1

INSTRUKCJA OBSŁUGI POMPY CIEPŁA PCWU 3,8

12.05.2010

2
Spis treści

1. Wprowadzenie ..............................................................................................................................................3
2. Zasada działania ..........................................................................................................................................3
3. Dane techniczne ...........................................................................................................................................4
4. MontaŜ..........................................................................................................................................................5
4.1. Wymiary ...............................................................................................................................................5
4.2. Wolna przestrzeń do montaŜu .............................................................................................................5
4.3. Schemat podłączeniowy ......................................................................................................................6
4.4. Zbiornik wody .......................................................................................................................................6
4.5. Podłączenia rurowe..............................................................................................................................6
4.6. Pierwsze uruchomienie ........................................................................................................................7
4.7. Działanie ..............................................................................................................................................7
5. Działanie.......................................................................................................................................................7
5.1. Ilustracja sterownika.............................................................................................................................7
5.2. Wybór trybu pracy ................................................................................................................................8
5.3. Sprawdzanie aktualnych parametrów ..................................................................................................8
5.4. Zmiana parametrów .............................................................................................................................10
5.5. Ustawianie aktualnego czasu...............................................................................................................10
5.6. Ustawianie czasu włączenia i wyłączenia ............................................................................................10
5.7. Anulowanie czasu włączenia i wyłączenia ...........................................................................................10
6. Zabezpieczenia i błędy .................................................................................................................................11
7. Schemat elektryczny ....................................................................................................................................12
8. Obsługa ........................................................................................................................................................13

12.05.2010

3
1. Wprowadzenie
• Bezpieczeństwo i niezawodność
Podgrzewacz jest urządzeniem grzewczym dla wody, które do samego ogrzewania nie uŜywa energii
elektrycznej. Przepływ prądu jest odizolowany od wody, dzięki czemu urządzenie jest bezpieczne.
• Oszczędność oraz wysoka wydajność
Podgrzewacz zuŜywa energię cieplna pochodząca z powietrza, podczas gdy energia elektryczna potrzebna jest
tylko w celu przemieszczania powietrza przez kompresor.
Dla klienta
1. Przed instalacja urządzenia zapoznać się z instrukcją obsługi.
2. W przypadku problemów technicznych prosimy o kontakt z firmą.
UWAGI.
• Przy wyborze pompy naleŜy sprawdzić zgodność parametrów pompy z zasilaniem (informacje znajdują się
w instrukcji lub na tabliczce znamionowej)
• JeŜeli przewód zasilający, nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony na nowy
u wytwórcy, w specjalistycznym zakładzie naprawczym lub przez wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia
zagroŜenia.
• Urządzenie nie jest przeznaczone do uŜytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności
fizycznej, czuciowej lub psychicznej, osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba, Ŝe
odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją uŜytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby
odpowiadające za ich bezpieczeństwo.
• NaleŜy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawiły się sprzętem
• NaleŜy upewnić się, Ŝe zamontowane są odpowiednie urządzenia zabezpieczające przed przebiciem prądu.
• NaleŜy upewnić się, Ŝe zapewnione jest poprawne uziemienie. Nie naleŜy uŜywać urządzenia bez uziemienia.
• Wszystkie połączenia wykonywać wg schematów.
• Dla bezpieczeństwa nie naleŜy samemu dokonywać zmian lub napraw urządzenia.
• Umieszczanie w otworach jakichkolwiek przedmiotów moŜe prowadzić do uszkodzeń pompy lub wypadków.
• Woda o temperaturze powyŜej 52°C moŜe powodować oparzenia, dlatego gorąca woda musi zawsze być
zmieszana z zimną wodą przed uŜyciem.
• Zabronione jest uŜywanie pompy ze zdjętą kratką lub pokrywą, poniewaŜ moŜe to prowadzić do uszkodzeń
pompy lub wypadków.
• Jeśli urządzenie zostanie zalane wodą, naleŜy skontaktować się z serwisem. Ponowne włączenie moŜliwe
jest tylko po dokładnym sprawdzeniu urządzenia.
• Dokonywanie jakichkolwiek napraw lub zmian w urządzeniu moŜe wykonywać tylko uprawniona osoba.
2. Zasada działania
Kompresor odbiera z parowacz niskotemperaturowy, gazowy czynnik chłodniczy o niskim ciśnieniu, przetwarza
go w wysokotemperaturowy czynnik o wysokim ciśnieniu i przekazuje dalej do skraplacza, gdzie ulega skropleniu
oddając energię cieplną ogrzewanej wodzie. Następnie ten sam czynnik chłodniczy w postaci cieczy o niskiej
temperaturze i pod wysokim ciśnieniem kierowany jest do zaworu rozpręŜnego, gdzie ulega przemianie w
niskotemperaturową ciecz pod niskim ciśnieniem, dzięki czemu w parowaczu ma moŜliwość pobrać kolejną
porcję energii z napływającego powietrza i odparować. W postaci gazu o niskiej temperaturze i niskim ciśnieniu,
czynnik chłodniczy kierowany jest ponownie do kompresora. Cykl zostaje zamknięty.
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3. Dane techniczne
Moc grzewcza znamionowa

