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 INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKA  
Gratulujemy wyboru. Wybrałeś najwyższej jakości pompę ciepła do ciepłej wody użytkowej, która będzie dostarczać Ci  

CWU ekonomicznie i na najwyższym poziomie komfortu. Pompy ciepła Nilan budowane są bardzo z wytrzymałych 

materiałów  i nie wymagają skomplikowanej konserwacji. W celu poprawnej instalacji i użytkowania zalecamy 

przeczytanie instrukcji przed rozpoczęciem użytkowania  

 
INFORMACJE DLA INSTALATORA 

 
Przed przystąpieniem do instalacji pompy ciepła do cieplej wody użytkowej, należy uważnie przeczytać instrukcję 

obsługi. Niniejsza instrukcja zawiera zalecenia producenta dotyczące regulacji prawnych, norm, przepisów i wymogów 

bezpieczeństwa, a także użyteczne wskazówki dotyczące instalacji, użytkowania i utrzymania pompy ciepła do cwu. 

Instrukcja zawiera ponadto wszystkie informacje potrzebne do zapewnienia sprawnego i najbardziej oszczędnego 

działania urządzenia.  

Przestrzeganie zaleceń producenta, jak również prawa budowlanego jest podstawą prawa gwarancji. Pomp ciepła do CWU 

jest przeznaczona do użytku domowego, w musi być instalowana w pomieszczeniu ogrzewanym . Zasilanie wody musi 

mieć jakość wody pitnej. Zaleca się także w przypadku niskiej lub wysokiej kwasowości (wartość pH), wysokiej twardość 

wody, żelaza i cząstek (brud i piasek)  stosowanie urządzeń do uzdatniania wody. 
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INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA 
 

INFORMACJE OGÓLNE: 
Pompa ciepła zapewnia zapotrzebowanie na ciepłą wodę przez cały rok. Podstawowym źródłem ogrzewania ciepłej wody 

użytkowej jest pompa ciepła (model 3130). Model VT3131 jest wyposażony w dodatkową wężownicę (wbudowaną do 

zbiornika ciepłej wody) a model VT3132 dwie dodatkowe wężownice. Daje to  możliwość instalacji dodatkowego źródła 

ciepła (Pompa ciepła + kocioł, panele słoneczne lub kocioł elektryczny). W takich wypadkach w sezonie grzewczym 

dodatkowe źródło ciepła np. kocioł wspiera działania zbiornika a poza sezonem jest wyłączone. Dodatkowo pompa ciepła  

może być wykorzystywana do zaopatrywania energię cieplną i ogrzewania łazienek i innych małych pomieszczeń. Patrz 

strona 19 "Przykład połączeń". 

Instalacja i pierwsze uruchomienie CWU HP muszą być wykonane przez wykwalifikowanego i autoryzowanego instalatora 

zgodnie z instrukcjami i zaleceniami zawartymi w niniejszej instrukcji. Przed uruchomieniem pompy należy upewnić się że 

zbiornik podłączony jest hydraulicznie a instalacja jest całkowicie wypełnione wodą oraz  całkowicie szczelna. Należy także 

upewnić się, że spełnione są wymagania co do przepływu powietrza (kubatury pomieszczenia, źródło powietrza, ...). Przy 

pierwszym uruchomieniu (lub kiedy zbiornik został opróżniony) czas nagrzewania (przy temperaturze otoczenia powietrza 

ok. 15 ° C, temperatura cwu 45-55 ° C) może wynosić 8 do 10 godzin. W takim wypadku zaleca się zalecenie wybranie 

trybu pracy pompy ciepła z dodatkowym źródłem grzewczym lub grzałką elektryczną. 

 

UWAGA: Należy zabezpieczyć urządzenie przed dostępem dzieci lub osób o ograniczonej sprawności fizycznej, 

sensorycznej lub umysłowej,  lub bez doświadczenia i wiedzy, chyba że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane. 

W przypadku dzieci konieczny jest nadzór osob dorosłych. 

 

INFORMACJE PODSTAWOWE: 

 

Pompa ciepła jest głównym źródłem energii do wytwarzania ciepłej wody użytkowej. Pompa ciepła powietrze /wody działa 

na zasadzie: Energia jest pobierany z powietrza w parowniku. W celu zapewnienia przepływu energii, wentylator przetłacza 

powietrze przez parownik. Energia jest transportowany w obwodzie pompy ciepła z parownika do sprężarki gdzie energia 

zostanie podwyższona do wyższego poziomu temperatury. Proces ten potrzebuje tylko 30% energii cieplnej dolnego źródła 

jako wejście. Wreszcie energia cieplna ze sprężarki jest przenoszony poprzez skraplacz (zewnętrznym wymiennikiem 

ciepła) do zbiornika ciepłej wody do wytworzenia ciepłej wody użytkowej. W ten sposób oszczędzamy do 70% kosztów 

energii. 

 

DANE TECHNICZNE 

 
Wymiary: H: 1768 mm, Ø707mm 

Waga bez opakowania:  145-168-190 kg 

Zasilanie/częstotliwość:  230 V / 50 Hz Faza-Neutral-Uziemienie 

Moc spręż/Zużycie energii: 600Wat/395 Wat* 

Moc pompy: 1421 Wat* 

Dodatkowa grzałka elektryczne: 2000 Wat/230 V 

COP (A20W55)                                                                                        3,61 

Bezpiecznik:  Minimum 13 A 

Termostat dodatkowej grzałki elektrycznej: Ustawiany do temp 65C, tem. na wyświetlaczu 

Czynnik chłodniczy:  Tabliczka znamionowa  

Wydatek powietrza:  Min/Maks. 200/300 m3/h 

Temperatury powietrza: VT3130/VT3131/VT3132 Min. -10 °C to maks. +35 °C 

Zbiornik: VT3130 Emaliowany, 266 l. 

Zbiornik: VT3131 Emaliowany, 258 l. 

Zbiornik: VT3132 Emaliowany, 242 l. 

Ciśnienie robocze: Max.1 MPa / 10 bar 

Anoda:  Magnezowa - 5/4" RT 

Temperatura wody:  regulowana do - maks. 62 °C 

Wydatek wody:  850 L / 24h 

Zużycie energy w trybie czuwania przy temp. pow. 15 °C  

I temp. wody 55 °C – zgodnie z normą  DIN 8947: 0.7 kWh/24h 

Przyłacza  – Zimna woda:  1" RT 

 – Ciepła woda: 1" RT  

 – Skropliny: 1/2" RT  

   – Wężownice:  1" RT  

  – Cyrkulacja:  3/4" RT  

Dodatkowa wężownica, powierzchnia VT3131:  1.00 m² (5.90 L) 

Dodatkowa wężownica, powierzchnia VT3132: Dolna 1.5 m² (9.57 L) + górna 0.6 m² (3.83 L) 

Składowanie i transport -20°C to 60°C 

*Zgodnie z ASHRAE 



4 

Panel sterujący 
 

29. Przycisk sterujący wcisk/obrót  

30. Panel kontrolny (wyświetlacz) 

31. Działanie-/dioda sygnalizacji alarmów pompy ciepła 

32. Działanie-/didia działania dodatkowej nagrzewnicy 

elektrycznej 

 

KONSTRUKCJA I WYMIARY  VT3130 / VT3131 / VT3132: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZINTEGROWANY WYMIENNIK CIEPŁA (WĘŻOWNICA): 
 
Pompa ciepła do CWU może być wyposażona w 1 (np modelu VT3131) lub 2 zintegrowane wymienniki ciepła 

(wężownice). Pojedyncza wężownica ma powierzchnię wymiany ciepła 1m2 (20), natomiast wersja VT3132 ma dwie 

wężownice: dolna 1,5 m2  (20) i górną 0,6 m2 (17). Jeśli używasz dodatkowego ogrzewania z 2 różnych źródeł energii, na 

przykład słonecznej i gazu / kotła na paliwo stałe, to instalacja solarna musi być podłączona do wężownicy dolnej. W wersji 

z 2 wężownicami i 1 dodatkowym źródłem energii (np słonecznej) możliwe jest również połączenie obu wężownic w 

szeregu. 

