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Drodzy Pañstwo
Najwa¿niejszym jest bezpieczne u¿ytkowanie urz¹dzenia, w tym celu nale¿y dok³adnie
przeanalizowaæ treœæ niniejszej instrukcji przed przyst¹pieniem do instalacji oraz
u¿ytkowania. Pompa ciep³a to skomplikowane urz¹dzenie, które mo¿e zostaæ uszkodzone
przez nieprawid³ow¹ instalacjê. W zwi¹zku z tym zaleca siê aby instalacji dokonywa³ tylko
odpowiednio przygotowany specjalista. Podczas monta¿u nale¿y trzymaæ siê wszystkich
przepisów BHP oraz przepisów odnoœnie monta¿u urz¹dzeñ elektrycznych i hydraulicznych
obowi¹zuj¹cych w naszym kraju.

UWAGA
PRZED ROZPOCZÊCIEM JAKICHKOLWIEK PRAC WE WNÊTRZU
POMPY CIEP£A NALE¯Y OD£¥CZYÆ J¥ OD ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO !!!
1. Przed rozpoczêciem instalacji pompy ciep³a, proszê upewniæ siê, ¿e schemat elektryczny
znajduj¹cy siê w instrukcji obs³ugi oraz wklejony wewn¹trz skrzynki pod³¹czeniowej
s¹ odpowiednie dla danego typu pompy.

2. Pompa ciep³a musi byæ pod³¹czona do instalacji ze sprawnym uk³adem uziemienia.
Obwód zasilania pompy ciep³a musi byæ wyposa¿ony w wy³¹cznik ró¿nicowopr¹dowy.
Uruchomienie pompy ciep³a bez uziemienia grozi uszkodzeniem automatyki pompy ciep³a.

3 . Zabrania siê uruchomiania i u¿ytkowania pompy ciep³a bezpoœrednio nara¿onej
na kontakt elektrycznej czêœci z wod¹ lub w pomieszczeniach o du¿ej wilgotnoœci
powietrza.

4. Podczas pod³¹czenia uk³adu hydraulicznego nale¿y dopilnowaæ, aby ¿adne resztki
materia³u i brud nie zanieczyœci³y uk³adu hydraulicznego.

5. Obs³ugê oraz naprawy nale¿y powierzaæ tylko kompetentnemu i wysoko
wykwalifikowanemu personelowi.

6. Woda podgrzana do temperatury 52 °C i wiêcej mo¿e byæ przyczyn¹ poparzeñ.
7. Nie wk³adaæ r¹k do wylotu powietrza podczas pracy urz¹dzenia, grozi to wypadkiem.
Nie dopuszczaæ w pobli¿e nie zabezpieczonego urz¹dzenia dzieci.

8. Osoby z zaburzeniami psychicznymi, fizycznymi, motorycznymi {w tym dzieci }
nie powinny u¿ytkowaæ urz¹dzenia bez kontroli ze strony ich prawnych opiekunów.

9. Dzieciom nale¿y uœwiadomiæ, ¿e urz¹dzenie to nie s³u¿y do zabawy.

W prowadzenie
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Bezpieczeñstwo i ekonomika
Inaczej ni¿ tradycyjne elektryczne podgrzewacze wody, pompa ciep³a zu¿ywa mniej energii
elektrycznej, poniewa¿ zu¿ywa tylko energiê na pobranie ciep³a z otoczenia. Obwód grzewczy
jest odseparowany od wody podgrzewanej co zapobiega: pora¿eniu elektrycznemu, eksplozji,
zatruciu oraz zaka¿eniu wody. Bezpieczniej i ekonomiczniej !

Du¿a wydajnoœæ i oszczêdzanie energii
Pompa ciep³a absorbuje ciep³o zawarte w otaczaj¹cym j¹ powietrzu i w ³atwy sposób przetwarza
je do podgrzewania ciep³ej wody o temperaturze podobnej jak w elektrycznym grza³kowym
podgrzewaczu wody. Jednak pompa ciep³a zu¿yje do tego tylko

energii elektrycznej potrzebnej

dla elektrycznego podgrzewacza wody.

Ekologicznie przyjazna
Nie tylko pompa ciep³a zu¿ywa ma³o energii elektrycznej pobieraj¹c ciep³o z otoczenia, ale tak¿e
jest doskona³ym uzupe³nieniem uk³adów solarnych. Nie zanieczyszcza œrodowiska, nie emituje
do atmosfery gazów spalinowych.

Ca³y rok ciep³a woda
Pompa ciep³a jest efektywnym urz¹dzeniem grzewczym niezale¿nym od klimatu, które pracuje
ca³y rok niezale¿nie od pogody i nas³onecznienia.

