

izolacyjnych właściwości budynku. Z tego powodu mo e zaistnieć konieczność dostosowania 

zaprogramowanych krzywych grzewczych w pierwszym sezonie grzewczym. Czas i manualne korekty 

temperatury wpływają na cały układ grzewczy. 

Gdy wybrana jest funkcja zale ności od temperatury w pomieszczeniu, to kontrola pogodowa jest równie  

częściowo wykorzystywana do zapewnienia odpowiedniej reakcji ogrzewania na temperaturę zewnętrzną. 

żłównym celem jest, aby osiągnąć wymaganą temperaturę powietrza w wybranym pomieszczeniu 

referencyjnym. Dlatego w tym przypadku, czas i manualne korekty temperatury regulują temperaturę 

powietrza w tym pomieszczeniu. Kiedy linia statutu jest wyświetlana, naciśnij przycisk potwierdzenia, aby 

wejść do menu głównego.  

Menu 

Grzanie 
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Po otwarciu tego menu, słowo grzanie przenosi się do górnej linii wyświetlacza i gdy pompa jest wyłączona, 

wyświetlacz pokazuje: 

Grzanie 

Start 

 

Po zatwierdzeniu opcji start, płyta sterowania przeprowadza kontrolę parametrów, a następnie zaczyna pracę 
pompy ciepła. 
 

S/W\P/  Włącz  10:52 

AT= -2.4   CT= - 6.8 

 

żórna linia wyświetlacza pokazuje stan urządzenia. Poszczególne symbole to: sprę arka, wentylator 

parownika oraz pompa obiegowa. Je eli poszczególne kreski pomiędzy symbolami obracają się zgodnie z 

ruchem wskazówek zegara to pompa pracuje normalnie. Symbol przy słowie ,,Włącz” oznacza włączoną 

funkcję pompy. Je eli podświetlona jest dolna część symbolu  to pompa pracuje w funkcji C.O., je eli 

natomiast górna to w funkcji C.W.U. Dolna linia wyświetla dwa wybrane parametry temperatur, które 

mo na przeglądać przesuwając pokrętło wybierania. Ustawienie wyświetlania parametrów znajdują się w 

menu wyświetlane funkcje. Menu ogrzewania mo e być pozostawione bez uruchamiania pompy ciepła.  

W takim przypadku nale y wybrać opcję Wróć w dolnym wierszu wyświetlacza, a następnie nacisnąć 

klawisz potwierdzenia.  

Grzanie 

Wróć 

 

Jeśli menu grzania jest otwarte, gdy pompa ciepła jest uruchomiona, na wyświetlaczu pojawi się opcja aby 

zatrzymać pompę.  

Grzanie 

Stop 

 

Po zatwierdzeniu opcji Stop, pompa ciepła zatrzymuje się według algorytmów zaprogramowanych i 

wyświetlacz powróci do stanu domyślnego. Podczas zatrzymania pompy, tylko menu ustawienia i komfort 

są dostępne.  
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3.2.  Tryb awaryjny 

Je eli ustawianie trybu awaryjnego zostanie zmienione z NIE na TAK, to menu ogrzewanie pozwala 

uruchomić pompę ciepła w trybie awaryjnym. W stanie domyślnym, naciśnij przycisk potwierdzenia, aby 

wejść do menu głównego. żórna linia wyświetla menu grzania, które pozwala uruchomić pompę ciepła w 

trybie awaryjnym. Menu chłodzenia i odszraniania nie są dostępne.  

Menu 

Grzanie 

 

Po otwarciu tego menu, słowo grzanie przechodzi do górnej linii wyświetlacza i gdy pompa jest włączona 

wyświetlone będzie: 

Grzanie 

Start 

 

Po zatwierdzeniu opcji start, płyta sterowania przeprowadzi kontrolę parametrów, a następnie pompa ciepła 

zacznie pracę w trybie awaryjnym.   

S/W   P/ Włącz  10:52 

AT= -2.4     CT= - 6.8 

 

żórna linia wyświetlacza pokazuje stan urządzenia. Poszczególne symbole to: grzałka elektryczna, pompa 

obiegowa, przedzielone kreskami obracającymi się w zgodnie z ruchem wskazówek zegara gdy pompa 

ciepła pracuje normalnie. Je eli podświetlona jest dolna część symbolu , to pompa pracuje w funkcji C.O., 

je eli natomiast górna to w funkcji C.W.U. Menu grzanie awaryjne mo e być pozostawione bez 

uruchamiania pompy ciepła. Nale y wybrać opcję wróć w dolnej linii wyświetlacza i nacisnąć klawisz 

potwierdzenia, aby wyjść z menu grzania bez zmian.   

Grzanie 

Wróć 

 

Jeśli menu grzanie zostanie otwarte, gdy pompa ciepła jest uruchomiona, na wyświetlaczu pojawi się opcja, 

aby zatrzymać urządzenie.  

Grzanie 

Stop 
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Po zatwierdzeniu opcji stop, pompa ciepła zatrzymuje się według algorytmów zaprogramowanych i 

wyświetlacz powróci do stanu domyślnego. Podczas zatrzymania pompy, tylko menu ustawienia i komfort 

są dostępne.  

 

4. Tryb chłodzenia 

Menu chłodzenie przeznaczone jest do uruchamiania lub wyłączania trybu chłodzenia pompą ciepła. 

Zgodnie z własnymi ustawieniami, pompa ciepła mo e ogrzewać ciepłą wodę u ytkową i wodę w basenie, 

oraz chłodzić wodę w układzie centralnego ogrzewania. Menu chłodzenie nie zawiera adnych korekt i jest 

dostępne tylko w wtedy, gdy pompa ciepła nie jest w stanie błędu.  

Menu 

Chłodzenie 

 

Po otwarciu tego menu, słowo chłodzenie przenosi się do górnej linii wyświetlacza i gdy pompa jest 

wyłączona, wyświetlacz pokazuje: 

Chłodzenie 

Start 

 

Po zatwierdzeniu opcji start, płyta sterowania przeprowadzi kontrolę parametrów, a następnie pompa ciepła 

zacznie pracę w trybie chłodzenia.   

S/W\P/  Włącz  10:52 

AT= -2.4   CT= - 6.8 

 

żórna linia wyświetlacza pokazuje stan urządzenia. Poszczególne symbole to: sprę arka, wentylator 

parownika oraz pompa obiegowa. Poszczególne symbole oddzielone są kreskami. Kreska sprę arki obraca 

się przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.  Pozostałe kreski pomiędzy symbolami obracają się zgodnie z 

ruchem wskazówek zegara. Symbol przy słowie ,,Włącz” oznacza włączoną funkcję pompy. Je eli 

podświetlona jest dolna część symbolu  to pompa pracuje w funkcji chłodzenia C.O. Dolna linia wyświetla 

dwa wybrane parametry temperatur, które mo na przeglądać przesuwając pokrętło wybierania. Ustawienie 

wyświetlania parametrów znajdują się w menu wyświetlane funkcje.  

Chłodzenie 

Wróć 
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Jeśli menu chłodzenie zostanie otwarte, gdy pompa ciepła pracuje w trybie chłodzenia, na wyświetlaczu 

pojawi się opcja, aby zatrzymać pompę. 

Chłodzenie 

Stop 

 

Po zatwierdzeniu opcji stop, pompa ciepła zatrzymuje się według algorytmów zaprogramowanych i 

wyświetlacz powróci do stanu domyślnego. Podczas zatrzymania pompy, tylko menu ustawienia i komfort 

są dostępne.  

 

5. Ręczne odszranianie parownika pompy ciepła  

Ze względu na niską temperaturę czynnika chłodniczego w parowniku, mo e nastąpi stopniowe zaladzanie 

lameli parownika, gdy pompa ciepła pracuje w niskich temperaturach. Powoduje to pogorszenie wymiany 

ciepła między powierzchnią parownika a powietrzem. źlektronika sterująca urządzeniem, stale ocenia 

sytuację i, w razie potrzeby, zaczynana automatyczne odszranianie parownika. Podczas rozmra ania, zawór 

czterodro ny jest włączony aby dostarczyć gorący czynnik chłodniczy z wylotu sprę arki do parownika. 

Powoduje to szybkie i skuteczne topnienie lodu na parowniku. Je eli zaistnieje taka konieczność to nale y 

u yć ręcznego odmra ania parownika, nawet je eli warunki automatycznego rozmra ania nie są spełnione. 

Menu rozmra ania nie zawiera korekt i jest dostępny tylko wtedy, gdy pompa ciepła nie jest w stanie błędu.       

Menu 

Odszranianie 

 

Po otwarciu tego menu, słowo odszranianie przenosi się do górnej linii wyświetlacza i gdy pompa jest 

wyłączona, wyświetlacz pokazuje: 

Odszranianie 

Start 

 

Po zatwierdzeniu opcji start, płyta sterowania wykonuje test, a następnie uruchamia rozmra anie 

parownika pompy ciepła. 

S/W\P/  Włącz  10:52 

AT= -2.4   CT= - 6.8 
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żórna linia wyświetlacza pokazuje stan urządzenia. Poszczególne symbole to: sprę arka, wentylator 

parownika oraz pompa obiegowa. Poszczególne symbole oddzielone są kreskami. Kreska sprę arki obraca 

się przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.  Pozostałe kreski pomiędzy symbolami obracają się zgodnie z 

ruchem wskazówek zegara. Odszranianie parownika pompy ciepła zostaje automatycznie zakończone gdy 

warunki zostaną spełnione lub odszranianie zostanie zakończone ręcznie. Podczas odszraniania otwarcie 

menu odszraniania spowoduje: 

Odszranianie 

Stop 

 

Po zatwierdzeniu opcji stop, pompa ciepła zatrzymuje się według zaprogramowanych algorytmów i 

wyświetlacz powróci do stanu domyślnego. Podczas zatrzymania pompy, tylko menu ustawienia i komfort 

są dostępne.  

S W P   Wyłącz  10:52 

AT= -2.4   CT= - 6.8 

 

Aby opuścić menu odszraniania nale y u yć opcji wróć.   

 

6. Komfort 

Menu komfort przeznaczone jest do szybkiej korekty temperatur w ogrzewanym budynku bez zmian 

ustawień pompy ciepła. W zale ności od wybranego trybu pracy, mo na dostosowywać poszczególne 

parametry pracy.  

