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 1 Informacje Ogólne

 1.1 Ważne informacje

Niniejsza instrukcja  instalacji jest integralną częścią urządzenia. Przed rozpączęciem użytkowania należy 

zapoznać się dokładnie z instrukcją. Użytkowanie urządzenia niezgodnie z zapisami w instrukcji skutkuje 

utratą gwarancji.

➢ Przed podłączeniem urządzenia należy dokładnie  wypłukać i  wyczyścić
obieg grzewczy.
➢ Urządzenie nie nadaje się do pracy z przetwornicą częstotliwości.

➢ Strefę zasysania oraz wydmuchiwania nie można zawężać.
➢ Urządzenie nie może funkcjonować bez wody. Nigdy nie włączać urządzenia do zasilania
jeżeli  instalacja nie jest wypełniona wodą i odpowietrzona.
➢ Zalecana jest regularna kontrola urządzenia (zabrudzenia, obecność osadów i zakamie-
nienia). Przed każdym czyszczeniem, należy odłączyć zasilanie elektryczne.
➢ Przed każdą operacją na instalacji elektrycznej należy OBOWIĄZKOWO odłączyć zasi-
lanie elektryczne.  Chronić przed wodą części elektryczne.
➢ Wartości elektryczne i  średnice kabli  muszą być ściśle przestrzegane w zależności od
modelu pompy ciepła. Należy pamiętać o odpowiednim podłączeniu do zasilania oraz o praw-
idłowej kolejności faz.
➢ W przypadku nie przestrzegania norm instalacji elektrycznej pompa ciepła może ulec
uszkodzeniu, które nie będzie objęte gwarancją.
➢ Niedozwolone jest używanie  środków czyszczących zawierających kwas, chlor, piasek
oraz sodę.
➢ Prace przy urządzeniu mogą być wykonywane tylko przez autoryzowany serwis

 1.2 Oznaczenie CE i regulacje prawne

Pompa  ciepła  jest  oznaczona  symbolem  CE.  Producent  urządzeń  potwierdza,  iż  urządzenia  spełniają

wymagania dyrektywy dotyczącej kompatybilności elektromagnetycznej (dyrektywa 89/3 36/EWG Rady)

oraz urządzenia spełniają podstawowe wymagania Dyrektywy Niskiego Napięcia (dyrektywa 73/23/EWG

Rady). Urządzenia spełniają również wymagania norm EN 14511, EN 14825 oraz EN 12102

 1.3 Podstawowe wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

Pompa  ciepła  została  zaprojektowana  i  wykonana  zgodnie  z  aktualnymi  zasadami  techniki  i

obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa. Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytkowania przez

osoby postronne bez   odpowiedniego   doświadczenia    lub    wiedzy w       zakresie       obsługi       w/w

urządzenia. W   przypadku   nieprawidłowego   lub   niezgodnego z    przeznaczeniem    stosowania może

dojść do uszkodzenia urządzenia. Za szkody powstałe wskutek nieprawidłowego  użytkowania dostawca

nie ponosi odpowiedzialności. Urządzenia przeznaczone są   do   stosowania   jako   źródło   ciepła w

instalacjach zamkniętych centralnego ogrzewania.

➢ Pompa ciepła może pracować tylko na zewnątrz budynku. Zabrania się montażu pompy wewnątrz
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pomieszczenia.
➢ Urządzenie funkcjonuje w zakresie temperatur zewnętrznych -25° C do 50° C.

Zabrania się:
➔ użytkowania pompy ciepła w atmosferze gazów żrących lub zagrażających eksplozją;
➔ pobierania powietrza tłustego, zabrudzonego lub skażonego;
➔ podłączenia się do przewodów wentylacyjnych zawierających parę wodną.

➢ Urządzenie musi być zainstalowane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi instalacji
elektrycznej.

➢ Należy sprawdzić czy instalacja jest prawidłowo uziemiona.
➢ Pompa ciepła pracuje na czynniku chłodniczym R290, jest to gaz łatwopalny. Wszelkie interwencje

na obiegu należy wykonywać narzędziami przystosowanymi do tego i zgodnymi z odpowiednimi
normami.  W przypadku odzysku lub załadowania czynnika,  urządzenie  musi  być odłączone od
zasilania elektrycznego. W czasie pracy przy pompie ciepła obowiązuje zakaz palenia.

➢ Nie używać ognia (zapalniczek, palników).

 2 Transport i Montaż

 2.1 Dostarczone elementy

Przy dostawie urządzenia należy sprawdzić zgodnie ze specyfikacją zamówienia czy
dostarczono wszystkie elementy i czy pompa ciepła nie uległa uszkodzeniu w czasie
transportu.

 2.2 Przenoszenie

Pompa ciepła jest połączona z paletą za pomocą 2  elementów zabezpieczających. Urządzenie może

być transportowane za pomocą wózka podnośnego, dźwigu lub też innych elementów o odpowiedniej

wytrzymałości  gwarantujące stabilność przenoszenia.

Przenoszenie urządzenia na fundament odbywa się za pomocą rur oznaczonych na rysunku nr. 1. które

należy włorzyć w otwory w szynach.

Po  ustawieniu  pompy  w  miejscu  docelowym  należy  wykręcić  szyny  transportowe,  a  w  ich  miejsce

przykręcić gumowe stopy dostarczone wraz z urządzeniem.

Pompa ciepła posiada dwie opcje otwierania pokryw bocznych, pierwsza za pomocą zamków (oznaczone na

rysunku nr.1 numerem 2 oraz za pomocą śrub dokręconych od spodu oznaczonych numerami 6 I 7)
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Rys.1 Sposób przenoszenia
1- Obudowa przyłącza elektrycznego, 2- Zamki mocujące obudowy, 3- Szyna transportowa, 4 – Rura

transportowa, 5- Obudowa przyłącza wody, 6- Śruby mocujące panele boczne
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            Pompa może być pochylona maksymalnie do 30⁰!
Niebezpieczeństwo obrażeń podczas podnoszenia
spowodowane dużym ciężarem.

 2.3 Sposób montażu

Pompę ciepła należy zainstalować na zewnątrz budynku, na przygotowanym wcześniej  fundamencie z

odpowiednią  przepuszczalnością  wody (np.  Żwir,  kamień,  piasek)  oraz w odpowiedniej  odległości  od

budynków oraz ścian. Więcej szczegółowych informacji na temat położenia pompy ciepła znajduje się w

punkcie 5.1

 2.4 Osłona górna

Każda pompa ciepła wyposażona musi być w daszek osłonowy zabezpieczający przed dostaniem 

się wody i śniegu do środka układu. Nie jest konieczne stosowanie osłony w przypadku. kiedy 

pompa ciepła stoi pod zadaszeniem.
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 3 Dane Techniczne

 3.1 Wymiary zewnętrzne
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A B C

HT10/12 810mm 275mm 1663mm

HT10/14 810mm 275mm 1663mm

HT10/16 810mm 275mm 1663mm

HT10/20 850mm 275mm 1663mm
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 3.2 Parametry elektryczne

Tabela 1.
Model Pompy ciepła HT10/12 HT10/14 HT10/16 HT10/20

Zasilanie 3~400V AC 3~400V AC 3~400V AC 3~400V AC

Maksymalna pobierana moc elek-
tryczna

3,88 kW 4,91 kW 5,74 kW 7,20 kW

Obecność softstartu Nie Nie Tak Tak

Tryb regulacji pompy ciepła Prędkość stała Prędkość stała Prędkość stała Prędkość stała

Ilość przewodów 5x2,5mm2 5x2,5mm2 5x4mm2 5x4mm2

Natężenie prądu przy rozruchu 4A 4A 5A 6A

 3.3 Parametry pompy ciepła

Tabela 2. * Parametry dla danych modeli są wynikowe i podane są na podstawie typoszeregu
HT10/12 HT10/14* HT10/16* HT10/20*