Odpornoœæ i wytrzyma³oœæ
Czêœci z których zbudowana jest pompa ciep³a, sprê¿arka, zawór 4- dro¿ny pochodz¹
od znanych producentów. Obudowa oraz panel obs³ugowy s¹ przygotowane do d³ugiej
i wydajnej pracy.

Miejsce instalacji
Miejscem instalacji mo¿e byæ gara¿, magazyn, piwnica i wiele innych lokalizacji.

Przeznaczenie
Pompa ciep³a mo¿e podgrzewaæ wodê na potrzeby rodziny, szkó³, hoteli, fabryk,
szpitali, pralni i.t.p. Wszystkie inne zastosowania mile oczekiwane.

Z asada dzia³ania
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Czynnik ch³odniczy o niskiej temperaturze i ciœnieniu po wyjœciu z parownika gdzie odebra³ ciep³o,
trafia do sprê¿arki, gdzie poprzez podniesienie ciœnienia nastêpuje podniesienie temperatury. Tak
przygotowany czynnik trafia do wymiennika ciep³a [skraplacza] gdzie oddaje ciep³o przez œcianki
wymiennika do podgrzewanej wody. Nastêpuje oddanie ciep³a kondensacyjnego, spada ciœnienie
czynnika, czynnik trafia do zaworu rozprê¿nego gdzie po przejœciu przez jego dyszê nastêpuje
gwa³towne rozprê¿enie i jednoczeœnie obni¿enie ciœnienia. Och³odzony czynnik mo¿e teraz trafiaj¹c
do parownika przyj¹æ ciep³o dostarczone przez wentylator na œcianki zewnêtrzne parownika
i ponownie skierowaæ je do sprê¿arki.

Dop³yw wody
do podgrzania
[Powrót]

Sprê¿arka
Ciep³o przekazane
do wody

Zbiornik
czynnika

D ane techniczne

Osuszacz
czynnika

Wymiennik ciep³a
przyjmuj¹cy
[parownik]

Wyp³yw wody
podgrzanej
[Zasilanie]

Wymien nik ciep³a
roz³ado wuj¹cy [skrapl acz]

Zasilanie elektryczne

Ciep³o
pozyskane
z powietrza

Zawór
rozprê¿ny
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Model
HEITZ AIR BIS
Moc grzewcza [ W ]
3000
Zasilanie [ V/Ph/Hz ]
230 / 1 / 50
Pobór mocy [ kW ]
0,81
Obci¹¿enie podczas pracy [ A ]
3,8
Przep³yw ciep³ej wody [ L/h ] dla T=5 C
514
Fabryczne ustawienie temperatury C
55
Maksymalna temperatura C
60
Przy³¹cze hydrauliczne
G .
Iloœæ sprê¿arek
1
Iloœæ wentylatorów
1
Wentylator pobór mocy [ W ]
30
Max przep³yw przez wymiennik [ m3/h ]
0,44
Natê¿enie dŸwiêku [ dB{A} ]
49
Wymiary netto [ mm ]
700/530/449
Waga [ kg ]
46

Pomiarów
dokonano:
Powietrze 45% wilgot. 20 C
Powierze 20% wilgot. 15 C
Woda wlot 40 C
Woda wylot 45 C

W ymiary

Wymiary pompy ciep³a
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1. Ten sterownik jest u¿ytkowany w pompach ciep³a typu HEITZ AIR BIS

2. Rozruch i podtrzymanie
Inicjalizacja

Stan
oczekiwania

· Kiedy urz¹dzenie jest pod³¹czone do sieci elektrycznej lecz nie wyœwietla siê ekran
inicjalizacji przez 10 sekund nale¿y sprawdziæ czy nie zosta³ od³¹czony manipulator
od jednostki g³ównej sterownika.

· Urz¹dzenie jest w stanie oczekiwania kiedy wyœwietlany jest tylko czas.
· Urz¹dzenie jest w stanie rozruchu kiedy wyœwietlana jest temperatura i czas.
Stan
Auto

