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1. Wstęp

1.1. Instrukcja obsługi
Ta instrukcja zawiera niezbędne informacje na temat użytkowania i instalacji urządzenia. Proszę 
dokładnie zapoznać się z tą instrukcją przed instalacją i użytkowaniem urządzenia.

1.2. Urządzenie
Pompa ciepła jest jednym z najbardziej ekonomicznych systemów do podgrzewania wody dla 
celów użytkowych. Wykorzystując darmową energię zakumulowaną w powietrzu, urządzenie 
pobiera bardzo mało energii elektrycznej. Efektywność pompy ciepłą może być większa od 
tradycyjnych kotłów gazowych od 3 do 4 razy większa.

Odzysk ciepła odpadowego

Urządzenia mogą być zainstalowane w pomieszczeniach w których akumuluje się  dużo ciepła 
odpadowego. Wtedy z powietrza można odzyskać to ciepło uzyskując bardzo wysoką efektywność 
przekraczającą nawet dane znamionowe.

Ciepła woda i osuszanie pomieszczeń

Urządzenie może zostać umieszczone w miejscu o podwyższonej wilgotności np. suszarni. Kiedy 
urządzenie pracuje w trybie pompy ciepła obniża temperaturę powietrza i osusza je. Zalety mogą 
być wykorzystane w zależności od podłączenia króćców wentylacyjnych.

Schładzanie pomieszczeń

Przy odpowiednim podłączeniu króćców można wykorzystać urządzenie do schładzania powietrza 
w wybranych pomieszczeniach.

Ciepła woda i wentylacja mechaniczna

Można wykorzystać urządzenie do nawiewania świeżego powietrza zewnętrznego, bądź do 
wywiewania zużytego powietrza wewnętrznego.

Kompatybilność z innymi źródłami ciepła

Urządzenia za sprawą wężownicy mogą być podłączane do innych źródeł ciepła (np. paneli 
solarnych, zewnętrznych pomp ciepła, bojlerów, kotłów stałopalnych itp.)*

* - przestrzegając zaleceń producenta

Ekologiczne i ekonomiczne podgrzewanie

Powietrzne pompy ciepłą to urządzenia które są ekonomiczną i ekologiczną alternatywą dla paliw 
stałopalnych. Poprzez wykorzystanie powietrza odpadowego , zużywa się dużo mniej energii.

Stylowy design

Urządzenia są zaprojektowane tak, aby spełniały swoją funkcję podgrzewania wody użytkowej i 
jednocześnie wkomponowywały się w zabudowę wewnątrz mieszkania.
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Wiele funkcji

Możliwość różnorakich podłączeń kanałów wentylacyjnych stwarza duże perspektywy do 
wykorzystania powietrza wywiewanego i zasysanego. 

Inne

Zbiornik ze stali nierdzewnej i anoda magnezowa zapewniają bezawaryjność komponentów i 
zbiornika. Wysokowydajna sprężarka z czynnikiem roboczym R134a. Grzałka elektryczna 
zabezpieczająca komfort odbioru ciepłej wody oraz wykorzystywana do dezynfekcji.

2. Bezpieczeństwo
Aby zapobiec uszczerbku na zdrowiu użytkowników i uszkodzenia mienia poniższe wskazania 
muszą być przestrzegane. Niewłaściwe użytkowanie wynikające ze zignorowania instrukcji może 
doprowadzić do uszkodzenia urządzenia, zranienia osób oraz uszkodzenia mienia.

Przed instalacją upewnij się, że napięcie i częstotliwość są prawidłowe. Urządzenie musi być 
uziemione, a napięcie nie powinno przekraczać 220 – 240 Volt prądu przemiennego o 
częstotliwości 50 Hz.

Poniższe warunki powinny być zawsze brane pod uwagę:

- Przeczytaj warunki bezpieczeństwa

- Przestrzegaj warunków użytkowania zawartych w instrukcji

- Po przeczytaniu instrukcji trzymaj ją w miejscu podręcznym

2.1. Ostrzeżenie

Urządzenie nie powinno być instalowane przez niedoświadczone osoby

Niewłaściwa instalacja może doprowadzić do uszkodzenia mienia i zranienia osób. Zła instalacja 
może doprowadzić do pożaru, porażenia prądem, przewrócenia urządzenia oraz wyciekiem wody. 
Skonsultuj się z dystrybutorem, bądź z doświadczonym instalatorem.