3,8 kW

Napięcie zasilania

1~230V 50Hz

Moc zasilania

1 kW

Współczynnik COP

3,8

Prąd znamionowy

5,7 A

Wydajność grzewcza c.w.u.

70 l/h

Maksymalne ciśnienie wody

0,6 MPa

Maksymalna temperatura ciepłej wody

60 °C

Temperatura ciepłej wody

55 °C

Średnica przyłączy

GW ½”

Ilość kompresorów

1

Ilość wentylatorów

1

Moc zasilania wentylatora

0,19 kW

Prędkość wentylatora

1300 obr/min

Hałas

43 dB (A)

Masa netto / brutto

59 kg / 64 kg
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4. MontaŜ
4.1. Wymiary

Oznaczenie
Wymiar [mm]

A
500

B
708

C
570

D
528

E
250

F
63

G
50

4.2. Wymogi instalacyjne
• Pompa ciepła musi być zamontowana na twardym, płaskim podłoŜu z gumowymi odbojnikami. Dodatkowo do
dna pompy przykleić kostki wykonane z izolacji – w celu wyeliminowania drgań obudowy.
• Miejsce montaŜu powinno znajdować się blisko wejścia do kanalizacji lub systemu odwadniania (podziemne
odwadnianie), aby kondensująca się woda mogła być łatwo usunięta.
• Przewód dolotu zimnego powietrza moŜe być wydłuŜony do miejsc skąd to powietrze moŜe być pobierane.
Sugerowana średnica przewodu to 150mm, zaś promień R gięcia przewodu mierzony od linii środkowej,
powinien być nie mniejszy niŜ dwukrotna średnica tego przewodu. Dodatkowo sugerowane jest uŜycie rury
zrobionej z twardego materiału o gładkiej powierzchni ścianki, aby zmniejszyć opory przepływu powietrza.
• Długość przewodów dolotu i wylotu powietrza nie powinna być większa niŜ 2m. W przeciwnym wypadku
naleŜy we wlocie przewodu zastosować wentylator wspomagający lub zwiększyć średnicę rury. Jeśli pompa
ciepła została zamontowana w zamkniętym pomieszczeniu, przewód powietrza musi być połączony ze
źródłem zewnętrznym zapewniającym odpowiednią wentylację.
<2000mm

<2000mm

ØD2

ØD2

R=2×ØD2

Wlot
powietrza

Wylot
powietrza

200m

D2=150mm
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4.3. Schemat podłączeniowy