Podgrzewanie
wody

3. Tryb wyboru:
Naciœnij “ “
Naciœnij “ “
Naciœnij “ “
lub podgl¹du
Naciœnij “ “

przycisk, aby wybraæ pomiêdzy trybem auto albo podgrzewanie.
przycisk, aby w³¹czyæ lub wy³¹czyæ urz¹dzenie.
lub “ “ przyciski, aby otworzyæ dostêp do parametrów zmiennych
parametrów.
przycisk, aby ustawiæ pracê wy³¹cznika czasowego.
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4. Jak zmieniaæ temperaturê:
4.1 Kiedy w stanie rozruchu lub stanie oczekiwania naciœniesz jedn¹ z “ “ lub “ “
to uzyskasz dostêp do podgl¹du temperatur.
4.2 Kiedy nie bêdziesz dotyka³ przycisków przez 8 sekund sterownik wróci do normalnego
wyœwietlania.
4.3 W stanie oczekiwania jeœli przyciœniesz przycisk “ “ , wyœwietlacz wyœwietli
pierwszy ustawialny parametr '1' n.p. 45. Przyciœnij wtedy przycisk ‘SET' ,
a nastêpnie strza³kami “ “ lub “ “ zmieniaj temperaturê w zbiorniku wody.
ZatwierdŸ zmiany przyciskiem 'SET'.
UWAGA !!! Zmiana parametrów mo¿e odbywaæ siê tylko w trybie oczekiwania.
W trybie podgrzewania oraz auto mo¿na tylko obserwowaæ parametry.
Ustawienia
zegara

Parametry

4.4 Ustawienia zegara pompy ciep³a
Po przejœciu ze stanu oczekiwania w stan rozruch naciœnij przycisk 'SET'. Kiedy
zaczn¹ pulsowaæ cyfry w miejscu godzin strza³kami “ “ lub “ “ ustaw w³aœciw¹
godzinê i zatwierdŸ przyciskiem 'SET'. Nastêpnie zaczn¹ pulsowaæ cyfry w miejscu
minut zmieñ na w³aœciwe ustawienie minut strza³kami “ “ lub “ “ i zatwierdŸ
przyciskiem 'SET'.
4.5 Ustawianie wy³¹cznika czasowego
Po przejœciu ze stanu oczekiwania w stan rozruch naciœnij “

“. Zobaczysz godzinê

w³¹czenia i pulsuj¹cy napis “ ON “ “ 1 “. Je¿eli chcesz zmieniæ godzinê lub minutê
za³¹czenia skorzystaj ze strza³ek “
przyciskiem “

“ lub “

“ i zmieñ j¹; zmianê zatwierdŸ

“ . Po zatwierdzeniu prze³¹czy siê na

zmianê czasu wy³¹czenia i bêdzie pulsowaæ

Wy³¹cznik
czasowy

“ OFF “ “ 1 “ . Zmieñ ustawienia czasu wy³¹czenia
i potwierdŸ zmianê wy³¹czenia przyciskiem “

“.

Aby uzyskaæ dostêp do zmiany drugiego okresu
w³¹czenia i wy³¹czenia pompy ciep³a postêpuj jak
w przypadku pierwszym zaczynaj¹c od d³u¿szego
ni¿ 3 sekundy przyciœniêcia przycisku “ “ .

BARDZO WA¯NE !!!
Aby zablokowaæ pracê zegara wszystkie czasy on/off nale¿y ustawiæ na 00:00 .
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4.6 Podczas trybu rozruch wciskaj¹c strza³kê “
uruchomimy podgl¹d temperatury wody
wp³ywaj¹cej do pompy ciep³a
[temperatura powrotu ] .
Oznaczenie na wyœwietlaczu „ d 22 ” .

Temp.
powrotu

“

4.7 Parametry

PARAMETR
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A

b

c
d
E
F
10
11
12
13
14
15

OPIS PARAMETRU
Temp. powrotu uruchomienia
pomocniczego Ÿród³a ciep³a
Temp. C.W.U.
Histereza
Cykl pomiêdzy odszranianiem
Temp. rozpoczêcia
odszraniania parownika
Temp. zakoñczenia
odszraniania parownika
Czas odszraniania
Iloœæ systemów
Zabezpieczenie b³êdów zasilania
Rêczna lub automatyczna kontrola
zaworu rozprê¿nego
Kontrola przep³ywu stan TAK lub NIE
Kontrola sposobu pracy pompy
³aduj¹cej zbiornik C.W.U :
0 - Pompa pracuje ka¿dorazowo
podczas podgrzewu,
koñcz¹c pracê w momencie
przejœcia w tryb oczekiwania
1 - pompa jest wy³¹czana
ka¿dorazowo po wy³¹czeniu siê
sprê¿arki
Ró¿nica pomiêdzy stron¹ ss¹c¹,
a parownikiem
Rêczna kontrola elektrycznego
zaworu rozprê¿nego
Temperatura powrotu
Temperatura zasilania
Temperatura parownika
Temperatura po stronie czynnika
sprê¿onego [ wysokiego ciœnienia ]
Temperatura otoczenia [ wlot powietrza ]
Temperatura w zbiorniku C.W.U [ czujnik
zewnêtrzny nale¿y umieœciæ w sakwie
zbiornika C.W.U ]
Temperatura czynnika po stronie
ss¹cej
Aktualne po³o¿enie elektrycznego
zaworu rozprê¿nego