 

6.1. Szybka regulacja temperatury w trybie sterowania pogodowego  

W trybie kontroli pogodowej temperatura wody grzewczej zale y od temperatury zewnętrznej. Dodatkowo, 

temperatura wody grzewczej jest regulowany przez dzienną i tygodniową korektę temperatury. Ustawione 

parametry, szczególnie w pierwszym sezonie grzewczym, mogą być nie dokładne i powinny zostań 

dostosowane do charakterystyki termicznej budynku i wymagań u ytkownika. Menu komfort umo liwia 

przesunięcie temperatury wody grzewczej na krzywej grzewczej zale nie od temperatury zewnętrznej. Po 

potwierdzeniu zmiany, krzywa grzewcza zostanie skorygowana. Skorygowana krzywa grzewcza obowiązuje 

dopóki menu komfort nie zostanie zresetowane. Po sprawdzeniu korekty temperatury wody grzewczej jest 
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mo liwość dostosowanie krzywych grzewczych. Nale y nacisnąć przycisk potwierdzenia, aby wejść do 

głównego menu i za pomocą pokrętła wybrać opcję komfort.  

Menu 

Komfort 

 

Po otwarciu menu komfort, słowo komfort przechodzi do górnej linii wyświetlacza, natomiast w dolnej linii 

wyświetlone zostaną obiegi grzewcze.  

Komfort 

EQ1:x.x EQ2:x.x 

 

Nale y u yć pokrętła, aby określić przesunięcie temperatury od -9,9 do +9,9⁰C dla obu obiegów 

grzewczych. Przejście do drugiego obiegu grzewczego mo na uzyskać poprzez krótkotrwałe naciśnięcie 

przycisku potwierdzenia. Aby zaakceptować wszystkie bie ące ustawienia nale y nacisnąć przycisk 

potwierdzenia przez dłu szy czas. Wyświetlacz poka e: 

Komfort 

Zapisać ? T/N 

 

Następnie pulsuje kursor na T (TAK). Nale y potwierdzić naciskając przycisk potwierdzenia, aby zapisać 

ustawienia. Następnie uka e się komunikat potwierdzający.  

Komfort 

Zapisano poprawnie 

 

Wyświetlany przez 2 sekundy, a następnie wyświetlacz powróci do menu. 

 

6.2. Szybka regulacja temperatury w trybie temperatury w pomieszczeniu referencyjnym 

Gdy temperatura wody w C.O. regulowana jest w zale ność od temperatury w pomieszczeniu odniesienia, to 

korekty temperatury dotyczą bezpośrednio temperatury powietrza w pomieszczeniu referencyjnym. Oznacza 

to, e w trybie ogrzewania w zale ności od temperatury w pomieszczeniu referencyjnym nie mo na ustawić 

takiej samej temperatury jak w ustawieniach sterowania pogodowego. Konieczne jest ustawienie 

poszczególnych danych korekty temperatury w poszczególnych opcjach, dla sterowania pogodowego i za 
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pomocą temperatury w pomieszczeniu referencyjnym. Te opcje są przełączanie automatycznie gdy tryb 

grzania ulega zmianie. Menu komfortu dla temperatury w pomieszczeniu odniesienia wygląda następująco:   

Komfort 

Korekta temp.dla pom.: x.x 

 

U ywając pokrętła mo na ustawić przesunięcie temperatury powietrza w pomieszczeniu referencyjnym w zakresie od 

-4,9 do +4,9⁰C. Przytrzymując klawisz potwierdzenia na dłu ej zapisują się zmiany ustawień. Wyświetlacz poka e: 

Komfort 

Zapisać ? T/N 

 

Następnie pulsuje kursor na T (TAK). Nale y potwierdzić naciskając przycisk potwierdzenia, aby zapisać 

ustawienia. Następnie uka e się komunikat potwierdzający.  

Komfort 

Zapisano poprawnie 

 

7. Ustawienia pompy ciepła 

Menu słu y do ustawienia parametrów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania pompy ciepła. 

Procedura otwierania tego menu zale y od tego, czy hasło u ytkownika jest włączone,  czy nie. Domyślnie 

hasło u ytkownika jest wyłączone, u ytkownik mo e włączyć hasło i ustawić je. Je eli hasło jest wyłączone, 

mo na bezpośrednio otworzyć menu ustawień. Je eli hasło jest włączone nale y najpierw wprowadzić hasło 

i potwierdzić je. Je eli hasło zostało utracone, mo na wyłączyć jego stosowanie przez wyłączenie pompy 

ciepła, a następnie włączając urządzenie, przytrzymując przycisk potwierdzenia. Nale y przytrzymać 

przycisk potwierdzenia cały czas podczas inicjalizacji pompy ciepła w trakcie uruchamiania, a  wyświetlacz 

przejdzie w stan domyślny. Takim sposobem mo liwy jest dostęp do menu konfiguracja pompy ciepła bez 

hasła u ytkownika.   

Menu 

Ustawienia 

 

żdy hasło jest włączone, po naciśnięciu przycisku potwierdzenia, słowo ustawienia przemieszcza się do 

górnej linii wyświetlacza i w dolnej linii wyświetla się informacja z wprowadzeniem hasła. 
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Ustawienia 

Hasło:****** 

 

Nale y u yć pokrętła wybierania aby ustawić pierwszą literę swojego hasła i krótko nacisnąć przycisk 

potwierdzenia aby przejść do następnego znaku hasła. Nale y powtarzać czynność a  do wprowadzenia 

całego hasła. Następnie przytrzymać przez dłu szy czas przycisk potwierdzenia aby zapisać hasło. Je eli 

zostanie wprowadzone nieprawidłowe hasło, na wyświetlaczu pojawi się:  

Ustawienia 

Nieprawidłowe dane! 

 

A następnie wyświetlacz powróci do wcześniejszego poziomu menu. Je eli hasło jest prawidłowe, to pojawi 

się pierwsza opcja menu ustawienia.  

Ustawienia 

Ustaw. parametrów 

 

Nale y u yć pokrętła, aby wybrać ądane ustawienie na dolnej linii wyświetlacza, a następnie potwierdzić 

przyciskiem, aby wejść do menu.  

Ustawienia parametrów – ustawienia parametrów potrzebnych do działania pompy ciepła. 

Ustawienia interfejsu – ustawienia czasu i parametrów wyświetlacza pompy ciepła.  

Informacja –  informacje dotyczące ustawień i realizowanych funkcji pompy ciepła.  

Ustawienia połączeń – ustawienia parametrów do podłączenia pompy ciepła do sieci LAN/WLAN, jest 

równie  mo liwe połączenie z siecią żSM.  

Hasło użytkownika – ustawianie, włączanie i wyłączanie hasła u ytkownika.  

Ustawienia usługi(ustawienia serwisowe) – ustawienia serwisowe, chronione hasłem.  

Wróć – koniec ustawień pompy ciepła i wyjście z menu.  
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7.1.  Ustawienia parametrów  

To menu pozwala na ustawienie parametrów potrzebnych do funkcjonowania pompy ciepła. żdy urządzenie 

jest w stanie domyślnym, nale y nacisnąć przycisk potwierdzenia, aby wejść do menu głównego i za 

pomocą pokrętła wybrać menu ustawienia.  

 

Menu 

Ustawienia 

 

Po otwarciu tego menu słowo ustawienia przenosi się do górnej linii wyświetlacza, natomiast na dolnej linii 

wyświetla się ustawienia parametrów 

Ustawienia 

Ustawienia parametrów 

 

Po otwarciu tego menu słowo ustawienia parametrów przenosi się do górnej linii wyświetlacza, a na 

wyświetlaczu ukazuje się: 

Ustawienia parametrów 

Ustawienia grzania 

 

Następnie przewijając rolką przechodzi się do następujących opcji pompy ciepła.  

Ustawienia grzania – ustawienia priorytetów i trybów sterowania grzania pompą ciepła.  

Ustawienia temperatur – ustawienia parametrów temperaturowych pompy ciepła. 

Ustawienia taryfy – ustawienia pracy pompy ciepła według taryfy energii elektrycznej.  

Tryb biwalentny – ustawienia warunków stosowania dodatkowego ródła ogrzewania.  

Wróć – zamknięcie menu ustawień parametrów.  
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7.1.1. Ustawienia grzania  

To menu pozwala na ustawienia parametrów pracy grzewczej pompy ciepła. żdy urządzenie jest w stanie 

domyślnym, nale y nacisnąć przycisk potwierdzenia, aby wejść do menu głównego i za pomocą pokrętła 

wybrać menu ustawienia.  

Menu 

Ustawienia 

 

Po otwarciu tego menu słowo ustawienia przenosi się do górnej linii wyświetlacza, natomiast na dolnej linii 

wyświetla się ustawienia parametrów. 

 

Ustawienia 

Ustawienia parametrów 

 

Po otwarciu tego menu słowo ustawienia parametrów przenosi się do górnej linii wyświetlacza, a na 

wyświetlaczu ukazuje się: 

Ustawienia parametrów 

Ustawienia grzania 

 

Po otwarciu tego menu, słowo ustawienia grzania przenosi się do górnej linii wyświetlacza, a na 

wyświetlaczu pojawia się: 

Ustawienia grzania 

Min. zapas C.W.U. [%] 

 

U ywając pokrętła wybierania i przycisku potwierdzenia mo na wybrać i otworzyć następujące opcje dla 

ustawień grzania.  

Minimalny zapas C.W.U. [%]  – ustawienia minimalnej ilości C.W.U., która powinna się znajdować w 

zbiorniku na końcu ka dego cyklu grzania.     

Korekta temperatury – to menu pozwala na ustawienia przesunięcia temperatury w zale ności od pory dnia, 

dnia, tygodnia lub od daty.  
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Krzywa grzania – ustawienia krzywej grzania dla jednego lub dwóch obiegów grzewczych pompy ciepła.  

Czas pracy funkcji PC - ustawienia priorytetów dla pracy pompy ciepła. 

Tryb grzania  – to menu pozwala na ustawienie trybu regulacji temperatury pompy ciepła.  