Ustaw urządzenie na odpowiednim podłożu

Gdy urządzenie jest źle posadowione może dojść do wywrócenia się urządzenia powodując 
uszkodzenia. Podłoże powinno być płaskie i wypoziomowane oraz powinno wytrzymać ciężar 
urządzenia z wypełnionym wodą zbiornikiem. W przypadku małych pomieszczeń w którym 
znajduje się urządzenie, należy zapobiegać niedoboru tlenowego w razie wycieku czynnika 
roboczego.
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Użyj odpowiednich przewodów elektrycznych

Niewłaściwe okablowanie oraz złe podłączenie mogą spowodować pożar, uszkodzenie urządzenia, 
bądź uszczerbek na zdrowiu i życiu.

Upewnij się, że właściwe narzędzia są używane podczas instalacji

Wykorzystanie niewłaściwych narzędzi może doprowadzić do uszkodzenia instalacji i urządzenia

Przestrzegaj zasad BHP podczas instalacji i zgodnie z instrukcją

Wykonuj prace elektryczne zgodnie z zasadami BHP oraz upewnij się że urządzenie zostało 
zabezpieczone bezpiecznikiem nadprądowym 16A

Jeżeli obwód nie spełnia warunków użytkowania może doprowadzić do pożaru lub porażenia 
prądem.

Urządzenie musi być uziemione

Nie można włączać urządzenia, które nie jest uziemione.

Zawsze stosuj przewody o odpowiednim przekroju, izolacji oraz rodzaju.

Nie naprawiaj/rozbieraj urządzenia samodzielnie.

Urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez dzieci.

Nie odrywaj etykiet na urządzeniu

Etykiety stosowane są w celach informacyjnych i ostrzegawczych.

2.2. UWAGI

Nie instaluj urządzenia w miejscu możliwego wycieku palnego gazu.

Jeżeli w pobliżu urządzenia znajduje się źródło wycieków gazu łatwopalnego, może dojść do 
zapłonu.

Wykonaj instalację elektrotechniczną i sanitarną zgodnie z instrukcją.

Jeżeli instalacja sanitarna jest wykonana nieprawidłowo może doprowadzić do wycieków wody.

Nie czyść urządzenia gdy jest włączone i podłączone do sieci.

Zawsze upewnij się, że urządzenie jest wyłączone i odłączone od sieci elektroenergetycznej 
podczas czyszczenia urządzenia.

Nie korzystaj z urządzenia gdy uległo one uszkodzeniu.

W przypadku uszkodzenia powinno zostać wyłączone i w wyjątkowych sytuacjach odłączone od 
sieci elektroenergetycznej.
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Nie wkładaj palców bądź innych części ciała do wentylatora i chłodnicy

Części wewnętrzne pompy ciepła mogą poruszać się z dużą prędkością lub mogą mieć wysoką 
temperaturę przez co mogą spowodować poważne obrażenia. Nie zdejmuj pokrywy górnej pompy 
ciepła.

Gorąca woda o temperaturze 50*C może spowodować oparzenia, zaleca się stosowanie zaworów 
mieszających.

Podłączenie elektryczne powinno znajdować się na odpowiedniej wysokości, aby nie dopuścić do 
ewentualnego zalania.

3. Elementy wewnątrz przesyłki
Przed uruchomieniem upewnij się że wszystkie elementy znajdują się wewnątrz opakowania.

Opakowanie urządzenia

Opis Zdjęcie Ilość

Powietrzna pompa ciepła do
podgrzewania wody użytkowej

1
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4. Schemat budowy urządzenia

4.1. Części i opisy
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4.2. Wymiary
Model: ENCW *** (W)

200 300

A Φ 560 Φ 640

B Φ 177 Φ 177

C 40 40

D 1185 1280

F 1750 1845

G 450 450

H 1025 1130

J 600 680

K 250 250

L 32,5 32,5

M 35 35

N 1135 1230

Adnotacje:

1) Wężownica jest opcjonalna

2) Anoda magnezowa jest elementem antykorozyjnym. Jest połączona z zbiornikiem wody aby 
zapobiec powstawaniu wżerów w środku zbiornika. Okresowo wymieniana anoda magnezowa 
znacznie przedłuża żywotność zbiornika. Co każde pół roku trzeba sprawdzić stan anody 
magnezowej i wymieniać w razie zużycia.
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4.3. Wymiana anody magnezowej    :
• Wyłącz urządzenie i odłącz od zasilania.

• Spuść wodę ze zbiornika.

• Wymontuj zużytą anodę magnezową.

• Zamontuj nową anodę magnezową.

• Napełnij zbiornik wodą.

4.4. Schemat poglądowy obiegu czynnika roboczego i wody

Wybierz właściwą wielkość zbiornika

Proszę odnieść się do poniższej tabeli w celu doboru odpowiedniej pojemności zbiornika.