ZAKRES
REGULACJI
0 - 30

`

°C

10 -60 °C
1-10 °C

USTAWIENIA
FABRYCZNE MO¯LIWOŒCI
`
15 °C

`
opcja

0 - -3 0 °C

40 °C
5 °C
40 min
-7 °C

regulowalny
regulowalny
regulowalny
regulowalny

2 -3 0 °C

13 °C

regulowalny

1 - 12 m in

regulowalny

0 - 1

8 min
1
1
1 Auto

0 - 1

1

30-90 min

0 - 1

TAK

regulowalny
regulowalny
wskazanie

0-1

0

regulowalny

-F-F

0

wskazanie

0 - 50

35

regulowalny

-9 - 9 9 °C
-9 - 9 9 °C
-9 - 9 9 °C
0 - 127 °C
-9 - 9 9 °C

wskazanie
wskazanie
wskazanie
wskazanie

-9 - 9 9 °C

wskazanie
wskazanie

-9 - 9 9 °C

wskazanie

0 - 50

wskazanie
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4.8 Kod b³êdów i parametry
Ochrona
systemu

Kod b³êdów

Kod b³êdu Jednostka g³ówna [dioda b³êdów i pracy]
B³¹d lub zabezpieczenie pracy
----------Nie œwieci
Tryb oczekiwania
----------Œwieci
Grzanie
PP1
[1/1]
Uszkodzenie czujnika temp. powrotu
PP2
[2/1]
Uszkodzenie czujnika temp. zasilania
PP3
[3/1]
Uszkodzenie czujnika temp. odszraniania
parownika
PP4
[4/1]
Uszkodzenie czujnika temp. strony
wysokiego ciœnienia
PP5
[5/1]
Uszkodzenie czujnika temp. otoczenia [Wlot]
PP6
[11/1]
Uszkodzenie czujnika temp. zbiornika C.W.U.
PP7
Zimowe zabezpieczenie
przeciwzamro¿eniowe
PP8
[12/1]
Uszkodzenie czujnika przekroczenia
temp. strony wysokiego ciœnienia
PP9
[13/1]
Uszkodzenie czujnika temp. strony ss¹cej
EE1
[6/1]
Zabezpieczenie przekroczenia wysokiego
ciœnienia czynnika
EE2
[7/1]
Zabezpieczenie przekroczenia niskiego
ciœnienia czynnika
EE3
[8/1]
Uszkodzenie wskaŸnika przep³ywu wody
EE4
[9/1]
B³¹d zasilania np. niskie napiêcie sieci
EE5
[10/1]
B³¹d wysokiego ciœnienia wody
EE8
Wyœwietlany tylko na manipulatorze
B³¹d komunikacji z jednostk¹ steruj¹c¹
Odszranianie
D³ugie œwiecenie diody LED
Odszranianie

4.9 Wymuszenie odszraniania
W trybie oczekiwania wciœnij równoczeœnie “
uruchomiæ wymuszone odszranianie.

“ i“

“ przez 5 sekund, aby

P odgrzewacz wody

D odatek

Przeciwpr¹dowy wymiennik ciep³a:

Zasilanie

Czujnik wysokiego
ciœnienia wody
Powrót

S chemat pod³¹czenia elektrycznego

Sprê¿arka

SCHEMAT POD£¥CZEÑ
HEITZ AIR BIS
wentylator
Zawór 4-dro¿ny

Czujnik temp. wylotu powietrza
Czujnik temp. wlotu powietrza
Czujnik temp. otoczenia
Czujnik temp. wysok. ciœnienia
Czujnik temp. zbiornika C.W.U
Czujnik temp. powrotu

Zasilanie
Do przekaŸ. Pompa
230V
Dodatkowej ³aduj¹ca
C.W.U
grza³ki

Wy³¹cznik
przep.
wody

elektrycznej
transformator

Wy³¹cznik
wys. ciœnienia

Wy³¹cznik
niskiego ciœnienia

Elektryczny zawór
rozprê¿ny

manipulator

Upewnij siê, ¿e schemat pod³¹czeñ jest zgodny z umieszczonym wewn¹trz jednostki
centralnej. HEITZ AIR BIS nie posiada w³asnej pompy ³aduj¹cej C.W.U.
POMPA CIEP£A POSIADA WYPROWADZON¥ WTYCZKÊ DLA POMPY £ADUJ¥CEJ C.W.U.