UWAGA: Temperatura w zbiorniku nie może przekraczać 65 ° C. Konieczne jest w tym wypadku zapewnione 

kontroli maksymalnej temperatury ciepłej wody w zbiorniku (1) oraz priorytet ogranicznika temperatury po stronie 

zasilania. Przegrzanie może uszkodzić zbiornik obiegu chłodniczego pompy ciepła i nie jest objęte gwarancją 

produktu.

 

 1. Wylot powietrza 

 2. Parownik 

 3. Sprężarka  

 4. Wlot powietrza 

5. Zbiornik maliowany 

6. Otwór czujnika - termometer 

7. Anoda 

8. Dodatkowa grzałka elektryczna 

9. Czujnik   

10. Anode* 

11. Regulowane nóżki 

12. Zimna woda - zasilanie 

13. Skraplacz 

14. Izolacja 

 

 

 

15. Wężownica  (dolna)* 

16. Wężownica – zasilanie (dolna)* 

17. Wężownica – powrót (dolna)* 

18. Przyłącze cyrkulacji 

19. Ciepła woda zasilanie 

20. Odprowadzenie skroplin 

21. Wentylator 

22. Wężownica (górna)* * 

23. Wężownica – powrót (upper)** 

24. Heating coil – zasilanie 

(gróna)** 

 

*Tylko w wersji VT3131 and VT3132 

**Tylko w wersji VT3132 
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MONTAŻ 

WYBÓR MIEJSCA MONTAŻU: 

O ile to możliwe, pompa ciepła powinna być zainstalowana w pobliżu miejsca poboru ciepłej wody. 

Lokalizacja musi być w pomieszczeniu w którym temperatura nie spada poniżej 0
o
 C oraz z odpływem kanalizacji. Podłoga 

w miejscu musi być płaska i wypoziomowana. Niewielkie nierówności można wyrównać za pomocą regulowanych nóżek. 

Należy zwrócić uwagę że podłoże powinno utrzymać ciężar napełnionego urządzenia (ok. 430 kg). Jeśli urządzenie będzie 

działać przede wszystkim poza godzinami szczytu nie należy instalować urządzenia w pobliżu do sypialni. Nawet jeśli 

Pompa ciepła cwu pracuje bardzo cicho to może przeszkadzać użytkownikom. Należy upewnić się, że miejsce montażu 

pompy ciepła pozwala na łatwy dostęp w celu konserwacji i serwisu. Wszystkie uszkodzenia wynikające ze złego miejsca 

instalacji i niemożności naprawy serwisowej (np, ze względu na zmniejszoną dostępność) obciążają instalatora, użytkownika 

i nie są objęte gwarancją producenta. 

 

UWAGA: Przy montażu należy bezwzględnie przestrzegać przepisy budowlane, normy i wymagania prawne. 

Niewykorzystane przyłącza (wężownic, przyłącze cyrkulacji) muszą być zaślepione i prawidłowo zaizolowane w celu 

uniknięcia strat ciepła. 

 
Pompa ciepła do CWU pracuje zarówno na powietrza z otoczenia jak i powietrza zewnętrznego. Niezależnie od trybu 

instalacji istnieją pewne podstawowe wymagania dotyczące jakości powietrza przepływającego przez urządzenie: 

- Powietrze musi być wolne od kurzu i tłuszczu 

- Źródłem powietrza mogą być pomieszczenia, które umożliwiają wykorzystanie energii odpadowej takie jak 

pralnie (energii odpadowa suszarki), kuchnia, garaż (energia z urządzenia), piwnicy oraz kotłowni. 

- Temperatura zasilania pompy musi być  > -10°C 

- Benefitem jest osuszanie powietrza 

- Powietrze wywiewane jest schładzane  

Najprostszym sposobem montażu jest zasilanie pompy ciepła powietrzem z pomieszczenia: 

W takim wypadku nie potrzebna jest instalacja przyłączeniowa. Pompa ciepła zasysa powietrze i wyrzuca je do tego samego 

pomieszczenia. Przy takim sposobie montażu należy spełnić minimalne wymagania: 

- Kubatura pomieszczenia > 20 m
3
 

- Brak ograniczeń na zaczerpie i wylocie  (np. częściowej cyrkulacji pomiędzy wlotem i wylotem pompy. 

- Wentylacja miejsca montażu (przepływ > 200 m
3
/h 

- Pomieszczenie musi być ogrzewane przez system centralnego ogrzewania. 

Przy instalacji należy wybrać „wysoki” tryb pracy wentylatora. Jeżeli z uwagi na komfort wymagana jest zmiana trybu 

wentylatora na "niski", można to zrobić bez obawy przed znacznym spadkiem wydajności. 

Podłączenie jednego króćca lub obu do systemu wentylacji pozwala zwiększyć efektywność. W ten sposób można 

zoptymalizować przepływ powietrza oraz efektywności. Przyłącza jednego króćca stosuje się głównie na wyrzucie 

powietrza by zapobiec wychładzaniu powietrza w pomieszczeniu. 

- Nawet przyłączenie po jednej stronie redukuje dźwięk  

Przyłączenie przewodów wentylacyjnych na wlocie i wylocie powietrza daje możliwość dowolnego umiejscowienia wlotu i 

wylotu powietrza niezależnie od lokalizacji pompy ciepła. Pełne przyłączenie do przewodów zalecane jest w przypadku 

zastosowania powietrza zewnętrznego. W tym trybie instalacji prędkość wentylatora powinna być ustawiona na "wysoki". 

 

Do zasilania pompy ciepła możliwe jest również wykorzystanie powietrza wywiewanego z systemu rekuperacji. Do tej 

specjalnej aplikacji minimalne wymagania przepływu powietrza HP muszą być dopasowane do projektowanego przepływu 

powietrza z wentylacji. Prędkość wentylatora do pracy ciągłej można wybierać oddzielnie. 

Aby uzyskać więcej informacji, patrz " przyłącza powietrza – przewody” 

PRZYGOTOWANIA DO MONTAŻU: 

Pompa ciepła dostarczana jest wyregulowana i gotowa do zmontowania i podłączenia do zasilania załączonym przewodem z 

wtyczką. Wystarczy podłączyć wlot i wylot wody do instalacji. Skropliny z parownika są usuwane przez spust (13) który 

musi być podłączony do kanału. Wymiary pompy ciepła i przyłącza patrz "Projektowanie i wymiary". 

 
Pompa ciepła posiada wysokiej jakości zbiornik ze stali do wytwarzania ciepłej wody użytkowej. Zbiornik jest emaliowany 

od wewnątrz która daje doskonałą ochronę przed korozją. Dodatkowo zbiornik posiada magnezową anodę ochroną. 

Niemniej jednak, w celu ochrony zbiornika i przyłączy należy unikać bezpośredniego łączenia rur miedzianych kształtek 

stalowych lub ze stali ocynkowanej (w kierunku przepływu).  
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Uwaga: Instalacja musi być wykonana zgodnie z wytycznymi i obowiązującym prawem. Nieprzestrzeganie zasad montażu 

lub nieprawidłowy skład wody może być powodem wyłączenia z gwarancji. Producent nie ponosi odpowiedzialności za 

szkody instalacji i szkód powstałych w ich wyniku. 

