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1 Wskazówki dotyczące dokumentacji

1

Wskazówki dotyczące dokumentacji

Wymienione poniżej wskazówki są przewodnikiem po
całej dokumentacji. Wraz z niniejszą instrukcją obsługi
obowiązują pozostałe dokumenty.
Za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem tych
instrukcji i dokumentacji nie ponosimy odpowiedzialności.
Pompy ciepła geoTHERM plus firmy Vaillant ze zintegrowanym zasobnikiem ciepłej wody użytkowej nazywane są
w tej instrukcji ogólnie systemami pompy ciepła.

1.1

Przestrzeganie dokumentów obowiązujących
dodatkowo

> Podczas obsługi należy przestrzegać także wszystkich
instrukcji obsługi dołączonych do innych urządzeń
podłączonych do instalacji grzewczej.

1.2

Przechowywanie dokumentacji

> Prosimy o staranne przechowywanie niniejszej
instrukcji obsługi oraz wszystkich innych obowiązujących dokumentów, aby w razie potrzeby można było z
nich w każdej chwili skorzystać.
> W razie przeprowadzki lub sprzedaży pompy ciepła
należy przekazać dokumentację nowemu użytkownikowi / właścicielowi.

1.3

1.4

Zakres stosowalności instrukcji

Niniejsza instrukcja obsługi dotyczy wyłącznie systemów
pomp ciepła o następujących numerach katalogowych:
Oznaczenie
typu

Nr kat.
System
pompy ciepła

Nr kat.
Jednostka
wewnętrzna

Nr kat.
Jednostka
zewnętrzna

VWL 62/3 S

0010006734

0020075216

0020075230

VWL 82/3 S

0010006735

0020075217

0020075230

VWL 102/3 S

0010006736

0020075218

0020075230

Tab. 1.1 Oznaczenia typu i numery katalogowe

> 10-pozycyjny numer katalogowy pompy ciepła (jednostka wewnętrzna) jest podany na naklejce
(¬ rys. 3.1, poz. 2), umieszczonej na dole po prawej
stronie osłony przedniej. Można ją odczytać od 7-mej
pozycji numeru seryjnego.
> 10-pozycyjny numer katalogowy jednostki zewnętrznej
znajduje się na naklejce umieszczonej po zewnętrznej
stronie podstawy.

1.5

Oznaczenie CE

Dokumentacja oznaczenia CE znajduje się w instrukcji
instalacji.

Zastosowane symbole

Poniżej objaśnione są zastosowane w tekście symbole:.
W niniejszej instrukcji występują znaki niebezpieczeństwa służące do identyfikacji zagrożeń (¬ rozdz. 2.1.1).

i
>

4

Symbol przydatnej wskazówki i informacji

Symbol wymaganej czynności
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2

Wskazówki dotyczące
bezpieczeństwa

2.1

Wskazówki bezpieczeństwa oraz ostrzeżenia

> Podczas obsługi systemu pompy ciepła geoTHERM
należy przestrzegać ogólnych wskazówek bezpieczeństwa oraz ostrzeżeń, które są podane przed opisami
czynności.

2.1.1

Klasyfikacja ostrzeżeń

Ostrzeżenia zostały sklasyfikowane za pomocą znaków i
haseł ostrzegawczych według stopnia niebezpieczeństwa:
Znak niebezpieczeństwa

a
e
a
b

Słowo
ostrzegawcze

Objaśnienie

Bezpośrednie zagrożenie
Niebezpie- życia lub
czeństwo! ryzyko odniesienia
poważnych obrażeń ciała
Zagrożenie życia wskutek
Niebezpie- porażenia prądem elekczeństwo! trycznym

Ostrzeżenie!

Ostrożnie!

Ryzyko odniesienia lżejszych obrażeń ciała

Ryzyko strat materialnych
lub zanieczyszczenia środowiska naturalnego

Tab. 2.1 Znaczenie znaków i słów ostrzegawczych

2.1.2

2.2

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Systemy pomp ciepła Vaillant typu geoTHERM zostały
skonstruowane zgodnie z aktualnym stanem techniki i
obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa technicznego. W przypadku nieprawidłowego lub niezgodnego z
przeznaczeniem stosowania mogą jednak powstać zagrożenia dla zdrowia i życia użytkownika lub osób trzecich,
wzgl. może dojść do uszkodzenia urządzeń lub innych
strat materialnych.
System pompy ciepła nie jest przeznaczony do obsługi
przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach
fizycznych, sensorycznych i psychicznych lub osoby bez
wymaganego doświadczenia i/lub wiedzy, chyba że będą
nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo lub zostaną odpowiednio poinstruowane w
zakresie użytkowania urządzenia.
Należy dopilnować, aby urządzenie nie stało się przedmiotem zabaw dzieci.
Systemy pomp ciepła Vaillant geoTHERM plus są przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Inne zastosowania, w szczególności zastosowania komercyjne lub
przemysłowe, są niezgodne z przeznaczeniem.
Pompy ciepła są urządzeniami grzewczymi współpracującymi z zamkniętymi obiegami ogrzewania grzejnikowego
lub podłogowego oraz do przygotowywania ciepłej wody
użytkowej. Użytkowanie odmienne od zalecanego lub
wykraczające poza podany zakres jest uznawane za niezgodne z przeznaczeniem. Za wynikłe z tego powodu
szkody Producent lub Dostawca produktu nie ponoszą
żadnej odpowiedzialności. Ryzyko takiego postępowania
spoczywa wyłącznie na użytkowniku.
Do stosowania zgodnego z przeznaczeniem należy także
przestrzeganie:
– instrukcji obsługi i instalacji
– innych obowiązujących dokumentów
– warunków serwisowania i konserwacji.
Zabrania się wszelkiego użytkowania niezgodnego z
przeznaczeniem!

Struktura ostrzeżeń

Ostrzeżenia związane z daną czynnością można rozpoznać po górnej i dolnej linii oddzielającej. Są one zbudowane według następującej zasady:

a

Słowo ostrzegawcze!
Rodzaj i źródło niebezpieczeństwa!
Objaśnienie rodzaju i źródła niebezpieczeństwa.
> Działania podejmowane w celu uniknięcia
niebezpieczeństwa.
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2.3

Podstawowe wskazówki bezpieczeństwa

Podczas obsługi systemu pompy ciepła geoTHERM plus
należy przestrzegać następujących przepisów i wskazówek bezpieczeństwa:
> Instalator powinien dokładnie poinstruować użytkownika w zakresie obsługi pompy ciepła.
> Należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję
obsługi.
> Wykonywać jedynie czynności opisane w tej instrukcji
obsługi.
Bezpieczna eksploatacja systemu pompy ciepła
Instalowanie, przeglądy / konserwacje i naprawy może
wykonywać tylko wykwalifikowany instalator. Dodatkowo
musi on przestrzegać obowiązujących przepisów, uregulowań i wytycznych.
Szczególnie prace przy podzespołach elektrycznych i
obiegu czynnika chłodniczego wymagają odpowiednich
kwalifikacji.
System pompy ciepła (jednostka wewnętrzna i
zewnętrzna) z wyjątkiem prac konserwacyjnych muszą
być eksploatowane z zamkniętą obudową.
W przeciwnym przypadku - w niekorzystnych warunkach
użytkowania - może dojść do uszkodzeń lub do powstania zagrożeń dla zdrowia i życia jego użytkownika.
Zapobieganie wybuchom i poparzeniom
Solanka zawierająca etanol jest łatwopalna w postaci ciekłej lub gazowej. Mogą tworzyć się wybuchowe mieszanki oparów i powietrza.
> Nie zbliżać się z gorącymi przedmiotami, iskrami,
otwartym płomieniem lub gorącymi powierzchniami.
> W razie przypadkowego wycieku dokładnie przewietrzyć pomieszczenie.
> Zapobiegać tworzeniu się mieszanin oparów i powietrza. Pojemnik z ciekłą solanką musi być stale
zamknięty.
> Przestrzegać karty charakterystyki bezpieczeństwa
dołączonej do solanki.
Niektóre podzespoły pompy ciepła (jednostki wewnętrznej) mogą nagrzewać się do wysokich temperatur.
> Nie dotykać żadnych nieizolowanych przewodów rurowych w całej instalacji grzewczej.
> Nie demontować osłon.
Unikanie kontaktu z niebezpiecznymi substancjami
Etanol i glikol etylenowy wchodzące w skład solanki są
szkodliwe dla zdrowia.
> Unikać kontaktu ze skórą i oczami.
> Nosić rękawice i okulary ochronne.
> Unikać wdychania, nie połykać.
> Przestrzegać karty charakterystyki bezpieczeństwa
dołączonej do solanki.
Zapobieganie odmrożeniom
Pompa ciepła (jednostka wewnętrzna) jest fabrycznie
napełniona czynnikiem chłodniczym R 407 C. Ten środek
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chłodniczy nie zawiera chloru i jest obojętny dla warstwy
ozonowej. R 407 C nie jest łatwopalny ani wybuchowy.
Dotknięcie wyciekającego czynnika chłodniczego może
prowadzić do odmrożeń.
> W przypadku wycieku czynnika chłodniczego, nie
dotykać podzespołów pompy ciepła.
> Nie wdychać oparów lub gazów wydostających się z
nieszczelności obiegu chłodniczego.
> Unikać kontaktu czynnika chłodniczego ze skórą lub
oczami.
> W przypadku kontaktu ze skórą lub oczami skontaktować się z lekarzem.
Zapobieganie obrażeniom
Powietrze po stronie wylotu jednostki zewnętrznej jest
chłodniejsze, niż powietrze w otoczeniu. W strefie wylotu
przy temperaturach poniżej 5 °C może osadzać się lód.
W przypadku osadzania się lodu na ziemi można się
poślizgnąć.
> Zwrócić uwagę, że po stronie wylotu jednostki
zewnętrznej może osadzać się lód.
> Zadbać, aby po stronie wylotu jednostki zewnętrznej
nie znajdowały się żadne osoby.
Zapobieganie obrażeniom będących skutkiem
niefachowych modyfikacji systemu
Modyfikacje pompy ciepła i otoczenia muszą być wykonane przez uprawnionego instalatora. Niefachowe modyfikacje systemu pompy ciepła i jego otoczenia mogą spowodować niebezpieczną eksploatację wiążącą się z
zagrożeniami.
> Nie niszczyć ani nie usuwać plomb i zabezpieczeń na
podzespołach. Tylko wykwalifikowany i autoryzowany
instalator oraz personel serwisowy producenta jest
upoważniony do przeprowadzania modyfikacji zaplombowanych części.
Zakaz modyfikacji dotyczy:
– systemu pompy ciepła,
– otoczenia systemu pompy ciepła,
– przewodów doprowadzających wodę lub prąd.
> W żadnym wypadku nie wolno dokonywać zmian lub
modyfikacji pompy ciepła lub innych części instalacji
grzewczej i podgrzewania ciepłej wody użytkowej.
> Nie wprowadzać później żadnych zmian konstrukcyjnych, których skutkiem jest zmniejszenie kubatury
pomieszczenia lub zmiana temperatury w miejscu
montażu jednostki wewnętrznej.
Zapobieganie stratom materialnym w budynku
spowodowanym skraplającą się wodą
Przewody między jednostką wewnętrzną a zewnętrzną
są tak zimne, że na przewodach w budynku może skraplać się woda. Może to spowodować straty materialne,
np. związane z korozją.
> Uważać, aby nie uszkodzić izolacji przewodów.
> W przypadku uszkodzeń przewodów między jednostką
wewnętrzną a zewnętrzną wezwać instalatora.
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Zapobieganie skażeniu środowiska
Pompa ciepła (jednostka wewnętrzna) zawiera czynnik
chłodniczy R 407 C. Czynnik chłodniczy nie może dostać
się do atmosfery. R 407 C jest zarejestrowanym w protokole z Kioto fluorowym gazem cieplarnianym ze wskaźnikiem GWP 1653 (GWP = Global Warming Potential).
Jeżeli dostanie się do atmosfery, działa 1653 raza silniej,
niż naturalny gaz cieplarniany CO2.
Przed utylizacją pompy ciepła zawarty w niej czynnik
chłodniczy należy całkowicie spuścić do odpowiedniego
zbiornika, a następnie poddać go recyklingowi zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
> Należy zadbać, aby przy obiegu czynnika chłodniczego pracowali wyłącznie wykwalifikowani pracownicy dysponujący niezbędnymi uprawnieniami oraz
środkami ochrony osobistej.
> Czynnik chłodniczy zawarty w pompie ciepła może
być ponownie wykorzystywany oraz usuwany wyłącznie przez wykwalifikowanych pracowników i w sposób
zgodny z przepisami.

Instrukcja obsługi geoTHERM plus 0020133163_00
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3

Struktura i funkcje systemu

3.1

Struktura systemu pompy ciepła

1

W pompie ciepła geoTHERM plus jest zintegrowany
zasobnik ciepłej wody użytkowej o pojemności 175 litrów.
System pompy ciepłą składa się z jednej jednostki
wewnętrznej oraz jednej lub kilku jednostek zewnętrznych (w zależności od mocy).
Pogodowy regulator bilansu energetycznego systemu
pompy ciepła może sterować następującymi obiegami
instalacji grzewczej:
– obiegiem grzewczym,
– obiegiem (zasobnikiem) ciepłej wody użytkowej,
– pompą cyrkulacyjną ciepłej wody użytkowej,
– obiegiem bufora CO.