I nstrukcja monta¿u
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Miejsce instalacji
·
·
·
·

Jednostkê nale¿y instalowaæ w du¿ym i dobrze wentylowanym miejscu.
Lokalizacji instalacji zapewniæ ³atwy dostêp do serwisowania urz¹dzenia.
Instalacja powinna zapewniaæ odp³yw skroplin.
B¹dŸ pewien, ¿e miejsce instalacji do minimum
ogranicza mo¿liwoœæ zasysania
zanieczyszczeñ, gazów powoduj¹cych
korozje, suchych liœci i.t.p.
Powy¿ej 1000 mm

· Montuj z dala od ³atwo zapalnych wyziewów.
· Instaluj zgodnie z zamieszczonym
rysunkiem.

Wlot
powietrza

· Ró¿ne mo¿liwoœci monta¿u na rysunku
poni¿ej.

Wlot powietrza

Wylot
powietrza

Wlot powietrza

HEITZ
AIR BIS
Powy¿ej
1000 mm

Powy¿ej
1000 mm

WYLOT NA
ZEWN¥TRZ

HEITZ
AIR BIS

HEITZ
AIR BIS

HEITZ
AIR BIS

Miejsce instalacji zasobnika C.W.U.
·
·
·

Zasobnik C.W.U. powinien znajdowaæ siê w pomieszczeniu zapewniaj¹cym temperaturê
powy¿ej 0 °C.
Monta¿ mo¿e odbyæ siê zarówno w kot³owni jak i innym pomieszczeniu
[wystarczy tylko po³¹czyæ pompê ciep³a ze zbiornikiem].
Nie instalowaæ w miejscach powoduj¹cych zagro¿enie zanieczyszczeniami i korozj¹.

Miejsce monta¿u jednostki
·

Jednostkê montowaæ na œcianie betonowej, stalowej lub innej zapewniaj¹cej
odpowiedni¹ noœnoœæ.

·

Zastosowaæ odpowiednie elementy metalowo-gumowe chroni¹ce otoczenie przed
drganiami i ha³asem powodowanym przez pracê sprê¿arki.

·

Nale¿y zapewniæ w miejscu monta¿u odp³yw kondensatu i skroplin z odszraniania.

P odgrzewacz wody
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Instrukcja instalacji

· Odp³ywy skroplin, odp³yw z zaworu bezpieczeñstwa nale¿y wyposa¿yæ w syfony odp³ywowe.
· Przy³¹cze pomiêdzy jednostk¹, a zasobnikiem C.W.U. powinno byæ wyposa¿one w zawory
odcinaj¹ce umo¿liwiaj¹ce odciêcie jednostki od zasobnika bez koniecznoœci usuwania
wody z zasobnika.

·
·
·
·

W sieci zasilaj¹cej nie powinno wystêpowaæ ciœnienie wy¿sze ni¿ 0.6 MPa [6 bar].
Zasilanie zbiornika C.W.U. zabezpieczyæ zgodnie z DTR producenta zasobnika.
Kompensacjê rur przy³¹cza wykonaæ zgodnie z zaleceniami producenta rur.
Rury zasilaj¹ce nale¿y zabezpieczyæ przed dzia³aniem warunków atmosferycznych
i niskich temperatur.

Pod³¹czenie uk³adu wodnego
· Wszystkie prace zwi¹zane z pod³¹czeniem uk³adu wodnego wykonywaæ zgodnie z przepisami
zawartymi w Polskich Normach dotycz¹cych instalacji wodno-kanalizacyjnych.

· Instalacja przy³¹cza powinna byæ wykonana solidnie, ograniczaæ do minimum opory przep³ywu.
· Nale¿y u¿ywaæ sprawdzonych systemów instalacyjnych zapewniaj¹cych nienagann¹ pracê
bez przecieków.

· Po wykonaniu instalacji nale¿y przeprowadziæ ciœnieniow¹ próbê szczelnoœci zgodnie z PN.
· Po wykonaniu próby szczelnoœci na zimno, nale¿y podgrzaæ wodê i przeprowadziæ próbê
na gor¹co.
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Schemat pod³¹czenia pompy ciep³a z zasobnikiem C.W.U. /opcja 1/

zawór odcinaj¹cy
Zawór odcinaj¹cy
zawór zwrotny
zwrotny
Zawór

Woda
ciep³a
woda
ciep³a

naczynie przeponowe
Naczynie przeponowe

zawór bezpieczeñstwa
Zawór
bezpieczeñstwa
zawór spustowy
Zawór
spustowy
Pompa
pompaobiegowa
obiegowa