 

 

 

INSTALACJA HYDRAULICZNA 
 

Instalacja i pierwsze uruchomienie pompy ciepła musi być wykonana przez wykwalifikowanego i autoryzowanego 

instalatora zgodnie z instrukcjami i zaleceniami zawartymi w niniejszej instrukcji. Przestrzeganie zaleceń producenta, jak 

również respektowania lokalnych, krajowych i międzynarodowych norm, przepisów i prawa, dotyczących zarówno 

przyłączy wodnych i instalacji elektrycznych jest obowiązkowe i jest częścią wymogów gwarancyjnych. 

 

PRZYŁĄCZE ZMINEJ WODY: 

Pompa ciepła posiada zbiornik ciśnieniowy. Połączenia hydrauliczne muszą być wykonane zgodnie z lokalnymi, krajowymi 

i międzynarodowymi przepisami i normami. Należy zabezpieczyć przyłącze wodne i urządzenie przez zastosowanie zaworu 

bezpieczeństwa , zaworu spustowego, odpowietrznika oraz naczynia przeponowego, jak również zaworu zwrotnego. 

Elementy te są zawarte w dostawie.  

 

 
 PODŁĄCZENIE ZBIORNIKA CWU: 

 
Należy przestrzegać wszelkich wymogów prawnych a w szczególności używać materiałów przeznaczonych do zastosowania 

do wody użytkowej. Pompa ciepła może być stosowana jako samodzielne lub dodatkowe źródło wytwarzania ciepłej wody 

użytkowej. 

UWAGA: Pompa ciepła powinna być uruchomiona tylko w przypadku gdy mamy pewność, że zbiornik jest całkowicie 

wypełniony wodą. Przy pierwszym uruchomieniu (lub kiedy zbiornik został opróżniony) czas nagrzewania przy 

temperaturze otoczenia powietrza ok. 15 ° C, i temperaturze nastawionej na 45-55 ° C, może wynosić 8 do 10 godzin.  

 

 

 IZOLACJA  INSTALACJI CWU: 

 
Wszystkie rury i kształtki po stronie ciepłej wody użytkowej muszą być izolowane, aby zapobiec utracie ciepła. 

Niewykorzystane złącza muszą być uszczelnione i zaizolowane. 

 

UWAGA. Odpowiednie zaizolowanie jest obowiązkowe dla sprawnego funkcjonowania pompy ciepła. Nieprzestrzeganie 

tych zasad może być źródłem skarg i niezadowolenia klientów.
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SCHEMAT PRZYŁĄCZA ZIMENJ WODY: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

PRZYŁĄCZE CYRKULACJI: 
Zalecane jest aby nie używać obiegu cyrkulacji, z powodu znacznych strat ciepła. 

Jeżeli użycie cyrkulacji jest konieczne ze względów na konfort lub na przepisy budowlane należy stosować jak najkrótsze 

odcinki cyrkulacji,  którą należy starannie zaizolować. Zalecane jest, aby pompę cyrkulacyjna uruchamiać za pomocą zegara 

lub specjalnego sterownika pompy obiegowej, która wzbudza pracę pompy, gdy jest to potrzebne. 

PRZYGOTOWANIE CWU: 

Urządzenie może generować CWU na kilka sposobów. Poprzez pompę, dodatkowa grzałkę elektryczną, oraz za pomocą 

wężownic zasilanych z kotła grzewczego lub paneli słonecznych. Źródła energii należy wybrać w menu. Mogą one być 

wybrane jako pojedyncze źródło lub połączenie 2 źródeł. Nie można jedynie wybrać kombinacji grzałki elektryczne j z 

dodatkowym kotłem grzewczym. 

Zadana temperatura CWU może być regulowana przez użytkownika w menu parametrów w zakresie od 5 ° C do 62 ° C do 

konkretnej instalacji temperatury maksymalnej Tmax ustawia instalator.   

Tmin jest temperaturą minimalną uruchomienia dodatkowej grzałki elektrycznej i może być regulowana niezależnie od 

zadanej temperatury CWU. Ustawienie fabryczne dla  CWU wynosi T = 55 ° C, oraz dla "Tmin" 35 ° C. 

 

5

4

2
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1
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3

 
957085-01 

1: Zasilanie zimnej wody 

 

2: Zawór kulowy 1”: otwarty w czasie pracy urządzenia. 

 

3: Zawór zwrotny 1” 
 

4: Zawór bezpieczeństwa 1”: maks. ciśnienie 1 MPa / 10 bar. 

 

5: Zawór spustowy 1”: otwierany w celu opróżnienia zbiornika.  

 

6: Odprowadzenie wody: z zaworu bezpieczeństwa i zaworu spustowego. 

 

7: Kratka kanalizacyjna  
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Wymaganą temperaturę CWU można osiągnąć za pomocą pompy ciepła (wybór źródła energii: "PC", "PC + EL", "PC + 

CO") lub ogrzewania dodatkowego  (wybór źródła energii: "EL", "CO").  W zależności od wybór źródła energii. Tmin 

osiągana jest za pomocą pompy ciepła i ogrzewania dodatkowego (wybór źródła energii "PC + EL", "PC + CO"). 

Pompa ciepła pracuje z histerezą +1 -3 ° C wokół zadanej temperatury CWU. Ogrzewanie dodatkowe pracuje z histerezą ± 1 

° C. 

 

Pompa ciepła CWU jest wyposażona w system automatycznego zapobiegania zamrożeniu parownika. Zmniejsza to potrzebę 

rozmrażania i zwiększa wydajność pompy. Mimo tego, jest normalne, zwłaszcza w niskich temperaturach oraz przy 

intensywnej eksploatacji, że parownik może załączyć się w trybie procedury usuwania oblodzenia. Gdy temperatura 

parownika jest zbyt niska, pompa ciepła zatrzyma się i procedurę odmrażania rozpocznie się automatycznie. Do rozmrażania 

powietrza limit ten wynosi -8 ° C, rozmrażanie za pomocą  gorącego gazu -18 ° C. Normalna praca wznawia się przy 

temperaturze parownika od + 5 ° C. 

Diody LED 29 i 30 na panelu sterowania pokazuje aktualny tryb pracy. Górna dioda (29) pompy ciepła i dolna dioda LED 

(30) dodatkowej grzałki elektrycznej. Diody wskazują: 

 
• Off: Nieaktywna 

• Pomarańczowa: Włączona, ale w trybie czuwania 

• Zielona: Włączona i działa. 

INSTALACJA ELEKTRYCZNA: 

Pompa ciepła dostarczana jest z 2 metrowym kablem zasilającym o średnicy, 3 x 1.5 mm
2
, który znajduje się w tylnej części 

urządzenia. Urządzenie należy zabezpieczyć za pomocą indywidualnego automatycznego wyłącznika i bezpiecznika 

różnicowego (30 mA) 

Max. pobór mocy: patrz "Strona 4 - dane techniczne". 

Zasilanie_ 230V AC jednofazowe, 50Hz 

Przewód sieciowy kolory: faza - brązowy, neutralny - niebieski, ziemia - żółty / zielony 

 

UWAGA: Urządzenie musi być zainstalowane zgodnie z przepisami prawa przez wykwalifikowanego i autoryzowanego 

instalatora. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez autoryzowany serwis lub osoby 

posiadające podobnie kwalifikacje. 
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SCHEMAT ELEKTRYCZNY: 

 

 

 

STEROWNIK URZĄDZENIA: 

 

 
 

Panel kontrolny posiada 2-linie wyświetlacza (sprawdź także rysunek na stronie 4). 

 

Wyższa linia przedstawia aktualna funkcję menu. 

Niższa linia pokazuje status funkcji lub/i wartość. 