Dane wg normy 14511 Pompa ciepła zespolona z zestawem hydraulicznym

Moc grzewcza A7W35 11,5 kW 14,1 kW 17,7 kW 22,2 kW

Moc pobierana A7W35 2,38 kW 2,96 kW 3,73 kW 4,69 kW

COP  A7W35 4,78 4,76 4,6 4,65

Moc grzewcza A2W35 9,1kW 13,2 kW 15,3 kW 19,2 kW

Moc pobierana A2W35 2,27 kW 3,29kW 3,92 kW 4,80 kW

COP  A2W35 4,01 4,01 3,8 3,8

Temperatura maksymalna 62°C

Czynnik chłodniczy R290 2,0kg 2,1kg 2,2kg 2,4kg

Zakres temperatur pracy - 20°C do + 35°C

Konstrukcja Stal ocynkowa, stal nierdzewna

Wymiary 810x1383x810 810x1383x810 810x1383x810 850x1383x850

Waga pustego urządzenia 180 kg 180 kg 180 kg 190 kg

Przepływ wody 1900 / 2100* l/h 1900 / 2100*  l/h 1900 / 2100*  l/h 2100 / 2400*l/h

Podłączenie hydrauliczne G1 G1 G1 G1

Maksymalne ciśnienie hy-
drauliczne

2,5 bar 2,5 bar 2,5 bar 2,5 bar

Przepływ powietrza 5000m3/h 5000m3/h 5000 m3//h 5000m3/h

Poziom hałasu wg normy EN
12102

52dB 52dB 52 dB 52dB

* - Wartości przepływu przy zastosowaniu glikolu w układzie hydraulicznym
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 3.4 Moduł sterowniczy H 1

Tabela 3.
HT10/12 HT10/14 HT10/16 HT10/20

Zasilanie elektryczne
3~400V AC 3~400V AC 3~400V AC 3~400V AC

5x2,5mm2 5x2,5mm2 5x4mm2 5x4mm2

Wymiary 705 x 476 x 153

Podłączenie hydrauliczne 1' cal

Dodatkowe źródło ciepła
Od 4 do 9 kW grzałka elektryczna

Możliwość podłączenia kotła

Natężenie maksymalne 6,7 A 8,6 A 9,8 A 11,7 A

Zabezpieczenie 25A 32A

Maksymalne ciśnienie hy-
drauliczne

2,5 bar

 4 Budowa

 4.1 Informacje ogólne

Pompa ciepła wykorzystuje energię zgromadzoną w powietrzu (dolne źródło ciepła), a następnie

przekazuje energię cieplną o wyższej temperaturze, podniesionej nawet do 62°C do instalacji central-

nego ogrzewania.

Ciepło odbierane w parowniku podnosi temperaturę czynnika chłodniczego, który kierowany jest do

sprężarki. Czynnik chłodniczy o podwyższonej temperaturze i ciśnieniu oddaje ciepło w skraplaczu i

poprzez zawór rozprężny powraca do parownika. Woda grzewcza odbiera z czynnika chłodniczego

ciepło w skraplaczu. Pompa obiegowa kieruje wodę grzewczą do instalacji grzewczej budynku.

Pompa ciepła powinna współpracować z instalacją grzewczą obiektu dostosowaną do
niskiego parametru, najlepiej ogrzewaniem podłogowym lub ściennym. Jeżeli grzejniki będą
miały wyższy parametr może to skutkować niedogrzaniem obiektu w chłodne dni i wzrostem
kosztów eksploatacji urządzenia
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Rys.2 Schemat pracy pompy ciepła

 4.2 Czynnik R 290

Czynnik chłodniczy R290  to węglowodór występujący w postaci naturalnej w złożach gazu ziemnego.
Jako czynnik chłodniczy nie niszczy warstwy ozonowej (niski potencjał ODP = 0) i posiada bardzo niski
potencjał globalnego ocieplenia (GWP = 3). Dobrze miesza się z olejem mineralnym a pod względem
wskaźników efektywności ogrzewania nie ustępuje czynnikom z grupy HCF np. R134A , R404A. 

Dane techniczne:

- Normalna temperatura parowania (przy 1 bar abs.): -42°C

- Temperatura krytyczna: 97°C

- Granice palności: 2,1÷9,5% obj. w powietrzu

- Zgodność materiałowa: nie powoduje korozji
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 4.3 Zakres pracy

Poniższa charakterystyka przedstawia zakres bezpiecznej pracy pompy ciepła w zależnosci temper-
atury T2 (temperatura wody podgrzewanej) do temperatury T1 (temperatura powietrza). Sterownik 
automatycznie dostosowuje temperaturę podgrzewanej wody do panujących warunków 
pogodowych, dzięki czemu zapewnia bezpieczną pracę sprężarki co wydłuża jej zywotność.
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 5 Instalacja Pompy Ciepła

 5.1 Ustawienie pompy ciepła

Zalecane jest wykonanie fundamentu np. z rur P C V  zalanych betonem.  Pod pompą należy wykonać

drenaż z żwiru i kamieni w celu odebrania kondensatu z pompy. Inne przykładowe podpory to: płyta

betonowa, blok betonowy, kostki betonowe, itd. 

Aby  połączyć  jednostkę  zewnętrzną  z  wewnętrzną  instalacją  ,  należy  wykonać  odpowiedni  otwór  na

przejście przez mur (pozwalający na przeprowadzenie rury z tworzywa Ř160 mm . Jeżeli nie dysponuje się

przejściem  przez  mur,  można  wykorzystać  zwyczajną  rurę  z  tworzywa  (długość  1  m,  DN  125).

Bezwględnie przestrzegać planu ustawienia danego typu pompy ciepła. Zachować wymagane minimalne

odstępy  i  obszary  ochronne.  W  obszarze  wylotu  powietrza  panuje  temperatura  ok.  5  °C  poniżej

temperatury otoczenia. W związku z tym w określonych warunkach klimatycznych może się tam tworzyć

warstwa  lodu.  Pompę  ciepła  należy  tak  ustawić,  aby  wylot  powietrza  nie  był  skierowany  na  ciągi

komunikacyjne.  Grunt  przy  obszarze  wydmuchu  powietrza  z  pompy  ciepła  musi  przepuszczać  wodę.

Bezwględnie  należy  zachować  wymagane  odstępy  od  ściany,  otworów  w  murze,  okien,  okienek

piwnicznych.  Bezwględnie  przestrzegać  wymiarów z  planu  ustawienia.  Zwrócić  uwagę  na  minimalne

odstępy.  Należy zapewnić odprowadzenie  kondensatu w celu zapobieżeniu zawilgocenia  fundamentów

budynków.

Nie ustawiać pompy ciepła  na trawniku
lub innej powierzchni nie stałej. 

Pompa  ciepła  powinna  być  ustawiona  tak,  aby  w obszarze wydmuchu nie znajdowały się okna i drzwi.