Wróć – zamknięcie menu ustawień grzania.  

 

Ustawianie zapasu C.W.U. na koniec cyklu grzewczego pompy ciepła.  

Parametr ten pozwala na ustawianie minimalnego zapasu C.W.U., który powinien być w zbiorniku na 

koniec ka dego cyklu grzania. Wartość 0% odpowiada początkowej temperaturze wody u ytkowej, w której 

pompa uruchamia ogrzewanie, natomiast 100% odpowiada zakończeniu grzania C.W.U. Pod koniec cyklu 

ogrzewania, je eli temperatura wody u ytkowej w zbiorniku jest ni sza ni  zadana wartość, nie zatrzymuje 

pompy ciepła i przełącza w tryb ogrzewania ciepłej wody u ytkowej i podgrzewa ciepła wodę do 

temperatury zadanej (do 100%).     

Ustawienia grzania 

Min. zapas C.W.U. [%] 

 

Po otwarciu tego menu, wyświetlacz pokazuje: 

Min. zapas C.W.U. [%] 

xx 

 

żdzie xx oznacza wartość % utrzymania wymaganej temperatury wody u ytkowej. Nale y u yć pokrętła, 

aby ustawić wartości w zakresie od 0 do 99%. Następnie zatwierdzić ustawioną wartość przyciskiem 

potwierdzenia.   

Min. zapas C.W.U. [%] 

Zapisać ? T/N 

 

Naciskając przycisk potwierdzenia, zapisują się ustawienia. Następnie komunikat potwierdzający poprawne 

zapisanie i wyświetlacz powróci o jeden poziom wstecz.    

Ustawienia grzania 

Min. zapas C.W.U. [%] 
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U ywając pokrętła mo na wybrać i ustawiać inne parametry ogrzewania, lub wybrać i zatwierdzić opcję 

wróć aby opuścić ustawienia pompy ciepła.  

 

Korekta temperatury pracy grzewczej.  

To menu pozwala na dostosowywanie zamiany temperatury w budynku, w zale ności od pory dnia, dnia, 

tygodnia lub daty. Według przechowywanych korekt i wybranego trybu, elektronika sterująca dostosowuje 

temperaturę wody w obiegu grzewczym (tryb pogodowy lub referencyjne pomieszczenie). Pozwala to na 

zmniejszenie temperatury na przykład w nocy, w przypadku braku ludzi w budynku (wyjazd, praca, urlop). 

Dla dziennej i tygodniowej opcji dostępne są 4 rejestry korekty temperatury. Ka dy rejestr obejmuje do 8 

dziennych i 56 tygodniowych korekt. Aby wybrać bie ący rejestr korekcyjny istnieje konieczność 

odszukania go w pamięci urządzenia. 

Ustawienia grzania 

Korekta temperatury 

 

Po otwarciu tego menu, wyświetlacz pokazuje: 

Korekta temperatury 

Aktualny rejestr 

 

U ywając pokrętła, mo na wybrać ądany tryb korekt temperatury pompy ciepła.  

Aktualny rejestr – wybór jednego z czterech rejestrów korekty temperatury, ka dy mo e pomieścić do 8 

dziennych i 56 tygodniowych temperatur.  

Dzienny – ustawianie korekty temperatury wody grzewczej stosowany do temperatury określonej przez 

algorytm sterowania z 24 godzinnym przedziałem.  

Tygodniowy – ustawianie korekty temperatury wody grzewczej stosowany do temperatury określonej przez 

algorytm sterowania z tygodniowym odstępem.  

Według daty – ustawianie korekty temperatury wody grzewczej stosowany do temperatury określonej przez 

algorytm sterowania z odstępem określonym przez datę. 

Wróć – zamknięcie menu ustawień korekty temperatur.   
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Wybór aktualnego rejestru korekty temperatury.  

Ta opcja jest przeznaczona, aby wybrać bie ący rejestr korekt temperatur.  

Ustawienia grzania 

Korekta temperatury 

 

Po otwarciu tego menu, wyświetlacz pokazuje: 

 

 

Po otwarciu tego menu, wyświetlacz pokazuje: 

Korekta temperatury 

x 

 

Na pozycji x mo na wybrać numer rejestru 0 – 3. Następnie nale y zatwierdzić ustawioną wartość.  

Aktualny rejestr 

Zapisać ? T/N 

 

Naciskając przycisk potwierdzenia, zapisują się ustawienia. Następnie komunikat potwierdzający poprawne 

zapisanie i wyświetlacz powróci o jeden poziom wstecz.    

Korekta temperatury 

Aktualny rejestr 

 

U ywając pokrętła wybierania mo na kontynuować tworzenie kolejnych korekt temperatury. 

 

Dzienna korekta temperatury ogrzewania.  

To menu pozwala na ustawienie do 8 dziennych korekt temperatur wody grzewczej w jednym lub dwóch 

obiegach grzewczych, dla trybu kontroli pogodowej i do 8 dziennych korekt dla temperatury powietrza w 

pomieszczeniu referencyjnym. Wszystkie korekty wprowadzane są do zestawu aktualnego rejestru i są 

Korekta temperatury 

Aktualny rejestr 
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oddzielne dla sterowania za pomocą trybu kontroli pogodowej i temperatury powietrza w pomieszczeniu 

referencyjnym.  

Ustawienia grzania 

Korekta temperatury 

 

Po otwarciu tego menu, wyświetlacz pokazuje: 

Korekta temperatury 

Dzienna 

 

Po otwarciu tego menu, wyświetlacz pokazuje: 

Dzienna 

Widok 

 

U ywając pokrętła, mo na wybrać następujące opcje dziennych korekt temperatur.   

Widok – opcja ta pozwala na przeglądanie i edycję dziennej korekty temperatury, przechowywaną w 

wybranym rejestrze.  

Usuń wszystko – opcja ta pozwala na usunięcie wszystkich codziennych korekt temperatur 

przechowywanych w wybranym rejestrze.  

Uruchom – opcja ta pozwala na włączenie ustawionej korekty temperatury do kontroli ogrzewania.  

Wróć – zamknięcie menu ustawień korekty temperatur.   

 

Przeglądanie i edycja dziennej korekty temperatury ogrzewania.  

Opcja ta pozwala na przeglądanie i edycję dziennych korekt temperatur przechowywanych w aktualnie 

wybranym rejestrze.  

Ustawienia grzania 

Korekta temperatury 
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Po otwarciu tego menu, wyświetlacz pokazuje: 

Korekta temperatury 

Dzienna 

 

Po otwarciu tego menu, wyświetlacz pokazuje: 

Dzienna 

Widok 

 

Po otwarciu tego menu, je eli wybrano tryb sterowania pogodowego, na wyświetlaczu pojawi się: 

Widok     EQ1   EQ2 

00     --:--   -.-       -.- 

   

W trybie ogrzewania w zale ności od temperatury w pomieszczeniu referencyjnym tylko wartość dT zmiany 

temperatury, będzie wyświetlona zamiast dwóch temperatur źQ1 i źQ2. Je eli nie stosuje się korekty, 

pojawi się 00 w miejscu korekty numer seryjny  i dane początkowe dla wartości korekty dla pierwszego i 

drugiego obiegu grzewczego są puste. Naciskając krótko przycisk potwierdzenia wprowadza się pierwszą 

korektę itd.  

Edycja    EQ1   EQ2 

00     --:--   -.-       -.- 

 

Naciskając przycisk potwierdzenia zatwierdza się opcję edytuj, pulsuje kursor na pierwszej pozycji korekty 

począwszy od godziny. U ywając pokrętła, ustawia się ądaną godzinę, krótkie naciśnięcie przycisku 

potwierdzenia powoduje przejście o jedną pozycję dalej. W trybie ogrzewania za pomocą kontroli 

pogodowej, mo na ustawić korektę temperatury wody podgrzewanej w pierwszym obiegu. U ywając 

pokrętła mo na ustawić korektę w zakresie od -9,9 do +9,9⁰C. Naciskając krótko przycisk potwierdzenia, 

mo na ustawić korektę temperatury wody w drugim obiegu. W trybie ogrzewania w zale ności od 

temperatury w pomieszczeniu referencyjnym, mo na ustawić dT korekty, ale w zakresie od -4,9 do + 4,9⁰C.  

Przykład: korekta sterowania pogodowego   

Edycja        EQ1   EQ2 

00    05:30   -2,0    -4,0 
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Wprowadzane zmiany mogą być zapisane do bie ącego rejestru przez długie naciśnięcie przycisku 

potwierdzenia.  

Edycja    

Dodaj     

 

Naciskając przycisk potwierdzenia, zapisują się ustawienia. Następnie komunikat potwierdzający poprawne 

zapisanie i wyświetlacz powróci o jeden poziom wstecz.    

Dzienny   

Widok  

   

Naciskając przycisk potwierdzenia w obecnym rejestrze,  dostępna jest pierwsza w dzienniku korekta z 

numerem 01.  

W tym przykładzie, oznacza to, e od 05:30 temperatura wody grzewczej EQ1 w pierwszym obiegu 

grzewczym TE1 jest zmniejszona o 2,0⁰C, a temperatura wody grzewczej w drugim obiegu EQ2 TE2 

zmniejsza się o 4,0⁰C. W celu dokonania innej codziennej korekty, nale y nacisnąć przycisk potwierdzenia. 

Wyświetlacz pokazuje opcję wyświetlania nowej korekty w ustalonym czasie, a temperatura zmienia się od 

poprzedniej korekty.  

Przykład: dla sterowania pogodowego, ale równie  dla sterowania zale nie od temperatury powietrza w 

pomieszczeniu, tylko jedna zmiana temperatury dT pojawia się zamiast dwóch temperatur źQ1 i źQ2.  

Widok     EQ1   EQ2 

00    05:30   -2,0    -4,0 

 

Naciskając przycisk potwierdzenia, wyświetlacz zmienia się z widoku do edycji.  

Edycja     EQ1   EQ2 

00    05:30   -2,0    -4,0 

 

Je eli aktualny rejestr nie zawiera adnych korekt, mo na u yć pokrętła wybierania, aby wybrać opcję usuń 

oprócz edytuj i wróć. Opcja usuń słu y do usunięcia wyświetlanych korekt. Po zatwierdzeniu opcji edycja, 

kursor pulsuje na początku korekty którą jest godzina.  
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Dla przykładu: mo na zmodyfikować pierwszą korektę.  