3

Instalację hydrauliczną można powiększyć o maks. sześć
dodatkowych modułów mieszaczy VR 60 (wyposażenie
dodatkowe), każdy z dwoma obiegami mieszania.
Obiegi mieszania programowane są za pomocą regulatora na konsoli obsługowej pompy ciepła (jednostka
wewnętrzna). W celu zapewnienia wygody obsługi dla
pierwszych ośmiu obiegów grzewczych można podłączyć
urządzenia zdalnego sterowania VR 90.
Pompa ciepła jest wyposażona w elektryczne ogrzewanie
dodatkowe, które może być stosowane:
– do wspomagania ogrzewania i przygotywania ciepłej
wody użytkowej, gdy źródło ciepła dostarcza zbyt
mało energii.
– do pracy w trybie awaryjnym w przypadku awarii spowodowanych usterkami powodującymi trwałe wyłączenie pompy ciepła.
– do zapewnienia funkcji awaryjnej ochrony przed
zamarzaniem w przypadku takich usterek.
Elektryczne ogrzewanie dodatkowe może być wykorzystywane do ogrzewania lub przygotowywania ciepłej
wody użytkowej. Instalator może w taki sposób ustawić
regulator, że w w/w sytuacjach ogrzewanie dodatkowe
załączy się w sposób automatyczny dla ogrzewania lub
przygotowywania ciepłej wody użytkowej (wspomagająco), lub będzie się załączało tylko w trybie awaryjnym
lub w trybie awaryjnej ochrony przed zamarzaniem.
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2
Rys. 3.1 Widok jednostki wewnętrznej z przodu
Legenda
1 Odpowietrznik obiegu podgrzewania zasobnika ciepłej wody
użytkowej
2 Naklejka z oznaczeniem typu jednostki wewnętrznej
3 Konsola obsługowa z regulatorem

Instrukcja obsługi geoTHERM plus 0020133163_00

Struktura i funkcje systemu 3

3.2

Funkcje systemu

3.2.1

Zasada działania

1

Rys. 3.2 Widok z przodu jednostki zewnętrznej
Legenda
1 Naklejka z oznaczeniem typu jednostki zewnętrznej

Rys. 3.3 Wykorzystanie powietrza zewnętrznego jako źródła
ciepła

Systemy pomp ciepła działają na tej samej zasadzie, co
lodówka. Energia cieplna jest przenoszona z nośnika o
wyższej temperaturze na nośnik o niższej temperaturze
(jest pobierana z otoczenia).
Systemy pomp ciepła składają się z oddzielnych obiegów,
w których ciecze lub gazy transportują energię cieplną
ze źródła ciepła do instalacji grzewczej. Ponieważ obiegi
te wykorzystują różne media (powietrze/solanka/woda,
czynnik chłodniczy i woda grzewcza), połączone są one
ze sobą za pośrednictwem wymienników ciepła. W tych
wymiennikach następuje wymiana energii cieplnej.
System pompy ciepła Vaillant geoTHERM plus VWL /3 S
wykorzystuje powietrze zewnętrzne jako źródło ciepła.
Informacje podane poniżej nie są niezbędne do obsługi
systemu pompy ciepła.
Jeżeli jednak są Państwo zainteresowani, poniżej znajdą
Państwo szczegółowy opis działania obiegu czynnika
chłodniczego.
System składa się z oddzielnych obiegów połączonych ze
sobą wymiennikami ciepła. Obiegi te to:
– Obieg solanki, który transportuje energię cieplną ze
źródła ciepła do obiegu czynnika chłodniczego.
– Obieg czynnika chłodniczego, w którym drogą parowania, sprężania, skraplania i rozprężania ciepło jest
przekazywane do obiegu grzewczego.
– Obieg grzewczy, który zasila ogrzewanie i przygotowywanie ciepłej wody użytkowej w zasobniku.
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Zimna woda
Ciepła woda
użytk.

Instalacja
grzewcza

Elektryczne
ogrzewanie
dodatkowe

Zasobnik
ciepłej wody
użytkowej

Zawór
przełączający
Ogrzewanie/
Ładowanie
zasobnika

Obieg grzewczy

3
Zawór
rozprężny

4

2

Skraplacz
Sprężarka
Parownik

Obieg czynnika
chłodniczego

1

Pompa solanki

Obieg solanki

pło, przechodzi ponownie w stan gazowy i dostaje się do
sprężarki. Obieg rozpoczyna się od nowa.
W razie potrzeby zintegrowanym regulatorem można
włączyć elektryczne ogrzewanie dodatkowe. W zależności od sposobu podłączenia można wielostopniowo ograniczać jego moc.
Parownik, pompa solanki, przewody rurowe w obiegu
źródła ciepła oraz części obiegu czynnika chłodniczego
są izolowane termicznie wewnątrz pompy ciepła tak, aby
nie skraplała się na nich woda. Gdyby jednak w ograniczonym zakresie skraplała się woda, zostanie ona
wychwycona przez zbiornik kondensatu. Zbiornik kondensatu znajduje się w wewnętrznej, dolnej części
pompy ciepła. Powstające wewnątrz pompy ciepło powoduje wyparowanie kondensatu ze zbiornika. Niewielka
ilość kondensatu jest odprowadzana pod pompą ciepła.
Występujący w niewielkich ilościach kondensat nie
świadczy więc o usterce pompy ciepła.

3.2.2

Automatyczne funkcje ochronne

System pompy ciepła w trybie automatycznym jest
wyposażony w liczne automatyczne funkcje ochronne,
gwarantujące bezawaryjną eksploatację:

Źródło ciepła

Rys. 3.4 Zasada działania pompy ciepła

Czynnik chłodniczy w parowniku (1) pobiera energię
cieplną. Zmienia się przy tym stan skupienia czynnika
chłodniczego - przechodzi on w stan gazowy. W skraplaczu (3) czynnik chłodniczy oddaje ciepło instalacji grzewczej. Czynnik chłodniczy przechodzi ponownie w stan
ciekły - następuje jego skroplenie.
Ponieważ energia cieplna przechodzi tylko z ciała o wyższej temperaturze na ciało o niższej temperaturze, czynnik chłodniczy w parowniku musi mieć niższą temperaturę niż zewnętrzne źródło ciepła. Temperatura czynnika
chłodniczego w skraplaczu musi być natomiast wyższa
niż temperatura wody grzewczej, aby umożliwić przekazywanie jej ciepła.
Różne temperatury w obiegu czynnika chłodniczego są
wytwarzane przez sprężarkę (2) i zawór rozprężny (4),
które znajdują się pomiędzy parownikiem a skraplaczem.
Czynnik chłodniczy w postaci gazowej z parownika dostaje
się do sprężarki, gdzie jest sprężany. Ciśnienie i temperatura gazowego czynnika chłodniczego znacznie przy tym
wzrastają. Po tym procesie czynnik chłodniczy przechodzi
przez skraplacz, w którym oddaje swe ciepło wodzie. Jako
ciecz płynie następnie do zaworu rozprężnego, w którym
ulega rozprężeniu, tracąc przy tym ekstremalnie ciśnienie
i temperaturę. Temperatura ta jest teraz niższa niż temperatura solanki, która przepływa przez parownik. Czynnik
chłodniczy pochłania dzięki temu w parowniku znów cie-
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Funkcje ochrony przed zamarzaniem
System pompy ciepła został wyposażony w dwie funkcje
ochrony przed zamarzaniem. W trybie normalnym, system
pompy ciepła gwarantuje zwykłą ochronę systemu przed
zamarzaniem. Jeżeli system pompy ciepła wyłączy się
trwale w wyniku usterki, elektryczne ogrzewanie dodatkowe zapewnia awaryjną ochronę przed zamarzaniem i w
razie potrzeby umożliwia pracę w trybie awaryjnym.
Zwykła ochrona przed zamarzaniem instalacji
ogrzewania
Funkcja ta zapewnia we wszystkich trybach pracy instalacji grzewczej ochronę przed działaniem mrozu.
Jeżeli temperatura zewnętrzna spadnie poniżej wartości
3 °C, dla każdego obiegu grzewczego podawana jest
automatycznie ustawiona temperatura obniżona.
Zwykła ochrona przed zamarzaniem zasobnika ciepłej
wody użytkowej
Funkcja ta zapobiega zamarznięciu podłączonego zasobnika ciepłej wody użytkowej.
Funkcja ta uaktywnia się automatycznie, jeżeli temperatura rzeczywista zasobnika spadnie poniżej 10 °C. Zasobnik jest wtedy podgrzewany do temperatury 15 °C. Funkcja ta jest też aktywna w trybach pracy "Wył." i "Auto",
niezależnie od programów czasowych.
Funkcja awaryjnej ochrony przed zamarzaniem
Funkcja awaryjnej ochrony przed zamarzaniem aktywuje
automatycznie elektryczne ogrzewanie dodatkowe w
zależności od ustawień dla ogrzewania i / lub podgrzewania ciepłej wody użytkowej.
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Funkcja odszraniania (odmrażacz)
Za pomocą tej funkcji można w miarę potrzeb usunąć
lód z jednostki zewnętrznej.

ści i usterka zostanie zresetowana przez instalatora,
pompa ciepła włączy się ponownie i tryb czuwania jednostki zewnętrznej zostanie zakończony.

Wykrywanie zabrudzenia wymiennika ciepła jednostki
zewnętrznej
Ta funkcja sprawia, że pojawia się informacja serwisowa,
gdy wymiennik ciepła jednostki zewnętrznej z powodu
pyłu, lodu, śniegu itp. nie może pracować z pełną wydajnością.

Kontrola faz zasilania
Ta funkcja stale nadzoruje kolejność i obecność faz (prawoskrętne pole wirujące) zasilania 400 V. Jeżeli kolejność faz jest nieprawidłowa lub nastąpi zanik jednej fazy,
następuje awaryjne wyłączenie pompy ciepła, aby uniknąć uszkodzenia sprężarki.

Kontrola czujników zewnętrznych
Ta funkcja z wykorzystaniem schematu regulacji ustawionego przy pierwszym uruchomieniu stale kontroluje,
czy zarejestrowane czujniki są obecne i sprawne.

Funkcja ochrony przed zamarzaniem
Ta funkcja zapobiega zamarznięciu parownika, gdy temperatura źródła ciepła spadnie poniżej określonej wartości.
Temperatura na wylocie źródła ciepła jest stale mierzona.
Jeżeli temperatura źródła ciepła na wylocie spada poniżej
określonej wartości, sprężarka wyłącza się tymczasowo z
komunikatem usterki 22. Jeżeli usterki te wystąpią trzy
razy pod rząd, następuje trwałe wyłączenie, lub system
pompy ciepła przełącza się na tryb awaryjny, jeżeli odblokowano wewnętrzne dodatkowe ogrzewanie elektryczne.

Zabezpieczenie przed niedoborem wody grzewczej
Ta funkcja stale monitoruje ciśnienie wody grzewczej,
aby zapobiec ew. niedoborom wody grzewczej. Analogowy czujnik ciśnienia wyłącza jednostkę wewnętrzną
oraz przełącza jednostkę zewnętrzną w tryb czuwania,
jeżeli ciśnienie wody spada poniżej 0,5 bar. Gdy ciśnienie
wody wzrasta powyżej 0,7 bar, włącza on znów jednostkę
wewnętrzną i dezaktywuje tryb czuwania jednostki
zewnętrznej.
Ochrona przed zablokowaniem pomp i zaworów
Ta funkcja zapobiega zablokowaniu pompy obiegowej
oraz wszystkich zaworów przełączających. W tym celu
każdego dnia pompa oraz zawory, które nie były używane przez 24 godziny, są uruchamiane kolejno przez
ok. 20 sekund.
Zabezpieczenie przed niedoborem solanki
Ta funkcja stale monitoruje ciśnienie solanki aby zapobiec ew. niedoborom.
Analogowy czujnik ciśnienia wyłącza jednostkę
wewnętrzną oraz przełącza jednostkę zewnętrzną w tryb
czuwania, jeżeli ciśnienie solanki spada poniżej 0,2 bar.
W historii usterek wskazywany jest błąd 91 do momentu,
gdy przyczyna usterki zostanie usunięta.
Gdy ciśnienie solanki wzrasta powyżej 0,4 bar i gaśnie
wskazanie usterki, jednostka wewnętrzna włącza się
automatycznie oraz zostaje zakończony tryb czuwania
jednostki zewnętrznej.
Gdy ciśnienie solanki spadnie poniżej 0,6 bar i utrzyma
się na tej niskiej wartości dłużej, niż jedną minutę, w
menu 1 pojawi się komunikat ostrzegawczy.
Ochrona ogrzewania podłogowego we wszystkich
instalacjach grzewczych bez bufora CO
Ta funkcja zapewnia ochronę przed przegrzaniem
podłóg (ważne np. w przypadku parkietu). Jeżeli zmierzona w obiegu ogrzewania podłogowego temperatura
zasilania przekroczy przez ponad 15 minut wartość ustawioną przez instalatora, pompa ciepła wyłącza się, zgłaszając komunikat usterki 72. Jednostka zewnętrzna przełącza się na tryb czuwania. Jeżeli temperatura zasilania
instalacji grzewczej spadnie ponownie poniżej tej warto-
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3.2.3

Funkcje specjalne ręcznie

Ponadto mają Państwo dostęp do funkcji specjalnych
(¬ rozdz. 4.13), za pomocą których można tymczasowo
dezaktywować tryb automatyczny oraz sterować trybem
ręcznym lub dostosowywać go do indywidualnych
potrzeb:
Programy czasowe
Funkcja ta umożliwia programowanie maks. trzech przedziałów czasowych w ciągu dnia lub w grupie dni dla
funkcji ogrzewania (indywidualnie dla każdego obiegu),
przygotowywania ciepłej wody użytkowej, cyrkulacji oraz
redukcji hałasu.
Programy wakacyjne
Funkcja ta umożliwia programowanie dla ogrzewania
dwóch przedziałów wakacyjnych z podaniem daty oraz
temperatury obniżonej z oddzielną temperaturą zadaną.
Funkcja "Party"
Funkcja ta umożliwia wydłużenie czasów ogrzewania i
ładowania zasobnika z ustawionymi wartościami zadanymi temperatury w czasie najbliższego obniżenia.
Funkcja oszczędnościowa
Funkcja ta umożliwia natychmiastowe obniżenie zadanej
temperatury zasilania na zdefiniowany okres czasu.
Jednorazowe ładowanie zasobnika
Dzięki tej funkcji można jednorazowo naładować (podgrzać) zasobnik niezależnie od aktualnego programu
czasowego.
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Redukcja hałasu
Funkcja ta umożliwia dostosowanie hałasu emitowanego
przez jednostkę zewnętrzną do obowiązujących przepisów.
Suszenie jastrychu
Ta funkcja służy do suszenia jastrychu. Jest ona ustawiana przez instalatora.
Ochr. przed legion.
Ta funkcja umożliwia sterylizację zasobnika ciepłej wody
użytkowej oraz rurociągów. Jest ona ustawiana przez
instalatora.
Obsługa zdalna
Ta funkcja umożliwia diagnostykę i ustawianie regulatora
przez instalatora poprzez vrDIALOG lub vrnetDIALOG.

3.3

Pogodowy regulator bilansu energetycznego

System pompy ciepła jest wyposażony w pogodowy
regulator bilansu energetycznego, który w zależności od
sposobu regulacji udostępnia ogrzewanie lub przygotowywanie ciepłej wody użytkowej oraz steruje trybem
automatycznym.
Regulator zapewnia wyższą moc grzewczą przy niskich
temperaturach zewnętrznych. Przy wyższych temperaturach zewnętrznych, regulator obniża moc grzewczą.
Temperatura zewnętrzna jest mierzona oddzielnym czujnikiem, zainstalowanym na zewnątrz i jest wysyłana do
regulatora.
Temperatura pokojowa zależy od wstępnych ustawień
użytkownika. Wpływ temperatury zewnętrznej będzie
wyrównywany.
Regulacja pogodowa nie ma wpływu na przygotowywanie ciepłej wody użytkowej.