 

 Wyświetlacz wzbudza się po naciśnięciu lub przekręceniu pokrętła (nr. 32 na rysunku pompy str. 4). 

 Przycisk sterujący pozwala się obracać i naciskać. 

 Sterownik posiada 12 funkcji menu. Skrajna lewą funkcja jest  ”WODA” (Wyświetla aktualna temperaturę CWU). 

 W celu zmiany wartości parametru danej funkcji, należy wcisnąć krótko przycisk obrotowy. Kiedy ; linia statusu / wartość 

rozpocznie migać można zmieniać Stan / wartość, obracając przycisk. W celu zatwierdzenia nastawionej wartość należy 

ponownie wcisnąć przycisk obrotowy. Brak zatwierdzenia spowoduje powrót do poprzedniej wartości. 

Woda 

45  C  

 

956259 
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WIDOKI WYŚWIETLACZA:  

 

MENU GLÓWNYCH PARAMETRÓW 

 
Language 

Język 

Polski 

Po podłączeniu zasilania po raz pierwszy, na wyświetlaczu pojawi się parametr „Language / Język”. 

Ustawienie fabryczne: angielski. Można wybrać języki: duński, niemiecki, angielski, hiszpański, francuski, 

polski, słoweński i włoski przez naciśnięcie przycisku sterującego, gdy linia wartość miga. Można zmienić 

ustawienia języka w każdej chwili w menu serwisowym. 

Woda 

45°C 

Jeśli zasilanie jest włączone, na wyświetlaczu pojawi się parametr WODA. 

Wskazuje aktualną temperaturę wody użytkowej 

Odparow. 

5°C 

Temperatura parownika  

Wskazuje aktualną temperaturę parownika 

Alarm 

0  0  0 

Alarmy.  

Menu wyświetla trzy ostatnie alarmy. Oznaczenie "0" = brak alarmów. Opis alarmów znajduje się poniżej. 

Alarmy mogą być przewijane i kasowane poprzez obrót i przyciśnięcie przycisku sterującego 

Tryb PC 

Off 

Parametr wyświetla tryb pracy pompy ciepła. 

Mozliwe wskazania: 

"Off" = pompa wyłączona, 

 "Gotowość", Tryb czuwania 

"Praca PC " = Pompa ciepła pracuje ,  

"Tryb Rozmr" = Tryb rozmrażania (zobacz strona 14), "Alarm". 

Temp. 
45°C 

Wyświetla nastawioną temperaturę CWU.  

Wartość zadaną temperatury ciepłej wody użytkowej można regulować w zakresie od 5 ° C do 62 ° C  

(Tmax). Temperaturę nastawiamy naciskając na krótko przycisk i przekręcając pokrętło na odpowiednia 

temperaturę. Zatwierdzenie / zapamiętanie następuje przez ponowne naciśnięcie / przycisk. 

Zalecana jest aby temperatura CWU była ustawiana  pomiędzy "45 ° C" i "55 ° C". Uwaga! Jest to tylko 

średnia temperatura, a temperatura wyjściowa wody z zasobnika. 

T min 

 

 

35°C 

Wyświetla temperaturę minimalną. Tmin jest to poziom temperatury, który powoduje włączenia ogrzewania 

dodatkowego ( na przykład "PC + EL" Pompa Ciepla + dodatkowa grzałka elektryczna lub "HP + 

CO",pompa ciepła + kocioł c,  jeśli jest zainstalowany). 

Temperaturę nastawiamy naciskając na krótko przycisk i przekręcając pokrętło na odpowiednia temperaturę. 

Zatwierdzenie / zapamiętanie następuje przez ponowne naciśnięcie / przycisk. Zalecana minimalna 

temperatura wynosi "35 ° C" 

T2 min 

10°C 

T2min chroni PC cwu i instalację przed zamarznięciem. Funkcja  T2 min, działa także w funkcji 

"wakacyjnym" lub gdy CWU HP jest w trybie "czuwania". Ustawienie fabryczne to "10 ° C”. 

Pompa 

Ciepła 

PC+EL 

Wyświetla informację o trybie działania pompy ciepła. 

Źródło ciepła ustawione jest pokrętłem sterownika. Możliwe nastawy  

"OFF", "PC", "EL", "PL+EL", "CO", "PC+CO".   

Jeżeli kocioł nie jest zainstalowany dwie ostatnie funkcje są niedostępne. 

Legionel 

Off 

Wyświetla status funkcji Legionella. 

 ("ON") kiedy włączona („OFF” kiedy wyłączona) Pompa ciepła raz w tygodniu podniesie temperaturę do  

65°C, w celu zapobieganiu bakteri Legionella 

Went 

Off 

Wyświetla tryb działania wentylatora pompy ciepła w trybie  Gotowości . 

 ("Off") oznacza wyłączanie się wentylatora wraz z wyłączeniem sie pompy ciepła. „Niski”. Oznacza prace 

na zmniejszonym biegu. "Sygnalu" oznacza prace wentylatora na wyższych obrotach wentylatoraw trybie  

“standby” tryb (= Ciagła wentylacja).Ustawienia fabryczne “OFF”. 

PredWent 

High 

Wyświetlanie status działania wentylatora pompy ciepła. Można wybrać dwie opcje:  

"Niski" = niska prędkość 

"Wysoki" = wysoka predkość 

Tylko KS 

Off 

Pozwala wykonać nastawy dla Kolektorów słonecznych jako dodatkowego źródła ciepła 

"Off" = Kolektory słoneczne nie zostały zainstalowane lub są nieuruchomione 

"Tylko PC " , “Tylko EL” i “PC+ EL”: Nastawy funkcji są możliwe po wykryciu kolektorów 

słonecznych które mogą być uruchamiane zewnętrznym sygnałem 

Strona 12 podłączenie - schemat elektryczny. 

KS+PC 55°C – T max 
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52°C Nastawa temperatury dla funkcji  “PC “ kiedy zainstalowane są kolektory słoneczne  

KS-EL 

53°C 

55°C – T max 

Nastawa temperatury dla funkcji  “ EL” lub „PC +EL” kiedy zainstalowane są kolektory słoneczne 

Wakacje 

Off 

Wyświetla nastawy funkcji “Wakacje”: 

“Off”, “1 tydzień”, “ 2 tygodnie”, “3 tygodnie”, “3 dni”, “Manualny” 

W trybie “Wakacje” “T2 min” nadal działa tryb ochrony przed zamarznięciem.. 

UstawDni 

1 

Wyświetla nastawy funkcji manualnego wyboru ilości dni wakacyjnych. Możliwe nastawy: 1-99 

Ile Dni 

0 

Wyświetla nastawy funkcji upływu dni wakacyjnych. Możliwe nastawy: 

0-99 

Boost 

Off 

Ten parametr włącza / wyłącza tryb pracy Boost w przypadku dodatkowego zapotrzebowania na CWU. Jeśli 

tryb pracy Boost jest aktywna wyświetla się: "ON". CWU będzie przygotowywana przez PC ze wsparciem 

dodatkowej grzałki elektrycznj. Aaksymalny czas działania funkcji: 1 godzina lub osiągnięcie Tmax. 

Możliwe wartości: 

"ON, OFF". Ustawienie fabryczne to "OFF".  

Przerwa 

W 

30 

“Off”, “30m/15s”, “30m/30s” , “60m/15s”, “60m/30s” , “90m/15s”, “90m/30s”. Możliwe są nastawy 

przerwy w pracy wentylatora na 15 lub 30 sekund co 30m, 60m lub 90m. 

MENU SERWISOWE - TYLKO DLA AUTORYZOWANYCH INSTALATORÓW 

 
Języki 

Polski 

Danish, German, English, Spanish, French, Polish, Slovene, Italian 

Software 

1.35 

SERVICE MENU – Tylko dla Instalatorów 

W menu "software" odczytujemy wersje oprogramowania urządzenia  

Defrost 

Gas 

SERVICE MENU – Tylko dla Instalatorów. 