Edycja        EQ1   EQ2 

00    09:00   -5,0    -7,0 

 

Naciskając przycisk potwierdzenia na dłu szy czas, mo na dodać numer korekty 02 do aktualnego rejestru.  

Edycja    

Dodaj     

 

Mo na kontynuować w ten sposób a  tworząc maksymalną ilość korekt.  

 

Usuwanie wszystkich dziennych korekt temperatury ogrzewania.  

Ta opcja pozwala usunąć wszystkie codzienne korekty temperatury przechowywane w bie ącym rejestrze. 

Ustawienia grzania 

Korekta temperatury 

 

Po otwarciu tego menu, wyświetlacz pokazuje: 

Korekta temperatury 

Dzienna 

 

Po otwarciu tego menu, nale y wybrać: 

Dzienna 

Usuń wszystko 

 

Po zatwierdzeniu pojawi się: 

Dzienna 

Zapisać ? T/N 
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Kursor pulsuje na T (TAK). Nale y przytrzymać przycisk potwierdzenia. Następnie komunikat 

potwierdzający poprawne zapisanie i wyświetlacz powróci o jeden poziom wstecz.    

 

Aktywacja codziennej korekty temperatury ogrzewania.  

Ta opcja pozwala na aktywację (włączenie) zbioru dziennych korekt temperatur do sterowania 

ogrzewaniem.  

Ustawienia grzania 

Korekta temperatury 

 

Po otwarciu tego menu, wyświetlacz pokazuje: 

Korekta temperatury 

Dzienna 

 

Otwierając dane menu, istnieje mo liwość aktywacji dobowej korekty temperatury, która jest zapisana w 

aktualnym rejestrze w wybranym trybie sterowania ogrzewaniem.  

Dzienna 

Uruchom 

 

Po otwarciu tego menu, wyświetlacz pokazuje: 

Uruchom 

NIE 

 

Kursor pulsuje na pozycji NIź. Nale y u yć pokrętła aby zmienić opcję na TAK, a następnie zatwierdzić 

przyciskiem potwierdzenia. Następnie komunikat potwierdzający poprawne zapisanie i wyświetlacz powróci 

o jeden poziom wstecz.    

Dzienna 

Uruchom 
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Je eli dzienna korekta temperatury została aktywowana w pogodowym sterowaniu systemem grzewczym, to 

zgodnie z czasem ustawionym w korekcie zacznie obowiązywać korekta. Je eli wybrana jest opcja 

sterowanie systemem grzewczym w zale ności od temperatury w pomieszczeniu referencyjnym, to 

aktywowana dzienna korekta dodawana jest wymagań temperatury w pomieszczeniu referencyjnym.  

 

Dezaktywacja codziennej korekty temperatury ogrzewania.  

Aby dezaktywować dzienna korektę temperatury, konieczne jest aby wybrać opcję aktywacji korekty 

temperatury, jak opisano powy ej, a następnie zatwierdzić opcję domyślną (NIź).  

Uruchom 

NIE 

 

Po zatwierdzeniu takiej opcji, dzienna korekta  temperatury jest nieaktywna i ogrzewanie będzie sterowane 

w zale ności od wybranego trybu sterowania.  

 

Tygodniowa korekta temperatury ogrzewania. 

To menu pozwala na ustawienie do 56 korekt temperatur wody grzewczej w jednym lub dwóch obiegach 

grzewczych, dla temperatury określonej przez algorytm kontroli w ciągu jednego tygodnia. Wszystkie 

korekty wprowadzane są do zestawu aktualnego rejestru i są oddzielne dla sterowania za pomocą trybu 

kontroli pogodowej i temperatury powietrza w pomieszczeniu referencyjnym.  

Ustawienia grzania 

Korekta temperatury 

 

Po otwarciu tego menu, wyświetlacz pokazuje: 

Korekta temperatury 

Tygodniowa 

 

Po otwarciu tego menu, słowo tygodniowa przenosi się do górnej linii, a dolna linia wyświetlacza wskazuje 

pierwszą opcję korekty temperatury. 
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Tygodniowa 

Widok 

 

Za pomocą pokrętła wybierania, mo na wybrać następujące opcje tygodniowej korekty temperatury: 

Widok – opcja ta pozwala na przeglądanie i edycję tygodniowej korekty temperatury przechowywanej w 

wybranym rejestrze.  

Usuń wszystko – opcja ta pozwala na usunięcie wszystkich tygodniowych  korekt temperatur 

przechowywanych w wybranym rejestrze.  

Uruchom – opcja ta pozwala na włączenie ustawionej korekty temperatury do kontroli ogrzewania.  

Wróć – zamknięcie menu ustawień korekty temperatur.   

 

Przeglądanie i edycja tygodniowej korekty temperatury ogrzewania.  

Do przeglądania, aktywacji i usuwania tygodniowej korekty temperatury stosuje się takie same zasady jak w 

przypadku dziennej korekty temperatury, opisanej powy ej.  

Opcja ta pozwala na przeglądanie i edycję tygodniowej korekty temperatur przechowywanych w aktualnie 

wybranym rejestrze.  

Ustawienia grzania 

Korekta temperatury 

 

Po otwarciu tego menu, wyświetlacz pokazuje: 

Korekta temperatury 

Tygodniowa 

 

Po otwarciu tego menu, wyświetlacz pokazuje: 

Tygodniowa 

Widok 
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Po otwarciu tego menu, je eli wybrano tryb sterowania pogodowego, na wyświetlaczu pojawi się: 

Widok     EQ1   EQ2 

00Po     --:--   -.-       -.- 

 

W trybie ogrzewania w zale ności od temperatury w pomieszczeniu odniesienia tylko wartość dT 

temperatury będzie wyświetlana zamiast dwóch temperatur źQ1 i źQ2. Liczba 00 oznacza, e nie jest 

przechowywana tygodniowa korekta w aktualnym rejestrze. Nale y przycisnąć przycisk potwierdzenia, aby 

edytować pierwszą tygodniowa korektę temperatury.  

Edycja     EQ1   EQ2 

00Po     --:--   -.-       -.- 

 

Naciskając przycisk potwierdzenia zatwierdza się opcję edytuj, pulsuje kursor na pierwszej pozycji korekty. 

W trybie ogrzewania za pomocą kontroli pogodowej, mo na ustawić korektę temperatury wody 

podgrzewanej w pierwszym obiegu. U ywając pokrętła mo na ustawić korektę w zakresie od -9,9 do 

+9,9⁰C. Naciskając krótko przycisk potwierdzenia, mo na ustawić korektę temperatury wody w drugim 

obiegu. W trybie ogrzewania w zale ności od temperatury w pomieszczeniu referencyjnym, mo na ustawić 

dT korekty, ale w zakresie od -9,9 do + 9,9⁰C.  

Pozostałe opcje tak jak w przypadku dziennej korekty temperatury. 

 

Korekta temperatury ogrzewania według daty. 

To menu pozwala ustawić datę i czas, według których dzienne lub tygodniowe korekty będą stosowane. 

Pozwala to, na przykład, aby ustawić ni szy poziom ogrzewanie przed wyjazdem na wakacje i skorzystać z 

korekty według daty, by przed powrotem przywrócić rzeczywisty program grzewczy. Podczas tworzenia 

korekty według daty, nale y równie  podać numer rejestru oraz typ programu do regulacji ogrzewania. 

Wszystkie korekty są oddzielne dla sterowania za pomocą trybu kontroli pogodowej i temperatury powietrza 

w pomieszczeniu referencyjnym.  

Ustawienia grzania 

Korekta temperatury 
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Po otwarciu tego menu, wyświetlacz pokazuje: 

Korekta temperatury 

Według daty 

 

Po otwarciu tego menu, słowa według daty przenoszą się do górnej linii, a dolna linia wyświetlacza 

wskazuje pierwszą opcję korekty temperatury. 

Według daty 

Widok 

 

Za pomocą pokrętła wybierania, mo na wybrać następujące opcje korekty temperatury: 

Widok – opcja ta pozwala na przeglądanie i edycję  korekty temperatury według daty przechowywanej w 

wybranym rejestrze.  

Usuń wszystko – opcja ta pozwala na usunięcie wszystkich korekt temperatur według daty 

przechowywanych w wybranym rejestrze.  

Uruchom – opcja ta pozwala na włączenie ustawionej korekty temperatury do kontroli ogrzewania.  

Wróć – zamknięcie menu ustawień korekty temperatur.   

 

Przeglądanie i edycja korekty temperatury ogrzewania według daty.  

To menu pozwala na przeglądanie i edycję daty, godziny, numeru rejestru, który zawiera rodzaj (dzienna lub 

tygodniowa) korekty temperatury. Po wybraniu opcji korekt temperatury według daty wyświetlacz 

pokazuje: 

Według daty 

Widok 

 

Po otwarciu tego menu, je eli korekta nie jest kompletna to na wyświetlaczu pojawi się: 

yy/mm/dd hh:mm data 

 --/--/--          --:--    Dz Rx 

 



32 

 

Naciskając przycisk potwierdzenia, następnie u ywając pokrętła mo na wybrać i ustawić: rok, miesiąc, 

dzień, godzinę i minuty, kiedy korekta temperatury według daty powinna się rozpocząć. Następnie określa 

się rodzaj korekty (dzienna lub tygodniowa) oraz numer rejestru (pozycja x). 

Dla przykładu: 

yy/mm/dd hh:mm data 

 13/02/10   08:00   Dz R1 

 

Naciskając przycisk potwierdzenia przez dłu szy czas skutkuje wyświetleniem  

Według daty 

Zapisać  

 

Po zatwierdzeniu pojawi się komunikat 

Według daty 

Zapisać? T/N 

 

Kursor pulsuje na T (TAK). Nale y przytrzymać przycisk potwierdzenia. Następnie komunikat 

potwierdzający poprawne zapisanie i wyświetlacz powróci o jeden poziom wstecz.    

Je eli zostanie otwarty zapisany rejestr korekt, mo na wybrać opcje: widok, usuń, uruchom lub wróć.  

Pozostałe funkcje jak powy ej.  