➢ Podczas instalacji produktu należy zwrócić uwagę na przeważające wiatry.
➢ Nie instalować urządzenia w pobliżu substancji palnych oraz otworów wentylacyjnych.
➢ Kierować wentylator przeciwnie do położenia okien.
➢ Nie narażać produktu na powietrze zakurzone  i zabrudzone.
➢ Nie instalować urządzenia pod drzewami zrzucającymi liście.
➢ Nie instalować pompy ciepła w pobliżu źródeł ciepła, materiałów palnych lub czerpni powietrza.
➢ Należy zapewnić swobodny dostęp do pompy ciepła umożliwiający przegląd i ewentualne naprawy

urządzenia.
➢ Nie instalować urządzenia w pobliżu okien i narożników
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Przykład instalacji pompy ciepła

Rys.3 Ułożenie pompy ciepła na zewnątrz budynku

Pompę instalujemy w minimalnym odstępie 1000 mm od zewnętrznych ścian budynku w celu zapewnienia swobod-
nego przepływu powietrza przez wymiennik lamelowy oraz wygodnego dostępu do układu chłodniczego.
Ważnym  jest by zachować minimum 1000mm odległości od okien.
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Rys. 4 Rozmieszczenie stóp fundamentowych

Rys. 5 Rozmieszczenie stóp fundamentowych dla HT10/20
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 5.2 Jednostka wewnętrzna

Moduł wewnętrzny pompy ciepła należy instalować wewnątrz budynku, zabiezpieczony przed dzi-

ałaniem wody i wilgoci, z łatwym dostepem dla użytkownika i serwisanta.

Pompa ciepła połączona jest z modułem sterującym przewodem  18 x 0,5 mm2 ekranowanym, przewo-

dem zasilającym 5 x 2,5 mm2 oraz przewodem 3 x 1,5 mm2. Przewód nie powinien być dłuższy niż 

20m.

Sterowanie kotłowni musi być zamontowane w pozycji pionowej za pomocą kołków montażowych do

ściany.

Należy pamiętać o zachowaniu przestrzeni technicznej do sprawnej i swobodnej obsługi skrzynki 

sterowniczej.

Rys.6  Jednostka wewnętrzna 
1- Wlot wody do grzałki, 2- Penel sterujący, 3- Wylot wody z grzałki
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1- Wlot wody do grzałki, 2- Penel sterujący, 3- Wylot wody z grzałki
Rys.7  Podłączenie sterownika
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Rys.8 Jednostka wewnętrzna 

1- Grzałka, 2- Wtyczka nr. 1, 3-  STB grzałki, 4- Dławik do zasilania jednostki zewnętrznej 5x2,5mm2 3~400V AC, 5-
Dławik zasilania 3~400VAC, 6- Guma ochronna czujniki temperatur i przewodów, 7- Wtyczka nr.3, 8- Wtyczka nr.

2, 9- Czujnik kolejności i obecności  faz, 10- Stycznik mocy K1 do podłączenia sprężarki, 11- Sterownik, 12- Miejsce
zamocowania jednostki wewnętrznej za pomocą kołków rozporowych.

Przy podłączneiu sprężarki do zacisków stycznika mocy K1 należy zwrócić uwagę na kole-
jność   podpinania przewodów. 
Brązowy – L1 do zacisku 2T1; Szary – L2 do zacisku 4T2; Czarny – L3 do zacisku 6T3
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Rys.9  Jednostka wewnętrzna – podłączenie zasilania oraz czujników zewnętrznych

1- Czujnik temperatury wody w zbiorniku buforowym, 2- Czujnik temperatury wody użytkowej, 3-  Czujnik temper-
atury obiegu 1, 4-  Czujnik temperatury obiegu 2, 5- Przewód L3 czarny, 6- Przewód L2 szary, 7- Przewód L1brą-

zowy, 8- Listwa PE przewód żółto zielony, 9- Listwa neutralna N

Należy prawidłowo podłaczyć zasilanie 3~400V w odpowiednie zaciski oznaczone L1, L2, L3,
przewód neutralny w zacisk niebieski N oraz w listwę ochronną przewód PE.
Podczas  uruchomienia  Pompy  ciepła  ważna  jest  kolejność  oraz  obecnośc  faz,  przed  uru-
chomieniem  dioda  czujnika  faz  oznaczona  PWR  powinna  świecić  się  światłem  zielonym
ciągłym jak na rysunku poniżej. Jeżeli nie świeci się żadna dioda należy sprawdzić zasilanie
oraz obecność trzech faz. Natomiast w przypadku gdy świecą się dwie diody; na zielono dioda
PWR oraz na pomarańczowo dioda RY należy zmienić kolejność faz, np zamienić L1 z L2.
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    Rys.10  Prawidłowe działanie czujnika faz
       

 5.3 Elektryczne połączenie jenostki zewnętrznej z jednostką wewnętrzną

Połączenie jednostki zewnętrznej z jednostką wewnętrzną zrealizowane jest za pomocą  przewodu  ko-

munikacyjnego składającego się z przewodu 18 x 0,5 mm2 ekranowanego, przewodu zasilającego 5 x

2,5 mm2 oraz przewodu 3 x 1,5 mm2. Wszystkie przewody znajdują się w peszlu ochronnym i zakońc-

zone  są  złączkami  1,  2  oraz  3.  Odpowiednie  złączki  należy  połączyć  ze  złączkami  w  module

wewnętrznym jak i w pompie ciepła, odpowiednio:

➢ złączka 1 ze złączką 1

➢ złączka 2 ze złączką 2

➢ złączka 3 ze złączką 3

Wszystkie złączki są ponumerowane od 1 do 3 i należy przestrzegać prawidłowego podłączenia.

W komplecie urządzenia znajduje się przewód komunikacyjny o długości 8m.
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Rys.11  Przewód komunikacyjny pomiędzy pompą ciepła a modułem sterowniczym

1- Przeód zasilający sprężarkę 5x2,5mm2, 2- Złączka nr.2, 3- Złączka nr.3, 4- Złączka nr.1
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Rys.12  Podłączenie przewodu zasilającego 5x2,5mm2  do jednostki zewnętrznej

Przy podłączeniu przewodu do listwy zaciskowej sprężarki należy zwrócić uwagę na  kole-
jność podłączenia faz.
Brązowy – L1; Szary – L2; Czarny – L3

Przy wszystkich wykonywanych pracach elektrycznych należy przestrzegać następujących zaleceń.

➢ Niebezpieczeństwo porażenia prądem!

➢ Prace elektryczne mogą wykonywać jedynie uprawnieni instalatorzy.

➢ Przed otworzeniem osłon urządzenie odłączyć od zasilania i  zabezpieczyć przed przypad-

kowym ponownym włączeniem! 

➢ Przy instalacji oraz wykonywaniu wszelkich innych prac związanych z elektrycznością należy

bezwzględnie przestrzegać obowiązujących przepisów. 

➢ Stosować się do technicznych warunków przyłączy, określonych przez lokalny zakład ener-

getyczny (o ile takie zostały wydane)! 

➢ Sprawdzić kolejność faz. Nie wolno włączać pompy bez upewnienia się, że zapewniono prawy

kierunek obrotów.
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➢ Sprawdzić prawidłowe podłączenie przewodów uziemiających w jednostce wewnętrznej oraz

zewnętrznej

 5.4 Hydrauliczne połączenie pompy ciepła

Należy dobrać odpowiednie przekroje rur, dostosowane do długości i ilości kolan w połączeniu hy-

draulicznym pomiędzy modułem sterowania a pompą ciepła.

Do prawidłowego działania pompy ciepła typu ON/OFF należy dobrać odpowiedni bufor wody. Praw-

idłowo dobrana objętość zbiornika pozwoli na optymalne załączenie się sprężarki pompy ciepła, a co

za tym idzie zwiększymy żywotność samego kompresora.

Zalecana wielkosć bufora to powyżej 300l na budynek. W instalacji zaleca się stosowanie zaworów

zwrotnych klapowych. 

Na rysunku nr 4 pokazano przyłącze wodne do jednostki zewnętrznej

Pompa ciepła  połączona jest  dwoma rurami,  zasilanie  górnego źródła  oraz powrót  górnego źródła

ciepła. Należy przestrzegać odpowiednich przekrojów rur i węży, aby zapewnić odpowiedni przepływ

wody przez wymiennik ciepła znajdujący się w pompie ciepła.