Podobnie, jak w przypadku innych pogodowych regulatorów ogrzewania, regulator ten określa zadaną temperaturę zasilania poprzez pomiar temperatury zewnętrznej
za pomocą krzywej grzewczej. Obliczenie bilansu energetycznego odbywa się na podstawie zadanej i rzeczywistej
temperatury zasilania, których różnica mierzona jest co
minutę i sumowana:
Przy określonym deficycie ciepła, uruchamia się system
pompy ciepła, który wyłącza się dopiero wtedy, gdy ilość
doprowadzanego ciepła jest równa deficytowi.
Im wyższa ujemna wartość liczbowa zostanie ustawiona
przez instalatora, tym dłuższe okresy pracy lub przestoju
sprężarki.

3.3.2

Regulacja zadanej temperatury zasilania

Regulacja zadanej temperatury zasilania dotyczy wyłącznie instalacji grzewczych z buforem CO wody grzewczej.
Jak w przypadku innych pogodowych regulatorów ogrzewania regulator ten określa zadaną temperaturę zasilania poprzez pomiar temperatury zewnętrznej za pomocą
krzywej ogrzewania. Bufor CO regulowany jest w zależności od zadanej temperatury zasilania.
Pompa ciepła grzeje, jeżeli temperatura bufora CO na
czujniku temperatury zasilania VF1 jest niższa niż temperatura zadana zasilania. Pompa ciepła grzeje tak długo,
aż czujnik temperatury powrotu RF1 bufora CO osiągnie
temperaturę zadaną zasilania plus 2 K.
Różnica temperatur np. 2 K (kelwin = jednostka temperatury) odpowiada różnicy temperatur 2 °C.
Po zakończeniu ładowania zasobnika ciepłej wody użytkowej następuje ładowanie bufora CO, jeżeli temperatura
czujnika górnego VF1 wyższa jest o mniej niż 2 K od temperatury zadanej zasilania (wcześniejsze doładowanie).

Instalator ustawia w regulatorze pompy ciepła schemat
regulacji pasujący do Państwa instalacji grzewczej. W
zależności od ustawionego schematu regulacji, regulator
steruje bilansem energetycznym lub zadaną temperaturą
zasilania. W przypadku instalacji bez bufora CO, regulator steruje bilansem energetycznym. W przypadku instalacji z buforem CO, regulator steruje temperaturą zadaną
zasilania.

W instalacjach grzewczych tego typu, początkowo bufor
CO wody grzewczej zapewnia wyrównanie deficytu ciepła. Następnie system pompy ciepła kompensuje deficyt
wody grzewczej w buforze CO. W ten sposób zapobiega
się zbyt częstym rozruchom sprężarki, które powodują
największe obciążenia (¬ rozdz. 3.3.1). Wyrównanie
następuje bezpośrednio po wystąpieniu deficytu ciepła
przez określony przedział czasu.

3.3.1

3.3.3

Regulacja bilansu energetycznego

Regulacja bilansu energetycznego dotyczy jedynie instalacji grzewczych bez bufora CO.
Dla ekonomicznej i bezawaryjnej pracy pompy ciepła
ważne jest ograniczenie liczby włączeń sprężarki. Podczas rozruchu sprężarki występują najwyższe obciążenia. Za pomocą regulacji bilansu energetycznego można
zminimalizować liczbę włączeń pompy ciepła bez obniżenia komfortu temperatury i klimatu w pomieszczeniu.
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Regulacja według wartości stałej

Regulator umożliwia ustawienie stałej zadanej temperatury zasilania. Ta regulacja jest ustawiana tylko tymczasowo i jest wykorzystywana np. dla funkcji ustawianej
ręcznie "Suszenie jastrychu".
Regulator steruje temperaturą zadaną zasilania trybu
grzewczego niezależnie od temperatury zewnętrznej, aby
uzyskać ustawioną wartość. Ten rodzaj regulacji powoduje
częste rozruchy sprężarki i jest z tego powodu bardzo
energochłonny. Jest ona ustawiana przez instalatora.
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3.4

Tryby pracy ogrzewania i przygotowywania
ciepłej wody użytkowej

Za pomocą trybów pracy określa się, w jaki sposób ma
być regulowana instalacja grzewcza oraz przygotowywanie ciepłej wody użytkowej.
Tryby pracy ogrzewania i podgrzewania ciepłej wody
użytkowej są fabrycznie ustawione na "Auto"
(¬ rozdz. 3.4.1 i 3.4.2).
Regulację automatyczną dowolnej funkcji można zmienić
trwale zmieniając tryb pracy lub tymczasowo, korzystając z funkcji ręcznych.
Instalator przy uruchomieniu dopasował system pompy
ciepła do Państwa warunków. W tym celu ustawił on
odpowiednie wartości dla wszystkich parametrów eksploatacyjnych, aby system pompy ciepła działał optymalnie.
Dzięki możliwościom ustawień opisanym poniżej mogą
Państwo później indywidualnie ustawić i dostosować
ogrzewanie i przygotowywanie ciepłej wody użytkowej
odpowiednio do swoich potrzeb.

3.4.1

Ogrzewanie

Regulator dla ogrzewania każdego obiegu grzewczego
udostępnia następujące tryby pracy (¬ rozdz. 4.9.1,
menu 2).
Auto
Obieg grzewczy przełącza się - zależnie od nastawionego
programu czasowego - pomiędzy trybem "Grzanie" a
"Obniżenie".
Ekon.
Obieg grzewczy przełącza się - zależnie od nastawionego
programu czasowego - pomiędzy trybem "Grzanie" a
"Wył.". Przy tym obieg grzewczy jest wyłączany w czasie
obniżania, o ile nie jest aktywna funkcja ochrony przed
zamarzaniem (w zależności od temperatury zewnętrznej).
Grzanie
Obieg grzewczy jest regulowany niezależnie od ustawionego programu czasowego do zadanej temperatury
pokojowej.
Obniżenie
Obieg grzewczy jest regulowany niezależnie od ustawionego programu czasowego do obniżonej temperatury.
Wyłącz.
Obieg grzewczy jest wyłączony, gdy funkcja ochrony
przed zamarzaniem (w zależności od temperatury
zewnętrznej) jest nieaktywna.

3.4.2

Przygotowywanie ciepłej wody użytkowej

Regulator dla podgrzewania ciepłej wody użytkowej w zintegrowanym zasobniku oraz opcjonalnego obiegu cyrkulacji udostępnia następujące tryby pracy (¬ rozdz. 4.10.1,
menu 4).
Auto
Przygotowywanie ciepłej wody użytkowej oraz pompa
cyrkulacyjna są aktywne według programów czasowych
ustawianych oddzielnie.
Załącz.
Ciągłe dogrzewanie ciepłej wody użytkowej. Pompa cyrkulacyjna działa nieprzerwanie.
Wyłącz.
Nie jest przygotowywana ciepła woda użytkowa. Funkcja
ochrony przed zamarzaniem jest aktywna.
Ustawienie fabryczne: Auto

3.5

Wskazówki dotyczące energooszczędnej
obsługi

Poniżej podajemy kilka ważnych wskazówek, jak użytkować pompę ciepła w sposób energooszczędny.

3.5.1

Zasady oszczędzania energii

Ogólne działania pozwalające oszczędzać energię:
– prawidłowe wietrzenie:
Nie uchylać okien lub drzwi, lecz 3 - 4 razy dziennie
otworzyć okna na oścież przez 15 minut i podczas wietrzenia zakręcić zawory termostatyczne lub regulatory pokojowe.
– Zastosowanie instalacji wentylacyjnej z odzyskiem ciepła (rekuperatorem).
Instalacja wentylacyjna z odzyskiem ciepła (WRG)
zapewnia stałą optymalną wymianę powietrza w
budynku (nie jest konieczne otwieranie okien w celu
wietrzenia). Ewentualnie ilość powietrza można dopasować do indywidualnych potrzeb za pomocą zdalnego sterowania wentylatora.
– Sprawdzać, czy okna i drzwi są zamknięte oraz czy
okiennice i żaluzje są zamykane na noc, aby straty
ciepła były jak najmniejsze.
– W przypadku zainstalowania zdalnego sterownika
VR 90 dostępnego jako osprzęt dodatkowy, nie zastawiać go meblami itp., aby bez przeszkód rejestrował
cyrkulujące w pomieszczeniu powietrze.
– Bardziej świadomie obchodzić się z wodą, np. brać
prysznic zamiast kąpieli, od razu wymieniać uszczelki
w kapiących kranach.

Ustawienie fabryczne: Auto

Instrukcja obsługi geoTHERM plus 0020133163_00
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3.5.2

Oszczędzanie energii przez właściwą regulację

Inne możliwości redukcji zużycia energii daje odpowiednia regulacja pompy ciepła.
Regulacja pompy ciepła umożliwia oszczędność poprzez:
– Prawidłowy wybór temperatury zasilania obiegu
grzewczego:
System pompy ciepła reguluje temperaturę wody
grzewczej na zasilaniu w zależności od ustawionej
temperatury pokojowej. Stąd wybiera się temperaturę
pokojową, która wystarczy dla dobrego samopoczucia,
np. 20 °C. Każdy dodatkowy stopień oznacza większe
zużycie energii o ok. 6% w skali roku (¬ rozdz. 4.9.2,
menu 2).
– Ustawienia prawidłowej krzywej grzewczej dla ogrzewania podłogowego dokonuje instalator. Dla ogrzewania podłogowego należy zastosować krzywe ogrzewania < 0,4.
– Odpowiednie ustawienie temperatury ciepłej wody
użytkowej (¬ rozdz. 4.10.2, menu 4):
Ciepłą wodę należy podgrzewać jedynie do wymaganej
temperatury. Dalsze podgrzewanie prowadzi do zbędnego zużycia energii. Temperatura ciepłej wody powyżej 60 °C powoduje ponadto nadmierne osadzanie się
kamienia kotłowego. Zalecamy przygotowanie ciepłej
wody użytkowej bez użycia dodatkowego ogrzewania
elektrycznego. Maksymalna temperatura ciepłej wody
jest wtedy ograniczona przez wyłącznik ciśnieniowy w
obiegu czynnika chłodniczego pompy ciepła (jednostki
wewnętrznej). To wyłączenie odpowiada maksymalnej
temperaturze ciepłej wody ok. 55 °C.
– Ustawienie indywidualnie dopasowanych czasów
ogrzewania (¬ rozdz. 4.9.4, menu 5).
– Wybór prawidłowego trybu pracy instalacji:
Zalecamy, aby zredukować temperaturę w trybie obniżenia podczas snu lub nieobecności (¬ rozdz. 4.9.1,
menu 2).
– Równomierne ogrzewanie:
Optymalnie ustawiony program ogrzewania zapewnia
równomierne ogrzewanie wszystkich pomieszczeń
mieszkania, odpowiednio do sposobu ich
wykorzystania.
– Zastosowanie regulatora temperatury pokojowej:
Przy pomocy regulatora temperatury pokojowej lub
regulatora pogodowego można dostosować temperaturę pokojową do indywidualnych potrzeb, dzięki
czemu instalacja grzewcza będzie pracować w sposób
ekonomiczny.
– Czasy eksploatacji pompy obiegowej należy dopasować
do rzeczywistego zapotrzebowania (¬ rozdz. 4.10.5,
menu 5).
– Należy się skonsultować w tej sprawie z wykwalifikowanym i autoryzowanym instalatorem. Instalator
skonfiguruje instalację centralnego ogrzewania odpowiednio do indywidualnych potrzeb użytkownika.
– Więcej wskazówek dotyczących oszczędzania energii
można znaleźć w (¬ rozdz. 4.9 - 4.12). Znaleźć tam
można skrócony opis ustawień regulatora, które
pozwolą oszczędzać energię.
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4
4.1

Obsługa
Zapoznanie się z regulatorem i jego obsługa
2

1

7

Dane podstawowe

6

Data
Dzień tygodnia
Czas zegarowy

> 09.03.10
Wt
3

Wybór dnia

5

4

Rys. 4.1 Ekran obsługowy regulatora
Legenda
1 Nazwa menu
2 Kursor wskazujący wybrane ustawienie
3 Numer menu
ustawień
4 Pokrętło
5 Pokrętło
menu
6 Wiersz informacji (w przykładzie żądanie działania)

Regulator jest wyposażony w dwa pokrętła. Oba
pokrętła i służą do obsługi regulatora.
Obracanie pokrętła lub do przodu lub do tyłu powoduje, że blokuje się ono wyczuwalnie w następnej pozycji. Każdy skok pokrętła powoduje przejście do następnego lub poprzedniego menu, ustawienia lub opcji.
Lewe pokrętło Menu
Obracanie = wybór menu
Naciśnięcie = aktywacja funkcji specjalnych
Prawe pokrętło Ustawienia
Naciśnięcie = zaznaczenie parametru do zmiany oraz
przejęcie wybranego ustawienia
Obrócenie = wybór parametru i zmiana wartości
nastawczej
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4.2

Przykładowa czynność obsługowa "Nastawić
dzień tygodnia"

Wybrać menu

Dane podstawowe
Data
Dzień tygod.
Czas zegar.

7

> Lewe pokrętło
- obrócić.
Na wyświetlaczu pojawia się
wybrane menu.

7

> Prawe pokrętło
- obrócić.
Na wyświetlaczu kursor >
wskazuje wybrane ustawienie.

7

> Prawe pokrętło
- nacisnąć.
Ustawienie jest widoczne na
wyświetlaczu w podświetleniu.

7

> Prawe pokrętło
- obrócić.
Na wyświetlaczu zmienia się
wartość nastawcza ustawienia.

7

> Prawe pokrętło
- nacisnąć.
Ustawienie nie jest już
widoczne w podświetleniu.

10. 03. 10
Śr
09:35

>Ustawianie daty
Wybrać ustawienie

Dane podstawowe
Data
Dzień tygod.
Czas zegar.

10. 03. 10
>Śr
09:35

>Nastawić dzień tygodnia
Zaznaczyć
ustawienie

Dane podstawowe
Data
Dzień tygod.
Czas zegar.

10. 03. 10
>Śr
09:35

>Nastawić dzień tygodnia
Zmienić ustawienie Dane podstawowe
Data
Dzień tygod.
Czas zegar.

10. 03. 10
>Cz
09:35

>Nastawić dzień tygodnia
Zapisać ustawienie Dane podstawowe
Data
Dzień tygod.
Czas zegar.