Ilość członków rodziny Pojemność zbiornika

2 – 3 osoby 200 L

4 – 6 osób 300 L
Uwagi: Wartości w tabeli są przybliżone, w celu doboru należy indywidualnie obliczać zużycie 
wody.
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5. Instalacja
UWAGA!

● Konsultuj instalację z producentem. W razie nieprawidłowej instalacji można doprowadzić 
do: wycieków wody, porażenia prądem i/lub pożaru.

● Urządzenia należy posadowić wewnątrz budynku. Niedopuszczalna jest instalacja na 
zewnątrz lub w miejscach gdzie woda lub inne substancje mogą przedostawać się do 
wewnątrz obudowy urządzenia.

● Urządzenie nie może stać w bezpośrednim nasłonecznieniu, bądź w miejscach o wysokiej 
temperaturze.

● Urządzenie musi być dobrze posadowione oraz wypoziomowane, aby uniknąć nadmiernego 
hałasu oraz trzęsienia się.

● Dbaj o to aby urządzenie nie było zastawione przeszkodami.

● W miejscach bardzo wietrznych należy zastosować specjalne osłony.

5.1. Transport
Urządzenie powinno być transportowane w pozycji pionowej z pustym zbiornikiem. Podczas 
transportu na krótkie odległości dopuszczalne jest przechylenie urządzenia do 30*. Urządzenie 
może być przechowywane w temperaturze od -20*C do 70*C.

Transport wózkiem widłowym lub paleciakiem

Podczas transportu wózkiem widłowym urządzenie musi być stabilnie przytwierdzone do palety. 
Stopień podniesienia powinien być na minimalnym potrzebnym poziomie ze względów 
bezpieczeństwa. Ze względu na wysoko ułożony środek ciężkości urządzenia należy zabezpieczyć 
je przed wywróceniem.

Transport ręczny

Podczas transportu ręcznego może zostać wykorzystana drewniana paleta, bądź uchwyty znajdujące
się po bokach zbiornika. Podczas tego typu transportu można przechylać urządzenia o maks. 45*. 
Jednostka powinna być zabezpieczona przed wywróceniem.

UWAGA!

ZE WZGLĘDU NA WYSOKO POŁOŻONY ŚRODEK CIĘŻKOŚCI, URZĄDZENIE MUSI BYĆ 
ZABEZPIECZONE PRZED WYWRÓCENIEM!
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5.2. Wymagana przestrzeń robocza
Poniżej znajdą państwo instrukcję odnośnie minimalnej wymaganej przestrzeni roboczej urządzenia
do wykonywania podstawowych operacji konserwacji urządzenia.

UWAGI:

• Jeżeli podłączone są kanały wentylacyjne do urządzenia, przepływ powietrza zostanie 
odpowiednio zmniejszony przez opór kanałów wentylacyjnych, a wydajność odpowiednio 
się zmniejszy.

• Kanały wentylacyjne powinny być typu DN 180mm. Długość całkowita kanałów nie 
powinna przekraczać 8 m lub ciśnienie statyczne nie powinno przekroczyć 60 Pa. Promień 
gięcia kanałów nie powinien być mniejszy niż 4 m.
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5.3. Schemat instalacji

Uwagi: Dodatkowa wężownica jest opcjonalna.

UWAGA!

• Rura doprowadzająca wodę do zbiornika powinna być zabezpieczona zaworem 
bezpieczeństwa oraz zaworem zwrotnym, zapewniając bezpieczne ciśnienie pracy (0,7 
MPa) oraz jednostronny przepływ wody. Proszę się odnieść do powyższego schematu.

• Zawór bezpieczeństwa powinien mieć odpowiednie odprowadzenie wody oraz cała 
instalacja powinna się znajdować w pomieszczeniach o temperaturze wyższej niż 0*C.

• Należy sprawdzać zawór bezpieczeństwa, czy pracuje prawidłowo i czy się nie blokuje.

• Woda ze zbiornika może zostać spuszczona przez dolne przyłącze zbiornika.

• Po wykonaniu instalacji należy włączyć dopływ zimnej wody i odpływ wody ciepłej, aby 
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wypełnić zbiornik wodą. Kiedy z odpływu ciepłej wody (kran w zlewie) płynie normalny 
strumień wody oznacza to, że zbiornik został wypełniony. Należy zakręcić wszystkie krany, 
baterie i sprawdzić instalację czy nie ma przecieków. Jeżeli jakieś są, należy uszczelnić.

• Jeżeli ciśnienie wody na dolocie jest niższe niż 0,15 MPa, należy zainstalować pompę 
podwyższającą ciśnienie.