Wyświetla tryb odmrażania. Uwaga: zmiany tylko za pisemną zgodą producenya. 

Mozliwe nastawy: 
"GAS", for VT3130 / VT3131 / VT3132 

Service Def.None, Def.Gas 

Anoda 

Off 

SERVICE MENU – Tylko dla Instalatorów. 

 “Off”, “On” 

Włączanie i wyłączanie sygnału anody  

T max 

55°C 

SERVICE MENU – Tylko dla Instalatorów. 

Temperatura maksymalna "T max". Ustawiania parametru najwyższej temperatury 

”T max” Może być ustawiona od 5°C and 62°C. W przypadku nastawy wysokich temperatur 

efektywność i energooszczędność jedność pompy ciepła jest obniżona 

 

 OCHRONA SPREŻARKI: Po każdorazowym wyłączeniu się sprężarki jednostka blokuje start przez 5 

minut. 

  

 STEROWANIE WENTYLACJĄ:  

 
Wentylator posiada 2 prędkości, które można ustawić w menu "Pred wentyl". Fabryczne ustawienie ma wartości "wysoki". 

Zalecamy to ustawienie dla jak najlepszej wydajności. Niemniej jednak, w razie potrzeby, ustawienia na tryb "niski" może 

być wykorzystany do poprawy komfortu akustycznego lub w celu uniknięcia zakłóceń akustycznych bez znaczącej utraty 

wydajności. 

Jeżeli wylot powietrza i / lub wlotu powietrza są przyłączone do systemu wentylacji, obowiązkowe jest, aby ustawić "Pred 

Wenty" na parametr "wysoki". 

Parametr Menu "Went" kontroluje tryb działania wentylatora. Jeśli ten parametr nie jest zaznaczona ( "Off") wentylator 

zatrzyma się razem z PC. Jeśli ten parametr jest ustawiony na "Niska" lub "Wysoki" wentylator będzie pracował nawet gdy 

PC jest w trybie czuwania "standby" trybu pracy (= stała wentylacja). ustawienie fabryczne "OFF". 

Funkcja "Przerwa W" wymusza opróżnianie zbiornik na skropliny w celu uniknięcia przepełnienia. Po włączeniu funkcji 

wentylator zatrzyma się na 15 lub 30 sekund na godzinę pracy. Przerwanie pracy wentylatora PC (na przykład dlatego, że 

została osiągnięta zadana temperatura wody) resetuje zegar funkcji "Przerwa W". Zegar  uruchamia się ponownie wraz z PC. 

Jeśli funkcja "Went" jest aktywowana funkcja "Przerwa W” jest dezaktywowana po każdej pełnej godzinie pracy. Jeśli 

"PrzerwaW" jest ustawiony na "Off", to funkcja jest wyłączona. 
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ALARMY 
 
Istnieją trzy poziomy alarmów możliwych do wyświetlania jednocześnie. Alarmy można przeglądać i kasować za pomoca 

pokrętła. 

 

Poziom1 - Alarmy Informacyjne: nie maja wpływu na działanie PC, ale informuje użytkownika, o   który może wymagać 

działania i powinien być rozwiązany jak najszybciej. (Bez alarmu. 8, 9 i 10). 

 

Poziom 2 - Alarm obiegu chłodzenia: ten poziom alarmu zatrzymuje produkcję ciepłej wody użytkowej za pośrednictwem 

PC. Jeśli w menu wybrana jest opcja dodatkowego źródła podgrzewania ( "CP + FL", "CP + CO", "EL", czy "CO"), ciepła 

woda użytkowa jest generowana przez dodatkowe źródło do temperatury zadanej na sterowniku. (Nr alarmu. 3, 4, 5 i 6). 

 

Poziom 3 – Alarm PC. Produkcja ciepłej wody jest całkowicie zatrzymana.. Ten poziom alarmu wymaga interwencji 

instalatora lub serwis producenta. (Nr alarmu. 1 i 2) 

 

Użytkownik może zobaczyć alarmy w menu alarmów, gdzie również alarmy można skasować/zatwierdzić. Alarm musi 

zostać skasowany aby urządzenie wznowi normalne działanie. Jeżeli istnieje kilka alarmów jednocześnie, to są one 

wyświetlane (do 3 alarmy) w sekwencji, zgodnie z ich priorytetem. 

 

Specjalna obsługa alarmów przełącznika Presostat (alarm 5 i 6) 

 

Presostatu zabezpiecza sprężarkę i układ chłodzenia przed nadmiernym ciśnieniem. W przypadku pojawienia się alarmu po 

raz pierwszy, zostanie wyświetlony alarm nr.5 i PC przestaje działać. LED (29) miga na czerwono, do czasu obniżenia się 

ciśnienia. Urządzenie powraca do normalnego trybu pracy automatycznie. (Wskaźnik LED: tryb czuwania = pomarańczowe 

światło; tryb pracy PC = zielone światło). Jeśli alarm 5 nie ustępuje, należy skontaktować się z instalatorem lub 

autoryzowanym serwisem. 

 

Gdyby problem Presostat wystąpić ponownie w czasie krótszym niż 6 godzin po pierwszym alarmie, zostanie wyświetlony 

alarm nr.6 i HP przestaje działać. W takim wypadku należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem! LED (29) miga 

na czerwono, do czasu obniżenia się ciśnienia.  Alarm potwierdzony przez naciśnięcie przycisku obrotowego / PUSH, dioda 

LED (29) zacznie migać na pomarańczowo. Gdy alarm jest skasowany, PC uruchomi się ponownie i dioda (29) świeci 

stałym światłem (dla trybu czuwania = pomarańczowe światła; tryb pracy HP = zielone światło). 

DIODY LED – STATUS URZĄDZENIA: 

 LED (29) dla PC miga na czerwono: Informacja lub – alarm systemu pompy.  

 Obie diody LED (29 + 30) migaja: Alarm pompy CWU, nie możliwa produkcja CWU 

PRZEGLĄD ALARMOW: 

 
Alarm Nr. Diody LED : 

Nr 29 Nr. 30 

Opis Działanie 

 1  X  X 

(red) (red) 

Zwarcie czujnika temperatury CWU Pompa ciepła i grzałka są wyłączone. Wezwij 

serwis 

 2  X  X 

(red) (red) 

Odzięcie czujnika temperatury CWU Pompa ciepła i grzałka są wyłączone. Wezwij 

serwis  

 3  X 

(red) 

Zwarcie czujnika temperatury 

parownika 
Sprężarka nie pracuje. Skasuj alarm. Jeżeli alarm 

się powtarza skontaktuj się z serwisem 

 

 4  X 

(red) 

Odcięcie czujnika temperatury 

parownika 

Sprężarka nie pracuje. Skasuj alarm. Jeżeli alarm 

się powtarza skontaktuj się z serwisem 

 

 5  X 

(red) 

Pierwszy alarm presostatu Sprężarka wyłączona zrestartuje się 

automatycznie. Zresetowuj alarmu 

 6  X  

(red) 

Second Pressostat alarm Sprężarka wyłączona zrestartuje się 

automatycznie tylko  po zresetowaniu alarmu 

 8  X  Czujnik temperaturty „Temp 1“ Informacja 
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(red) zwarty 

 9  X  

(red) 

Przegrzanie anody  Poinformuj serwis o zbliżającej sie wymianie 

Anody. Zresetuj alarm.  