 

Ustawianie krzywej grzewczej pogodowego sterowania pompą ciepła.  

Aby osiągnąć maksymalny komfort cieplny w ogrzewanych pomieszczeniach, pompa ciepła dopasowuje 

temperaturę wody grzewczej w zale ności od temperatury zewnętrznej. Mo na ustawić krzywą grzewczą 

dla jednego lub dwóch obiegów grzewczych. Ka da krzywa składa się z czterech punktów, które mo na 

regulować w szerokim zakresie, zapewniając osiągniecie wymaganego komfortu cieplnego. Ka dy punkt 

określony jest przez temperaturę powietrza zewnętrznego (AT) i temperaturę wody grzewczej (WT).  

Kształt krzywej grzewczej ukazano poni ej: 
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W widoku domyślnym , nale y u yć przycisku potwierdzenia, aby wejść do menu głównego i  u ywając 

pokrętła otworzyć menu ustawień grzania. Następnie ustawienia krzywej grzewczej.  

Ustawienia grzania 

Krzywa grzania 

 

Po zatwierdzeniu, wyświetlacz oferuję ustawienie pierwszego punktu krzywej grzewczej.  

Krzywa grzania 1 

Punk obiegu       A 

 

Kursor pulsuje na pozycji punktu A. Naciskając przycisk potwierdzenia, ustawia się pierwsze parametry 

krzywej grzania i pojawia się   

Punk obiegu    1/A 

AT= XXX.X   WT= XX.X 

 

Kursor pulsuje na temperaturze powietrza AT. U ywając pokrętła mo na ustawić temperaturę powietrza dla 

pierwszego punktu. Punkty są rozmieszczone w określonym porządku, od najni szej temperatury do 

wartości dodatnich. Po ustawieniu temperatury powietrza dla pierwszego punktu, nale y nacisnąć krótko 

klawisz potwierdzenia, aby ustawić temperaturę wody dla pierwszego punktu. Następnie nale y 

przytrzymać klawisz przez dłu szy czas, aby zakończyć instalację pierwszego punktu krzywej grzewczej. 
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Mo na ustawić temperaturę powietrza w zakresie od -30,0 do +30,0⁰C, oraz temperaturę wody w zakresie 

od 5 do 60⁰C, wyświetlacz uka e: 

Punk obiegu    1/A 

Zapisać?  T/N 

 

Kursor pulsuje na T (TAK). Nale y przytrzymać przycisk potwierdzenia. Następnie komunikat 

potwierdzający poprawne zapisanie i wyświetlacz powróci o jeden poziom wstecz.    

Krzywa grzania 1 

Punk obiegu       A 

 

U ywając pokrętła, mo na ustawić pozostałe punkty, pierwszej a potem drugiej krzywej grzewczej. Po 

ustawieniu wszystkich punktów, obu krzywych, nale y u yć opcję wróć, aby opuścić menu.  

Ustawienia grzania 

Krzywa grzania 

 

Następnie mo na u yć pokrętła, aby wybrać i ustawić pozostałe parametry ogrzewania, lub mo na wybrać i 

zatwierdzić opcje wróć, aby wyjść z ustawień i powrócić do stanu domyślnego.  

 

Ustawianie czasu pracy funkcji pompy ciepła. 

To menu pozwala na ustawianie priorytetów grzewczych ka dego obiegu grzewczego. Nale y wybrać 

ustawienia czasu pracy funkcji pompy ciepła.  

Ustawienia grzania 

Priorytet pracy PC 

 

Po otwarciu tego menu, wyświetlacz pokazuje obiegi grzewcze zgodnie z konfiguracją pompy ciepła.  

Na przykład: U ycie jednego lub dwóch obiegów grzewczych, ciepłej wody u ytkowej oraz ogrzewania 

wody w basenie. 

Priorytet pracy PC  

TE1=x   CWU=x   Basen=x 
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Znak x określa numer 0-3 określający priorytet ka dego obiegu grzewczego. Nale y u yć pokrętła, aby 

ustawić priorytet pierwszego obiegu. Następnie krótko przycisk potwierdzenia, aby ustawić priorytet 

drugiego układu i w podobny sposób ustawić trzeci obieg.  

0 - obieg nie jest ogrzewany 

1- najni szy priorytet do ogrzewania obiegu 

2- średni priorytet do ogrzewania obiegu 

3- najwy szy priorytet do ogrzewania obiegu 

Po ustawieniu wymaganych priorytetów, nale y przytrzymać przez dłu szy czas, aby zapisać zestaw 

priorytetów.  

Priorytet pracy PC  

Zapisać ? T/N 

 

Kursor pulsuje na T (TAK). Nale y przytrzymać przycisk potwierdzenia. Następnie komunikat 

potwierdzający poprawne zapisanie i wyświetlacz powróci o jeden poziom wstecz.    

Ustawienia grzania 

Priorytet pracy PC 

 

U ywając pokrętła, mo na wybrać i ustawić pozostałe parametry pracy ogrzewania, lub mo na wybrać i 

zatwierdzić opcję wróć, aby wyjść z ustawień i wrócić do stanu domyślnego.  

 

Ustawianie trybu grzewczego pompy ciepła. 

To menu pozwala na ustawienia trybu kontroli temperatury pompy ciepła.  

Ustawienia grzania 

Tryb grzania 

 

Po zatwierdzeniu pojawi się  

Tryb grzania 

Regulacja pogodowa 
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U ywając pokrętła mo na wybrać następujące opcje: 

Regulacja pogodowa – ogrzewanie sterowane pogodowo; menu ustawień umo liwia ustawianie krzywych 

grzewczych dla dwóch obiegów grzewczych. 

Regulacja pogodowa+ temp.pomieszcz – ogrzewanie sterowane pogodowo, korygowane w zale ności od 

temperatury w pomieszczeniu odniesienia. 

Temp. odniesienia – ustawianie temperatury w pomieszczeniu odniesienia w zakresie od 15,0 do 30,0⁰C. 

Tryb awaryjny – aktywacja trybu awaryjnego. 

Wróć – zamknięcie menu ustawień trybu grzania.  

Po zatwierdzeniu wybranego trybu, pojawi się komunikat. 

Regulacja pogodowa 

Nie 

 

Mo na u yć pokrętła wybierania, aby przełączyć z opcji Nie na Tak dla wybranego trybu. Po zatwierdzeniu pojawi się 

komunikat. 

Regulacja pogodowa 

Zapisać ? T/N 

 

Kursor pulsuje na T (TAK). Nale y przytrzymać przycisk potwierdzenia. Następnie komunikat 

potwierdzający poprawne zapisanie i wyświetlacz powróci o jeden poziom wstecz.    

Tryb grzania 

Regulacja pogodowa 

 

Mo na skorzystać z tej procedury, aby ustawić Regulacja pogodowa+temp.pomieszcz oraz tryb awaryjny. 

 

7.1.2. Ustawienia parametrów pompy ciepła 

To menu pozwala na ustawianie stałych temperatur dla sterowania pompa ciepła.  

Menu  

Ustawienia 
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Po zatwierdzeniu pojawi się. 

Ustawienia 

Ustaw. parametrów 

 

Po otwarciu tego menu, mo na wybrać opcję ustawienia temperatury. 

Ustaw. Parametrów 

Ustawienia temp. 

 

Po otwarciu tego menu, słowa ustawienia temperatury przenosi się do górnej linii, a na wyświetlaczu 

ukazuje się. 

Ustawienia temp. 

Temp.pocz.trybu CWU 

 

Za pomocą pokrętła wybierania i przycisku potwierdzenia mo na wybrać i otworzyć następujące opcje: 

Temp.pocz.trybu CWU – ustawienia dolnej granicy wody u ytkowej (w zbiorniku C.W.U.), przy której 

pompa ciepła zaczyna ogrzewać C.W.U. 

Temp.końc.trybu CWU – ustawienia górnej granicy wody u ytkowej (w zbiorniku C.W.U.), przy której 

pompa ciepła kończy ogrzewać C.W.U. 

Temp.pocz.trybu CO – ustawienia dolnej granicy wody grzewczej (w zbiorniku wody C.O.), przy której 

pompa ciepła zaczyna ogrzewać wodę C.O.    

Temp.końc.trybu CO – ustawienia górnej granicy wody grzewczej (w zbiorniku wody C.O.) przy której 

pompa ciepła kończy ogrzewać wodę C.O. 

Temp.pocz.chłodzenia – ustawianie temperatury wody grzewczej, przy której pompa ciepła zaczyna 

chłodzenie wody C.O. 

Temp.końc.chłodzenia – ustawianie temperatury wody grzewczej, przy której pompa ciepła kończy 

chłodzenie wody C.O. 

Temp.pocz.basen – ustawianie temperatury wody w basenie, przy której pompa ciepła zaczyna grzanie wody 

w basenie 
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Temp.końc.basen – ustawianie temperatury wody w basenie, przy której pompa ciepła kończy grzanie wody 

w basenie 

Delta poczt.solar  – ustawianie ró nicy pomiędzy temperaturą ogrzewania systemu solarnego i początkowej 

temperatury wody w zbiorniku ogrzewanego przez system solarny 

Delta końc.solar – ustawianie ró nicy pomiędzy temperaturą ogrzewania systemu solarnego i końcowej 

temperatury wody w zbiorniku ogrzewanego przez system solarny 

Wróć – zamknięcie menu ustawień temperatur   

 

Ustawianie temperatury początkowej dla C.W.U. i C.O. 

To menu pozwala ustawić minimalną temperaturę, poni ej której, je eli nie ma ograniczeń, następuje 

włączenie urządzenia w danym trybie. Uruchomienie pompy mo e być opó nione, na przykład, je eli nie 

upłynął minimalny czas od ostatniej pracy urządzenia, gdy stany graniczne zostaną osiągnięte lub dla 

wysokiej taryfy energii elektrycznej (je eli te warunki są aktywne).  

U ywając pokrętła, nale y ustawić ądaną temperaturę w zakresie od 0 do 65⁰C.  

 

Ustawianie temperatury końcowej dla C.W.U. i C.O. 

To menu pozwala ustawić maksymalną temperaturę, powy ej której następuje wyłączenie urządzenia w 

danym trybie.  