• Należy zastosować filtry na kanałach wentylacyjnych jeżeli powietrze pobierane przez 
pompę jest zanieczyszczone (np. powietrze zewnętrzne, powietrze kuchenne)

• Należy upewnić się, że kondensat jest w prawidłowy sposób odprowadzony z chłodnicy, 
najlepiej pionowo w dół do miejsca przeznaczonego na kondensat (np. odpływ, pojemnik)

5.4. Przykładowe instalacje

● Ciepło odpadowe może być użyteczne

Urządzenia mogą być instalowane w pobliżu np. kuchni, kotłowni lub w garażu właściwie w 
pomieszczeniach w których może zostać wykorzystane ciepło odpadowe, doprowadzając do 
zwiększenia wydajności pompy ciepła.

● Ciepła woda i osuszanie pomieszczeń

Urządzenia mogą być wykorzystane jako osuszacz powietrza np. w suszarni. Podczas podgrzewania
wody ochładza się powietrze i doprowadza do skroplenia się pary wodnej.
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● Panele solarne lub inne źródła ciepła

Dodatkowa wężownica daje możliwość podłączenia innego źródła ciepła takiego jak: kolektory 
słoneczne, zewnętrzne pompy ciepła, podgrzewacze elektryczne lub kotły stałopalne itp.

UWAGI

• Odpowiednio umiejsców urządzenie.

• Przy posadowieniu urządzenie musi spełniać obowiązujące normy.

5.5. Czynności przy podłączaniu wody
Proszę zwrócić szczególną uwagę na poniższe podpunkty przy sprawdzaniu podłączenia wody:

1. Należy postarać się zmniejszyć opory przepływu wody w instalacji.

2. Należy upewnić się, że nic nie znajduje się w rurach, a przepływ wody jest niezakłócony. 
Następnie ociepl rury odpowiednią izolacją.

3. Zainstaluj zawór bezpieczeństwa oraz zawór zwrotny na dopływie do zbiornika.

4. Rury mogą być typu giętkiego oraz twardego z wcześniejszym upewnieniem się o 
kompatybilności materiałów, aby zapobiec korozji.

5. Należy unikać zanieczyszczenia systemu orurowania ze względów sanitarnych.

5.6. Napełnianie/opróżnianie zbiornika
Napełnianie zbiornika:

Jeżeli urządzenie jest używane po raz pierwszy lub napełniane kolejny raz, należy postępować 
zgodnie z poniższą procedurą:

• Otwórz zawór wody dolotowej.

• Zacznij napełniać zbiornik poprzez otwarcie odpływu wody ciepłej. Kiedy strumień wody 
się znormalizuje zbiornik jest pełny.

• Zamknąć odpływ ciepłej wody. Operacja napełniania jest zakończona.

Eko
na

ir S
p z

 o.
o.



Opróżnianie zbiornika:

• Zamknij dopływ zimnej wody.

• Otwórz zawór odpływu ciepłej wody (np. kran, bateria itp.) oraz zawór spustowy.

• Po opróżnieniu zbiornika, pozamykaj zawory wszystkie zawory.

5.7. Podłączenie przewodów
● Specyfikacja przewodu: 3 żyłowy o przekroju żyły 1,5mm2.

● Specyfikacja bezpiecznika nadprądowego: B16A.

● Specyfikacja bezpiecznika różnicowoprądowego: prąd różnicowy 30 mA, czas reakcji 0,1 s.

5.8. Pierwsze uruchomienie
Sprawdź następujące rzeczy przed pierwszym uruchomieniem:

● Sprawdź połączenia instalacji wodnej jak i odpływ ciepłej wody ze zbiornika.

● Sprawdź połączenia elektrotechniczne do urządzenia, czy napięcie i częstotliwość znajdują 
się w dopuszczalnym przedziale i uziemienie.

● Sprawdź ciśnienie wody dolotowej do zbiornika i czy mieści się w zakresie 0,15 MPa – 0,7 
MPa.

● Sprawdź czy zbiornik wody jest pełen przed włączeniem.

● Sprawdź urządzenie i upewnij się że wszystko jest w normie przed uruchomieniem 
urządzenia.

● Użyj panelu do włączenia poszczególnych funkcji.

● Podczas załączania funkcji nasłuchuj czy urządzenie pracuje prawidłowo. Jeżeli zachowuje 
się nietypowo wyłącz zasilanie.

● Zmierz temperaturę na wylocie w celach porównawczych.