Należy pamiętać o dobrym przygotowaniu wykopu pod rury doprowadzające wodę do wymiennika

pompy ciepła, należy instalować je na odpowiedniej głębokości oraz obsypać warstwą piasku. Rury

powinny mieć minimum 60 mm grubości izolacji.

Rys. 13 Podłączenie wody do pompy ciepła
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Rys.14  Podłączenie wody  do jednostki zewnętrznej

1- Powrót z górnego źródła, 2- Zasilanie górnego źródła, 3- Izolacja, 4- Odpowietrznik

Należy zwrócić uwagę na połączenie wody do wymiennika, aby w odpowiednie króće wpiąć zasilanie i

powrót wody. Zaleca się przyłącze wody wykonać za pomocą rury preizolowanej  ϕ 140mm o przekro-

jach ruru min. 25mm. Po zrobieniu przyłącza wody należy dokładnie zaizolować rury z wodą. 
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Poniżej przestawiono zalecane przyłącze wody do danego modelu pompy ciepła

Tabela 5.

HT 10/12 HT 10/14 HT 10/16 HT 10/20

Przyłącze górnego źródła 25/32* 25/32* 32/40* 32/40*

Przyłącze  górnego  źródła
(karbowane)

32/40* 32/40* 40/50* 40/50*

*- Wymiar rury zalecany przy stosowaniu glikolu

Podczas podłączania wody do jednostki zewnętrznej należy zwrócić szczególną uwagę na
kierunek przepływu wody przez wymiennik. Dolot wody instaluje się na dolnym krócu
wymiennika, zaś wylot ogrzanej wody na górnym króćcu wymiennika płytowego.

 5.5 Dobór bufora

Podstawą  do  prawidłowego  działania  pompy  ciepła  I  instalacji  w  budynku  jest  odpowiedni  dobór

zbiornika buforowego. Większy bufor zapewni nam optymalną pracę sprężarki i wydłuży nam żywot-

ność pompy ciepła.

Tabela 6.

HT 10/12 HT 10/14 HT 10/16 HT 10/20

Minimalna pojemność
zbiorników buforowych

200l 300l 400l 400l

Należy przestrzegać minimalnych pojemności zbiorników buforowych dla prawidłowego
działania pompy ciepła. Jeżeli jest możliwość zaleca się stosowanie większych zbiorników,
przyjmuje się, że im większy zbiornik buforowy tym lepsza wydajnosć pracy pompy ciepła.
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 5.6 Tryb chłodzenia*

Pompa ciepła HT10 posiada możliwość przygotowywania wody lodowej i chłodzenia budynku.

Należy jednak pamiętać o przestrzeganiu poniższych zasad użytkowania urządzenia:

➢ Instalacja powinna być wykonana z materiałów przystosowanych do niskich temperatur

➢ Temperatura wody lodowej nie może być niższa niż 15ºC

➢ Instalacja powinna być wypełniona roztworem glikolu

➢ Przy wykorzystania pompy ciepła HT10 do chłodzenia powierzchniowego należy ustawić taką

temperaturę czynnika, aby nie przekroczyć punktu rosy

➢ Zaleca się wykorzystać czujnik skraplania

➢ Zaleca się stosowanie przepływomierza

➢ W chłodzeniu opcją dodatkową jest zastosownie mieszacza przed wymiennikiem ciepła w pom-

pie ciepła w celu zbezpieczenia przed pracą sprężarki po za kopertą pracy

➢ Aby uruchomić tryb chłodzenia należy odczekać aż temperatura bufora orz temperatura wody

obiegowej w instalacji grzewczej spadnie poniżej 30ºC

➢ W chłodzeniu opcją dodatkową jest zastosownie mieszacza przed wymiennikiem ciepła w pom-

pie ciepła w celu zabezpieczenia przed pracą sprężarki po za kopertą pracy.*

Rys.15  Podłączenie modułu DCM1 do instalacji z chłodzeniem.*

- W celu  uruchomienia funckji chłodzenia nleży skontaktować się z producentem urządzenia.
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 5.7 Przykładowe instalacje hydrauliczne

Poniżej pokazano prawidłowe podłączenie pompy ciepła ze zbiornikiem buforowym, zbiornikiem do 

wody użytkowej CWU oraz instalacją obiegową budynku. Należy przestrzegać podłączenia urządzenia 

do instalacji hydraulicznej, aby zapewnić dobre oraz bezawaryjne działanie pompy ciepła.

Rys.16 Układ H1
Schemat z modułem H1 z buforem podłączonym szeregowy, podgrzewanie wody użytkowej realizowane

przez zbiornik z wężownicą higieniczną
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Rys.17 Układ SH1
Schemat z modułem H1 z buforem podłączonym równolegle, podgrzewanie wody użytkowej realizowane przez

zbiornik z wężownicą higieniczną, z dodatkowym kotłem

 Instrukcja Obsługi i Karta Gwarancyjna
HKS LAZAR Sp.z o.o. ul. Wodzisławska 15B 44-335 Jastrzębie-Zdrój

                                                                                    www.hkslazar.pl                                                                     str.28

http://www.hkslazar.pl/


Rys.18 Układ  ZH1Schemat z modułem H1 z buforem z wbudowaną wężownicą sanitarną do podgrzewania wody
użytkowej podłączonym równolegle
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Rys.19 Układ HK2 Smart Split
Schemat z modułem H1 z buforem podłączonym równolegle, podgrzewanie wody użytkowej realizowane przez

zbiornik z wężownicą higieniczną, z modułem Smart Split

Wszystkie schematy mogą zostać połączone w układ GH1  z odzielną stroną glikolową 
oraz wodną. Jest to dodatkowe zabezpieczenie przed zamarzaniem wody w wymienniku 
płytowym pompy ciepła.

Wszystkie schematy mogą zostać połączone w układ DCM1 wykorzystywaną w układzie z 
możliwością chłodzenia. Taki schemat pozwala na efektywną pracę sprężarki w chłodze-
niu bez ryzyka awarii Pompy ciepła oraz przyspiesza proces odldzania się urządzenia.

Układy GH1 oraz DCM1 są zalecane przez producenta do stosowania w określonych 
warunkach pracy.

Wszystkie podane schematy są przykładowe i służą jedynie celom poglądowym.
Układy muszą być wykonane wedle obowiązujących norm oraz projektów.

 Instrukcja Obsługi i Karta Gwarancyjna
HKS LAZAR Sp.z o.o. ul. Wodzisławska 15B 44-335 Jastrzębie-Zdrój

                                                                                    www.hkslazar.pl                                                                     str.30

http://www.hkslazar.pl/


 6 Schemat Elektryczny

Rys.20 Schemat elektryczny dla HT 10/12 oraz HT 10/14
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Rys.21 Schemat elektryczny dla HT 10/16 oraz HT 10/20
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 7 Serwis Pompy Ciepła

Rozruch zerowy, przeglądy oraz usuwanie awarii mogą być wykonywane jedynie przez serwis HKS

LAZAR.  Z dniem 5 marca 2012 Partnerzy Serwisu HKS LAZAR posiadają uprawnienia serwisu

HKS LAZAR do rozruchów zerowych oraz usuwania awarii urządzeń HKS LAZAR.

 7.1 Kontrola przed rozruchem

Użytkownik zgłasza producentowi urządzenie do rozruchu zerowego w terminie do 7 dni od daty

zakończenia instalacji. Rozruch zerowy (pierwsze uruchomienie) urządzenia może być wykonane

wyłącznie przez serwis HKS LAZAR. Dokonanie rozruchu zerowego przez uprawnionego serwisanta

HKS LAZAR jest warunkiem udzielenia i zachowania gwarancji. Koszt rozruchu ponosi użytkownik

zgodnie z cennikiem HKS LAZAR. Dane kontaktowe i zgłoszenia do serwisu HKS LAZAR sp. z

o.o. w celu przeprowadzenia rozruchu zerowego dostępne są na stronie internetowej producenta:

www.hkslazar.pl     .