• Przewody panelu sterującego podłączyć z przewodami tego samego koloru wychodzącego z pompy ciepła,
• Podgrzewacz z pompą ciepła zabezpieczyć zaworem bezpieczeństwa o ciśnieniu otwarcia 6 bar,
• Podgrzewacz z pompą ciepła wyposaŜony jest w pompę obiegu wody uŜytkowej,
• Zaleca się zamontowanie zaworu zwrotnego na obiegu wody między pompą ciepła a zasobnikiem,
• Podgrzewacz z pompą ciepła podłączyć bezpośrednio do wody uŜytkowej w zasobniku rurami o minimalnej
średnicy DN20,
• Układ obiegu wody bezwzględnie wyposaŜyć w filtr, zawór bezpieczeństwa 6bar oraz naczynie przeponowe o
wielkości dopasowanej do pojemności zasobnika,
• Zaleca się zamontowanie zaworów spustowych, oraz zaworów kulowych na zasilaniu i powrocie do pompy
ciepła w celu łatwego podłączenia urządzenia do płukania wymiennika podgrzewacza pompy ciepła.
4.4. Zbiornik wody
• Temperatura otaczająca zbiornik nie powinna być niŜsza niŜ 0°C.
• Zbiornik moŜe być montowany na zewnątrz lub na dachu budynku (w zaleŜności od rozmiaru zbiornika oraz
wytrzymałości dachu).
• Nie naleŜy umieszczać zbiornika w miejscach z zanieczyszczającym oraz powodującym korozję gazem.
4.5. Podłączenie rurowe
• Rura odpływowa dla nadmiaru wody powinna być zamontowana w wyjściu do kanalizacji lub kanału
odwadniającego, aby ułatwić odpływ. Zawór odpływowy powinien być zamontowany w rurze odpływowej.
• W zimie zawór odcinający wody zimnej oraz rura zasilania wody zimnej powinny być zabezpieczone przed
zamarznięciem odpowiednią warstwą izolacji termicznej.
• We wszystkich przewodach rurowych powinny być uŜyte rury metaliczne (np.: stal nierdzewna, stal w otulinie
plastikowej lub ze stali nierdzewnej, miedź o cienkich ściankach). Jeśli uŜyte są rury plastikowe (jak PP-R lub
ABS), rozszerzanie lub kurczenie się rur między główną strukturą a zbiornikiem powinno być wzięte pod
uwagę.
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4.6. Pierwsze uruchomienie
• Wszystkie działania przeprowadzane przed wstępnym uruchomieniem urządzenia muszą być wykonywane
przez uprawnionego specjalistę.
• JeŜeli cały system został sprawdzony i działa poprawnie, procedura wstępnego uruchomienia moŜe być
rozpoczęta.
• Po naciśnięciu włącznika pompy ciepła, kompresor powinien uruchomić się automatycznie po 3 minutach. W
przypadku trójfazowego systemu zasilania naleŜy najpierw sprawdzić poprawną kolejność faz. Dodatkowo
naleŜy zmierzyć przepływ prądu w kompresorze, aby upewnić się, Ŝe wszystko działa poprawnie.
4.7. Procedura pracy pompy ciepła
• Procedura pracy pompy: włączenie urządzenia  pompa wody pracuje  uruchomiony test przepływu wody
 wentylator pracuje  kompresor pracuje (w przypadku zbyt niskiego poziomu przepływu cieczy, zawór
elektromagnetyczny otworzy się)  grzanie wody do wyłączenia urządzenia.
5. Działanie
5.1. Ilustracja sterownika
Gdy pompa ciepła podpięta jest do zasilania, ekran sterownika zaświeci się. Oznacza to, Ŝe jest poprawnie
podłączony. Jeśli połączenie zniknie w ciągu 10 sekund, naleŜy sprawdzić podłączenie kabla komunikacyjnego
lub wymienić sterownik.
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•

W trybie gotowości na sterowniku wyświetlane będą czas oraz tryb działania.

•

W trybie aktywnym na sterowniku wyświetlane będą czas, temperatura wody w zbiorniku oraz tryb
działania.

5.2. Wybór trybu pracy
•

Nacisnąć przycisk M, aby wybrać tryb ogrzewania.

UWAGA! Dostępny jest tylko tryb grzewczy.

5.3. Sprawdzanie aktualnych parametrów
•

W trybie gotowości lub w trybie aktywnym nacisnąć przycisk > lub <. Na ekranie pojawią się kolejne
parametry (od „Parameter 0” do „Parameter 13”) z aktualną wartością. Patrz tabela strona 9.

•

Po czasie około 5 sekund powrót do podstawowego trybu wyświetlania.
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Nr
Parametru

Znaczenie parametru

Zakres

Nastawa
fabryczna

Uwagi

0

Temp. powrotna wody

1 ÷ 30°C

2°C

Nastawiony przez serwis

1

Zadana temp. wody w zasobniku

10 ÷ 60°C

40°C

Regulowany

2

Cykl rozmraŜania

30 ÷ 90min

45min

Nastawiony przez serwis

3

Temperatura rozpoczęcia rozmraŜania

0 ÷ 30°

-7°C

Nastawiony przez serwis

4

Temperatura zakończenia rozmraŜania

2 ÷ 30°C

13°C

Nastawiony przez serwis

5

Czas rozmraŜania

1 ÷ 12min

8min

Nastawiony przez serwis

6

-

7

Automatyczny restart po awarii zasilania

0÷1

1 (tak)

Nastawiony przez serwis

8

Kontrola elektronicznego zaworu rozpręŜnego

0÷1

1 (auto)