● Jeżeli wszystkie parametry zostaną ustawione, nie należy bawić się ustawieniami 
fabrycznymi. Ustawienia zaawansowane powinien zmieniać autoryzowany serwis 
dystrybutora.
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6. Instrukcja obsługi

6.1. Panel sterowania

Funkcje

1. Włączenie urządzenia do zasilania

Przy włączeniu do zasilania załączają się wszystkie ikony na wyświetlaczy przez 3 sekundy. 
Następnie załącza się w tryb „stand by”.
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2. Przycisk

Przyciśnij i przytrzymaj ten przycisk przez 2 sekundy, gdy pompa jest wyłączona, a jednostka 
pompy ciepła się załączy.

Przyciśnij i przytrzymaj ten przycisk przez 2 sekundy, gdy pompa jest włączona, a jednostka pompy
ciepła się wyłączy.

Krótkie przyciśnięcie spowoduje wejście/wyjście z ustawiania urządzenia.

3. Przyciski (góra) i (dół)

- Przyciski te służą do ustawiania i przełączania wielu funkcji.

- Podczas pracy trybu pompy ciepła wciśnij przycisk góra, dół aby ustawić docelową temperaturę 
wody w zbiorniku

- Przyciskami góra, dół można ustawić zegar dokładną godzinę i minutę.

- Przyciskami góra, dół można ustawić czas załączania i wyłączania się pompy ciepła.

- Jednocześnie przytrzymanie obu przycisków przez 5 sekund spowoduje zablokowanie klawiatury.

- Jednocześnie przytrzymanie obu przycisków przez 5 sekund spowoduje odblokowanie klawiatury.

4. Przycisk (zegar)

Ustawienie zegara:

- Po załączeniu zasilania wciśnij przycisk zegar i strzałkami góra, dół ustaw godzinę, następnie 
wciśnij jeszcze raz przycisk zegar, aby ustawić minuty.

Ustawienie timera:

- Przytrzymaj przycisk zegar przez 5 sekund, aby przejść do funkcji timera, po uruchomieniu 
zacznie migać ikona z zegarem „timer on” na wyświetlaczu i numer „88” razem.

- Wciśnij przyciski góra, dół, aby wybrać godzinę załączania pompy, następnie ponowni wciśnij 
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zegar aby wybrać dokładną minutę załączania.

- Ponownie wciśnij zegar aby ustawić godzinę wyłączenia pompy ciepła „timer off”. Zaczną migać 
na wyświetlaczu „timer off” oraz „88”. Ustaw godzinę wyłączenia pompy przyciskami góra, dół.

- Kolejno wciśnij jeszcze raz zegar aby ustawić przyciskami góra dół minutę wyłączenia.

- Aby zapisać ustawienia należy zatwierdzić przyciskiem zegar.

Uwagi:

1) Funkcje „timer on” i „timer off” mogą być ustawione w tym samym czasie.

2) Ustawienie timera powtarza się w trybie dziennym.

3) Ustawienia są zachowane w przypadku chwilowego zaniku prądu.

5. Przycisk (grzałka elektryczna)

- Kiedy tryb grzania pompą ciepła jest włączony, wciskając ten przycisk załączamy elektryczną 
grzałkę, a grzałka będzie włączona według ustawień zaawansowanych.

- Kiedy tryb grzania pompą ciepła jest włączony, przytrzymując przycisk grzałki elektrycznej 
można załączyć wyłączyć wentylator do pracystałej (w innym razie będzie się załączał razem ze 
sprężarką)

- Kiedy tryb grzania pompą ciepła jest wyłączony, przyciskiem grzałki elektrycznej można załączyć
grzałkę elektryczną, a grzałka będzie włączona według ustawień zaawansowanych.

6. Przycisk (ustawienia)

- Po wciśnięciu przycisku można sprawdzić parametry podstawowe urządzenia (tabela z 
parametrami znajduje się poniżej). Strzałkami góra, dół, można sprawdzić poszczególne parametry.

- W dowolnym trybie urządzenia, po przytrzymaniu przycisku przez 5 sekund można sprawdzić 
parametry zaawansowane, przewijając je za pomocą przycisków góra, dół

- Gdy tryb pompy ciepła jest wyłączony, można przytrzymać przycisk przez 5 sekund, aby ustawić 
parametry zaawansowane. Przyciskami góra, dół należy wybrać dany parametr i wcisnąć przycisk 
ustawienia a następnie zmienić parametr poprzez wciskanie przycisków góra, dół.

UWAGA! Użytkownik nie ma prawa zmieniać parametrów zaawansowanych bez konsultacji z 
dystrybutorem.