z³¹cze
Z³¹czeelastyczne
elastyczne
filtr
Filtrsiatkowy
siatkowywodny
wodny

Woda
woda
zimna
zimna

Schemat pod³¹czenia pompy ciep³a z zasobnikiem C.W.U. /opcja 2/

Naczynie
n a c z y n i e p rz e p o n o w e
przeponowe

z a w ó r o d c in a j ¹ c y

Zawór odcinaj¹cy
zaw ór zw rotny

Zawór zwrotny

T
w o d a c i e p ³a

Woda ciep³a

w o d a c i ep ³a

Woda ciep³a

z a w ó r bezpieczeñstwa
b e z p i e c ze ñ s t w a
Zawór

Zawór
z a w ó r spustowy
spustowy
Pompa
p o m p a obiegowa
obiegowa

T

Zawór
zawó r
mmieszaj¹cy
ieszaj¹cy
termostatyczny
termostatyczny

z ³¹ c z e e
l a s t y c zn e
Z³¹cze
elastyczne
f il tr s ia t k o w y w o d n y

Filtr siatkowy wodny
Pompa
p oobiegowa
mpa obiegowa

Zasobnik
Zasobnik
C .W .U .
C.W.U.

P oPompa
m p a ciep³a
c i e p ³a

po m pa cy rku lac ji C.W .U.
Pompa
cyrkulacji C.W.U.

woda
z i mzimna
na
Woda

* Czujnik temp. c.w.u. umieszczaæ na powrocie.
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1. Prace przygotowawcze do próbnego rozruchu.
A] Kontrola czêœci i podzespo³ów pompy ciep³a:
· SprawdŸ czy wizualnie rury i inne podzespo³y nie uleg³y uszkodzeniu w transporcie.
· SprawdŸ czy uk³ad rur zosta³ prawid³owo odpowietrzony przez rêczne i automatyczne
odpowietrzniki uk³adu oraz przez zawór odpowietrzenia pomp.
· SprawdŸ wentylator, œrubê mocuj¹c¹, siatkê zabezpieczaj¹c¹.
B] Kontrola systemu elektrycznego.
· SprawdŸ zasilanie elektryczne, czy jest zgodne z instrukcj¹ i odpowiednie z lokalnymi
przepisami.
· SprawdŸ czy ca³e okablowanie instalacji pompy ciep³a jest dobrze i bezpiecznie
wykonane ze zwróceniem szczególnej uwagi na uziemienie we wszystkich urz¹dzeniach.
C] Sprawdzenie uk³adu technologii pompy ciep³a.
· SprawdŸ czy uk³ad technologii pompy ciep³a zosta³ wyposa¿ony w odpowiednie przyrz¹dy
typu: zawory bezpieczeñstwa, termometry, zawory, zawory spustowe, czujnik przep³ywu.
· SprawdŸ czy wszystkie zawory umo¿liwiaj¹ce przep³yw s¹ otwarte.
· SprawdŸ czy wszystkie podejœcia s¹ prawid³owo wykonane.

2. Próbny rozruch.
Ogólny rozruch mo¿na przeprowadziæ po inspekcji zgodnej z instrukcj¹.
· Pod³¹czon¹ pompê ciep³a uruchomiæ, jednostka steruj¹ca po 3 min. uruchomi funkcjê autostart.
· Przy urz¹dzeniach trójfazowych nale¿y po uruchomieniu wentylatora sprawdziæ kierunek obrotów
wentylatora.
· B³êdne pod³¹czenie kolejnoœci faz przy d³u¿szej pracy mo¿e doprowadziæ do uszkodzenia sprê¿arki.

3. Normalna praca
· Proces grzania i kolejnoœæ uruchamiania urz¹dzeñ:
1. Pompa obiegowa pracuje
2. Czujnik przep³ywu potwierdza przep³yw
3. Wentylator pracuje
4. Sprê¿arka pracuje
[ Jeœli jest zbyt ma³y przep³yw nastêpuje blokada pracy w punkcie 3.]
· Przebieg procesu grzania:

Temperatura wody
Ustawiona
temperatura -5

Ustawiona
temperatura
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· Przy pierwszym uruchomieniu pompa ³aduj¹ca, sprê¿arka, wentylator pracuj¹ po zamkniêciu
czujnika niskiego poziomu.
· Kiedy jednostka zatrzymuje siê, cyrkulacyjna pompa zatrzyma siê z opóŸnieniem 30 sekund
po zatrzymaniu siê innych urz¹dzeñ.
· Kiedy pompa wody jest uruchomiona i otwarty jest powrotny zawór, to po 10 minutach testuje
temperaturê wody powrotnej, jeœli temperatura powrotu > (temperatura wody + 5°C )
zawór powrotny zamkniêty . Jeœli temperatura powrotu < ( temperatura zadana +10°C ) otwiera siê
zawór powrotny tak by pompa ³aduj¹ca równomiernie podgrzewa³a ciep³¹ wodê. Kiedy pompa
³aduj¹ca zostanie wy³¹czona to zawór powrotny zostanie zamkniêty w tym samym momencie.
· Przy normalnym rozruchu, zawór czterodro¿ny odcina przep³yw czynnika tylko na czas odszraniania,
a jednostka pracuje normalnie.