W przypadku jeżeli serwis po przybyciu na miejsce instalacji nie dokona rozruchu z przyczyn

niezależnych od siebie (źle wykonana instalacja, złe umiejscowienie pompy  ciepła, brak energii

elektrycznej, itp.) użytkownik ponosi koszty tegoż rozruchu, jak i kolejnych. W takim przypadku

użytkownik powinien w terminie do 14 dni ponownie zgłosić producentowi urządzenie do rozruchu

zerowego.

Aby zapewnić bezpieczny rozruch urządzenia należy przeprowadzić dokładną kontrolę: p o m p y

c i e p ł a , instalacji i kotłowni. Szczególną uwagę należy zwrócić na prawidłowy montaż wszystkich

elementów oraz  umie j scowienie  urządzenia  na  zewnąt rz  budynku . Ponadto przed

rozruchem zalecane jest wykonanie czynności:

➢ Sprawdzić czy pompa ciepła jest zainstalowany zgodnie z instrukcją.

➢ Sprawdzić czy instalacja C.O. jest napełniona odpowiednią ilością wodą. Woda w systemie

grzewczym musi być czysta, bezbarwna i nie może zawierać domieszek. Niezastosowanie się do

powyższego może spowodować uszkodzenie urządzenia.

➢ Sprawdzić podłączenie pompy ciepła oraz modułu wewnętrznego do sieci elektrycznej.
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 7.2 Informacje dla instalatorów

Przed wszelkimi pracami związanymi z uruchomieniem, podłączeniem, eksploatacją, naprawą czy demon-

tażem, należystosować się do poniższych wytycznych.

➢ Zabezpieczenie ciśnieniowe

Zaleca się stosować zawory bezpieczeństwa do 3 bar oraz zbiorniki przeponowe – patrz schematy

hydrauliczne

➢ Zawór przelewowy

W instalację z buforem szeregowym koniecznie należy wbudować zawór przelewowy, który za-

pewnia  minimalny  przepływ  c.o.  przez  pompę  ciepła.  Należy  go  tak  zwymiarować,  aby  ten

przepływ był utrzymany także przy odciętych obiegach grzewczych. 

➢ Zbiornik buforowy

Układ  hydrauliczny  pompy  ciepła  wymaga  włączenia  w  obieg  grzewczy  bufora.  Minimalna

wielkość 200l. Patrz „Schematy hydrauliczne“.

➢ Pompy obiegowe

Należy tak dobrać, aby zachowany był odpowiedni przepływ wody.

➢ Przygotowanie CWU

Przygotowywanie c.w.u. za pomocą pompy ciepła wymaga dodatkowego obiegu, równoległego do

obiegu grzewczego. Przy projektowaniu i instalacji należy zwrócić uwagę na to, aby ładowanie

wody użytkowej nie było poprowadzone przez bufor obiegu c.o. 

➢ Zasobnik CWU

Jeżeli pompa ciepła ma służyć również do przygotowywania c.w.u., należy użyć specjalnych za -

sobników c.w.u. Pojemność takiego zasobnika należy dobrać w ten sposób, aby także podczas prz-

erw w dostawie  prądu dysponować  odpowiednią  ilością  ciepłej  wody.  Powierzchnię  wymiany

ciepła należy tak dobrać, aby przenieść moc grzewczą pompy ciepła przy możliwie małej różnicy

temperatur. Zaleca się stosować zbiornik higieniczny o pojemności min. 300l.

➢ Montaż z konsolą podłogową

Istnieje  możliwość  ustawienia  jednostki  zewnętrznej  przy  ścianie  lub  w wolnym polu.  Pompę

ciepła należy starać się ustawić w miejscu osłoniętym przed wiatrem. Jeżeli to niemożliwe, zale -

camy ustawienie prostopadle do głównego kierunku wiatru. Urządzenie ustawić na nośnej, trwałej,

poziomej podstawie, dostosowanej do wagi urządzenia. Fundament nie powinien być połączony z

budynkiem. Upewnić się, że fundament jest dostosowany do wagi pompy ciepła. Przy montażu

przejścia przez mur zwrócić uwagę na prawidłowy odstęp od ściany. 
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➢ Zapoznać się się instrukcją sterownika

➢ Odpływ kondensatu  

Wytrącający się z powietrza kondensat musi zostać odprowadzony do podłoża przepuszczającego

wodę.

➢ Przyłączenie do instalacji grzewczej

➔ Obiegi grzewcze przed przyłączeniem do nich pompy należy gruntownie wypłukać.

➔ Nieczystości  i  osad  w  obiegu  grzewczym  mogą  prowadzić  do  nieprawidłowej  pracy

pompy ciepła.

➔ Wyjście wody c.o. (zasilanie) oraz wejście wody c.o. (powrót) zaopatrzyć w armaturę od-

cinającą po stronie pompy ciepła. 

➔ Urządzenie podłączyć do systemu grzewczego zgodnie z odpowiednim dla danego typu

pompy schematem hydraulicznym.

➔ Sprawdzić,  czy  przekroje  i  długości  rur  obiegu  grzewczego  są  dobrane  prawidłowo

(łącznie z przewodami pomiędzy pompą ciepła a budynkiem). 

➔ Przyłącza  do  pompy  zabezpieczyć  przed  przekręceniem,  aby  uniknąć  uszkodzenia

przyłączy wewnątrz urządzenia . Najpierw montować zasilanie, a następnie powrót. Jeżeli

nie stosuje się przejścia przez mur, stałe elementy orurowania obiegu grzewczego, ułożone

na zewnątrz budynku, należy poprowadzić poniżej granicy zamarzania.

➢ Jakość wody w instalacji 

Woda  grzewcza  wpływa  nie  tylko  na  stopień  sprawności  instalacji,  ale  także  na  żywotność

urządzenia grzewczego i pozostałych elementów instalacji grzewczej. Z tego powodu warunkiem

podstawowym do prawidłowej pracy instalacji jest spełnienie wymogów zaleceń VDI 2035 część I

i część II. Nasze doświadczenie pokazuje, że najbezpieczniejsza i bezawaryjna praca możliwa jest

przy pracy z wodą przynajmniej częściowo odsoloną. VDI 2035 część I podaje wskazówki i za-

lecenia dotyczące tworzenia się kamienia i unikania tego zjawiska w instalacjach grzewczych i in-

stalacjach ciepłej  wody użytkowej.  VDI 2035 część II  opisuje przede wszystkim warunki zm-

niejszania korozyjności po stronie wody grzewczej w instalacjach ciepłej wody użytkowej. Niebez-

pieczeństwo pojawienia się kamienia i korozji w instalacjach c.o. / c.w.u. jest zminimalizowane,

gdy :

➔ projekt i pierwsze uruchomienie zostały wykonane fachowo

➔ instalacja jest odcięta od zewnętrznych czynników powodujących korozję 

➔ instalacja zaopatrzona jest w prawidłowo zwymiarowane wyposażenie wyrównania ciśnień

➔ przestrzegane są normy dotyczące jakości wody grzewczej 

➔ regularnie przeprowadzane są przeglądy i prace konserwacyjne. 