7. Kody błędów

Podczas pracy oraz postoju urządzenia mogą zdarzyć się awarie, które będą sygnalizowane przez 
wyświetlanie błędów. Urządzenie wtedy zatrzyma się automatycznie.
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6.2 Wyświetlacz LED

1. Woda w zbiorniku podgrzana

Ikona ta oznacza, że woda w zbiorniku osiągnęła temperaturę zadaną na wyświetlaczu.

2. Wentylator

Ikona oznacza, że funkcja wentylacji jest włączona.

3. Podgrzewanie grzałką

Ikona oznacza, że funkcja grzałki elektrycznej jest włączona. Podgrzewanie grzałką elektryczną 
będzie się odbywało według ustawień.

4. Odmrażanie

Ikona oznacza, że pompa jest w trybie rozmrażania parownika.

5. Podgrzewanie

Ta ikona oznacza, że urządzenie pracuje w trybie pompy ciepła.

6. Blokada

Jeżeli wyświetla się ta ikona, oznacza , że urządzenie jest zablokowane przed zmianami.

7. Wyświetlacz temperatury docelowej i obecnej wody

Pokazuje aktualny i docelowy poziom temperatury wody w zbiorniku.

8. Wyświetlacz czasu

Wyświetlacz pokazuje ustawiony czas.

9. Włączony timer „ON”

Ikona pokazuje, że urządzenie jest włączone przez timer.

10. Wyłączony timer „OFF”
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Ikona pokazuje, że urządzenie jest wyłączone przez timer.

11. Błąd

Jeżeli ikona się zaświeci, oznacza wystąpienie błędu.

7. Sprawdzanie i ustawianie parametrów urządzenia

7.1. Lista parametrów
Niektóre parametry mogą zostać sprawdzone i zmienione, ale wyłącznie po konsulatacji z 
dystrybutorem.

Nr Opis Zakres ustawień Domyślnie Uwagi

0 Ustawienie temperatury wody w 
zbiorniku

10 – 70 °C 50 °C

1 Różnica temperatury wody na 
wejściu/wyjściu

2 – 15 °C 5 °C

2 Temperatura wyłączenia grzałki 
elektrycznej

10 – 85 °C 55 °C

3 Opóźnienie grzałki elektrycznej 0 – 90 min 6

4 Temperatura dezynfekcji 50 – 70 °C 70 °C

5 Czas dezynfekcji 0 – 90 min 30 min

6 Czas odmrażania parownika 30 – 90 min 45 min

7 Graniczna temperatura czynnika 
zasilającego skraplacz

-30 – 0 °C -7 °C

8 Graniczna temperatura czynnika 
powrotnego ze skraplacza

2 – 30 °C 13 °C

9 Maksymalny cykl rozmrażania 1 – 12 min 8 min

10 Elektroniczny zawór rozprężny 0/1 1

11 Temperatura przegrzania -9 – 9 °C 5 °C

12 Stopień otwarcia zaworu 
rozprężnego elektronicznego

10 – 50 kroków 35 kroków

13 Czas rozpoczęcia dezynfekcji 0 – 23 h 23 h

A Temperatura wody na wejściu -9 – 99 °C Wartość mierzona. Kod błędu: PP1 w 
razie uszkodzenia

B Temperatura wody na wyjściu -9 – 99 °C Wartość mierzona. Kod błędu: PP2 w 
razie uszkodzenia

C Temperatura czynnika w 
parowniku

-9 – 99 °C Wartość mierzona. Kod błędu: PP3 w 
razie uszkodzenia
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D Temperatura czynnika 
powrotnego

-9 – 99 °C Wartość mierzona. Kod błędu: PP4 w 
razie uszkodzenia

E Temperatura otoczenia -9 – 99 °C Wartość mierzona. Kod błędu: PP5w 
razie uszkodzenia

F Położenie elektronicznego 
zaworu rozprężnego

10 – 47 kroków N*10 kroków

7.2 Uszkodzenia i kody błędów
Kiedy urządzenie ulegnie awarii, automatycznie na wyświetlaczu pojawi się kod błędu, a 
urządzenie przestanie pracować (dalej będzie wyświetlało błąd).