U ywając pokrętła, nale y ustawić ądaną temperaturę w zakresie od 0 do 65⁰C.  

 

Ustawianie temperatury początkowej dla chłodzenia. 

To menu pozwala na ustawienie maksymalnej temperatury wody grzewczej w trybie chłodzenia. Kiedy 

temperatura osiągnie wy szą wartość ni  ustawiona to pompa ciepła załączy się w trybie chłodzenia.  

U ywając pokrętła, nale y ustawić ądaną temperaturę w zakresie od 5,0 do 35,0⁰C.  
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Ustawianie temperatury końcowej dla chłodzenia. 

To menu pozwala na ustawienie minimalnej temperatury wody grzewczej w trybie chłodzenia. Kiedy 

temperatura osiągnie ni szą wartość ni  ustawiona to pompa ciepła wyłączy się.   

U ywając pokrętła, nale y ustawić ądaną temperaturę w zakresie od 5,0 do 35,0⁰C.  

 

 Ustawianie temperatury początkowej dla ogrzewania wody w basenie. 

To menu pozwala ustawić minimalną temperaturę, poni ej której, je eli nie ma ograniczeń, następuje 

włączenie urządzenia w danym trybie. Uruchomienie pompy mo e być opó nione, na przykład, je eli nie 

upłynął minimalny czas od ostatniej pracy urządzenia, gdy stany graniczne zostaną osiągnięte lub dla 

wysokiej taryfy energii elektrycznej (je eli te warunki są aktywne).  

U ywając pokrętła, nale y ustawić ądaną temperaturę w zakresie od 5,0 do 35,0⁰C.  

 

Ustawianie temperatury końcowej  dla ogrzewania wody w basenie. 

To menu pozwala ustawić maksymalną temperaturę, powy ej której następuje wyłączenie urządzenia w 

danym trybie.  

U ywając pokrętła, nale y ustawić ądaną temperaturę w zakresie od 5,0 do 35,0⁰C.  

 

Ustawianie różnicy temperatur do włączenia instalacji solarnej.   

To menu pozwala ustawić wymaganą ró nicę między temperaturą czynnika w systemie solarnym a wody w 

zbiorniku wody,  początkującym ogrzewanie tej wody  przez system solarny.  

U ywając pokrętła, nale y ustawić ądaną temperaturę w zakresie od 0 do 25,0⁰C.  

 

Ustawianie różnicy temperatur do wyłączenie instalacji solarnej.   

To menu pozwala ustawić wymaganą ró nicę między temperaturą czynnika w systemie solarnym a wody w 

zbiorniku wody,  kończącym ogrzewanie tej wody  przez system solarny.  

U ywając pokrętła, nale y ustawić ądaną temperaturę w zakresie od 0 do 25,0⁰C.  
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7.1.3. Ustawienia taryf energii elektrycznej. 

Menu to pozwala na ustawianie wpływu niskich i wysokich taryf energii elektrycznej na pracę pompy 

ciepła. Dla przykładu, przy wy szych temperaturach zewnętrznych mo na u yć energii elektrycznej do 

ogrzewania wody u ytkowej, wody grzewczej i wody w basenie, natomiast dla dro szej taryfy lub kiedy 

temperatura zewnętrzna jest ni sza to działania pompy ciepła są ograniczone. Dopuszczalne temperatury dla 

danej taryfy mogą być ustawiane indywidualnie dla ka dego obiegu grzewczego.  

Menu 

Ustawienia 

 

Po otwarciu tego menu, słowo ustawienia przenosi się do górnej linii wyświetlacza, natomiast na dolnej linii 

wyświetli się  

Ustawienia 

Ustaw. parametrów 

 

Następnie wybierając ustawienia parametrów, wyświetli się.  

Ustaw. parametrów 

Ustawienia taryfy 

 

Otwierając to menu, na wyświetlaczu pojawi się.  

Ustawienia taryfy 

Taryfa końc.tryb CWU 

 

U ywając pokrętła wybierania i przycisku potwierdzenia mo na wybrać i otworzyć następujące opcje:  

Taryfa końc.tryb CWU – wyłącza efekt wysokiej taryfy energii elektrycznej do ogrzewania ciepłej wody 

u ytkowej  

Taryfa pocz.tryb CWU – włącza efekt wysokiej taryfy energii elektrycznej do ogrzewania ciepłej wody 

u ytkowej  

Taryfa końc.tryb CO – wyłącza efekt wysokiej taryfy energii elektrycznej do ogrzewania wody grzewczej 

Taryfa pocz.tryb CO – włącza efekt wysokiej taryfy energii elektrycznej do ogrzewania wody grzewczej 
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Taryfa końc.basen  – wyłącza efekt wysokiej taryfy energii elektrycznej do ogrzewania wody w basenie 

Taryfa pocz.basen  – włącza efekt wysokiej taryfy energii elektrycznej do ogrzewania wody w basenie 

Wróć – wyjście z ustawień wpływu taryfy na pracę pompy ciepła  

 

Wyłączanie efektu wpływu taryfy na ogrzewanie ciepłej wody użytkowej przez pompę ciepła.  

To menu pozwala na ustawienie dolnej granicy temperatury zewnętrznej, poni ej której pompa ciepła będzie 

podgrzewała ciepłą wodę u ytkową nie zale nie od wpływu wysokiej taryfy energii elektrycznej. Je eli 

temperatura zewnętrzna jest powy ej ustalonej wartości to woda będzie podgrzewana tylko przy ni szej 

taryfie. Przy wzroście temperatury na zewnątrz, wpływ taryfy jest aktywny, gdy temperatura na zewnątrz 

przekracza limit warunkujący działanie taryfy. żranica temperatury, która umo liwi działanie taryfy musi 

być ustawiona około 2⁰C wy szej od limitu temperatury wyłączającego taryfę (histereza).  

 

U ywając pokrętła, nale y ustawić ądaną temperaturę w zakresie od -30,0 do +30,0⁰C.  

 

Włączanie efektu wpływu taryfy na ogrzewanie ciepłej wody użytkowej przez pompę ciepła.  

Je eli temperatura zewnętrzna spadnie poni ej zadanego limitu, blokującego działanie taryfy na ogrzewanie 

ciepłej wody u ytkowej, pompa ciepła podgrzeje ciepłą wodę u ytkową niezale nie do taryfy. Je eli 

temperatura na zewnątrz jest powy ej ustalonego limitu, który umo liwia działanie taryfy, c.w.u. będzie 

podgrzewana wyłącznie w niskiej taryfie.  

U ywając pokrętła, nale y ustawić ądaną temperaturę w zakresie od -30,0 do +30,0⁰C.  
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Wyłączanie efektu wpływu taryfy na ogrzewanie wody grzewczej przez pompę ciepła.  

To menu pozwala na ustawienie dolnej granicy temperatury zewnętrznej, poni ej której pompa ciepła będzie 

podgrzewała wodę grzewczą nie zale nie od wpływu wysokiej taryfy energii elektrycznej. Je eli 

temperatura zewnętrzna jest powy ej ustalonej wartości to woda będzie podgrzewana tylko przy ni szej 

taryfie. Przy wzroście temperatury na zewnątrz, wpływ taryfy jest aktywny, gdy temperatura na zewnątrz 

przekracza limit warunkujący działanie taryfy. żranica temperatury, która umo liwi działanie taryfy musi 

być ustawiona około 2⁰C wy szej od limitu temperatury wyłączającego taryfę (histereza).  

U ywając pokrętła, nale y ustawić ądaną temperaturę w zakresie od -30,0 do +30,0⁰C.  

 

Włączanie efektu wpływu taryfy na ogrzewanie wody grzewczej przez pompę ciepła.  

Je eli temperatura zewnętrzna spadnie poni ej zadanego limitu, blokującego działanie taryfy na ogrzewanie 

wody grzewczej, pompa ciepła podgrzeje wodę grzewczą niezale nie do taryfy. Je eli temperatura na 

zewnątrz jest powy ej ustalonego limitu, który umo liwia działanie taryfy, woda grzewcza będzie 

podgrzewana wyłącznie w niskiej taryfie.  

U ywając pokrętła, nale y ustawić ądaną temperaturę w zakresie od -30,0 do +30,0⁰C.  

 

Wyłączanie efektu wpływu taryfy na ogrzewanie wody w basenie przez pompę ciepła.  

To menu pozwala na ustawienie dolnej granicy temperatury zewnętrznej, poni ej której pompa ciepła będzie 

podgrzewała wodę w basenie nie zale nie od wpływu wysokiej taryfy energii elektrycznej. Je eli 

temperatura zewnętrzna jest powy ej ustalonej wartości to woda będzie podgrzewana tylko przy ni szej 

taryfie. Przy wzroście temperatury na zewnątrz, wpływ taryfy jest aktywny, gdy temperatura na zewnątrz 

przekracza limit warunkujący działanie taryfy. żranica temperatury, która umo liwi działanie taryfy musi 

być ustawiona około 2⁰C wy szej od limitu temperatury wyłączającego taryfę (histereza).  

U ywając pokrętła, nale y ustawić ądaną temperaturę w zakresie od -30,0 do +30,0⁰C.  

 

Włączanie efektu wpływu taryfy na ogrzewanie wody w basenie przez pompę ciepła.  

Je eli temperatura zewnętrzna spadnie poni ej zadanego limitu, blokującego działanie taryfy na ogrzewanie 

wody w basenie, pompa ciepła podgrzeje wodę niezale nie od taryfy. Je eli temperatura na zewnątrz jest 
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powy ej ustalonego limitu, który umo liwia działanie taryfy, woda w basenie będzie podgrzewana 

wyłącznie w niskiej taryfie.  

U ywając pokrętła, nale y ustawić ądaną temperaturę w zakresie od -30,0 do +30,0⁰C.  

 

7.1.4. Tryb biwalentny.   

Pompa ciepła wyposa ona jest w pomocniczą grzałkę elektryczną o mocy grzewczej 3kW, która mo e być 

u ywana do ogrzewania wody w przypadku, kiedy moc pompy ciepła jest nie wystarczająca, aby zapewnić 

wymaganą temperaturę ciepłej wody u ytkowej lub wody grzewczej. To dodatkowe ródło ciepła będzie 

równie  wykorzystywane w przypadku awarii parownika lub sprę arki w trybie awaryjnym.  