➢ Glikol

W instalacji z pompą ciepła zaleca się stosowanie glikolu w celu zabezpieczenia przed zamarnię-
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ciem  w  przypadku  braku  napięcia  zasilania.  Aby  dobrze  przygotowac  roztwór  glikolu  należy

dokładnie przeczytać instrukcję podaną przez producentaa glikolu. Dla trybu chłodzenia stosowanie

roztworu jest  konieczne,  a  brak przestrzegania zaleceń producenta skutkuje utratą  gwarancji  na

urządzenie. Zastosowanie glikolu wiąże się ze spadkiem wydajności o ok 10 – 15 %, w celu zmini-

malizownia spadku mocy zaleca się zwiększyć przepływ medium o około 10%.

Zaleca się stosowanie około 15 - 30% roztworu.

W przypadku zastosowania glikolu stosuje się układ GH1 z wymiennikiem pokazany na rysunku nr.

19, układ ten można stosować do wszystkich pokazanych w punkcie 5.7 układów hydraulicznych.

Rys.19 Układ GH1 z wymiennikiem pośrednim do stosowania glikolu po stronie pompy ciepła, po stronie instaalcji
woda.

Tabela 7 Stosowane wymienniki pośrednie dla układu z glikolem 

HT 10/12
HT 10/14
HT 10/16

GKE 550H-20  

HT 10/20 GKE 550H-24 

➢ Izolacja przyłączy hydraulicznych

➔ Rury obiegu c.o.  zaopatrzyć na zewnątrz budynku w izolację paroodporną, termiczną i

odporną na promieniowanie UV. 

➔ Izolację wykonać zgodnie z miejscowymi przepisami. 

➔ Sprawdzić szczelność wszystkich przyłączy hydraulicznych. 

➔ Przeprowadzić próbę ciśnieniową. 

➔ Izolować wszystkie przyłącza, połączenia i przewody obiegu grzewczego (w wersji z rew-

ersem pamiętać o izolacji antydyfuzyjnej).
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 7.3 Rozruch zerowy

Rozruch pompy ciepła polega na jej uruchomieniu, kontroli i korekcji wstępnie ustawionych parametrów

pracy pompy i  modułu wewnętrznego oraz przeszkoleniu użytkownika z  obsługi  urządzenia.  Podczas

rozruchu należy bacznie kontrolować pracę pompy w celu wprowadzenia ewentualnych korekt. Urządzenie

wypełnione jest czynnikiem chłodniczym R290, jest to gaz łatwopalny, w czasie rozruchu jak i dalszej

pracy  nie wolno  palić ani używać otwartego ognia w obrębie pracy pompy ciepła.   Szczególną uwagę

należy zwrócić na:

➢ Szczelność układu chłodniczego, który mógł ulec uszkodzeniu w czasie transportu.

➢ Ilość czynnika chłodniczego w instalacji pompy ciepła, należy sprawdzić ciśnienie po stronie ssania
i tłoczenia.

➢ Podłączenie elektryczne, należy sprawdzić zgodność i obecność faz.

➢ W przypadku uruchomienia Pompy ciepła w nowym budynku, kiedy temperatura wewnątrz obiektu
jest poniżej 0  ºC należy dogrzać wodę obiegową za pomocą grzałki bądź innego źródła ciepła w
celu poprawnego działania Pompy ciepła, zaleca się również użycie nagrzewnic w celu wygrzania
pomieszczeń.

➢ Temperatura wody w instalacji powinna być wyższa niż 15ºC

➢ Ustawienie bufora i obiegu grzewczego mozliwe jest z pomocą krzywej grzewczej i w zależności od
rodzaju ogrzewania ustawia się inne wartości:

dla ogrzewania podłogowego 0,3 – 0,7

      dla ogrzewania grzejnikowego 0,8 – 1,3 przy zadanej temperaturze bufora minimum 35ºC

Podczas rozruchu należy przeszkolić użytkowania w zakresie obsługi sterownika i pompy ciepła. Fakt

przeprowadzenia rozruchu, przeszkolenia użytkownika w zakresie obsługi urządzenia oraz wymagane

dane należy odnotować w karcie gwarancyjnej. 

Pompa ciepła jest urządzeniem bezobsługowym, nie wymaga uzupełnia paliwa, regularnego czyszczenia,

czy przeglądów. Należy pamiętać jednak by sprawdzać drożność lamel.

 7.4 Czyszczenie urządzenia

Górne powierzchnie zewnętrznych ścianek urządzenia można myć mokrym ręcznikiem i dostępnymi w

zwykłym handlu środkami czyszczącymi. W żadnym wypadku nie wolno czyścić powierzchni urządzenia

środkami do szorowania, bądź zawierającymi kwasy albo chlor. Takie środki mogą uszkodzić powierzch-

nię obudowy, co z kolei może spowodować szkody techniczne w samym urządzeniu. Należy kontrolować

zabrudzenie parownika, mogą tam trafiać, liście, trawa, kurz itp. Powstałe zabrudzenia należy delikatnie

usunąć.  Należy pamiętać, aby usuwać zalegający śnieg z daszku.
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Nie usuwać brudu za pomocą wody pod ciśnieniem!

 7.5 Przeglądy pomy ciepła

Pompy  ciepła  zgodnie  z  warunkami  gwarancji  podlegają  obowiązkowym  corocznym  przeglądom

przeprowadzanym przez  autoryzowany  serwis  HKS LAZAR.  Przeglądy  pomp ciepła  są  wykonywane

odpłatnie. Części składowe obiegu grzewczego (zawory, zbiorniki wyrównawcze, pompy obiegowe, filtry,

osadniki zanieczyszczeń), powinny być co najmniej raz do roku przeglądane przez wykwalifikowanego in-

stalatora (instalacji grzewczych lub chłodniczych) i w razie potrzeby czyszczone. Wlot i wylot powietrza

należy regularnie (odstępy czasowe zależne od miejsca ustawienia) sprawdzać pod kątem zanieczyszczeń i

w razie  konieczności  czyścić.  Należy regularnie  kontrolować,  czy   odpływ kondensatu czy  nie  został

zablokowany  w stopniu uniemożliwiającym swobodny odpływ kondensatu. Przy temperaturach poniżej

punktu zamarzania  i  wysokiej  wilgotności  powietrza  może dojść do tworzenia  się warstwy lodu.  Aby

umożliwić prawidłową pracę pompy ciepła należy regularnie usuwać gromadzący się lód! Nie przyspieszać

samodzielnie  procesu odszraniania.  Każda osoba dokonująca prac przy obiegu chłodniczym musi  dys-

ponować zezwoleniem wydanym przez właściwy urząd.

 7.6 Awarie pompy ciepła

Wszelkie awarie użytkownik powinien niezwłocznie zgłaszać producentowi. Jedynie serwis HKS

LAZAR lub osoby działające na zlecenie serwisu HKS LAZAR są uprawnione do usuwania awarii w

okresie gwarancji. W przypadku jeżeli serwis po przybyciu na miejsce instalacji nie może usunąć awarii

objętej gwarancją z przyczyn niezależnych od siebie (źle wykonana instalacja, złe umiejscowienie

pompy  ciepła, brak opału, brak energii elektrycznej, itp.), użytkownik ponosi koszty przybycia

serwisu, zgodnie z cennikiem HKS LAZAR

Przed przystąpieniem do usuwania zgłoszonej awarii, należy dokonać jej analizy w celu ustalenia

przyczyn. Prosimy pamiętać, że większość zgłaszanych awarii spowodowanych jest złymi

parametrami, źle założonymi przy instalacji czujnikami, źle wykonaną instalacją. Jeżeli natomiast

awaria dotyczy podzespołu należy go zdemontować i wymienić na sprawny

 8 Likwidacja

Ponieważ elementy pompy ciepła składają się z różnych materiałów, należy je oddawać do punktu

skupu surowców wtórnych, zapewniającego odpowiednią utylizację stali, tworzyw sztucznych, itp.