10. 03. 10
>Cz
09:35

>Nastawić dzień tygodnia
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4.3

Struktura menu regulatora

Regulator jest podzielony na trzy poziomy obsługi
Poziom użytkownika przeznaczony jest dla użytkownika.
W ¬ rozdz. 4.4 wszystkie menu poziomu użytkownika są
przedstawione w sposób przejrzysty w postaci schematu.
Wyczerpujący opis wszystkich menu znajduje się w
¬ rozdz. 4.8 - 4.15.
Wyświetlanie i wybór funkcji specjalnych (np. funkcja
oszczędnościowa) są dostępne także dla użytkownika.
Sposób aktywacji funkcji specjalnych został opisany w
¬ rozdz. 4.13.
Poziom kodowany (poziom instalatora) jest zastrzeżony
dla instalatora i jest on zabezpieczony kodem przed
przypadkową zmianą.
Użytkownik posiada możliwość przechodzenia po kolei
przez menu poziomu kodowanego i wglądu specyficznych dla urządzenia parametrów ustawień, bez zmiany
ich wartości.

Obszary menu

Opis

Od C1 do C11

Ustawienia funkcji pompy ciepła dla obiegów
grzewczych

Od D1 do D6

Pompa ciepła w trybie diagnostyki - eksploatacja i testowanie

Od I1 do I5

Wywołanie informacji o ustawieniach pompy
ciepła

Od A1 do A10

Wywołanie asystenta instalacji pompy ciepła

Tab. 4.1 Obszary menu w poziomie instalatora

Trzeci poziom zawiera funkcje służące do optymalizacji
instalacji grzewczej i mogą one być przestawiane przez
instalatora wyłącznie za pomocą vrDIALOG 810/2 i
vrnetDIALOG 840/2 oraz 860/2.
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4.4

Skrócony przegląd struktury menu

Zerowanie do
ustawień fabrycznych

Ekran podstawowy
Śr

10.03.10

9:35

Nastawa fabryczna
Anuluj
Programy czasowe
Wszystko
>wybrać

> 5 s.

NIE
NIE
NIE

Funkcje specjalne
Śr

Wskaźnik uzysku energetycznego

10.03.10

9:35

Funkcja oszczędn.-aktywna
do

> 12:00

>Ustawić czas zakończenia
Śr

10.03.10

9:35

Funkcja Party - aktywna

Śr 10.03.10
Temp. zasilania jest
Ciśn.obiegu CO
Ciśn.źródła
CO: tylko spręż.
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie

16:49

1
28 ºC
1,2 bar
1,4 bar

HK2
Parametry grzania
TrybHK2
pracy Grzanie
Parametry
>Auto
Trybzadana
pracy Grzanie
Wartość
dzień
>Auto obniżona
Temperatura
Wartość
zadana
>Wybrać tryb pracy dzień
Temperatura obniżona

Ciepła woda użytk.
Parametry
Tryb pracy
Maks. temp. CWU
Min. temp. CWU
Temp. zasobnika jest
>Wybrać tryb pracy

Śr

10.03.10

9:35

jednorazowe
Ładowanie zasob.-aktywne

2
2
Ciepła woda użytk.
Programy czasowe
>Pn
1
06:00 —
2
:
3
:
>Wybrać dzień tygod./blok

20 ºC
15 ºC
20 ºC
15 ºC

5

22:00
:
:

Programowanie urlopu
dla całego systemu
Przedziały czasowe:
1
>03.01.10 — 05.01.10
2
09.01.10 — 24.01.10
Temperatura zadana
>Nastawić dzień startu

6

12 ºC

4
Pompa cyrkulacyjna
Programy czasowe
>Pn
1
06:00 —
2
:
3
:
>Wybrać dzień tygod./blok

>Auto

HK2
Program
HK2czas.grzania
czasowe
>Pn Programy
HK2
00:00
czasowe— 24:00
>Pn1 Programy
2 >Pn 24:00 :
:
1 00:00
:
:
2 : 3: 1 00:00 24:00
3 : dzień
: 2 : : tygod./blok
>Wybrać
3 : :dzień tygod./blok
>Wybrać
>Wybrać dzień tygod./blok

60 ºC
60 ºC
60 ºC

5

Dane podstawowe
Data
Dzień tygod.
Czas zegar.

22:00
:
:

7
> 10.03.10
Śr
09:35

>Nastawić dzień

5
5

Poziom kodowany
5

Redukcja szumu
Programy czasowe
>Pn 0%
1
00:00 —
2
12:00 —
3
22:00 —
>Wybrać dzień tygod./blok

9

5
Kod:
>0000
06:00
13:00
24:00

>Wprowadzić cyfrę

Poziom kodowany
tylko dla instalatora
Rys. 4.2 Kolejność menu
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4.5
Menu

Przegląd możliwości ustawień i odczytu
Tytuł menu

Ustawialne
wartości eksploatacyjne

Uwagi

Jednostka
miary

Odczyt stanu eksploatacyjnego i komunikatów ostrzegawczych systemu.

°C/bar

Tryb pracy

Ustawianie trybu pracy
ogrzewania.

-

Zadana temperatura pokojowa

Ustawianie temperatury
zadanej dla ogrzewania.

°C

5

Temperatura
obniżona

Ustalić temperaturę obniżoną dla okresów między
przedziałami czasowymi dla
ogrzewania.

°C

5

Tryb pracy

Ustawianie trybu pracy podgrzewania ciepłej wody
użytkowej.

-

Maks. temperatura ciepłej wody
użytkowej (pojawia się tylko, gdy
ogrzewanie
dodatkowe jest
aktywne.)

Ustawianie temperatury
zadanej dla podgrzewania
ciepłej wody użytkowej.

°C

53

Min. temperatura
ciepłej wody
użytkowej

Ustawianie temperatury
zadanej dla podgrzewania
ciepłej wody użytkowej.

°C

30

Temp. zasobnika
jest

Odczyt aktualnej temperatury zasobnika ciepłej wody
użytkowej.

°C

HK2
Programy
czasowe dla
grzania

Dzień tygod./blok

Wybrać dzień tygodnia/blok
dni (np. pn-pt).

-

1 Początek/koniec
czas zegar.
2
3

Dla każdego dnia lub dla
każdego bloku dni są
dostępne trzy przedziały
czasowe

Godziny/
minuty

Programy
czasowe
ciepłej wody
użytkowej

Dzień tygod./blok

Wybrać dzień tygodnia/blok
dni (np. pn-pt).

-

1 Początek/koniec
czas zegar.
2
3

Dla każdego dnia lub dla
każdego bloku dni są
dostępne trzy przedziały
czasowe

Godziny/
minuty

Programy
czasowe
pompy cyrkulacyjnej

Dzień tygod./blok

Wybrać dzień tygodnia/blok
dni (np. pn-pt).

-

1 Początek/koniec
czas zegar.
2
3

Dla każdego dnia lub dla
każdego bloku dni są
dostępne trzy przedziały
czasowe

Godziny/
minuty

Programy
czasowe
redukcji
szumu

Dzień tygod./blok

Wybrać dzień tygodnia/blok
dni (np. pn-pt).

-

1 Początek/koniec
czas zegar.
2
3

Dla każdego dnia lub dla
każdego bloku dni są
dostępne trzy przedziały
czasowe

Godziny/
minuty

1

2

4

5

5

5

5

HK2
Parametry
grzania

Parametry
ciepłej wody
użytkowej

Wartość
minimalna

Wartość Wielkość
maksy- zmiany/
malna
możliwość
wyboru

Nastawa
fabryczna

Auto;
Ekon.;
Grzanie;
Obniżenie;
Wyłącz.

Auto

30

1,0

20

30

1,0

15

Auto;
Załącz
Wyłącz.

Auto

75

1,0

60

48

1,0

44

Nastawa
własna

-

10 min

10 min

10 min

10 min

Tab. 4.2 Przegląd możliwości ustawień i odczytu w menu
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Menu

Tytuł menu

Ustawialne
wartości
eksploatacyjne

Uwagi

6

Programowanie
urlopu dla
całego systemu

Okres urlopowy

Ustawić dzień, miesiąc i rok
rozpoczęcia;
Ustawić dzień, miesiąc i rok
zakończenia;

Temperatura
zadana
ogrzewania

Data
Dzień tygod.
Czas zegar.

7

Dane podstawowe

9

Poziom
kodowany

Jednostka
miary

Wartość
minimalna

Wartość
maksymalna

Wielkość
zmiany/
możliwość
wyboru

Nastawa
fabryczna

Zadana temperatura pokojowa w okresie urlopowym

°C

5

30

1,0

Ochrona
przed
zamarzaniem

Wybrać dzień, miesiąc, rok;
godzinę, minuty

-

Odczyt wartości nastawczych poziomu kodowanego.

-

Nastawa
własna

Tab. 4.2 Przegląd możliwości ustawień i odczytu w menu
(kontynuacja)

20

Instrukcja obsługi geoTHERM plus 0020133163_00

Obsługa 4

4.6

Wskaźniki funkcji
Ekran podstawowy
Ekranem podstawowym jest ekran z symbolami graficznymi. Wskazuje on aktualny stan systemu pompy
ciepła. Jeżeli podczas dokonywania ustawień, przez
15 minut nie zostanie użyte pokrętło, automatycznie
pojawia się ekran podstawowy.
Temperatura zewnętrzna (tu 10 °C).

Temperatura zasilania źródła ciepła;
w przykładzie 9 °C.
Pod strzałką wyświetla się moc źródła ciepła (w przykładzie 7 KW).
Stopień zaciemnienia strzałki symbolizuje graficznie sprawność energetyczną systemu pompy ciepła w
aktualnym stanie eksploatacyjnym.
Moc źródła ciepła to nie to samo, co
moc grzewcza.
Moc grzewcza to w przybliżeniu moc
źródła ciepła plus moc sprężarki.
Gdy dodatkowe ogrzewanie elektryczne jest włączone, strzałka jest
wypełniona i miga.
>>> miga po lewej i prawej stronie,
jeżeli włączona jest sprężarka i
pobierana jest energia ze środowiska, która jest doprowadzana do
instalacji grzewczej.
>>> miga po prawej stronie, gdy do
instalacji grzewczej doprowadzana
jest energia (np. tylko przez elektryczne ogrzewanie dodatkowe).
System pompy ciepła znajduje się w
trybie ogrzewania. Oprócz tego
wyświetla się temperatura zasilania
instalacji grzewczej (w przykładzie
30 °C).
Symbol wskazuje, że zasobnik ciepłej
wody użytkowej jest podgrzewany
lub że pompa ciepła znajduje się w
stanie gotowości. Oprócz tego
wyświetla się temperatura zasobnika
ciepłej wody użytkowej (w przykładzie 30 °C).

Instrukcja obsługi geoTHERM plus 0020133163_00

21

4 Obsługa

Wskaźnik uzysku energetycznego
Wskaźnik uzysku prezentuje graficznie dla każdego z
12 miesięcy bieżącego roku energię uzyskaną ze środowiska (czarne słupki). Białe słupki oznaczają przyszłe miesiące roku, wysokość słupka odpowiada uzyskowi energetycznemu miesiąca poprzedniego roku (możliwość
porównania). Podczas pierwszego uruchomienia wysokość słupków dla wszystkich miesięcy jest równa zeru,
gdyż brakuje jeszcze odpowiednich informacji.
Skala (w podanym przykładzie 4000 kWh) dopasowuje
się automatycznie do najwyższej wartości miesięcznej.
Po prawej stronie u góry wyświetlana jest łączna suma
uzysku energii z środowiska od uruchomienia (w przykładzie: 13628 kWh).

4.7

Ręczne ustawianie danych podstawowych

Dane podstawowe
Data
Dzień tygod.
Czas zegar.

> 10.03.10
Śr
09:35

7

W menu Dane podstawowe 7 można ustawić dla regulatora aktualną datę, dzień tygodnia oraz aktualny czas
zegarowy, jeżeli chwilowo nie jest odbierany sygnał
czasu DCF lub jest on zbyt słaby.
Ustawienia te wpływają na wszystkie urządzenia podłączone do systemu.

>Nastawić dzień
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4.8

Odczyt stanu eksploatacyjnego i komunikatów
ostrzegawczych

Śr 10.03.10
Temp. zasilania jest
Ciśn.obiegu CO
Ciśn.źródła

16:49

1
28 °C
1,2 bar
1,4 bar

CO: tylko spręż.
(komunikat ostrzegawczy)
(komunikat ostrzegawczy)

spręż. = sprężarka
grz. = ogrzewanie dodatkowe
CWU = ciepła woda użytkowa

Wyświetla się dzień, data, czas oraz temperatura zasilania, ciśnienie instalacji grzewczej i ciśnienie źródła ciepła.
Temp. zasilania jest: Aktualna temperatura zasilania
pompy ciepła.
Ciśn.obiegu CO: Ciśnienie napełnienia wodą instalacji
grzewczej (czujnik ciśnienia obiegu grzewczego)
Ciśn.źródła: Ciśnienie napełnienia obiegu solanki (czujnik ciśnienia obiegu solanki)
CO: tylko spręż.: Te komunikaty informują o aktualnym
stanie eksploatacyjnym. Możliwe stany:
– CO: tylko spręż.
– CO: spręż. i grz.
– CO: tylko grz.
– CO: spręż.i grz.wył.
– CWU spr.i grz.wył.
– CWU: tylko spręż.
– CWU tylko grz
– Brak zasil.ład.CWU
– Brak zasil. standby
– Ochrona antymroz.CO
– Ochr. zamarz.zasob.
– Ochr. przed legion.
– Antyblok. pompy
– Wył. awaryjne: Grzanie
– Wył. awaryjne: Grzanie
– Wył. awaryjne: CWU
– Wył. awaryjne: CWU
– Wymagany przegląd
– Wyłączenie awaryjne
– Blokada pracy
– Przedł.pr.spręż.CO
– Przedł.pr.spręż.CWU
W przypadku krytycznych stanów eksploatacyjnych
(przejściowch) w obu ostatnich wierszach wyświetlacza
widoczny jest komunikat ostrzegawczy (¬ rozdz. 5.3).
Przy normalnym trybie pracy wiersze te są puste.
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4.9

Ustawianie ogrzewania

4.9.1

Ustawianie trybu pracy ogrzewania

HK2
Parametry grzania
Tryb pracy
>Auto
Wartość zadana dzień
Temperatura obniżona
>Wybrać tryb pracy

2

20 °C
15 °C

Tryb pracy
Dla każdego obiegu grzewczego (HK2, opcjonalnie również HK4 - HK15) dostępne są następujące tryby pracy:
Auto: Obieg grzewczy przełącza się - zależnie od nastawionego programu czasowego - pomiędzy trybem
"Grzanie" a "Obniżenie".
Ekon.: Obieg grzewczy przełącza się - zależnie od nastawionego programu czasowego - pomiędzy trybem
"Grzanie" a "Wył.". Przy tym obieg grzewczy jest
wyłączany w czasie obniżania, o ile nie jest aktywna
funkcja ochrony przed zamarzaniem (w zależności
od temperatury zewnętrznej).
Grzanie: Obieg grzewczy jest regulowany niezależnie od
ustawionego programu czasowego do zadanej temperatury pokojowej.
Obniżenie: Obieg grzewczy jest regulowany niezależnie
od ustawionego programu czasowego do obniżonej
temperatury.
Wył: Obieg grzewczy jest wyłączony, gdy funkcja
ochrony przed zamarzaniem (w zależności od temperatury zewnętrznej) jest nieaktywna.

i

24

Zależnie od konfiguracji instalacji pokazywane
są dodatkowe obiegi grzewcze.
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4.9.2

Ustawianie zadanej temperatury pokojowej

HK2
Parametry grzania
Tryb pracy
>Auto
Wartość zadana dzień
Temperatura obniżona

2

20 °C
15 °C

>Wybrać tryb pracy

Wartość zadana dzień
Zadana temperatura pokojowa to temperatura, jaką musi
uzyskać ogrzewanie w trybie pracy "Grzanie" lub w ciągu
określonego przedziału czasu. Parametr ten można ustawić oddzielnie dla każdego obiegu grzewczego.
Zadana temperatura pokojowa ma bezpośredni wpływ na
ustawienie krzywej grzewczej. Gdy podwyższamy zadaną
temperaturę pokojową, to przesuwamy nastawioną
krzywą grzewczą równolegle na osi 45° i odpowiednio do
tego również podwyższana jest temperatura zasilania,
która ma być nastawiana przez regulator.
Wielkość kroku: 0,5 °C
Nastawa fabryczna: Wartość zadana dzień: 20 °C

i
4.9.3

Należy dobrać taką zadaną temperaturę pokojową, która będzie wystarczająca dla zapewnienia dobrego samopoczucia (np. 20 °C).
Każdy stopień powyżej oznacza wzrost zużycia energii o ok. 6% rocznie.