Nastawiony przez serwis

9

Tryb pracy pompy ciepła

0÷1

1

Nastawiony przez serwis

A

Tryb pracy wentylatora
0 – dzienny tryb pracy
1 – nocny tryb pracy

0÷1

0

Zablokowany

B

Wartość przegrzewu czynnika chłodzącego

-20 ÷ 20°C

2°C

Nastawiony przez serwis

C

Ręczne sterowanie zaworem rozpręŜnym

0 ÷ 50

35

Nastawiony przez serwis

D

-

-

-

Zablokowany

E

Temperatura wylotu gazu

-9 ÷ 90°C

-

Wartość mierzona

F

Temperatura w węŜownicy

-9 ÷ 90°C

-

Wartość mierzona

10

Temperatura powrotu gazu

-9 ÷ 90°C

-

Wartość mierzona

11

Tempertatura otoczenia

-9 ÷ 90°C

-

Wartość mierzona

12

Temperatura powrotu wody

-9 ÷ 90°C

-

Wartość mierzona

13

Stopień otwarcia zaworu rozpręŜnego

0 ÷ 50

-

Wartość mierzona

Zablokowany
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5.4. Zmiana parametrów
Po naciśnięciu przycisku > lub < na ekranie pojawią się parametry od Parameter 0 do Parameter 13
z aktualną wartością.
W celu zmiany parametru naleŜy:
- Nacisnąć przycisk SET, aby aktywować dany parametr (jego wartość zacznie pulsować),
- Nacisnąć > lub < aby zmienić na Ŝądaną wartość parametru,
- Nacisnąć przycisk SET, aby zatwierdzić zmianę.
Na ekranie pokaŜe się ustawiona wartość, po czym sterownik powróci do normalnego wyświetlania trybu
gotowości lub trybu aktywnego.
5.5. Ustawienie aktualnego czasu
W celu zmiany czasu naleŜy:
- Nacisnąć przycisk SET, aby aktywować ustawianie czasu.
- Gdy pulsują cyfry godzin naleŜy ustawić godzinę przy uŜyciu przycisków > oraz < i potwierdzić naciskając
przycisk SET.
- Gdy pulsują cyfry minut naleŜy ustawić minuty przy uŜyciu przycisków > oraz < i potwierdzić naciskając przycisk
SET.
5.6. Ustawianie czasu włączenia / wyłączenia pompy ciepła dla grzania wody w zasobniku
W celu ustawienia czasu pracy pompy ciepła dla grzania wody w zasobniku naleŜy:
- Nacisnąć przycisk  aby aktywować ustawianie czasu włączenia, godziny 00:00 oraz ikona ON będą razem
pulsować na ekranie,
- Nacisnąć ponownie przycisk , na ekranie zacznie pulsować godzina oraz ikona ON. UŜywając przycisków >
oraz < naleŜy ustawić godzinę włączenia urządzenia.
- Minuty włączenia ustawia się w sposób identyczny.
- JeŜeli nastawiono czas włączenia naleŜy nacisnąć przycisk  aby aktywować ustawienia czasu wyłączenia,
godziny 00:00 oraz ikona OFF będą pulsować na ekranie. Czas wyłączenia naleŜy ustawić w ten sam sposób, co
czas włączenia.
- Nacisnąć przycisk , aby ostatecznie zatwierdzić ustawienia.
- Jeśli godziny włączenia i wyłączenia zostały poprawnie ustawione, na ekranie sterownika wyświetlone zostaną
ikony ON i OFF.
5.7. Kasowanie nastaw czasu włączania i wyłączania
W celu skasowania nastaw czasu pracy pompy ciepła dla grzania wody w zasobniku naleŜy:
- Nacisnąć przycisk  - nastąpi aktywacja (ikony ON i OFF będą pulsować na ekranie).
- Nacisnąć przycisk SET, aby skasować nastawy czasu.
- JeŜeli ikony ON i OFF zniknęły z ekranu, nastawy czasowe zostały skasowane.
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6. Zabezpieczenia i błędy
Zabezpieczenie / Błąd
Błąd czujnika wody
w zasobniku
Błąd czujnika temp.
węŜownicy
Błąd czujnika temp.
powrotu gazu
Błąd czujnika temp.
otoczenia
Blokada

Ochrona
przeciwzamroŜeniowa

Ochrona wysokiego
ciśnienia

Ochrona niskiego
ciśnienia

Komunikat

MoŜliwa przyczyna

PP1
PP3

Błędne umiejscowienie czujnika, złe
podłączenie czujnika, uszkodzenie

PP4

czujnika temperatury

PP5

Rozwiązanie

Sprawdzić umiejscowienie,
podłączenie i stan czujnika
temp.
wymienić czujnik temp.

Uszkodzenie czujnika temp.

Wymienić czujnik temp.

Brak czynnika chłodniczego.