Menu 

Ustawienia 

 

Po otwarciu tego menu, wyświetlacz pokazuje: 

Ustawienia 

Ustaw. parametrów 

 

Po otwarciu tego menu, wyświetlacz pokazuje: 

Ustaw. parametrów 

Tryb biwalentny 

 

Następnie, po otwarciu tego menu, wyświetli się. 

Tryb biwalentny 

Temp.poczt.biwalentny 

 

U ywając pokrętła wybierania i przycisku potwierdzenia mo na wybrać i otworzyć następujące opcje:  

Temp.poczt.biwalentny – ustawianie temperatury zewnętrznej, poni ej której podgrzewacz pomocniczy 

mo e być u ywany do ogrzewania wody. 

Temp.końc.biwalentny – ustawianie temperatury zewnętrznej, powy ej której podgrzewacz pomocniczy nie 

mo e być u ywany do ogrzewania wody. 
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Opóźnienie biwalentny – ustawianie czasu, po którym będzie włączany podgrzewacz pomocniczy, w 

przypadku niewystarczającej mocy pompy ciepła.  

Wróć – wyjście z ustawień wpływu trybu biwalentnego na pracę pompy ciepła.  

 

Włączanie i wyłączanie pomocniczego podgrzewacza elektrycznego.  

U ywając pokrętła, nale y ustawić ądaną temperaturę mo liwego włączenia i wyłączenia pomocniczego 

podgrzewacza elektrycznego w zakresie od -30,0 do +30,0⁰C.  

 

Opóźnienie włączania pomocniczego podgrzewacza elektrycznego.  

To menu pozwala na ustawienie maksymalnego czasu pracy sprę arki, aby osiągnąć wymaganą temperaturę 

wody, bez u ycia dodatkowego ródła ciepła. Je eli pompa ciepła nie jest w stanie osiągnąć wymaganej 

temperatury wody w określonym czasie, przy niskich temperaturach zewnętrznych, to elektryczny 

podgrzewacz włączy się aby zapewnić wymaganą temperaturę wody.  

U ywając pokrętła, nale y ustawić wartość z zakresu od 0 do 250minut.  

 

7.2. Ustawienia interfejsu. 

To menu pozwala na ustawienie zegara czasu rzeczywistego, ustawienie wyświetlacza, ustawienie 

wyświetlanych funkcji i zmianę języka sterownika.  

Menu  

Ustawienia 

Następnie 

Ustawienia 

Ustaw. interfejsu 

 

Po otwarciu tego menu, wyświetlacz pokazuje: 

Ustaw. interfejsu 

Ustawienia godziny 
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U ywając pokrętła wybierania i przycisku potwierdzenia mo na wybrać i otworzyć następujące opcje:  

Ustawienia godziny – ustawienia godziny, dnia, miesiąca i roku zegara pompy ciepła w formacie  

hh: mm: ss i dd: mm: yy. 

Ustaw. wyświetlacza – ustawienia stopnia podświetlania, kontrastu i czasu bezczynności wyświetlacza. 

Wyświetlane funkcje – ustawienia treści i kolejności wyświetlanych parametrów.  

Wybór języka – ustawianie wersji językowej sterownika pompy ciepła.  

Wróć – wyjście z ustawień interfejsu pompy ciepła.  

Czas bezczynności wyświetlacza z przedziału od 0 do 250 sekund, określa czas po jakim wyświetlacz 

podczas bezczynności obsługi powróci do widoku domyślnego.  

 

Wyświetlane funkcje pompy ciepła to: 

AT – temperatura zewnętrzna  

CT – temperatura skraplacza (parownika)  

CCT – temperatura sprę arki   

SUT – temperatura na ssaniu, mierzona na wylocie z parownika  

AR1 – rezerwa  

IT – temperatura wody na wlocie do pompy ciepła  

OT – temperatura wody na wylocie z pompy ciepła  

DHW – temperatura ciepłej wody u ytkowej  

HeW – temperatura wody grzewczej  

REF – temperatura w pomieszczeniu referencyjnym  

EQ1 – temperatura wody wyjściowej w obiegu  TE1 (grzejniki) 

EQ2 – temperatur  wody wyjściowej w obiegu  Tź2 (ogrzewanie podłogowe) 

POL – temperatura w basenia 

SOL – temperatura systemu solarnego  

ET – temperatura wylotowa z sprę arki  

EOT – temperatura na wylocie  wymiennika EVI  
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Oprócz tych temperatur, ostatnie pięć linii wyświetla 10 parametrów eksploatacyjnych, których nie mo na 

zmienić, są to: 

PQ1 – wymagana temperatura wody wyjściowej w obieguTE1 (grzejniki) 

PQ2 – wymagana temperatura wody wyjściowej w obiegu TE2 (ogrzewanie podłogowe) 

P07 – ciśnienie ssania sprę arki  

T07 – temperatura wlotowa do sprę arki  

P18 – ciśnienie ssania na wlocie do sprę arki  

T18 – temperatura na wlocie do sprę arki  

EkW – moc pobierana przez pompę ciepła 

TkW – moc cieplna pompy ciepła (w kW) 

Q/m – przepływ wody przez pompę ciepła (w litrach / sek) 

COP – współczynnik wydajności pompy ciepła 

 

7.3. Ustawienia konfiguracji i obsługi pompy ciepła.  

To menu pozwala na podgląd konfiguracji i eksploatacji pompy ciepła. 

Menu  

Ustawienia 

 

Następnie 

Ustawienia 

Informacja 

 

Po otwarciu tego menu, wyświetlacz pokazuje: 

Informacja 

Napięcie zasilające 

 

U ywając pokrętła wybierania i przycisku potwierdzenia mo na wybrać i otworzyć następujące opcje:  

Napięcie zasilające – to menu pozwala na podgląd napięcia ka dej fazy, statusu zasilania sieciowego oraz 

aktualnej taryfy. 

Czas pracy taryfy – to menu umo liwia wyświetlanie czasu trwania wysokiej taryfy energii elektrycznej.   



47 

 

Ustawienia sprzętu – to menu pozwala na podgląd konfiguracji obiegu, wersji sterownika oraz numeru 

seryjnego pompy ciepła.  

Lista błędów PC – to menu pozwala wyświetlić listę błędów pompy ciepła.  

Podsumowanie PC – to menu pozwala na podgląd podstawowych statystycznych danych o pracy pompy 

ciepła.  

Wróć – wyjście z menu informacja.  

 

7.3.1. Ustawienia czasu pracy taryfy.  

To menu pozwala na ustawienia charakteru taryfy energii elektrycznej.  

Menu  

Ustawienia 

 

Następnie 

Ustawienia 

Informacja 

 

Po otwarciu tego menu, wyświetlacz pokazuje: 

Informacja 

Czas pracy taryfy 

 

Po otwarciu tego menu, mo na wyświetlić czas rozpoczęcia i czas trwania do czterech odcinków czasu 

wysokiej taryfy. Przykład: trzy odcinki czasu wysokiej taryfy. 

hh:mm/ddd  hh:mm/ddd 

hh:mm/ddd      --:--/--- 
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7.3.2. Konfiguracja i wersja sterownika pompy ciepła.  

To menu dostarcza informacji na temat, zainstalowanych modułów, wersji programu oraz numeru seryjnego 

płyty sterującej.  

Menu  

Ustawienia 

 

Następnie 

Ustawienia 

Informacja 

 

Po otwarciu tego menu, wyświetlacz pokazuje: 

Informacja 

Ustawienia sprzętu 

 

Otwierając menu ustawienia sprzętu dostępne będą opcje: 

Ustawienia sprzętu – wyświetla informację na temat zainstalowanych modułów pompy ciepła. 

Wer. oprogramowania  – wyświetla wersję programu ka dego procesora.  

Numer seryjny – sześciocyfrowy numer seryjny płyty sterującej. 

Wróć – wyjście z menu ustawienia sprzętu. 

 

Wyświetlanie zainstalowanych modułów pompy ciepła.  

Menu dostarcza informację na temat instalacji LAN-portu oraz modułu żSM.  

Informacja 

Ustawienia sprzętu 

 

Po otwarciu tego menu, na wyświetlaczu pojawi się LAN oraz żSM z literami T (TAK) je eli moduł jest 

zainstalowany i działa poprawnie lub N (NIź) gdy moduł nie jest zainstalowany lub działa niepoprawnie.  



49 

 

7.3.3. Lista błędów pompy ciepła.  

Menu słu y do wyświetlania błędów, które wystąpiły podczas pracy pompy ciepła. Kiedy wystąpi błąd, to 

pompa ciepła zatrzyma się i po 5 minutach automatycznie spróbuje przywrócić ostatni tryb pracy. Je eli 

błąd będzie się powtarzał, to kolejna próba uruchomienia nastąpi po 10 minutach, a następna po 15 minutach 

przerwy. Je eli trzecia próba przywrócenia pracy urządzenia nie powiedzie się, to pompa wstrzyma próby 

uruchomiania.  

Menu 

Błąd PC 

 

Aby uruchomić nale y wybrać 

Menu 

Ustawienia 

 

Następnie 

Ustawienia 

Informacja 

 

Wybierając opcję informacja, na wyświetlaczu pojawi się.  

Informacja 

Lista błędów PC   

 

Następnie 

Lista błędów PC 

Nowe błędy       

 

U ywając pokrętła wybierania i przycisku potwierdzenia mo na wybrać i otworzyć następujące opcje:  

Nowe błędy –  wyświetla ostatnie 96 błędów pracy pompy ciepła, które miały miejsce od czasu ostatniego 

wyzerowania rejestru nowych błędów. 
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Wszystkie błędy – wyświetla ostatnie 96 błędów pracy pompy ciepła, które miały miejsce od uruchomienia 

pompy ciepła.  

Wróć – wyjście z menu ustawienia sprzętu. 

 

Wyświetlanie listy nowych błędów pompy ciepła.  