Zabezpieczeni
e/ uszkodzenie

Kod 
błędu

Oznaczenie LED Przyczyna błędu Rozwiązanie

Standby ciemne

Normalna 
praca

jasne

Uszkodzenie 
dolnego 
czujnika 
temperatury

PP1 ●☆
(1 błysk, 1 
przerwa)

1) Czujnik rozwarty
2) Czujnik zwarty

1) Sprawdź 
podłączenie/oporność 
czujnika
2) Wymień czujnik

Uszkodzenie 
górnego 
czujnika 
temperatury

PP2 ●☆☆
(2 błyski, 1 
przerwa)

1) Czujnik rozwarty
2) Czujnik zwarty

1) Sprawdź 
podłączenie/oporność 
czujnika
2) Wymień czujnik

Uszkodzenie 
czujnika 
temperatury 
parownika

PP3 ●☆☆☆
(3 błyski, 1 
przerwa)

1) Czujnik rozwarty
2) Czujnik zwarty

1) Sprawdź 
podłączenie/oporność 
czujnika
2) Wymień czujnik

Uszkodzenie 
czujnika 
temperatury 
powietrza 
wyrzucanego

PP4 ●☆☆☆☆
(4 błyski, 1 
przerwa)

1) Czujnik rozwarty
2) Czujnik zwarty

1) Sprawdź 
podłączenie/oporność 
czujnika
2) Wymień czujnik

Uszkodzenie 
czujnika 
temperatury 
powietrza 
zasysanego

PP5 ●☆☆☆☆☆
(5 błysków, 1 
przerwa)

1) Czujnik rozwarty
2) Czujnik zwarty

1) Sprawdź 
podłączenie/oporność 
czujnika
2) Wymień czujnik

Ochrona przed
zbyt wysokim 
ciśnieniem 
czynnika
(HP Switch)

EE1 ●☆☆☆☆☆☆
(6 błysków, 1 
przerwa)

1) Zbyt duży przepływ 
powietrza
2) Zbiornik wody pusty/ 
nienapełniony
3) Zawór rozprężny 
zablokowany
4) Za dużo czynnika 
roboczego

1) Sprawdź temperaturę 
powietrza
2) Sprawdź czy zbiornik jest 
wypełniony wodą
3) Sprawdź elektroniczny 
zawór rozprężny
4) Usuń część czynnika 
roboczego
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5) Czujnik uszkodzony
6) Obecność 
niesprężonego gazu w 
układzie

5) Wymień czujnik
6) Opróżnij i osusz układ i 
napełnij go  z powrotem

Zabezpieczeni
e/ uszkodzenie

Kod 
błędu

Oznaczenie LED Przyczyna błędu Rozwiązanie

Ochrona przed
zbyt niskim 
ciśnieniem 
czynnika
(LP Switch)

EE2 ●☆☆☆☆☆☆☆
(7 błysków, 1 
przerwa)

1) Zbyt niska temperatura 
powietrza zasysanego
2)Zablokowany 
elektroniczny zawór 
rozprężny
3) Zbyt mało czynnika 
roboczego
4) Uszkodzony czujnik
5) Wentylator uszkodzony

1) Sprawdź temperaturę 
powietrza zasysanego
2) Sprawdź elektroniczny 
zawór rozprężny
3) Napełnij czynnikiem 
roboczym
4) Sprawdź czujnik
5)Sprawdź wentylator

Ochrona przed
przegrzaniem 
zbiornika

EE3 ●☆☆☆☆☆☆☆☆
(8 błysków, 1 
przerwa)

1) Zbyt wysoka 
temperatura zbiornika 
wody
2) Uszkodzone 
zabezpieczenie

1) Jeżeli temperatura wody w
zbiorniku wzrośnie powyżej 
85  to urządzenie się wyłączy
2) Wymień zabezpieczenie

Odmrażanie Defro
sting 
indic
ate

☆☆☆☆☆☆☆☆
(8 błysków)

Błąd 
komunikacji

EE8 Ciągłe jasne

8. Konserwacja
Czynności związane z konserwacją:

Aby urządzenie pracowało prawidłowo przez lata należy regularnie kontrolować stan techniczny 
urządzenia i oprzyrządowania. Najlepiej kontrole robić corocznie.

- Sprawdź podłączenie wody do zbiornika i kanały wentylacyjne.

- Wyczyść filtr wody, aby utrzymać wysoką jakość wody. Brak wody lub zanieczyszczenia mogą 
spowodować uszkodzenia urządzenia.

- Pomieszczenie z urządzeniem powinno być czyste i suche.

- Czyść parownik corocznie.

- Sprawdź każdą część urządzenia i ciśnienia w układzie czynnika roboczego. Wymień w razie 
potrzeby i ponownie napełnij układ, jeśli jest to koniecznie.

- Sprawdź zasilanie i podłączenia elektryczne. Upewnij się czy podzespołu elektryczne są sprawne. 
Jeżeli któraś część jest uszkodzona lub śmierdzi (charakterystyczny zapach spalonej elektroniki) 
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proszę wymienić na nową.

- Jeżeli pompa ciepła nie będzie używana przez długi czas należy spuścić wodę ze zbiornika i 
szczelnie go zamknąć.