Ustawianie temperatury obniżonej

HK2
Parametry grzania
Tryb pracy
>Auto
Wartość zadana dzień
Temperatura obniżona

2

20 °C
15 °C

>Wybrać tryb pracy

Temperatura obniżona
Temperatura obniżania to temperatura, do jakiej nastąpi
regulacja grzania w czasie obniżania. W każdym obiegu
grzewczym można ustawić inną temperaturę obniżoną.
Wielkość kroku: 0,5 °C
Ustawiony tryb pracy decyduje o tym, pod jakimi warunkami będzie przebiegała regulacja przyporządkowanego
obiegu grzewczego.
Nastawa fabryczna: Temp. obniżona: 15 °C
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4.9.4

Ustawianie programu czasowego dla
ogrzewania
5

HK2
Program czas.grzania
>Pn
1 00:00
2
:
3
:

24:00
:
:

>Wybrać dzień tygod./blok

26

W menu "HK2 Program czas.grzania" można ustawić
czasy ogrzewania dla każdego obiegu grzewczego.
Na dzień lub blok można zaprogramować maks. trzy
czasy ogrzewania. Regulacja następuje według ustawionej krzywej grzewczej i zadanej temperatury pokojowej.
Nastawa fabryczna: Pn. – Nie. 0:00 – 24:00
Zależnie od umowy taryfowej z operatorem sieci elektroenergetycznej lub typu konstrukcyjnego budynku można
zrezygnować z programowania czasów obniżonej temperatury.
Operatorzy sieci energetycznej oferują korzystne taryfy
prądu dla użytkowników pomp ciepła. Ze względów ekonomicznych może się opłacać korzystanie z tańszego
prądu nocnego.
W przypadku budynków o obniżonym zużyciu energii
(w Niemczech są one standardowe od 1 lutego 2002,
Zarządzenie o oszczędzaniu energii) można zrezygnować z obniżenia temperatury pokojowej ze względu na
niewielkie straty ciepła.
Żądaną temperaturę obniżoną należy ustawić w
(¬ rozdz. 4.9.3, menu 2).
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4.10

Ustawianie podgrzewania ciepłej wody
użytkowej

4.10.1

Ustawianie trybu pracy podgrzewania ciepłej
wody użytkowej

Ciepła woda użytk.
Parametry
Tryb pracy
>Auto
Maks.temp.CWU
Min.temp.CWU
Temperatura zasobnika jest

4

Tryb pracy
Dla przyłączonego zasobnika CWU oraz obiegu cyrkulacji
możliwe są tryby pracy "Auto", "Załącz." oraz "Wył.".

60 °C
44 °C
51 °C

Auto: Przygotowywanie ciepłej wody użytkowej oraz
pompa cyrkulacyjna są aktywne według programów
czasowych ustawianych oddzielnie (¬ rozdz. 4.10.4).

>Wybrać tryb pracy

Zał.: Stałe dogrzewanie ciepłej wody użytkowej, pompa
cyrkulacyjna pracuje nieprzerwanie.
Wył: Ciepła woda użytkowa nie jest przygotowywana,
funkcja ochrony przed zamarzaniem jest aktywna.

4.10.2 Ustawianie maksymalnej i minimalnej
temperatury ciepłej wody użytkowej
Ciepła woda użytk.
Parametry
Tryb pracy
>Auto
Maks.temp.CWU
Min.temp.CWU
Temperatura zasobnika jest

4

60 °C
44 °C
51 °C

>Wybrać tryb pracy

Maks. temperatura ciepłej wody użytkowej: Maksymalna temperatura ciepłej wody użytkowej wskazuje, do jakiej temperatury ma być podgrzewany
zasobnik ciepłej wody użytkowej.

i

Maksymalna temperatura ciepłej wody użytkowej jest wskazywana tylko w przypadku, gdy
instalator odblokował elektryczne ogrzewanie
dodatkowe dla ciepłej wody. Bez dodatkowego
ogrzewania elektrycznego temperatura końcowa ciepłej wody jest ograniczana przez
wyłącznik ciśnieniowy obiegu czynnika chłodniczego i nie można jej ustawić!

Min. temperatura ciepłej wody użytkowej: Minimalna
temperatura ciepłej wody jest wartością graniczną,
poniżej której zasobnik ciepłej wody użytkowej jest
podgrzewany.
Nastawa fabryczna: Min. temp. CWU 44 °C
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4.10.3 Odczyt aktualnej temperatury ciepłej wody w
zasobniku
4

Ciepła woda użytk.
Parametry
Tryb pracy
>Auto
Maks.temp.CWU
Min.temp.CWU
Temperatura zasobnika jest

60 °C
44 °C
51 °C

>Wybrać tryb pracy

Temperatura zasobnika jest: aktualna temperatura w
zasobniku ciepłej wody.
Zalecamy przygotowanie ciepłej wody użytkowej bez
użycia dodatkowego ogrzewania elektrycznego. Maksymalna temperatura ciepłej wody użytkowej jest ograniczona przez wyłącznik ciśnieniowy w obiegu czynnika
chłodniczego systemu pompy ciepła. Odpowiada to maksymalnej temperaturze ciepłej wody ok. 55 °C.

i

Aby utrzymać jak najniższą liczbę uruchomień
pompy ciepła, powinno wybrać się jak najniższą temperaturę ciepłej wody.

4.10.4 Ustawianie programu czasowego dla
przygotowywania ciepłej wody użytkowej
5

Ciepła woda użytk.
Programy czasowe
>Pn
1
2
3

06:00
:
:

22:00
:
:

>Wybrać dzień tygod./blok

W menu Programy czasowe CWU można ustawić, kiedy
podgrzewany będzie zasobnik ciepłej wody użytkowej.
Na dzień lub blok można zaprogramować maks. trzy
czasy.
Obieg przygotowania ciepłej wody użytkowej powinien
być aktywny tylko wtedy, gdy ciepła woda jest rzeczywiście pobierana. Należy ustawić te programy czasowe na
minimalne wymagania.
Na przykład w przypadku osób pracujących zawodowo,
jeden przedział czasowy 6:00 – 8:00 i drugi przedział
czasowy 17:00 – 23:00 może zminimalizować zużycie
energii przez obieg przygotowania ciepłej wody użytkowej.
Nastawa fabryczna: Pn – Pt 6:00 – 22:00
So 7:30 – 23:30
N 7:30 – 22:00
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4.10.5 Ustawianie programu czasowego dla cyrkulacji
ciepłej wody użytkowej
5

Pompa cyrkulacyjna
Programy czasowe
>Pn
1
2
3

06:00
:
:

22:00
:
:

W menu Programy czasowe - Pompa cyrkulacyjna
można ustawić, kiedy ma pracować opcjonalna pompa
cyrkulacyjna.
Na dzień lub blok można zaprogramować maks. trzy
czasy.
Jeżeli dla ciepłej wody użytkowej ustawiono tryb pracy
"WŁ." pompa cyrkulacyjna pracuje stale (¬ rozdz. 4.10.1,
menu 4).

>Wybrać dzień tygod./blok
Program czasowy Pompy cyrkulacyjnej powinien
odpowiadać programowi czasowemu ciepłej wody ewentualnie można wybrać jeszcze mniejsze okna czasowe.
Jeżeli bez włączonej pompy cyrkulacyjnej szybko osiągana jest oczekiwana temperatura ciepłej wody, to
można ewentualnie dezaktywować pompę cyrkulacyjną.
Dodatkowo za pomocą przełącznika elektrycznego, zainstalowanego w pobliżu miejsca poboru wody i podłączonego do pompy ciepła, może nastąpić krótkotrwałe włączenie pompy cyrkulacyjnej (przełącznik schodowy).
Czasy pracy pompy cyrkulacyjnej można w ten sposób
optymalnie dopasować do rzeczywistego zapotrzebowania na ciepłą wodę.
Należy się zwrócić w tej sprawie do instalatora.
Nastawa fabryczna: Pn – Pt 6:00 – 22:00
So 7:30 – 23:30
N 7:30 – 22:00

Instrukcja obsługi geoTHERM plus 0020133163_00

29

4 Obsługa

4.11

Programowanie funkcji urlopu dla całego
systemu
6

Programowanie urlopu
dla całego systemu
Zakresy czasowe
1 > 03.01.10
2 09.01.10
Temperatura zadana
>Nastawić dzień startu

05.01.10
24.01.10
15 °C

Okresy dłuższej nieobecności można ustawić na ekranie
Programowanie urlopu. Można zaprogramować dla
regulatora i wszystkich urządzeń podłączonych do systemu dwa okresy urlopowe z podaniem dat. Dodatkowo
można w tym miejscu ustawić Temperaturę zadaną dla
okresu urlopowego, tzn. niezależnie od normalnego programu czasowego. Po upływie okresu wakacyjnego regulator powraca automatycznie do wybranego wcześniej
trybu pracy. Aktywacja programu wakacyjnego jest możliwa tylko w trybie pracy "Auto" i "Ekon.".

i

Temperatura zadana w tym okresie powinna
być jak najniższa. Przygotowanie ciepłej wody
użytkowej oraz pompa cyrkulacyjna podczas
programu wakacyjnego przechodzą automatycznie na tryb "Wyłącz.".

Nastawa fabryczna: Przedział czasowy 1:
01.01.2008 – 01.01.2008
Przedział czasowy 2:
01.01.2008 – 01.01.2008
Temperatura zadana 15 °C
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4.12

Ustawianie programu czasowego dla redukcji
hałasu jednostki zewnętrznej
5

Redukcja hałasu
Programy czasowe

Ustawialny przedział czasowy pozwalający ograniczyć
prędkość obrotową wentylatora jednostki zewnętrznej,
zwłaszcza w nocy (¬ rozdz. 6.1).

0%

>Pn
1 > 00:00
2 12:00
3 22:00

06:00
13:00
24:00

>Nastawić czas startu

W menu "Redukcja szumu" można ograniczyć prędkość
obrotową wentylatora jednostki zewnętrznej w razie
potrzeby nawet do 40% maksymalnej prędkości obrotowej. Redukcja prędkości obrotowej wentylatora ma również negatywny wpływ na moc grzewczą, zwłaszcza przy
niskich temperaturach zewnętrznych. Spada wtedy
sprawność systemu pompy ciepła.
> Zaleca się korzystanie z redukcji hałasu w nocy i ew.
również w dzień. Można nastawić maks. 3 przedziały
czasowe dla redukcji hałasu.
Maks. poziom hałasu przy temperaturze zewnętrznej
< 2 °C bez aktywnej redukcji hałasu.
Typ urządzenia
VWL 62/3 S
VWL 82/3 S
VWL 102/3 S

Jednostka zewnętrzna
54 dbA
61 dbA
68 dbA

Nastawa fabryczna: 0 %
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4.13

Aktywacja funkcji specjalnych

Funkcje specjalne służą przypisaniu określonym funkcjom systemu pompy ciepła priorytetu na określony
czas. W ten sposób np. poprzez funkcję "Party" można
zapobiec najbliższemu obniżeniu temperatury na noc.
Wybór funkcji specjalnych jest możliwy z ekranu podstawowego. W tym celu nacisnąć pokrętło .
Funkcja uaktywnia się natychmiast. W funkcji oszczędnościowej konieczne jest podanie godziny, do której funkcja
oszczędnościowa (obniżona temperatura) ma być
aktywna.
Aby zmienić parametr, obrócić pokrętło . Aktywowanej
funkcji nie można natychmiast dezaktywować.
Ekran podstawowy wyświetlany jest po upływie funkcji
(osiągnięcie czasu) lub po ponownym naciśnięciu pokrętła .

4.13.1
Śr

Aktywacja funkcji oszczędnościowej
10.03.10

9:35

Oszczędzanie aktywne

>Ustawić czas zakończenia

Za pomocą funkcji oszczędnościowej można obniżyć
temperaturę zasilania ogrzewania na określony okres
czasu. Funkcja oszczędnościowa może być używana tylko
do obiegów grzewczych, w których ustawiono tryb
"Auto".
> W tym celu nacisnąć lewe pokrętło 1 raz.
> Godzina końca funkcji oszczędnościowej, podana w
formacie hh:mm (godzina:minuta).
Funkcja oszczędnościowa jest teraz aktywna.

4.13.2 Aktywacja funkcji "Party"
Śr

10.03.10

9:35

Funkcja Party - aktywna

Funkcja "Party" pozwala na wydłużenie czasu ogrzewania i podgrzewania ciepłej wody użytkowej przez najbliższy czas obniżenia, aż do następnego okresu podwyższenia temperatury. Funkcję Party można wykorzystywać
tylko do obiegów grzewczych wzgl. obiegów ciepłej wody
użytkowej, w których jest nastawiony tryb "Auto" lub
"Ekon".
> W tym celu nacisnąć lewe pokrętło
Funkcja "Party" jest teraz aktywna.
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2 razy.
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4.13.3 Aktywacja jednorazowego ładowania
zasobnika
Śr

10.03.10

Dzięki tej funkcji można jednorazowo naładować (podgrzać) zasobnik niezależnie od aktualnego programu
czasowego.