 10  X  

(red) 

Nie osiągnięto temperatury funkcji 

Legionella  

Informacja 

 

ANODA: 

PC CWU posiada wysokiej jakości zbiornik ze stali do wytwarzania ciepłej wody użytkowej. Ten zbiornik jest emaliowany 

wewnątrz i daje prawie doskonałą ochronę przed korozją. Niemniej jednak anoda magnezowa,  zapewnia najlepszą możliwą 

ochronę przed korozją. Anoda znajduje się w środkowej części zbiornika ciepłej wody użytkowej (w niektórych modelach 

znajdują się 2 szt.). Anoda zapobiegania korozji. Anoda musi być sprawdzone co roku i wymieniona w razie potrzeby. Jeśli 

model posiada anodą z sygnalizacją, wyświetlacz informuje użytkownika, o potrzebie wymiany. 

ANODA Z FUNKCJA Z ELEKTRIONICZNEJ KONTROLI: 

(Modele wyposażone w anodę z czujnikiem zużycia) 

Ustawienia menu:  

Jeżeli anoda posiada montowana fabrycznie (kod zamówienia 489202) czujnik, w menu pojawia się funkcja "Anoda" i jest 

ustawiona fabrycznie na wartość "ON". Jeżeli anoda jest wymieniona  funkcje "ANODA" należy ustawić ręcznie w pozycji 

"ON". Jeśli zainstalowana jest standardowa anoda bez czujnika, funkcję "ANODA" nalezy ustawić na wartość "OFF". 

Jeżeli anoda posiada czujnik zużycia i wymaga wymiany pojawi się na wyświetlaczu kod alarmu "9".W takim wypadku 

należy skontaktować się z instalatorem w celu konserwacji i wymiany anody. Uwaga: gdy alarm Anody przypomina o 

zbliżającej się wymianie anody, PC CWU normalnie.  

Uwaga: Anoda sygnału jest wyłączona jeśli "ANODA" wartość parametru jest ustawiona na "OFF". Patrz strona 21 

"utrzymanie anodzie". 

Anoda z czujnikiem zużycia wymaga wersji oprogramowania 1.31 (lub wyższej), który obsługuje funkcje takie jak 

kolektory słoneczne, wakacje i Boost.  

 
 

ROZMRAŻANIE 
 
PC CWU jest wyposażona w automatyczny system rozmrażania. Rozmrażanie staje się konieczne, gdy parownik zostaje 

zamrożony podczas pracy ze zwiększoną wydajnością lub w niskiej temperaturze otoczenia. 
 

TRYBY ROZMRAŻANIA: 

 
Dostępne w modelach . 

“Defrost Gas” –. Only VT3130 / VT3131 / VT3132 

 
 “Defrosting gas” 

Dla modeli VT3130 / VT3131 / VT3132 

Jeżeli temperatura w parowniku  spada < -2 ° C, następuje procedura automatycznego rozmrażania (za pomocą gorącego 

gazu). Zawór elektromagnetyczny obejścia otwiera się i zostaje uruchomiona sprężarka a wentylator wyłączany. 

 

Jeżeli parownik osiągnie temperaturę + 5 ° C, zawór elektromagnetyczny zamyka się i ponownie uruchomia się wentylator. 

Jeśli temperatura na parowniku nie osiąga + 5 ° C w ciągu 20 minut, procedurę odmrażania zatrzyma się i wrócić do 

normalnego trybu pracy. Jeśli temperatura parownika osiągnie -18 ° C lub poniżej PC zostanie zablokowana. W takim 

wypadku załączy się dodatkowe źródło ogrzewania "PC + EL" lub "PC + CO"  i będzie kontynuowane podgrzewanie CWU,  

aż do zadanej wartości "T-min". 

 

Uwaga: Minimalny odstęp pomiędzy dwoma cyklami odmrażania wynosi 2 godziny. Nawet jeśli temperatura parownika 

powinna spadać lub poniżej -2 ° C w tym okresie odmrażanie pozostanie nieaktywne. 
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Legionella prevention

Watertemperature Legionella setpunkt
Normal setpunkt Heat pump
Additional heating

BEZPIECZEŃSTWO 

DEZYNFEKCJA TERMICZNA – FUNKCJA OCHRONY PRZED LEGIONELLĄ  

 

 PROCEDURA WYGRZEWU 

LEGIONELLA: 

 
Procedura musi być aktywowane w menu. 

 

Jeśli procedura Legionella jest aktywna, funkcja 

Legionella rozpocznie się natychmiast. 

Jeśli procedura Legionella jest wyłączona, funkcja 

legionella zostanie natychmiast przerwana. 

Jeśli funkcja zostaje aktywowana od nowa cykl rozpoczyna się 

automatycznie po upływie 7 dni (168 godzin) + -2%. Funkcja zostanie wyłączona przy zaniku zasilania. 

 

W celu ochrony instalacji przeciw "legionella" lub innych bakterii, temperatura wody podgrzewanej za pomocą PC i 

dodatkowego źródła  wzrasta do 62 ° C. Przy 62 ° C, urządzenie przełącza się tylko na dodatkowego źródło ogrzewania i 

ogrzewa wodę do 65 ° C. Temperatura ta utrzymuje się w ciągu 1 godziny, zanim ponownie powrócić do normalnego trybu 

pracy. "Cykl ochrony legionella" jest ograniczony do 12 godzin. Jeśli temperatura nie zostanie osiągnięta legionella *, 

zostanie wyświetlony alarm. Alarm zniknie automatycznie po kolejnej udanej sekwencji legionella lub zostać wyzerowany 

przez użytkownika. 

 

* Jeżeli temperatura powietrza jest zbyt niska i / lub pojawia się zapotrzebowanie na CWU podczas "ochrony legionella" 

cyklu urządzenie potrzebnej zwiększonej mocy do procedury "Legionella " 

ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA, ZAWÓR ZWROTNY, ODPROWADZENIE SKROPLIN - 

Instalator: 

 

Zbiornik musi być zabezpieczony zaworem bezpieczeństwa po stronie zimnej wody. Ma to na celu ochronę zbiornika ciepłej 

wody użytkowej przed nadmiernym ciśnieniem (ze względu na ekspansję gorącą wodę i skoki ciśnienia). Zawór 

bezpieczeństwa musi być podłączony do odwodnienia. Zawór zwrotny w grupie bezpieczeństwa zapobiega cofaniu się 

wody.  

W zależności od wilgotności powietrza wlotowego, parownik tworzy pewną ilość wody kondensacyjnej. Pojemnik na wodę 

kondensacyjną musi być dopasowana do odpływu. Specyfikacja połączeń rurowych - patrz rysunek "strona 7”  
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POMPA CIEPŁA 

JAK TO DZIALA? 

 

 

 
Opary czynnika chłodniczego są kompresowane w sprężarce (5) z niskim ciśnieniem (6 bar) do ciśnienia wysokiego (18 

bar), a następnie przesłane do skraplacza D-rurowego (7), zwiniętego wokół zbiornika ciepłej wody, która jest zimniejsza 

niż czynnik chłodniczy. Podczas kondensacji pary czynnika chłodniczego odbywa się przekazywanie ciepła, podczas której 

woda w zbiorniku jest podgrzewana. Następnie czynnik chłodzący przechodzi przez suchy filtr (8), który pochłania i 

zatrzymuje resztki wilgoci z czynnika chłodniczego i który przechodzi przez zawór czterodrogowy i kierowany jest do 

zaworu rozprężnego (3) który reguluje dopływ czynnika do parownika (2). Presostat (6) zabezpiecza układ chłodzenia przed 

nadciśnieniem.
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PRZYŁACZA POWIETRZNE 

SCHEMAT: 
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Powietrze może być pobierane z pomieszczenia, w którym umieszczona jest pompa ciepła, z  innego pomieszczenia lub z 

zewnątrz. W tym ostatnim przypadku pompa ciepła może być wyposażony w połączenia kanałów, zarówno na wlocie i na 

wylocie powietrza. Wlot powietrza i wylot powietrza są usytuowane w górnej części pompy ciepła. Kanały powinny być 

zaizolowane termicznie i akustycznie. 