Napełnić układ chłodniczy

Zbyt niska temp. zewnętrzna i niska
temp. wody

-

Nadmiar czynnika chłodniczego w
układzie,

Wylać nadmiar czynnika
chłodniczego z układu

Uszkodzenie zaworu rozpręŜnego
elektromagnetycznego,

Sprawdzić zawór, wymienić
zawór

Ciecz w kompresorze

Sprawdzić zawór rozpręŜny
elektromagnetyczny,
sprawdzić styk czujnika
zaworu z rurą
powracającego gazu.

Uszkodzenie lub zablokowanie filtra

Sprawdzić, naprawić lub
wymienić filtr

Uszkodzenie zaworu rozpręŜnego
elektromagnetycznego,

Sprawdzić zawór, wymienić
zawór

Brak czynnika chłodniczego w
układzie,

Napełnić układ chłodniczy

PP6

PP7

EE1

EE2

Ochrona fazy

EE4

Zła lub brak fazy zasilającej

Sprawdzić obecność
napięcia lub połączenie.

Błąd komunikacji

EE8

Brak komunikacji między pompą
ciepła a panelem zewnętrznym
(sterownikiem)

Sprawdzić poprawność
połączenia, wymienić panel
zewnętrzny.
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7. Schemat elektryczny

ZASILANIE: 1~230V, 50Hz
Oznaczenia kolorów na schemacie:
BIA ........................BIAŁY
CZA .......................CZARNY
CZE .......................CZERWONY
NIE ........................NIEBIESKI
POM ......................POMARAŃCZOWY
ś / Z .......................śÓŁTO – ZIELONY
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8. Obsługa
Podgrzewacz z pompą ciepła jest urządzeniem automatycznym. Utrzymywanie urządzenia w dobrym stanie,
zapewni jego poprawne działanie oraz długą Ŝywotność.
1. Filtr wody zamontowany poza urządzeniem powinien być czyszczony regularnie, aby zapewnić napływ
czystej wody do systemu w celu ochrony urządzenia przed zniszczeniem spowodowanym blokadą
brudnego filtra wody.
2. Podczas uŜywania urządzenia, klient powinien zwrócić uwagę, iŜ wszystkie zabezpieczenia zostały
poprawnie ustawione fabrycznie, dlatego zabronione jest wprowadzanie zmian samemu.
3. NaleŜy często sprawdzać czy zasilanie i system elektryczny urządzenia są prawidłowo połączone oraz
czy działają poprawnie. Jeśli nie, naleŜy niezwłocznie naprawić lub wymienić elementy.
4. NaleŜy często sprawdzać czy zasilanie wody, zawór bezpieczeństwa dla zbiornika wody, czujnik
poziomu płynu oraz wylot powietrza działają poprawnie. Niepoprawne działanie tych elementów moŜe
spowodować dostanie się powietrza do układu tym samym zmniejszając obieg wody i wpływając
niekorzystnie na zdolności grzewcze oraz niezawodność urządzenia.
5. NaleŜy sprawdzać czy pompa wody oraz zawory na rurociągach działają poprawnie oraz czy nie ma
przecieków w układzie.
6. Otoczenie urządzenia powinno być utrzymane w czystości oraz zapewniona powinna być odpowiednia
wentylacja. Raz w miesiącu powinien być czyszczony boczny wymiennik ciepła, aby zachować jego
poprawne działanie.
7. Działanie kaŜdego elementu urządzenia powinno być regularnie sprawdzane. NaleŜy zwrócić uwagę,
czy przy połączeniach rur oraz przy zaworach powietrza nie znajdują się plamy olejne, aby upewnić się,
Ŝe czynnik chłodniczy nie wycieka.
8. Nie naleŜy zastawiać urządzenia, aby uniknąć blokady wylotu powietrza. Otoczenie powinno być suche
oraz czyste z zapewnioną dobrą wentylacją.
9. Jeśli urządzenia nie będzie aktywne przez długi czas, naleŜy opróŜnić rury z wody, wyłączyć zasilanie
elektryczne oraz przykryć je płaszczem ochronnym. Przed ponownym uruchomieniem urządzenie
powinno zostać sprawdzone.
10. Do czyszczenia przewodów skraplacza sugerujemy płyn fosforanowy o temperaturze 50 – 60°C oraz
gęstości 15%. Cykl czyszczenia powinien trwać 3 godziny a następnie urządzenie powinno być
trzykrotnie przepłukane czystą wodą. Nie uŜywać środków Ŝrących w celu czyszczenia układu.
11. Osady powinny być usuwane ze zbiornika wody, nie dłuŜej niŜ co 2 miesiące, w zaleŜności od jakości
wody w danym rejonie.
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