Niebezpieczeństwo porażenia prądem! 
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Wszelkie prace elektryczne powinni  przeprowadzać wyłącznie wykwalifikowani instalatorzy.  Przed ot-

worzeniem urządzenia odłączyć zasilanie i zabezpieczyć się przed przypadkowym jego ponownym włącze-

niem! 

Urządzenie zawiera palny czynnik chłodniczy! 

W przypadku wycieku czynnika chłodniczego istnieje niebezpieczeństwo eksplozji.  Dlatego

należy w takiej sytuacji: 

➢ wyłączyć urządzenie 

➢ powiadomić autoryzowany serwis producenta 

➢ nie zbliżać się ze źródłami ognia. 

Tylko instalatorzy przeszkoleni w zakresie techniki grzewczej lub chłodniczej powinni zajmowa

 się deinstalacją pompy ciepła. Utylizację środka chłodniczego, oleju oraz wszelkich części pompy ciepła

należy  przeprowadzić  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  dotyczącymi  recyclingu  i  ochrony

środowiska. Przy pracach deinstalacyjnych szczególnie istotne jest, aby przeprowadzał je instalator znający

problematykę odzyskiwania czynnika i utylizacji. Zalecamy całkowite odzyskanie czynnika chłodniczego.

Przed utylizacją czynnika chłodniczego należy przeprowadzić testy oleju i czynnika chłodniczego. 

➢ Zapoznać się z urządzeniem i jego funkcjami. 

➢ Odłączyć zasilanie od urządzenia.

 8.1 Oznaczenia

Urządzenia należy odpowiednio oznakować, z zaznaczeniem, że zostały one zdeinstalowane i pozbawione

czynnika  chłodniczego.  Oznaczenie  musi  być  opatrzone  datą  i  podpisem.  Należy  się  upewnić,  że  nie

usunięto z urządzenia informacji o łatwopalnej substancji. 

 8.2 Odzysk czynnika chłodniczego R 290

Jeżeli z urządzenia z powodu naprawy lub deinstalacji odciągnięto czynnik chłodniczy, należy się upewnić,

że czynnik został  właściwie zabezpieczony.  W przypadku napełniania czynnikiem butli  należy się up-

ewnić, że używane są tylko butle dostosowane do danego typu czynnika i w odpowiedniej ilości. Wszys-

tkie wykorzystane butle muszą zostać odpowiednio oznakowane, wyposażone w zawór bezpieczeństwa i

trwale zamontowane zawory odcinające. Puste butle należy opróżnić i - jeżeli to możliwe - schłodzić przed

rozpoczęciem procesu odzysku. Stacje odzysku i butle muszą być w dobrym stanie technicznym i dos-

tosowane do pracy z palnym czynnikiem chłodniczym. Przy stacji  odzysku musi się znaleźć instrukcja

opisująca poszczególne kroki procedury odzysku. Dodatkowo, należy dysponować skalibrowaną wagą, w

dobrym stanie technicznym. Węże muszą być wyposażone w szczelne sprzęgło i również znajdować się w

dobrym stanie technicznym. Przed uruchomieniem stacji  odzysku należy sprawdzić jej stan techniczny,

częstotliwość przeglądów i izolację urządzeń elektrycznych, aby uniknąć zapłonu w przypadku wycieku

czynnika chłodniczego. W przypadku wątpliwości należy zwrócić się z pytaniem do producenta. Czynnik
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chłodniczy w zabezpieczonych butlach należy zwrócić dostawcy. W butlach nie należy mieszać czynników

chłodniczych. W przypadku utylizacji  oleju ze sprężarek lub sprężarek,  należy się upewnić,  że zostały

opróżnione do odpowiedniego podciśnienia, aby w oleju nie pozostał palny czynnik chłodniczy. Przed

odesłaniem sprężarki do producenta należy ją opróżnić. Ten proces można przyspieszać wyłącznie przez

elektryczne  podgrzewanie  obudowy  sprężarki.  Przy  spuszczaniu  oleju  z  urządzenia  należy  zachować

szczególną ostrożność. Odzysk czynnika musi wykonywać uprawniona osoba.

 9 Warunki Gwarancji

Producent udziela 2-letniej gwarancji na pompę ciepła. Zasięg terytorialny ochrony gwarancyjnej obejmuje

terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Warunkiem obowiązywania gwarancji jest użytkowanie pompy ciepła

zgodnie z niniejszą instrukcją, odpowiednimi normami i przepisami:

a) Instalację pompy ciepła do systemu może wykonać instalator posiadający ogólne uprawnienia

instalacyjne pod warunkiem przestrzegania niniejszej instrukcji. Po wykonaniu prac

instalator dokonuje wpisu do Karty Gwarancyjnej.

b) Rozruch zerowy, przeglądy, naprawy oraz wszelkie czynności nie wchodzące w zakres

użytkownika może wykonywać jedynie serwis HKS LAZAR. Z dniem 5 marca 2012

Partnerzy Serwisu HKS LAZAR posiadają uprawnienia serwisu HKS LAZAR do

rozruchów zerowych, przeglądów oraz usuwania awarii urządzeń HKS LAZAR.

c) Naprawa   nie    obejmuje    czynności    do    których    zobowiązany    jest    użytkownik.

d) Pompa nie jest objęta   gwarancją jeżeli do producenta nie została odesłana poprawnie

wypełniona Karta Gwarancyjna.

➢ Pompa ciepła traci gwarancję jeżeli:

a) nie wykonano rozruchu zerowego z wpisem do Karty Gwarancyjnej

b) nie wykonano przeglądu rocznego z wpisem do Karty Gwarancyjnej

c) użytkownik odmówi lub uniemożliwi serwisantom firmy HKS LAZAR dostęp do urządzenia oraz

przeprowadzenie ekspertyzy wykonania i stanu technicznego kotłowni i układów C.O. oraz

C.W.U.

d) Producent  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  spowodowane  szkody,  jeżeli  pompa  ciepła  jest

eksploatowana nie zgodnie z niniejszą instrukcją lub obowiazującymi normami i przepisami.

➢ Użytkownik jest zobowiązany do zwrotu kosztów wezwania serwisu w przypadku:

a) nieuzasadnionego wezwania Serwisu;

b) napraw nie podlegających gwarancji;

c) naprawy uszkodzenia wynikającego z winy Użytkownika;
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d) braku możliwości dokonania naprawy z powodów niezależnych od Serwisu (np.  brak prądu,

nieszczelności w instalacji C.O.);

e) użytkownik odmówi  lub uniemożliwi pracownikom firmy HKS LAZAR dostęp do p o m p y

oraz przeprowadzenie ekspertyzy wykonania i stanu technicznego kotłowni i układów C.O. oraz

C.W.U. 

f) Użytkownik powinien niezwłocznie informować serwisanta o wszelkich wadach w pracy

p o m p y  c i e p ł a .