- Nie odłączaj zasilania od urządzenia, gdy jest ono w trakcie pracy.

- Wycieraj urządzenie z kurzu i brudu ściereczką bawełnianą.

- Zaleca się częste czyszczenie urządzenia.

- Zaleca się ustawienie temperatury podgrzewanej wody na jak najniższym poziomie w celu 
podwyższenia współczynnika COP.

- Czyść filtr powietrza regularnie, aby zachować fabryczną wydajność urządzenia.

9. Rozwiązania problemów
Ta sekcja zawiera przydatne informacje na temat diagnostyki i poprawie występujących błędów. 
Przed rozpoczęciem procedury rozwiązywania problemów, należy zbadać urządzenie wizualnie. 
Przed skontaktowaniem się z dystrybutorem przeczytaj ten rozdział uważnie.

UWAGA! PRZED KAŻDYM PRZEGLĄDEM UPEWNIJ SIĘ, ŻE URZĄDZENIE 
ODŁĄCZONE JESTOD ZASILANIA.

Poniższy przewodnik pomoże rozwiązać występujące problemy. Jeżeli nie uda się samodzielnie 
rozwiązać problemów skonsultuj się z dystrybutorem.

- Wyświetlacz nic nie pokazuje. Sprawdź podłączenie zasilania.

- Pojawia się jeden z kodów błędów. Skonsultuj się z dystrybutorem.

- Timer działa, lecz załącza się w nieoczekiwanych godzinach. Sprawdź ustawienie godziny na 
zegarze.

10. Czynnik roboczy, a środowisko
To urządzenie zawiera fluorowy gaz cieplarniany objęty protokołem z Kyoto. Układ chłodniczy 
powinien być rozmontowywany i serwisowany przez wyszkolony personel.

To urządzenie zawiera czynnik R134a w ilości podanej w tabliczce znamionowej. Nie wypuszczaj 
czynnika R134a do atmosfery: R134a to fluorowy gaz cieplarniany z potencjałem globalnego 
ocieplenia (GWP) = 1975.

11. Utylizacja
Utylizacja urządzenia musi się odbywać zgodnie z obowiązującym prawem, biorąc pod uwagę 
zawartość: czynnika, oleju oraz podzespołów elektronicznych.

Produkt jest oznaczony tym symbolem. Produktu nie można wyrzucać na śmieci wraz ze 
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standardowymi rzeczami.

Nie próbuj rozłożyć urządzenie na części samodzielnie: rozłożenie urządzenia, odessanie czynnika, 
spust oleju muszą być wykonane przez wykwalifikowany i uprawniony personel.

12. Schemat elektryczny
Proszę zapoznać się z poniższym schematem elektrycznym.
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13. Tabliczka danych technicznych
Dane techniczne 200 300

Źródło zasilania V/Ph/Hz 220 – 240/1/50

Pojemność zbiornika wody L 200 300

Maksymalny pobór mocy W 700 + 1600 (grzałka elektryczna)

Maksymalny pobór prądu A 3,2 + 6,8 (grzałka elektryczna)

Maksymalne podgrzanie 
wody (bez użycia grzałki)

°C 60

Maksymalna temperatura 
wody

°C 70

Minimalna temperatura 
wody

°C 0

Zakres temperatury 
powietrza zasysanego

°C -5 – 43

Maksymalne ciśnienie 
tłoczne

bar 20

Minimalne ciśnienie ssawne bar 6

Rodzaj czynnika R134a

Sprężarka Typ Wał wirujący

Marka GMCC

Model PJ125G1C-4DZDE

Silnik wentylatora Typ Asynchroniczny

W 80

Obr/min 1280

Przepływ powietrza m3/h 450

Średnica króćców mm 177

Maksymalne ciśnienie 
wewnątrz zbiornika

bar 10

Materiał zbiornika SUS 304 (stal nierdzewna)

Grzałka elektryczna kW 1,6 (INCOLOY 825)

Elektroniczny zawór 
rozprężny

TAK

Anoda magnezowa TAK

Dodatkowa wężownica Opcjonalnie

Wyjście ogrzanej wody cal 3/4

Wejście zimnej wody cal 3/4

Spust wody cal 3/4

Wejście/wyjście z 
wężownicy

cal 3/4
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Odprowadzenie kondensatu cal 1/2

Materiał parownika Stop aluminium

Wymiary bez opakowania mm φ560x1750 φ640x1845

Wymiary z opakowaniem mm 615x615x1870 695x695x1965

Waga bez opakowania kg 90 97

Waga z pełnym zbiornikiem kg 290 397

Waga z opakowaniem kg 94 101

Poziom hałasu dB (A) 46 46
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