9:35

jednorazowe
Ładowanie zasob.-aktywne

4.14

> W tym celu nacisnąć lewe pokrętło 3 razy.
Funkcja ładowania zasobnika jest teraz aktywna.

Odczyt wartości nastawczych poziomu
kodowanego

Poziom kodowany
dostęp

9

Wartości nastawcze poziomu kodowanego można odczytać, ale nie można ich zmieniać. Są one ustawiane przez
instalatora.

Kod:
>0 0 0 0
Kod standardowy:
0000
>Wprowadzić cyfrę

> Nacisnąć pokrętło jeden raz, nie wprowadzając kodu

Następnie wszystkie parametry poziomu kodowanego
można odczytać obracając pokrętło , ale nie można ich
zmieniać.

b
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Ostrożnie!
Ryzyko zakłóceń działania wskutek
błędnego ustawienia parametrów!
Zmiana parametrów specyficznych dla instalacji może spowodować usterki lub uszkodzenia
systemu pompy ciepła.
> Nie należy próbować przejść do poziomu
kodowanego poprzez wprowadzanie dowolnych danych.
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4.15

Przywracanie ustawień fabrycznych

Przed wykonaniem funkcji należy zanotować wszystkie
wartości ustawione w regulatorze na poziomie użytkownika oraz na poziomie kodowanym (¬ rozdz. 4.14).

i

Po wyzerowaniu wszystkich wartości do ustawień fabrycznych, należy powiadomić instalatora, aby dokonał ponownie podstawowych
ustawień.

Można wybrać, czy jedynie programy czasowe, czy też
wszystko ma zostać przywrócone do stanu ustawień
fabrycznych.
Śr

10.03.10

Nastawa fabryczna
Anuluj
Programy czasowe
Wszystko

b

9:35

NIE
NIE
NIE

>Nastawa wartości

Ostrożnie!
Możliwe zakłócenia działania wskutek
przywrócenia wszystkich wartości do
ustawień fabrycznych!
Przywrócenie ustawień fabrycznych może
spowodować skasowanie ustawień specyficznych dla instalacji, prowadząc do zakłócenia
działania lub wyłączenia systemu pompy ciepła.
System pompy ciepła może zostać uszkodzony.
> Przed przywróceniem ustawień fabrycznych instalacji grzewczej, przejść przez
wszystkie menu w regulatorze i zanotować
wszystkie ustawione wartości, które mają
być zachowane na później.

> Wcisnąć oba pokrętła na przynajmniej 5 sekund,
w celu wywołania menu "Nastawa fabryczna".
> Obracać pokrętłem , aż kursor znajdzie się przed
wartością w wierszu wykonywanej funkcji:
Punkt
menu

Wprowadzona
wartość

Wynik

Anuluj

Tak

Nastawione parametry pozostaną
zachowane

Programy
czasowe

Tak

Wszystkie zaprogramowane przedziały czasowe zostaną skasowane

Wszystko

Tak

Wszystkie nastawione parametry
zostaną przywrócone do nastawień
fabrycznych

> Nacisnąć pokrętło , aby zaznaczyć wartość.
> Obrócić pokrętło , aż będzie wskazywane TAK.
> Wcisnąć pokrętło .
Funkcja zostanie wykonana. Na wyświetlaczu widoczny
jest ekran podstawowy.
> Po wyzerowaniu wszystkich wartości należy powiadomić instalatora, aby ponownie ustawił zanotowane
wartości.

34

Instrukcja obsługi geoTHERM plus 0020133163_00

Obsługa 4

4.16

Tymczasowe wyłączenie systemu pompy
ciepła

Wyłączenie systemu pompy ciepła jest możliwe tylko za
pomocą konsoli obsługowej, gdy ogrzewanie i przygotowywanie ciepłej wody użytkowej w odpowiednich menu
zostanie dezaktywowane.
> W tym celu dla parametrów "Grzanie" i "Ciepła woda
użytk." nastawić tryb pracy "WYŁ." (¬ rozdz. 4.9.1,
menu 2 i rozdz. 4.10.1, menu 4).

4.17

Wyłączanie systemu pompy ciepła

Jeżeli konieczne jest wyłączenie systemu pompy ciepła,
należy całkowicie odłączyć system od zasilania.
> Wyłączyć bezpieczniki automatyczne jednostki
wewnętrznej i jednostek zewnętrznych.
Przy ponownym rozruchu po awarii zasilania lub wyłączeniu zasilania, aktualna data i godzina jest automatycznie ustawiana na nowo przez odbiornik DCF. Jeżeli
sygnał DCF nie jest odbierany, wartości te należy nastawić samodzielnie.
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5

Usuwanie usterek

Uruchomienie systemu pompy ciepła następuje po instalacji dokonanej przez instalatora.
Ponowne uruchomienie nie jest konieczne nawet w przypadku, gdy pompa ciepła zostanie odłączona od sieci w
sposób niekontrolowany (zanik prądu, uszkodzony bezpiecznik, wyłączony bezpiecznik).
System pompy ciepła geoTHERM resetuje się samoczynnie, co oznacza, że urządzenie samo powraca do stanu
wyjściowego, jeżeli nie występuje usterka systemu
pompy ciepła.

5.1

Rodzaje usterek

Komunikaty usterek ukazują się na wyświetlaczu ok.
20 sekund po wystąpieniu usterki. Jeżeli usterka występuje co najmniej przez 3 minuty, w historii usterek regulatora zostaje zapisana usterka.
Regulator geoTHERM rozpoznaje różne rodzaje usterek:
– Usterki z tymczasowym ostrzeżeniem
Pompa ciepła pracuje nadal i nie jest wyłączana. Te
komunikaty ostrzegawcze pojawiają się początkowo w
menu 1 i są zapisywane w historii usterek, jeżeli
usterka występuje przez ponad 3 minuty.
– Usterki z tymczasowym wyłączeniem
Pompa ciepła zostaje wyłączona na pewien czas i uruchamia się samoczynnie. Usterka jest wyświetlana i
znika automatycznie po ustaniu lub usunięciu przyczyny zakłócenia.
– Usterki z trwałym wyłączeniem
System pompy ciepła zostaje trwale wyłączony. Jednostka zewnętrzna przełącza się na tryb czuwania.
System można ponownie włączyć dopiero po usunięciu przyczyny usterki przez instalatora i po zresetowaniu usterki.

b
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i

Jednostka zewnętrzna przy niskich temperaturach otoczenia może być oszroniona, a w jej
dolnej części może występować również lekkie, trwałe oblodzenie. Warunki te są zależne
od pogody i oznaczają normalny stan eksploatacyjny urządzenia.
Usterka pompy ciepła ma miejsce jedynie
wtedy, gdy występuje komunikat usterki z
tymczasowym wyłączeniem (kod usterki 22,
28 itd.) lub z trwałym wyłączeniem (kod
usterki 56, 83 itp.) oraz regularnie niezależnie
od pogody występuje komunikat usterki (kod
usterki 26, 56).

Ostrożnie!
Ryzyko uszkodzenia w wyniku
niefachowego usuwania usterek!
W przypadku niektórych usterek system
pompy ciepła jest wyłączany.
> W takim wypadku należy powiadomić instalatora lub serwis Vaillant.
> W razie wystąpienia usterek nieopisanych
w niniejszej instrukcji obsługi, powiadomić
instalatora.
> Nigdy nie próbować samodzielnie usuwać
przyczyny usterki.

5.2

Podgląd historii usterek

Historia usterek
Numer usterki
Kod usterki

I1
>1
41

10.03.10 07:18
Błąd
Czujnik T3 źródła ciepła
Rys. 5.1 Komunikat awaryjny w pamięci usterek menu I1

Można otworzyć historię usterek, aby wyświetlić ostatnie
komunikaty usterek. Tylko instalator może odczytywać i
kasować historię usterek.
> Obrócić pokrętło o jedną pozycję w lewo.
> Obracać pokrętło , aby wyświetlić kolejne komunikaty usterek.
Zanotować kod usterki i komunikat ostrzegawczy. Kontaktując się z instalatorem, należy przekazać mu kod
usterki oraz tekst komunikatu usterki.

5.3

Usterki z tymczasowym komunikatem
ostrzegawczym

Następujące komunikaty ostrzegawcze są spowodowane
tymczasowymi usterkami podczas eksploatacji pompy
ciepła. System pompy ciepła pracuje nadal i nie jest
wyłączany.
> Zanotować kod i tekst usterki oraz tryb pracy i
warunki pogodowe.
> Omówić te notatki podczas następnego przeglądu z
instalatorem.
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Kod
usterki

Tekst komunikatu/opis usterki

26

Wyjście sprężarki - przegrzanie

36

Niskie ciśnienie źródła ciepła

39

Sprawdź drogę powietrza jednostki zewnętrznej!
Wym. ciepła zablokowany?

Kod
usterki

Tekst komunikatu/opis usterki

28

Ciśn. czynnika ziębniczego zbyt niskie
Pompa ciepła może uruchomić się dopiero, gdy
ciśnienie czynnika chłodniczego będzie wystarczające. Pompa ciepła może zacząć pracę najwcześniej po 60 minutach czasu oczekiwania.

29

Ciśnienie czynnika chłodniczego poza zakresem

Czy wymiennik ciepła jest zablokowany przez śnieg
i lód?
Przewody solanki zamienione?
59

Ostatni proces odmrażania był niekompletny

92

Temp. powrotu CO za wysoka

98

Temp.zewn.za niska

Tab. 5.1 Usterki z tymczasowym komunikatem ostrzegawczym

5.4

20

Tekst komunikatu/opis usterki
Ochr.antymroz.źródła ciep., kontrola
wyjścia źródła
Różnica między temperaturą powrotu a temperaturą zasilania źródła ciepła jest za mała.
Ciepło oddawane przez źródło ciepła jest niewystarczające do eksploatacji pompy ciepła. Regulator tymczasowo wyłącza pompę ciepła, aby nie
zamarzła. Jednostka zewnętrzna przełącza się na
tryb czuwania.
Pompa ciepła może zacząć pracę najwcześniej po
5 minutach czasu oczekiwania.

22

Ochr.antymroz.źródła ciep., kontrola wyjścia źródła
Temperatura wyjściowa źródła ciepła jest zbyt
niska.
Ciepło oddawane przez źródło ciepła jest niewystarczające do eksploatacji pompy ciepła. Regulator tymczasowo wyłącza pompę ciepła, aby nie
zamarzła.
Pompa ciepła może zacząć pracę najwcześniej po
5 minutach czasu oczekiwania.

27

Temp.źródła we. za wysoka
Temperatura zewnętrzna poza dopuszczalnym
zakresem (temperatura dopływu powietrza > 35 °C).
Prace zostaje automatycznie wznowiona przy
odpowiedniej temperaturze zewnętrznej.
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Temp.zewn.za niska w jednostce zewnętrznej
Temperatura zewnętrzna poza dopuszczalnym
zakresem (temperatura dopływu powietrza < 20 °C)

Usterki z tymczasowym wyłączeniem

Pompa ciepła jest chwilowo wyłączana i samoczynnie
uruchamia się ponownie po ustaniu lub usunięciu przyczyny usterki.
W zależności od usterki pompa ciepła automatycznie
uruchamia się ponownie po 5 bądź 60 minutach.
Kod
usterki

Jeżeli usterka wystąpi dwukrotnie z rzędu, pompę
ciepła będzie można ponownie włączyć najwcześniej po upływie 60 min.

Ciśn. czynnika ziębniczego zbyt wysokie
Pompa ciepła może uruchomić się dopiero, gdy
ciśnienie czynnika chłodniczego będzie niskie.
Pompa ciepła może zacząć pracę najwcześniej po
60 minutach czasu oczekiwania.

Tab. 5.2 Usterki z tymczasowym wyłączeniem
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Prace zostaje automatycznie wznowiona przy
odpowiedniej temperaturze zewnętrznej
64

Brak komunikacji z jednostką zewnętrzną
Jednostka zewnętrzna: Sprawdzić bezpiecznik i
przewód

89

Usterka wentylatora
Sprawdź drogę powietrza jednostki zewnętrznej

Tab. 5.2 Usterki z tymczasowym wyłączeniem (kontynuacja)

5.5

Usterki z trwałym wyłączeniem

Mogą wystąpić usterki, które prowadzą do wyłączenia
pompy ciepła.

i

Tylko instalator może usunąć przyczynę
usterki opisanej poniżej i wykasować pamięć
usterek.

Ekran podstawowy znika i na wyświetlaczu widoczny jest
komunikat usterki.
Tryb awaryjny
W zależności od rodzaju usterki instalator może zadecydować, że pompa ciepła do usunięcia przyczyny usterki
będzie pracowała w trybie awaryjnym z wykorzystaniem
zintegrowanego ogrzewania elektrycznego lub zewnętrznego urządzenia grzewczego. Jeżeli możliwy jest tryb
awaryjny (¬ tab. 5.3), tzn. dogrzewanie elektryczne lub
zewnętrzne urządzenie grzewcze zostało odblokowane
dla trybu awaryjnego, instalator może aktywować je dla
trybu grzewczego, podgrzewania ciepłej wody użytkowej
lub obu tych funkcji.
Poniżej komunikatu usterki pojawiają się następujące
parametry:
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– Wyzerować (TAK/NIE)
Kasuje komunikat usterki i odblokowuje pracę sprężarki.
– Priorytet CWU (TAK/NIE)
Odblokowuje ogrzewanie dodatkowe do podgrzewania
ciepłej wody użytkowej.
– Priorytet CO (TAK/NIE)
Odblokowuje ogrzewanie dodatkowe dla obiegów centralnego ogrzewania.
Kod usterki

Tekst komunikatu/opis usterki

Tryb
awaryjny

32

Usterka źródła czujnik T8

możliwy

Kod usterki

Tekst komunikatu/opis usterki

60

Ochr.antymroz.źródła ciep., kontrola
wyjścia źródła

Usterka czujnika ciśnienia CO

62

Usterka czujnika ciśnienia źródła

Ochr.antymroz.źródła ciep., kontrola
wyjścia źródła

możliwy

Usterka 22 wystąpiła trzy razy z rzędu
72

Temperatura zasilania za wys.dla ogrz.
podłog.