 Jeśli nie wystąpiły błędy pompy ciepła, to na wyświetlaczu pojawi się komunikat: 

Nowe błędy       

Brak błędów 

 

Je eli błąd został wykryty to na wyświetlaczu pojawi się komunikat: 

Nowe błędy       

rr/mm/dd hh:mm   xx 

 

Od lewej do prawej, dolna linia wyświetlacza wskazuje: data i czas kiedy błąd został wykryty i jego kolejny 

numer reprezentujący swoją pozycję w pamięci (0 do 95). Kursor pulsuje na liczbie, u ywając pokrętła, 

mo na wybrać inny numer błędu. Po zatwierdzeniu wybranego numeru, dolna linia wyświetlacza ukazuje 

liczbę i skrót błędu. Przykład: Je eli pozycja 0 zawiera błąd, który został spowodowany przez awarię sieci 

elektrycznej, wyświetlacz poka e.  

Nowe błędy       

xx xx xx xx PW 0 

 

żdzie PW jest skrótem błędu zasilania (power supply).  

Naciskając przycisk potwierdzenia przez dłu szy czas, mo na zakończyć wyświetlanie błędu, wyświetlacz 

poka e komunikat  aby usunąć listę nowych błędów.  

Nowe błędy       

Usuń nowe bledy    

 

Mo na potwierdzić proponowaną opcję, aby usunąć listę nowych błędów, lub mo na u yć pokrętła 

wybierania i wybrać opcję wróć i zatwierdzić, aby opuścić menu bez usuwania listy nowych błędów. Je eli 



51 

 

potwierdzi się opcję nowych błędów, błędy zostaną usunięte i wyświetli się komunikat potwierdzający 

zapisano poprawnie.  

 

Wyświetlanie listy wszystkich błędów pompy ciepła.  

W przeciwieństwie do listy nowych błędów, lista wszystkich błędów nie mo e zostać skasowana. Lista 

zawiera 64 wpisy i w przypadku zapełnienia tej listy nowe błędy będą zastępowały starsze wpisy.  

 

7.3.4. Podsumowanie pracy pompy ciepła.  

To menu pozwala na podgląd podstawowych danych statystycznych o pracy pompy ciepła.  

Aby uruchomić nale y wybrać. 

Menu 

Ustawienia 

 

Następnie 

Ustawienia 

Informacja 

 

Następnie 

Informacja 

Podsumowanie PC   

 

Po otwarciu tego menu, słowo podsumowanie PC przechodzi do górnej linii wyświetlacza, a na 

wyświetlaczu pojawia się: 

Podsumowanie PC  

Całk. czas sprężarki 

 

U ywając pokrętła wybierania i przycisku potwierdzenia mo na wybrać i otworzyć następujące opcje:  

Całk.czas sprężarki – wyświetla całkowity czas pracy sprę arki ( w godzinach). 
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Całk.czas odszranian - wyświetla całkowity czas rozmra ania parownika (w godzinach). 

Całk.czas biwalent. – wyświetla całkowity czas pracy pompy ciepła z pomocniczymi grzałkami 

elektrycznymi (w godzinach). 

Całk.czas awaryjny – wyświetla całkowity czas pracy w trybie awaryjnym (w godzinach). 

Ilość załącz.spręż. – wyświetla całkowitą liczbę włączeń sprę arki. 

Ilość załącz.zw4-dro – wyświetla całkowitą ilość przełączeń zaworu 4-drogowego.  

Całk.ciepło wytworz. – wyświetla całkowite ciepło wytworzone przez pompę ciepła (w gigad ulach [GJ]). 

Całk. pobór mocy – wyświetla całkowitą energię elektryczną pobraną przez pompę ciepła (w kW). 

Ciepło wytworz. Od dd/mm/yy – wyświetla ciepło wytworzone przez pompę ciepła (w gigad ulach [GJ]) 

od ostatniego zerowania rejestrów. 

Moc od dd/mm/yy – wyświetla pobraną energię elektryczną przez pompę ciepła (w kW), od ostatniego 

zerowania rejestrów. 

Reset danych od – resetuje rejestry ciepła wytworzonego i  pobranej energii elektrycznej.  

Wróć – wyjście z menu podsumowania PC. 

 

7.4. Ustawienia połączeń do sieci LAN/WLAN i sieci GSM. 

To menu na ustawianie parametrów do podłączenia pompy ciepła do sieci LAN/WLAN i  sieci żSM.  

Aby uruchomić nale y wybrać. 

Menu 

Ustawienia 

 

Następnie 

Ustawienia 

Ustaw. połączenia 
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Następnie 

Ustaw. połączenia 

Ustawienia LAN/WAN   

 

U ywając pokrętła wybierania i przycisku potwierdzenia mo na wybrać i otworzyć następujące opcje:  

Ustawienia LAN/WAN – to menu pozwala na ustawienie parametrów do podłączenia urządzenia do sieci 

LAN/WLAN. 

Ustawienia GSM – to menu pozwala na ustawianie parametrów do podłączenia urządzenia do sieci żSM (w 

przypadku zainstalowania modułu żSM). 

Wróć – wyjście z menu ustawień połączeń. 

 

7.4.1. Ustawienia połączeń do sieci LAN/WLAN. 

To menu na ustawianie parametrów do podłączenia pompy ciepła do sieci LAN/WLAN. 

Aby uruchomić nale y wybrać. 

Menu 

Ustawienia 

 

Następnie 

Ustawienia 

Ustaw. połączenia 

 

Następnie 

Ustaw. połączenia 

Ustawienia LAN/WAN   

 

Po otwarciu tego menu, jeśli moduł LAN jest zainstalowany i działa poprawnie to dostępne będą 

następujące opcje: 
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Ustawienia LAN/WAN 

Przypisany adres IP  

 

Je eli moduł nie jest zainstalowany lub działa nie prawidłowo, to menu tych ustawień nie jest dostępne.  

U ywając pokrętła wybierania i przycisku potwierdzenia mo na wybrać i otworzyć następujące opcje:  

Przypisany adres IP – wyświetla przypisany adres IP pompy ciepła. 

Domyślny adres IP – ustawienia metody przydzielania adresu IP. Do wyboru dynamiczny adres IP, 

przydzielany przez serwer DHCP, lub statyczny adres IP. 

Maska sieci – je eli ustawiony jest dynamiczny przydział, to maska sieci przypisana jest przez serwer 

DHCP, je eli ustawiony jest statyczny adres IP, to w tym miejscu nale y wprowadzić maskę sieci. 

Brama – jeśli jest ustawiony dynamiczny przydział, to adres bramy przydzielany jest przez serwer DHCP, 

je eli ustawiony jest statyczny adres IP, to w tym miejscu nale y wprowadzić adres bramy. 

DNS – je eli ustawiony jest dynamiczny przydział, to adres DNS przypisany jest przez serwer DHCP, je eli 

ustawiony jest statyczny adres IP, to w tym miejscu nale y wprowadzić adres DNS.  

FTPS – ustawianie adresu, na który dane o operacjach pompy ciepła zostaną przeniesione.  

Adres PING – ustawianie adresu IP, aby sprawdzić połączenie internetowe.  

Adres MAC – wyświetla adres MAC pompy ciepła. 

Wróć – wyjście z menu ustawień LAN/WAN. 

 

7.4.2. Ustawienia podłączenia pompy ciepła do sieci GSM.  

To menu pozwala na ustawianie parametrów do podłączenia pompy ciepła do sieci żSM.  

Aby uruchomić nale y wybrać. 

Menu 

Ustawienia 
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Następnie 

Ustawienia 

Ustaw. połączenia 

 

Następnie 

Ustaw. połączenia 

Ustawienia GSM   

 

Po otwarciu tego menu, jeśli moduł żSM jest zainstalowany i działa poprawnie to dostępne będą 

następujące opcje: 

Ustawienia GSM 

Numery telefonów  

 

Je eli moduł nie jest zainstalowany lub działa nie prawidłowo, to menu tych ustawień nie jest dostępne.  

U ywając pokrętła wybierania i przycisku potwierdzenia mo na wybrać i otworzyć następujące opcje:  

Numery telefonów – ustawienia i edycja numerów telefonów zapisanych w pamięci modułu żSM. 

Zwłoka wył. przez GSM – ustawianie czasu opó nienia między awarią zasilania i wyłączaniem modułu 

GSM.  

Wróć – wyjście z menu ustawień żSM. 

 

Mo na zapisać do 16 numerów telefonów, na które w przypadku awarii zasilania, pompa ciepła wyśle 

SMS’a z komunikatem w tej sprawie. Wprowadzone numery telefonów, mogą słu yć do włączania i 

wyłączania urządzenia, jak równie  do uzyskiwania informacji na temat stanu urządzenia. Ka dy numer 

musi się składać z 12 cyfr, bez znaku ,,+”. Brakujące cyfry nale y zastąpić 0 przed numerem.  

Moduł żSM posiada podtrzymanie energii z baterii Li-Pol. W przypadku awarii zasilania, urządzenie 

odczeka czas ustawiony na zwłokę i poinformuję wprowadzone numery SMS o awarii.   

U ywając pokrętła wybierania i przycisku potwierdzenia mo na wybrać wartość od 0 do 250 minut 

opó nienia.  



56 

 

7.5. Ustawienia hasła użytkownika.  

Ustawienia mogące spowodować awarię urządzenia, chronione są hasłem serwisowym. Hasło serwisowe nie 

mo e być zmienione, a jego stosowanie jest obowiązkowe.  

 

8. Lista błędów pompy ciepła.  

Po wykryciu problemu przez jednostkę sterującą, wyświetlacz sygnalizuje błąd. Urządzenie zatrzyma się i 

błąd zapisywany jest w pamięci. Je eli ochrona jest wyłączona, to pompa ciepła włącza się w 

wcześniejszym trybie pracy. W przypadku występowania błędu przez 30 minut, pompa ciepła wyłączy się.  

HP – zabezpieczenie przed zbyt wysokim ciśnieniem 

FR – zabezpieczenie przed przegrzaniem  

IT – zabezpieczenie przed zbyt niską temperaturą wody na wlocie 

OT – zabezpieczenie termiczne na wylocie wody   

FL – zabezpieczenie przed zbyt niskim przepływem wody 

ET – zabezpieczenie przed zbyt wysoką temperaturą sprę arki  

LP – zabezpieczenie przed zbyt niskim ciśnieniem 

PW – ochrona zasilania (3 fazy)  