Przyłącza kanałów mają średnicę ø160 mm. Aby zapewnić wystarczający przepływ powietrza należy przestrzegać 

następujących zasad: całkowita długość kanału (kanały ssące i ciśnienie) nie powinna przekraczać 7 m, ø 160 mm 

Minimalny przepływu powietrza 200 m3 / h. Liczbę łuków należy zredukowane do maks. 2. Przy używaniu powietrza  

zewnętrznego, należy przestrzegać temperaturowego zakresu pracy PC.

1: Wyjście powietrza 

2: Wejście powietrza 

3: Powietrze zewnętrzne 

4: Powietrze wewnętrzne 

 

Minimualna kubatura  20m
3
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FUNKCJE DODATKOWE 

FUNKCJA KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH ( FOTOWOLTAIKA) 

PC CWU może wykorzystywać kolektory słoneczne i energię wytwarzaną przez instalację fotowoltaiczną.  

Ten tryb pracy wykorzystywać ustawienia podwyższająca temperaturę. Mogą być one dobierane indywidualnie i określają 

dodatkowe zdolności magazynowania energii. W celu wykorzystania tego rodzaju trybu pracy, trzeba podłączyć wyjścia 

inwertera ogniw słonecznych do zacisków regulatora CP CWU i wybrać w menu "Tylko KS" " PC", "EL " lub " PC + EL ". 

Patrz strona 9. 

INSTALACJA   

Sygnał Inwertera, przetwornicy musi być podłączony do płyty PC. Przyłączenia ich do odpowiednich  zacisków umożliwia 

wybór trybu pracy. Poziom mocy na wyjściu z przetwornicy można regulować. Należy wybrać odpowiedni poziom mocy, w 

celu zapewnienia działania ( zgodnie z instrukcjami producenta falownika). Patrz schemat, strona 9 ". 

 

 Działanie pojedynczego inwertera (Pompa ciepła):  

Połączyć wyjście falownika do bloku zacisków CN6 złączami 5 - 6 (nastawa T3). Mostek złącza CN6 5 - 6 do 

zacisków złącz CN5 3-4 (nastawa T4).  

 

 Działanie dwóch inwerterów (Pompa ciepła + grzałka elektryczna): 

Podłączyć pierwszy falownika do zacisków CN6 złączami 5 - 6 (nastawa T3) dla działania PC. 

Połącz drugi falownik do zacisków CN5 złączami 4 -3 (nastawa  T4) dla dodatkowej grzałki elektrycznej (EL). 

 

 Żądany tryb pracy "PC ", " EL" lub "PC + EL" można ustawić w menu  dostępny w trybie "Tylko KS" . 

 

PC CWU może korzystać z generowanej energii, gdy styk falownika jest zamknięty, a funkcja "Tylko KS" jest aktywna. 

Wyświetlacz wskazuje aktualny tryb i funkcje "tylko PC" EL "  lub "PC + EL". Jeśli kontakt falownik ponownie zostanie 

otwarty ( z powodu zbyt małej ilości za mało energii) PC powróci do normalnego trybu pracy. 

 

Wartość zadana dla "PC"  można regulować w menu "KS-PC" pomiędzy 5 ° C i Tmax. 

Ustawienie fabryczne to 52 ° C. 

 

Wartość zadana dla "EL " lub "HP +  PC " można ustawić w menu "KS-PC" pomiędzy 5 ° C i Tmax. 

Ustawienie fabryczne to 53 ° C. 

 

Jeśli funkcja słoneczna jest wyłączona, to zmienić do normalnego trybu pracy 

 

Pompa ciepła pracuje z histerezą +1 -3 ° C wokół punktu nastawy. Ogrzewania uzupełniającego pracuje z histerezą ± 

1 ° C. 

 

Należy zadbać, aby falownik był wyposażony w pozłacane styki, ze względu na niskie natężenie prądu 

FUNKCJA WAKACJE 

Dzięki zastosowaniu funkcji WAKACJE  można obniżyć zużycie energii podczas urlopu i nieobecności w domu. Po 

aktywacji, produkcja ciepłej wody użytkowej będzie nieaktywna chyba, że temperatura ciepłej wody spadnie do „T2min". 

Patrz strona 11. Przy temperaturze "T2min" jednostka wznowi pracę, w celu ochrony urządzenia i instalacji przed mrozem. 

Jeżeli temperatura spadnie poniżej "T2" min -1 ° C, Zostanie załączona dodatkowa grzałka. Jeżeli temperatura spadnie 

poniżej "T2 min" -3 ° C zostanie uruchomiona pompa ciepła. Gdy temperatura osiągnie "T2" min + 1 ° C, produkcja ciepłej 

wody użytkowej zostanie ponownie zablokowana. 

 

 

Tryb pracy pompy ciepła “Wakacje” można ustawić w trzech wariantach: 

 1 tydzień 

 2 tydzień 

 3 tydzień 

 3 dni, (długi weekend) 

 Ustalenia ręczne (1 – 99)* 

 

* W przypadku nastaw ręcznych należy ustawiać wartości  -+3%. 
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 21 dni  =  +- 0.6 dnia 

 50 dni  = +- 1.5 dni 

 99 dni  = +- 3.0 dni 

FUNKCJA BOOST 

Tryb "BOOST" daje możliwość generowania ciepłej woda znacznie szybciej i w większej ilości. Aby uaktywnić funkcję 

"boost ", należy wybrać parametr menu " BOOST ", na wartość "ON ". W trybie "BOOST" pompa ciepła wraz z grzałką 

elektryczne działam przez maksymalnie przez 1 godzinę lub do momentu osiągnięcia "Tmax". Jeśli w dalszym czasie 

istnieje zwiększone zapotrzebowanie na cwu należy ponownie aktywować funkcję doładowania „BOOST”. 

ZASTOSOWANIE ZEWNĘTRZNEGO  STEROWNIKA (WŁĄCZ / WŁĄCZ) 

Można kontrolować produkcję ciepłej wody z zewnątrz za pomocą włącznika zewnętrznego (licznik energii, zegar 

zewnętrzny, itd.). Funkcja ta daje możliwość generowania ciepłej wody użytkowej w danym okresie (np w korzystnych 

taryfach, praca pompy w preferowanym czasie, itd.). 

 

Ważne! 

Nie używać zegara zewnętrznego na wtyczce prądowej. Należy używać kontrolera poprzez przyłączenia go w do zacisków 

złącza CN5 5 i 6. "Patrz strona 9 ze schematem". 

 

Gdy wyłącznik blokuje działanie pompy zablokowana jest produkcja cwu, ochrona przed zamarzaniem jest aktywna. Kiedy 

włącznik jest załączony, pompa ciepła działa w wybranym trybie pracy. 

 

Przy "T2min" temperaturze minimalnej, pompa ciepła wznowi pracę, w celu ochrony urządzenia i instalacji przed mrozem. 

Jeżeli temperatura spadnie o -1 ° C poniżej "T2" min, jednostka zostanie załączona. Jeżeli temperatura spadnie -3 ° C 

poniżej "T2 min" pompa ciepła uruchomi się. Gdy temperatura osiągnie "T2" min + 1 ° C pompa ciepła wyłączy się. 

 

 

 

 

 

KONSERWACJA 

 
KONSERWACJA  PRZEZ UŻYTKOWNIKA 

 
Zaleca się, aby podpisać umowę o świadczenie usług z autoryzowanym serwisem Nilan. 