_

Temp. zasilania przez 15 min. wyższa
od ustawionej wartości. Usterka czujnika lub regulatora.

niemożliwy
81

Zwarcie w czujniku ciśnienia
34

możliwy

Usterka 20 wystąpiła trzy razy z rzędu

Zwarcie w czujniku
33

Tryb
awaryjny

Ciśn. czynnika ziębniczego zbyt wysokie

możliwy

możliwy
Usterka 27 wystąpiła trzy razy z rzędu

Zwarcie w czujniku ciśnienia
40

Usterka czujnik T1

możliwy

83

Zwarcie w czujniku
41

Usterka źródła czujnik T3

Usterka 28 wystąpiła trzy razy z rzędu
84

Usterka czujnik T5

możliwy

Zwarcie w czujniku
43

Usterka czujnik T6

możliwy

możliwy

Zwarcie w czujniku
42

Ciśn. czynnika ziębniczego zbyt niskie
- skontroluj źródło

Ciśn. czynnika ziębniczego
poza zakresem

możliwy

Usterka 29 wystąpiła trzy razy z rzędu
85

Usterka pompy obiegu grzewczego

_

możliwy
Zwarcie lub praca na sucho

Zwarcie w czujniku
44

Usterka czujnika zewnętrznego AF

86

Usterka pompy glikolowej

możliwy

możliwy
Zwarcie lub praca na sucho

Zwarcie w czujniku
45

Usterka czujnik Tzasobn SP

90
możliwy

Zwarcie w czujniku
46

Usterka czujnik VF1

Usterka czujnik Tp RF1

możliwy

Zwarcie w czujniku
48

Usterka czujnik Tz VF2
Zwarcie w czujniku

91
Możliwe jest
podgrzewanie ciepłej
wody użytkowej

52

Czujniki nie odpowiadają schematowi
hydraulicznemu

_

54

Usterka czujnik T9

możliwy

55

Usterka czujnik T10

Ciśnienie źródła zbyt niskie

możliwy

Ciśnienie < 0,2 bar
Pompa ciepła wyłącza się i samoczynnie rozpoczyna pracę, kiedy ciśnienie
wzrośnie powyżej 0,4 bar, lub gdy
otwiera się ew. wyłącznik ciśnieniowy
solanki.
94

Zwarcie w czujniku

_

Ciśnienie < 0,5 bar
Pompa ciepła wyłącza się i samoczynnie rozpoczyna pracę (jednostka
zewnętrzna przechodzi na tryb czuwania), kiedy ciśnienie wzrośnie powyżej
0,7 bar.

możliwy

Zwarcie w czujniku
47

Za niskie ciśnienie w instalacji grzewczej

Brak jednej lub dwóch faz - skontroluj
bezpieczniki

możliwy

Brak jednej lub więcej faz.
możliwy

Tab. 5.3 Usterki z trwałym wyłączeniem (kontynuacja)

Zwarcie w czujniku
56

Usterka ogranicznika temperatury w
odmrażaczu

możliwy

Tab. 5.3 Usterki z trwałym wyłączeniem
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Kod
usterki
95

Tekst komunikatu/opis usterki
Nieprawidłowy kierunek obrotu
spręż. - zamień fazy

Tryb
awaryjny
możliwy

Nieprawidłowa kolejność faz
96

Błąd czujnika ciśnienia
Obieg chłodzący

możliwy

Zwarcie w czujniku ciśnienia.
Tab. 5.3 Usterki z trwałym wyłączeniem (kontynuacja)

5.6

Samodzielne usuwanie usterek

Oprócz usterek powodujących pojawienie się komunikatu
usterki na wyświetlaczu jednostki wewnętrznej, istnieje
niewiele usterek instalacji grzewczej, które można samodzielnie usunąć.
Objawy usterki

Możliwa
przyczyna

Szumy w obiegu grzew- Powietrze w
czym
obiegu grzewWytwarzana za mała
czym
ilość ciepła,
obniżanie się ciśnienia
w obiegu grzewczym

Usuwanie
Odpowietrzyć
obieg grzewczy

Tab. 5.4 Usterki, które mogą być usuwane przez użytkownika

Jeżeli nie mogą Państwo samodzielnie odpowietrzyć
obiegu grzewczego ogrzewania podłogowego, należy
powiadomić instalatora.
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Przestrzeganie wymagań dotyczących miejsca
montażu

Jednostka wewnętrzna
Miejsce ustawienia musi być suche i zabezpieczone
przed mrozem.
> Nie wprowadzać później żadnych zmian konstrukcyjnych, których skutkiem jest zmniejszenie kubatury
pomieszczenia lub zmiana temperatury w miejscu
montażu jednostki wewnętrznej.

Jednostka zewnętrzna

a

b

Niebezpieczeństwo!
Ryzyko obrażeń ciała wskutek oblodzenia
ziemi!
Powietrze po stronie wylotu jednostki
zewnętrznej jest chłodniejsze, niż powietrze w
otoczeniu. Po stronie wylotu, w odległości do
ok. 3 m przy temperaturach zewnętrznych
< 5 °C może osadzać się lód. W przypadku osadzania się lodu na ziemi można się poślizgnąć.
> Zwrócić uwagę, że po stronie wylotu jednostki zewnętrznej może osadzać się lód.
> Zadbać, aby po stronie wylotu jednostki
zewnętrznej nie znajdowały się żadne osoby.
Ostrożnie!
Ryzyko uszkodzeń i zakłóceń działania
wskutek intensywnych opadów śniegu!
Obszar wlotu i wylotu powietrza jednostki
zewnętrznej musi być zawsze wolny, aby była
zapewniona niczym nieutrudniona cyrkulacja
powietrza.
> W zimie należy usuwać śnieg, którego
wysokość przekracza podstawę jednostki
zewnętrznej.
> W przypadku opadów śniegu w zimie należy
utrzymywać kratownicę w stanie wolnym
od śniegu.

W bezpośrednim sąsiedztwie w promieniu 3 m od wylotu
nie mogą znajdować się żadne drogi publiczne.
> Zachować typowe, wymagane przepisami odstępy
minimalne, np. od:
– zarośli,
– ścian,
– płotów,
– otwartego ognia i żaru,
– placów zabaw.
> Usuwać roślinność ze strefy wlotu i wylotu powietrza
jednostki zewnętrznej.

40

> Należy uwzględnić, że podczas eksploatacji jednostka
zewnętrzna emituje hałas, który może być dodatkowo
wzmacniany przez powierzchnie sztywne akustycznie.
Wartości te są zależne od mocy pompy ciepła:
– VWL 62/3 S: 54 dB(A)
– VWL 82/3 S: 61 dB(A)
– VWL 102/3 S: 68 dB(A)
Regulator jednostki wewnętrznej umożliwia dokonanie
ustawień w celu zmniejszenia hałasu (¬ rozdz. 4.12,
menu 5).
> Dobrać ustawienie w taki sposób, aby były spełnione
wartości emisji hałasu poza budynkami określone w
przepisach krajowych (¬ rys. 6.1 - 6.3 i tab. 6.1).
dB(A)

6.1

Czyszczenie i konserwacja
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Rys. 6.1 Poziom hałasu jednostki zewnętrznej w dB(A) w zależności od odległości i prędkości obrotowej wentylatora
VWL 62/3 S w przypadku ustawienia na otwartym
terenie
dB(A)
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Rys. 6.2 Poziom hałasu jednostki zewnętrznej w dB(A) w zależności od odległości i prędkości obrotowej wentylatora
VWL 82/3 S w przypadku ustawienia na otwartym
terenie
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Rys. 6.3 Poziom hałasu jednostki zewnętrznej w dB(A) w zależności od odległości i prędkości obrotowej wentylatora
VWL 102/3 S w przypadku ustawienia na otwartym
terenie

Obszar według
instrukcji technicznej
dot. hałasu*

Dopuszczalny poziom hałasu w ciągu dnia
(6:00 - 22:00)

Dopuszczalny poziom hałasu w nocy
(22:00 - 6:00)

Wartości imisji nie mogą być przekraczane przez
krótki czas o ponad 30 dB(A).

Wartości imisji nie mogą być przekraczane przez
krótki czas o ponad 20 dB(A).

Tereny przemysłowe

70 dB(A)

70 dB(A)

Tereny uprzemysłowione

65 dB(A)

50 dB(A)

Tereny z przewagą
zabudowy mieszkaniowej

55 dB(A)

40 dB(A)

Tereny zabudowy
mieszkaniowej

50 dB(A)

35 dB(A)

Tab. 6.1 Poziomy hałasu dla różnych terenów - imisja poza
budynkami według instrukcji technicznej dot. hałasu
(przykład)
* Instrukcja techniczna dotycząca ochrony przed hałasem zawiera
ogólne przepisy obowiązujące w Republice Federalnej Niemiec,
która służy ochronie ogółu i sąsiedztwa przed szkodliwym wpływem hałasu.

6.2

Czyszczenie i pielęgnacja systemu pompy
ciepła

Jednostka wewnętrzna

b

Ostrożnie!
Ryzyko uszkodzenia w wyniku
niewłaściwego sposobu czyszczenia!
Środki szorujące lub czyszczące mogą zanieczyścić odzież.
> Czyścić obudowę pompy ciepła nawilżoną
ściereczką z dodatkiem niewielkiej ilości
mydła.

Instrukcja obsługi geoTHERM plus 0020133163_00
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Jednostka zewnętrzna

e

Niebezpieczeństwo!
Ryzyko porażenia prądem!
Jednostka zewnętrzna ma własne, oddzielne
zasilanie i jej zasilanie nie zostaje automatycznie wyłączone w przypadku odłączenia jednostki wewnętrznej.
> Przed przystąpieniem do prac związanych z
czyszczeniem lub konserwacją należy
zawsze wyłączyć dopływ prądu jednostek
zewnętrznych.
> Zasilanie elektryczne należy zabezpieczyć
przed niezamierzonym włączeniem.

Jednostkę zewnętrzną wolno czyścić tylko z całkowicie
zamkniętą obudową.
Jednostka zewnętrzna jest zabezpieczona przed rozpryskami wody i można ją myć rozproszonym strumieniem
wody pod niskim ciśnieniem.

b

Ostrożnie!
Ryzyko uszkodzenia w wyniku niewłaściwego sposobu czyszczenia!
Myjki wysokociśnieniowe mogą spowodować
uszkodzenie blaszek wymiennika ciepła za
kratownicą.
> Podczas czyszczenia używać wyłącznie
rozproszonego strumienia o obniżonym
ciśnieniu.

> Obudowę należy myć gąbką nasączoną wodą (o temperaturze maks. 70 °C) oraz środkami czyszczącymi
dostępnymi w handlu niezawierającymi substancji
ściernych, zmieszanymi z wodą przy stężeniu maks.
2 %. Nie używać środków czyszczących do urządzeń
sanitarnych, zawierających chlor lub amoniak!

6.3

Konserwacja systemu pompy ciepła

W odróżnieniu od źródeł ciepła na bazie kopalnych
nośników energii, w przypadku pompy ciepła geoTHERM
firmy Vaillant nie są konieczne czasochłonne prace konserwacyjne.
Warunkiem trwałości, bezpieczeństwa pracy i niezawodności pracy oraz długiej żywotności urządzenia jest
regularny przegląd / konserwacja urządzenia przeprowadzane przez wykwalifikowanego i autoryzowanego instalatora.
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a

Niebezpieczeństwo!
Niebezpieczeństwo obrażeń i uszkodzenia
przedmiotów spowodowanych nieprawidłową
konserwacją i naprawą!
Zaniedbanie lub nieprawidłowe dokonanie
prac konserwacyjnych może negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo eksploatacji systemu
pompy ciepła.
> Nie należy samodzielnie przeprowadzać
prac konserwacyjnych lub napraw systemu
pompy ciepła.
> W tym celu należy skorzystać z usług autoryzowanego instalatora.

Firma Vaillant zaleca zawarcie w tym celu umowy serwisowej.
Aby zapewnić wszystkie funkcje pompy ciepła geoTHERM
marki Vaillant i nie modyfikować stanu seryjnego urządzenia, przy pracach przeglądowo-konserwacyjnych wolno
używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych marki
Vaillant!

6.3.1

Kontrola ciśnienia napełnienia instalacji
grzewczej

Ciśnienie napełnienia instalacji grzewczej można odczytać
na regulatorze pompy ciepła (jednostka wewnętrzna)
(¬ rozdz. 4.8, menu 1). Ciśnienie w instalacji grzewczej
powinno wynosić od 1 do 2 bar. Jeżeli ciśnienie wody
spada poniżej 0,5 bar, jednostka wewnętrzna zostaje automatycznie wyłączona, jednostki zewnętrzne przełączają się
na tryb czuwania i sygnalizowany jest komunikat usterki.
> Poziom napełnienia instalacji grzewczej po pierwszym
uruchomieniu należy kontrolować codziennie przez
tydzień, a następnie co pół roku.

b

Ostrożnie!
Ryzyko uszkodzenia spowodowane przez
wydostającą się wodę!
Nieszczelności grożą wyciekiem wody i uszkodzeniami.
> W razie nieszczelności przewodów ciepłej
wody natychmiast zamknąć zawór odcinający dopływ zimnej wody.
> W razie nieszczelności obiegu grzewczego
wyłączyć pompę ciepła. Wyłączyć bezpieczniki automatyczne jednostki wewnętrznej i
jednostek zewnętrznych.
> Zlecić instalatorowi usunięcie
nieszczelności.
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i

Zawór odcinający zimnej wody nie wchodzi w
zakres dostawy systemu pompy ciepła. Użytkownik musi je zainstalować we własnym
zakresie z pomocą uprawnionego instalatora.
Instalator powinien wskazać użytkownikowi
lokalizację zaworu oraz wyjaśnić, w jaki sposób należy z nimi postępować.

b

Ostrożnie!
Ryzyko uszkodzeń i zakłóceń działania
wskutek dolewania czystej wody!
Dolewanie czystej wody może spowodować
osadzanie się lodu w obiegu solanki wskutek
gorszej ochrony przed zamarzaniem.
> Jeżeli poziom solanki jest za niski, należy
zlecić uzupełnienie solanki instalatorowi.

> Jeżeli ciśnienie napełnienia spada poniżej 0,5 bar,
należy powiadomić instalatora, ab uzupełnił wodę
grzewczą i zwiększył ciśnienie napełnienia.

b

6.3.2

Ostrożnie!
Ryzyko uszkodzenia dla urządzenia i instalacji wskutek wysokiej zawartości wapnia,
silnego działania korozyjnego lub dodatków
chemicznych w wodzie wodociągowej!
Nieodpowiednia woda wodociągowa może
spowodować uszkodzenia uszczelek i membran, zablokowanie elementów urządzeń i
instalacji, przez które przepływa woda oraz
głośną pracę ogrzewania.
> Jeżeli konieczne jest uzupełnienie wody w
instalacji grzewczej lub jej opróżnienie i
ponowne napełnienie, należy koniecznie
zasięgnąć informacji u instalatora, który
zamontował urządzenie Vaillant.
> W niektórych wypadkach należy zbadać i
uzdatnić wodę grzewczą. Instalator można
udzielić fachowych informacji na ten temat.