➢ Użytkownikowi w trakcie trwania gwarancji przysługuje prawo do:

a) bezpłatnych napraw podlegających gwarancjom (oprócz czynności wykonywanych przez

użytkownika opisanych w Instrukcji Obsługi);

b) wymiany urządzenia na nowe po stwierdzeniu przez serwis firmy HKS LAZAR braku

możliwości naprawy.

c) Uszkodzenia mechaniczne pompy ciepłą nie będą uwzględniane w ramach gwarancji.

d)  Producent pompy  ciepła nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwie dobraną moc

grzewczą.

e) Szkody  powstałe  w  wyniku  nieprzestrzegania  niniejszej  instrukcji,  a  w  szczególności

niedotrzymania warunków gwarancji nie mogą być przedmiotem roszczeń gwarancyjnych.

f) Producent ma prawo do ewentualnych zmian w konstrukcji, które to zmiany nie muszą być

uwzględnione w niniejszej Instrukcji.
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Karta uruchomienia Pompy Ciepła

PRZED PIERWSZYM URUCHOMIENIEM NALEŻY DOKŁADNIE SPRAWDZIĆ:

CZYNNOŚCI POZYTYWNY NEGATYWNY

Napełnienie układu hydraulicznego

Sprawdzenie szczelności i poprawności podłączenia układu hydraulicznego

Kontrola filtrów obiegu

Odpowietrzenie układu

Sprawdzenie poprawności działania pompy GZ oraz kontrola przepływu

Podłączenie zasilania elektrycznego

Sprawdzenie zabezpieczenia nadprądowego [25A/32A]

Zachowanie prawidłowej kolejności faz

Kontrola pomp obiegów grzewczych, kontrola kierunku przepływu

Podłączenie zaworu trójdrogowego*

Podłączenie zaworu mieszającego*

Podłączenie dodatkowego źrodła ciepła*

Podłączenie czujników obiegu, bufora, zbiornika CWU

Podłączenie modułu internetowego

Ogólna ocena działania

* - Jeżeli jest w instalacji

Podczas pierwszego uruchomienia pompy ciepła należy zwrócić uwagę na to czy obiekt
był  już  ogrzewany  czy  jest  to  pierwszy  cykl  grzewczy.  Jeżeli  woda  w  instalacji
hydraulicznej  ma  temperaturę  poniżej  15ºC  należy  podgrzać  wodę  do  temperatury
optymalnej, ok 20ºC. Jest to zabezpieczenie w celu prawidłowej pracy sprężarki.

OBIEG POMPY CIEPŁA

Schemat podłączenia**

□                        H1

□                       HK1

□                       SH1

□                       ZH1

□                       Inne

Bufor** □      TAK □         NIE

Pojemność bufora                                                  [l]

Rozmiar rur zastosowanych w układzie hydraulicznym                                                  [cal]

Medium robocze** □     Woda □     Glikol

Zawór bezpieczeństwa** □      TAK □         NIE

Naczynie przeponowe** □      TAK □         NIE
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Ustawienie bufora** □    Krzywa □     Stała

Krzywa grzewcza
USTAWIENIA FAB-

RYCZNE
NASTAWA

1,4

Punkt biwalentny -7 ºC [ºC]

Histereza Bufora 5 ºC [ºC]

Tryb pracy**
□                     CWU

□                Ogrzewanie

□           CWU + Ogrzewanie

Dodatkowe źródło ciepła**

□          Kocioł na paliwo stałe

□                    Grzałka

□                       Inne

CIEPŁA WODA UŻYTKOWA

Sposób wymiany ciepła**

□          Zbiornik higieniczny

□          Wymiennik płytowy

□                  Wężownica

Powierzchnia wymiany ciepła                                                  [m2]

Pojemność zbiornika                                                  [l]

Grzałka CWU** □      TAK □       NIE

Histreza CWU
USTAWIENIE FAB-

RYCZNE
NASTAWA

5 ºC [ºC]

• - Jeżeli jest w instalacji        ** - Zaznaczyć prawidłowe

Chłodzenie*** □      TAK □         NIE

Ustawienie wody lodowej [ºC]

Obieg bezpośredni □      TAK □         NIE

Rodzaj obiegu**

□         Ogrzewanie podłogowe

□        Ogrzewanie grzejnikowe

□          Ogrzewanie mieszane

Obieg mieszaczowy I □      TAK □         NIE

Rodzaj obiegu**

□         Ogrzewanie podłogowe

□        Ogrzewanie grzejnikowe

□          Ogrzewanie mieszane
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Temperatura zadana chłodzenia [ºC]

Temperatura zadana grzania [ºC]

Obieg mieszaczowy II**** □      TAK □         NIE

Rodzaj obiegu**

□         Ogrzewanie podłogowe

□        Ogrzewanie grzejnikowe

□          Ogrzewanie mieszane

Temperatura zadana chłodzenia [ºC]

Temperatura zadana grzania [ºC]

* - Jeżeli jest w instalacji

** - Zaznaczyć prawidłowe

*** - Opcja dodatkowa, w celu uruchomienia skontaktować się z pro -
ducentem

****- Opcja dostępna po zakupie dodatkowego modułu sterującego
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PO PIERWSZYM URUCHOMIENIU NALEŻY SPRAWDZIĆ:

POMPA CIEPŁA WARTOŚĆ

Temperatura zewnętrzna                                                 [ºC]

Temperatura za sprężarką                                                 [ºC]

Temperatura wymiennika                                                 [ºC]

Temperatura zasilania GZ                                                 [ºC]

Temperatura powrotu GZ                                                 [ºC]

Temperatura bufora                                                 [ºC]

Temperatura CWU                                                 [ºC]

Licznik energii pobieranej*
WARTOŚĆ

                                                  [W]

Ciśnienie czynnika
HP LP

                  [bar]                    [bar]

Kontrola czynnika chłodniczego**

KOLOR W OCZKU

□      Zielony □       Żólty

POSTAĆ CZYNNIKA

□        Ciecz □     Mieszana

* - Jeżeli jest w instalacji   ** - Zaznaczyć prawidłowe
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Przeznaczone dla użytkownika
HKS Lazar sp. z o.o.
ul. Wodzisławska 15 B 
44-335 Jastrzębie-Zdrój
tel. +48 32 472 95 78
www.hkslazar.pl  

Karta Gwarancyjna i Poświadczenie o jakości i kompletności pompy ciepła

HT 10/...

Numer produkcyjny pompy ciepła         ...............................................................…........................................

Moc pompy ciepła                                   ........................................................................................................

            Użytkownik (nazwisko, imię)             .........................................................................................................

Adres (ulica, miasto, kod poczt.) ........................................................................................................

Telefon / Faks ........................................................................................................

Nastawę parametrów urządzenia przeprowadza autoryzowany serwis HKS Lazar. 
Kompletność wraz z wyposażeniem gwarantuje firma HKS Lazar.
Nie wypełniona Karta gwarancyjna jest nieważna.
Rodzaj pomiaru Wartość
Temperatura GZ (°C)
Temperatura za sprężarką (°C)

Przepływ wody (m3 /h)
Ciśnienie czynnika          (HP/LP)
Użytkownik potwierdza, że:

1. Podczas rozruchu zerowego przeprowadzonego przez autoryzowany serwis HKS LAZAR urządzenie nie 
wykazywało żadnych wad;

2. Otrzymał  Instrukcję  montażu  i  obsługi  urządzenia  z  wypełnioną  Kartą  Gwarancyjną  i  Poświadczeniem 
o jakości i kompletności urządzenia oraz obowiązujący cennik HKS LAZAR;

3. Był zaznajomiony z obsługą i konserwacją pompy ciepła.
Sądem właściwym dla roszczeń stron związanych z gwarancją jest sąd powszechny właściwy dla siedziby HKS LAZAR.

...........................
Data produkcji

...........................
Pieczątka firmowa

...........................
Kontrola techniczna (podpis)

...........................
Data instalacji

(pieczątka, podpis)

...........................
Serwis HKS LAZAR
(pieczątka, podpis)

...........................
Imię, nazwisko, adres, data

i podpis użytkownika
Klient oraz firma instalacyjna i serwisowa własnoręcznym podpisem wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb

prowadzenia ewidencji serwisowej i marketingu zgodnie z ustawą z dnia 29/08/1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz.U.Nr133 poz. 883.
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www.hkslazar.pl

HKS LAZAR Spółka z o. o.
44-335 Jastrzębie-Zdrój
ul. Wodzisławska 15B POLAND

+48 32 47 57 123    
+48 32 47 29 578
+48 32 47 51 960

e-mail: sekretariat@hkslazar.pl
facebook.com/HKS.LAZAR/
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