 
Zalecenia dla użytkownika: 

 

Pompa ciepła CWU nie wymaga specjalnych działań użytkownika. Jednakże należy: 

 Sprawdzać stan zaworu bezpieczeństwa 

 Sprawdzać stan wyświetlania alarmów. 

 Oczyszczać możliwe zabrudzenia na zasilaniu i na wywiewie urządzenia 

 Kontrolować pod katem ewentualne wycieki 

 Sprawdzać stan odpływu kondensatu 

 Poinformować serwis lub autoryzowanego serwisanta. 
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KONSERWACJA PRZEZ INSTALATORA: 

 
• Sprawdzenie ogólne: 

Instalator musi sprawdzić się na działanie urządzenia i stan instalacji (grupa bezpieczeństwa, wycieki, ciśnienie itp). 

• Utrzymanie anody: 

Stan anody jest monitorowane automatycznie poprzez sprawdzane sygnału (anoda). Dodatkowo stan anody powinien być 

sprawdzany ręcznie, co najmniej raz w roku. Odstęp pomiędzy kontrolami zależy od miejscowego składu wody. W 

skrajnych przypadkach może być konieczne częstsze sprawdzanie anody. Aby sprawdzić anodę, zaślepka musi zostać 

usunięta. Anoda znajduje się w środkowej części zbiornika za płytą przednią. Anoda musi zostać wymieniona kiedy jej 

średnica wynosi <10 mm. Bezwzględna minimalna granica średnicy anody to 6 mm. Użytkowanie zbiornika z anodą o 

średnicy  <6 mm powoduje brak ochrony katalitycznej i powoduje utratę gwarancji. 

• Utrzymanie parownika 

Należy sprawdzić parownik, a w razie potrzeby usunąć kurz i brud raz lub dwa razy w roku. Aby sprawdzić parownik, 

należy usunąć podłączenia powietrza kratki / kanały. Cząstki kurzu mogą utrudniać przepływ powietrza, co powoduje 

zmniejszenie wydajności pompy ciepła znacznie. Parownik można czyścić wodą i miękką szczotką. Należy zachować 

szczególną ostrożność aby uniknąć uszkodzenia lameli parownika. Należy także utrzymać wodę z dala od części 

elektrycznych 

• Odpływ kondensatu 

Rura kondensatu pompy ciepła musi być podłączony do odpływu zgodnie z obecnymi przepisami. Wylot wody z 

rozmrażania oraz kondensat z pompy ciepła muszą być zawsze wolne od zanieczyszczeń. Częstotliwość czyszczenia 

odpływu, zależy od lokalnych warunków dotyczących zanieczyszczeń oraz od temperatury. 

Użytkownik jest odpowiedzialny za sprawdzenie i czyszczenie odpływu skroplin. Odpływ powinien być  sprawdzony 

przez instalatora podczas obsługi technicznej. 

 

UWAGA: Uszkodzony odpływ może spowodować wiele szkód, takich jak uszkodzenia elektroniki, korozji zewnętrznej, 

uszkodzenia izolacji zbiornika. Gwarancja producenta nie obejmuje tych uszkodzeń wynikających z braku nadzoru 

urządzenia.
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DODATKOWE ŹRÓDŁO GRZEWCZE 
 

Przyłączenie zewnętrznego kotła grzewczego 
 

Przykład przyłącza kotła/kolektorów słonecznych.  

 

Ustawienie pompy ciepła: "PC + Kocioł". 

Gdy temperatura jest poniżej Tmin o -1
o
C uruchomione zostaje dodatkowe źródło ogrzewania np. kocioł. Ogrzewanie 

dodatkowe wyłącza się, gdy woda osiąga temperaturę wyższa od Tmin + 1
o
C.  Jeżeli Tmin ustawiona jest na poziomie 

35
o
C, to kocioł będzie generować ciepłą wodę o temperaturze 35 

o
C, nawet jeśli pompa ciepła nie może zapewnić 

wystarczającą ilość energii lub jest zablokowana. 

 

Podłączenie elektryczne: podłączyć kocioł lub pompę (maksymalna moc 100W) do bloku zacisków CN2-5 (Faza) oraz 

CN2-6 (neutral). Regulacja dodatkowego źródła ciepła (230V, 10 A). 

 

 

 

 
 

DODATKOWA GRZAŁKA ELEKTRYCZNA: 
 

Górna część zbiornika, z której następuje pobór ciepłej wody, może być szybko dogrzany za pomocą dodatkowej grzałki 

elektrycznej. Grzałka jest aktywowany w menu "PC". Można aktywować ją ręcznie wybierając wartość "EL" lub ustawić   

aktywację automatyczną wybierając  "PC + EL". Tmin zadziałania grzałki jest dostosowana do żądanej temperatury 

minimalnej. Gdy temperatura wody jest niższa od Tmin grzałka elektryczna będzie wspierać podgrzewanie aż do osiągnięcia 

temperatury Tmin. (zaleca ustawianie Tmin na poziomie 15 - 20
 o
C poniżej nastawionej temperatury) Grzałka elektryczna 

jest wyposażona w czujnik i termostat bezpieczeństwa. Termostat bezpieczeństwa wyłącza grzałkę, kiedy zostanie 

osiągnięty poziom bezpieczeństwa 75/85 ° C. Jeśli funkcja zabezpieczenie zadziałało, instalator musi je zresetować ręcznie. 

Informacja lokalizacja grzałki znajdują się na stronie 7.
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PORADY DLA UŻYTKOWNIKA 
 
Używasz najwyższą jakość pompy ciepła do ciepłej wody użytkowej. W celu skorzystania z jej zalet zalecamy stosowanie 

poniższych reguł. 

 

Temperatura CWU: 

 

Wydajność urządzenia HP zależy od zużycia wody, ustawionej temperatury i temperatury otoczenia. 

Jeśli wziąć pod uwagę, że średnie dzienne zużycie wody na osobę wynosi 125 l, z czego 1/3 to woda ciepła.  

Dzienne zużycie ciepłej wody na średnim poziomie komfortu to 160 l dla 4-osobowej rodziny w przeciętnym gospodarstwie 

domowym i 240 l przy wysokim poziomie komfortu. 

Wydajność pompy ciepła CWU zwiększa się wraz ze wzrostem temperatury wody użytkowej w zbiorniku. Dlatego 

zalecamy jest wstępne ustawienie temperatury dla wody użytkowej do 45-55 ° C. Jeśli to nie będzie wystarczające dla 

indywidualnego komfortu i konsumpcji, można zwiększyć temperaturę zadaną do max 62 ° C. 

 

Sprawność pompy ciepła rośnie wraz ze wzrostem temperatury powietrza wlotowego. Wybór powietrza zasilania jest zatem 

ważny.  

Konserwacja i pielęgnacja urządzenia gwarantuje wyjątkową wydajność i trwałość produktu. 
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Ważne: 
 

 
Dane użytkownika:  

                                                                ------------------------------------- 

 

Adres: 

 

                                                                 ------------------------------------- 

 

 

                                                                 -------------------------------------  

 

 

                                                                  ------------------------------------- 

 

 

                                                                  -------------------------------------  

 

Telefon nr.      : 

                                                                  ------------------------------------- 

Fax nr.            : 

                                                                  ------------------------------------- 

 

 

 

Data instalacji:  

                                                                  ------------------------------------- 

 

 

Typ: Pompa ciepła do CWU 

                                                                  ------------------------------------- 

 

 

Model: VT31xx (Sprawdź model) 

                                                                  ------------------------------------- 
 

 
Numer seryjny :                                         ------------------------------------- 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Producent zastrzega sobie prawo do zmian niniejszej instrukcji bez informowania.  
 

 

 

 

 
 

 