Proces utrzymania
Pompa ciep³a jest wysoko zautomatyzowanym urz¹dzeniem i wymaga regularnych przegl¹dów
okresowych. Jeœli jednostka bêdzie regularnie w odpowiednich odstêpach czasu serwisowana to bêdzie
s³u¿yæ d³ugo i przynosiæ mo¿liwie najwiêksze korzyœci u¿ytkownikowi.
1. Dodatkowe filtry zamontowane w uk³adzie powinny byæ regularnie czyszczone i zapewniaæ czyst¹
wodê w uk³adzie. Brudne filtry mog¹ spowodowaæ blokadê urz¹dzenia z powodu braku przep³ywu
lub jego zmniejszenia.
2. U¿ytkownicy musz¹ zwróciæ uwagê na instrukcjê obs³ugi: wszystkie zabezpieczenia czêœci i ca³oœci
ca³ego urz¹dzenia s¹ ustawione fabrycznie. W ¿adnym wypadku nie nale¿y ich samodzielnie usuwaæ.
3. Okresowo nale¿y sprawdzaæ pod³¹czenia sieci elektr. Wskazywaæ na b³êdy mo¿e nienormalna
praca jednostki. Sprawdzaj regularnie i jeœli zajdzie potrzeba zmieniaj czêœci na nowe.
4. Przeprowadzaj regularne kontrole zasilania wody, sprawdzaj zawór bezpieczeñstwa, kontroler
poziomu czynnika, przep³yw powietrza przez wlot i wylot czy nie jest zak³ócony i nie powoduje
wyd³u¿enia cyklu grzewczego.
5. Sprawdzaj czy zawory i pompy pracuj¹ normalnie, czy nie ma te¿ przecieków.
6. Pompa powinna siê znajdowaæ w miejscu czystym, dobrze wentylowanym. Wymiennik powinien
byæ regularnie co 1 do 2 miesiêcy czyszczony w celu zapewnienia dobrej wymiany ciep³a.
7. Okresowo zlecaæ nale¿y ch³odnikowi sprawdzenie uk³adu w celu wykrycia miejsc ubytku czynnika
ch³odniczego, pracê zaworu rozprê¿nego.
8. Utrzymywaæ w czystoœci i nie dopuszczaæ do zanieczyszczenia uk³adu przep³ywu powietrza tak,
aby nie spowodowa³o to zablokowanie przep³ywu powietrza .

9. Jeœli chcemy jednostkê zatrzymaæ na d³u¿szy czas, nale¿y spuœciæ wodê z uk³adu, od³¹czyæ
zasilanie elektr. i ustawiæ zabezpieczenie. Przed wznowieniem pracy przeprowadziæ
kompletn¹ inspekcjê.
10. Jeœli w pracy pompy wyst¹pi¹ b³êdy krytyczne nale¿y natychmiast przerwaæ pracê pompy
powiadomiæ producenta który zadecyduje o dalszym przebiegu naprawy.
11. Do czyszczenia skraplacza zaleca siê stosowanie 15% roztworu kwasu fosforowego.
Do czyszczenia uk³adu wodnego zaleca siê stosowanie œrodków renomowanych producentów
przeznaczone do oczyszczania uk³adów wodnych np. Kamix .
12. Regularnie p³ukaæ i usuwaæ osad ze zbiornika wody ( normalnie raz na dwa miesi¹ce
w zale¿noœci od czystoœci i jakoœci wody w miejscu u¿ytkowania pompy ).
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Gwarancja
WARUNKI GWARANCJI
1. Obowi¹zuje 24 miesiêczna gwarancja na pompê ciep³a od daty sprzeda¿y, jednak
nie wiêcej ni¿ 36 miesiêcy od daty wprowadzenia do obrotu handlowego.
2. Za datê sprzeda¿y uznaje siê datê wystawienia faktury sprzeda¿y pompy ciep³a.
3. Skwiercz - Instal gwarantuje sprawne dzia³anie urz¹dzenia pod warunkiem
zainstalowania go zgodnie z wytycznymi okreœlonymi w dokumentacji technicznej.
4. Wszelkie uszkodzenia powsta³e w okresie obowi¹zywania gwarancji, wynikaj¹ce
z wad lub uszkodzeñ zawinionych przez producenta, bêd¹ usuwane nieodp³atnie
przez autoryzowany serwis w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty
pisemnego zg³oszenia wad.
5. Warunkiem uzyskania œwiadczeñ gwarancyjnych jest:
a/ pisemne zg³oszenie usterki w terminie do 48 godzin od jej wyst¹pienia,
b/ okazanie poprawnie i ca³kowicie wype³nionej karty gwarancyjnej,
c/ u¿ywanie urz¹dzenia zgodnie z przeznaczeniem, zaleceniami producenta
i instrukcj¹ obs³ugi.
6. Zg³oszenia reklamacyjne nale¿y przes³aæ do dzia³u serwisu pod adres email:
serwis@heitz.pl , as@heitz.pl , Tel. 58 678-82-37 lub do punktu zakupu pompy
ciep³a.
7. Sposób i termin naprawy zostanie ustalony przez dzia³ serwisu po otrzymaniu
zg³oszenia pisemnego.
8. Gwarancj¹ nie s¹ objête wady, których przyczyna le¿y po stronie u¿ytkownika.
Zalicza siê do nich:

· niezgodne z przeznaczeniem u¿ytkowanie pompy ciep³a lub sterownika,
· dokonywanie napraw i przeróbek,
· wykonanie instalacji i uruchomienie niezgodne z wytycznymi producenta i
obowi¹zuj¹cymi w tym zakresie przepisami,

· nagromadzenie kamienia,
· wykonywanie zmian w instalacji elektrycznej sterownika niezgodnych
z wytycznymi producenta lub zaleceniami autoryzowanego serwisu
technicznego,

· uszkodzenie spowodowane niew³aœciwym transportem lub przechowywaniem
urz¹dzenia,

· zewnêtrznymi czynnikami mechanicznymi,
· niew³aœciwym rodzajem pr¹du, spadkami napiêæ, niew³aœciwym dzia³aniem
dolnego Ÿród³a (nieprawid³owe wykonanie kana³ów powietrznych),
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· zastosowanie obcych, innych elementów automatyki steruj¹cej ni¿ zalecane
przez producenta oraz innych nieautoryzowanych elementów uk³adu pompy
ciep³a,

· korozja, odbarwienia, itp.,
· pod³¹czeniem do gro¿¹cej zamro¿eniem b¹dŸ niesprawnej instalacji,
· innymi, nie powsta³ymi z winy producenta czynnikami,
· uszkodzeniami bêd¹cymi skutkiem wczeœniej zaistania³ej i nieusuniêtej usterki,
· uszkodzenia powsta³e na skutek zbyt wysokiego ciœnienia wody (brak
zamontowanego regulatora ciœnienia) oraz z³¹ jakoœci¹ wody wodoci¹gowej,

· zabrudzenie parownika, zu¿ycie eksploatacyjne anody magnezowej.
9.

Po³¹czenie zasilania i powrotu pompy ciep³a z instalacj¹ musi byæ wykonana
z materia³u, który nie przewodzi pr¹du elektrycznego (tworzywo sztuczne).
10. Obs³ug¹ gwarancyjn¹ nie s¹ objête czynnoœci wynikaj¹ce z bie¿¹cej eksploatacji,
regulacji i konserwacji pompy.
11. U¿ytkownik ponosi koszty wezwania serwisu technicznego w przypadku:

· nieuzasadnionego wezwania serwisu,
· usuniêcia uszkodzeñ powsta³ych z winy u¿ytkownika,
· braku mo¿liwoœci wykonania naprawy z przyczyn niezale¿nych od serwisu
technicznego,

· brak mo¿liwoœci uruchomienia pompy.
12. Gwarant nie jest odpowiedzialny wobec uprawnionego z gwarancji
za zniszczenie, utratê lub uszkodzenie urz¹dzenia nie wynik³e z wady
produkcyjnej lub konstrukcyjnej.
13. Gwarancja obejmuje prawo do bezp³atnego usuniêcia usterek urz¹dzenia, jednak
nie obejmuje innych poniesionych strat.
14. Czêœci i urz¹dzenia, które gwarant wymieni³ w ramach gwarancji staj¹ siê jego
w³asnoœci¹.
Warunkiem podjêcia naprawy gwarancyjnej przez autoryzowany serwis jest
posiadanie faktury zakupu i wype³nionej karty gwarancyjnej.
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Karta urz¹dzenia

Numer fabryczny Urz¹dzenia

Typ urz¹dzenia

HEITZ AIR BIS
SWBC-3.0H-A

...............................................

Data wprowadzenia do obrotu
handlowego

Piecz¹tka punktu sprzeda¿y

...............................................

Data sprzeda¿y detalicznej

Piecz¹tka punktu sprzeda¿y

...............................................

Data pierwszego uruchomienia

Piecz¹tka firmy instalacyjnej

...............................................
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