Kontrola poziomu i ciśnienia obiegu solanki

b

b

Ostrożnie!
Niebezpieczeństwo uszkodzenia przez
wydostającą się solankę!
Nieszczelności grożą wyciekiem solanki i
uszkodzeniami.
> W przypadku nieszczelności w obiegu
solanki wyłączyć system pompy ciepła.
Wyłączyć bezpieczniki automatyczne jednostki wewnętrznej i jednostek zewnętrznych.
> Zlecić instalatorowi usunięcie
nieszczelności.

Rys. 6.4 Poziom napełnienia zbiornika wyrównawczego solanki

Jeżeli w pierwszym miesiącu po uruchomieniu poziom
solanki nieznacznie spadnie, jest to normalne zjawisko.
Poziom napełnienia może się wahać zależnie od temperatury źródła ciepła. Nie może on jednak nigdy spaść tak
bardzo, że nie będzie on widoczny w zbiorniku wyrównawczym solanki, ponieważ w tym wypadku do obiegu
solanki dostanie się powietrze.
> Regularnie sprawdzać poziom, wzgl. ciśnienie solanki
w obiegu. Ciśnienie napełnienia obiegu solanki ("Ciśn.
źródła") można odczytać na regulatorze pompy ciepła
(jednostka wewnętrzna) (¬ rozdz. 4.8, menu 1).
Ciśnienie napełnienia powinno wynosić od 1 do 2 bar.
Jeżeli ciśnienie solanki spada poniżej 0,2 bar, jednostka
wewnętrzna zostaje automatycznie wyłączona, jednostki
zewnętrzne przełączają się na tryb czuwania i sygnalizowany jest komunikat usterki.

Ostrożnie!
Ryzyko uszkodzenia wskutek braku solanki!
Za niski poziom napełnienia solanki może spowodować uszkodzenie pompy ciepła (jednostki
wewnętrznej).
> Poziom napełnienia solanką po pierwszym
uruchomieniu należy kontrolować codziennie przez tydzień, a następnie co pół roku.
> Napełnianie instalacji solanką to czynność
zastrzeżona dla instalatora.
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7

Recykling i usuwanie odpadów

Zarówno pompa ciepła, jak i wszystkie części wyposażenia oraz opakowanie transportowe są wykonane głównie
z surowców nadających się do recyklingu i nie należy ich
wyrzucać do pojemników na odpady domowe.

b

7.3

Usuwanie solanki

a

Niebezpieczeństwo!
Ryzyko wybuchu i poparzenia!
Solanka zawierająca etanol jest łatwopalna w
postaci ciekłej lub gazowej. Mogą tworzyć się
wybuchowe mieszanki oparów i powietrza.
> Nie zbliżać się z gorącymi przedmiotami,
iskrami, otwartym płomieniem lub gorącymi
powierzchniami.
> W razie przypadkowego wycieku dokładnie
przewietrzyć pomieszczenie.
> Zapobiegać tworzeniu się mieszanin oparów i powietrza. Pojemnik z ciekłą solanką
musi być stale zamknięty.
> Przestrzegać karty charakterystyki bezpieczeństwa dołączonej do solanki.

a

Niebezpieczeństwo!
Ryzyko obrażeń wskutek kontaktu z
niebezpiecznymi substancjami!
Solanka, w której skład wchodzi glikol etylenowy, jest szkodliwa dla zdrowia.
> Unikać kontaktu ze skórą i oczami.
> Unikać wdychania, nie połykać.
> Nosić rękawice i okulary ochronne.
> Przestrzegać karty charakterystyki bezpieczeństwa dołączonej do solanki.

Ostrożnie!
Ryzyko skażenia środowiska wskutek niefachowej utylizacji!
Niefachowa utylizacja czynnika chłodniczego
może spowodować skażenie środowiska.
> Należy zadbać, aby czynnik chłodniczy i
solanka były usuwane wyłącznie przez
wykwalifikowanych pracowników.

> Należy uwzględnić obowiązujące przepisy krajowe.

7.1

Usuwanie opakowania

Utylizację opakowania transportowego należy powierzyć
firmie specjalistycznej, która zainstalowała urządzenie.

7.2

Usuwanie systemu pompy ciepła
Jeżeli pompa ciepła opatrzona jest tym
znakiem, oznacza to, że zużytej pompy
nie wolno wyrzucać do pojemników na
odpady domowe.

> Zużyte urządzenie Vaillant oraz ewentualne części
wyposażenia należy wtedy poddać odpowiedniemu
recyklingowi zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Ponieważ ten system pompy ciepła firmy Vaillant nie
podlega ustawie o wprowadzaniu do obrotu, odbiorze i
ekologicznej utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych (niemiecka ustawa w sprawie urządzeń elektrycznych i elektronicznych ElektroG), nie jest możliwy
bezpłatny recykling w komunalnym punkcie składowania
surowców wtórnych.
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> Solankę należy przekazać np.: do odpowiedniego
wysypiska odpadów lub spalarni odpadów z zachowaniem miejscowych przepisów.
> W przypadku ilości płynu poniżej 100 l należy skontaktować się z miejscowym zakładem oczyszczania lub z
mobilnym punktem odbioru.

7.4

Usuwanie czynnika chłodniczego

Pompa ciepła Vaillant (jednostka wewnętrzna) jest napełniona czynnikiem chłodniczym R 407 C.

a

Niebezpieczeństwo!
Ryzyko obrażeń wskutek kontaktu z
czynnikiem chłodniczym!
Dotknięcie wyciekającego czynnika chłodniczego może prowadzić do odmrożeń.
> W przypadku wycieku czynnika chłodniczego, nie dotykać podzespołów pompy ciepła (jednostki wewnętrznej).
> Nie wdychać oparów lub gazów wydostających się z nieszczelności obiegu chłodniczego.
> Unikać kontaktu czynnika chłodniczego ze
skórą lub oczami.
> W przypadku kontaktu ze skórą lub oczami
skontaktować się z lekarzem.
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b

Ostrożnie!
Ryzyko skażenia środowiska!
Ta pompa ciepła zawiera czynnik chłodniczy
R 407 C. Czynnik chłodniczy nie może dostać
się do atmosfery. R 407 C jest zarejestrowanym w protokole z Kioto fluorowym gazem
cieplarnianym ze wskaźnikiem GWP 1653
(GWP = Global Warming Potential).
> Utylizację czynnika chłodniczego zlecać
tylko wykwalifikowanemu personelowi.
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8 Gwarancja i serwis

8
8.1

Gwarancja i serwis
Gwarancja

Warunki gwarancji fabrycznej firmy Vaillant są zawarte
w karcie gwarancyjnej.
8.2

Serwis

W przypadku pytań dotyczących instalacji urządzenia lub
spraw serwisowych, prosimy o kontakt z
Infolinią Vaillant: 0 801 804 444
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9
9.1

Dane techniczne
Dane techniczne jednostki wewnętrznej

Oznaczenie

Jednostka
miary

Typ

–

System pompy ciepła powietrze-woda

Zastosowanie

–

Systemy pomp ciepła przeznaczone są do wykorzystywania w gospodarstwach domowych jako urządzenia grzewcze w zamkniętych instalacjach centralnego ogrzewania
wodnego i dla obiegów przygotowania ciepłej wody użytkowej.
Eksploatacja pompy grzewczej poza warunkami granicznymi powoduje wyłączenie
pompy ciepła przez wewnętrzne układy regulacji i zabezpieczenia.

Bezpiecznik, zwłoczny

A

Pobór mocy elektrycznej
- min. przy A-5/W25
- maks. przy A35/W60
- dogrzewanie el.

kW
kW
kW

Zintegrowany zasobnik ciepłej
wody użytkowej
- pojemność
- maks. ciśnienie robocze
- maks. temperatura z pompą ciepła
- maks. temp. z pompą ciepła i
dogrzewaniem el.
- czas podgrzewania zasobnika ciepłej wody użytkowej
- straty postojowe zasobnika ciepłej
wody użytkowej
Obieg czynnika chłodniczego
- rodzaj czynnika chłodniczego
Parametry wydajności systemu
pompy ciepła

VWL 62/3 S

VWL 102/3 S

3 x 16

3 x 16

3 x 16

1,4
2,9
6

2,0
3,6
6

2,2
4,3
6

l
MPa (bar)
°C
°C

h:min
W/24 h

VWL 82/3 S

175
1 (10)
55
75

01:24
45

-

01:07
45

00:50
45

R 407 C

Poniższe parametry dotyczą nowych urządzeń z czystymi wymiennikami ciepła.

A2/W35
- moc grzewcza
- pobór mocy
- Współczynnik efektywności /Coefficient of Performance EN 14511

kW
kW
-

5,7
1,5
3,90

7,4
1,8
4,00

9,6
2,5
3,90

A2/W55
- moc grzewcza
- pobór mocy
- Współczynnik efektywności /Coefficient of Performance EN 14511

kW
kW
-

5,2
2,1
2,50

7,2
2,7
2,70

8,8
3,5
2,50

A7/W35
- moc grzewcza
- pobór mocy
- Współczynnik efektywności /Coefficient of Performance EN 14511

kW
kW
–

6,4
1,5
4,30

8,4
1,9
4,50

10,3
2,4
4,30

45

46

47

Poziom hałasu w przypadku
A7/W35 wg EN 12102
Miejsce montażu
– dopuszczalna temperatura otoczenia

dB(A)

°C

7 - 25

Tab. 9.1 Dane techniczne jednostki wewnętrznej
Legenda
A2/W35:
A = Air (powietrze)
2= 2°C
W = woda grzewcza
35
35 ° C
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9 Dane techniczne

9.2

Dane techniczne jednostki zewnętrznej

Oznaczenie

Jednostka
miary

Współpraca z pompami

VWL 10/3 /SA
VWL 62/3 S

Liczba jednostek zewnętrznych
Bezpiecznik, zwłoczny

Obieg solanki
- maks. ciśnienie robocze
- min. temperatura na zasilaniu
solanka zimna - jednostka
zewnętrzna
– maks. temperatura na zasilaniu
solanka zimna - jednostka
zewnętrzna

VWL 102/3 S

1
A

3 x 10

Napięcie znamionowe
– napięcie
Pobór mocy elektrycznej
- maks. łącznie
- odmrażacz
- układ sterowania / wentylator
– wyposażenie opcjonalne

VWL 82/3 S

3/N/PE 400 V 50 Hz

kW
kW
kW
kW

6,5
maks. 6,0
maks. 0,3
maks. 0,2

MPa (bar)
°C

0,3 (3)
- 23

°C

18

Miejsce montażu
– dopuszczalna temperatura otoczenia w miejscu ustawienia
– podczas eksploatacji

Na zewnątrz
°C
°C

Poziom hałasu w przypadku
A7/W35 wg EN 12102

dB(A)

45

51

53

Maks. poziom hałasu przy temp.
zewnętrznej < 2 °C
bez aktywnej redukcji hałasu

dB(A)

54

61

68

Maks. poziom hałasu przy temp.
zewnętrznej < 2 °C z aktywną redukcją hałasu (40%)

dB(A)

49

52

54

-25 ... 40
-20 ... 35

Tab. 9.2 Dane techniczne jednostki zewnętrznej
Legenda
A7/W35:
A = Air (powietrze)
7= 7°C
W = woda grzewcza
35 = 35 ° C
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Słowniczek

Słowniczek
Bakterie Legionella
Bakterie Legionella żyją w wodzie, szybko się namnażają
i powodują poważne choroby płuc. Występują one tam,
gdzie podgrzana woda zapewnia im optymalne warunki
do rozmnażania. Krótkotrwale podgrzanie wody do temperatury powyżej 60 °C zabija bakterie Legionella.
Funkcja zabezpieczenia przed zamarzaniem
Funkcja zabezpieczenia przed zamarzaniem chroni instalację grzewczą i mieszkanie przed szkodami, spowodowanymi
przez mróz. Jest aktywna również w trybie pracy "Wyłącz.".
Funkcja ochrony przed zamarzaniem kontroluje
temperaturę zewnętrzną. Jeśli temperatura zewnętrzna
spadnie poniżej 3 °C, na ok. 10 min. włączana jest pompa
obiegu grzewczego, a po dalszych 10 do 60 min. (zależnie od wartości temperatury zewnętrznej) wyłączana.
Jeżeli temperatura zasilania obiegu grzewczego jest niższa, niż 13 °C, załącza się urządzenie grzewcze. Zadana
temperatura pokojowa jest regulowana na 5 °C. Jeżeli
temperatura zewnętrzna wzrasta powyżej 4 °C, kontrola
temperatury zewnętrznej nadal pozostaje aktywna, a
pompa ogrzewania i urządzenie grzewcze zostają wyłączone. Jeżeli temperatura zewnętrzna spada poniżej
-20 °C, włącza się urządzenie grzewcze. Zadana temperatura pokojowa jest regulowana na 5 °C.
HK2
HK2 oznacza obieg CO 2, który jest obiegiem dodatkowym oprócz obiegu 1 znajdującego się wewnątrz urządzenia. Jest to pierwszy obieg grzewczy Państwa
instalacji grzewczej.
Krzywa grzewcza
Krzywa grzewcza przedstawia zależność między temperaturą zewnętrzną i temperaturą zasilania. Poprzez
wybór krzywej grzewczej, można wpływać na temperaturę zasilania instalacji grzewczej, a przez to na temperaturę w pomieszczeniu.
Na rys. 1 są pokazane możliwe krzywe grzewcze dla
zadanej temperatury pokojowej 20 °C.
Jeżeli została wybrana np. krzywa grzewcza 0.4, to przy
temperaturze zewnętrznej 15 °C temperatura zasilania
będzie regulowana na 40 °C.
Temp.zasilania
w °C
4.0 3.5 3.0 2.5
70

2.0 1.8

Krzywe grzewcze
1.2
1.5
1.0
0.8

60
50
40

0.6
0.4

30

0.2
0.1
15

10

5

0

-5

-10

-15

-20

Temp.zasilania
w °C
70
60
50
0.4

40
22 30
20
15
10
Zadana
Oś
a
18
temperatura
pokojowa

5

0

-5

-10

-15

-20

Temperatura zewn. w °C

Rys. 2 Równoległe przesunięcie krzywej grzewczej

Jeżeli jest wybrana krzywa grzewcza 0.4, a dla zadanej
temperatury pokojowej zostanie ustawione nie 20 °C, a
21 °C, wtedy krzywa grzewcza przesuwa się tak, jak to
jest pokazane na rys. 2. Na nachylonej o 45° osi a
krzywa grzewcza jest równolegle przesunięta odpowiednio do wartości zadanej temperatury pokojowej. Oznacza
to, że przy temperaturze zewnętrznej -15 °C temperatura
zasilania zostanie wyregulowana 45 °C.
Obieg grzewczy
Obieg grzewczy to zamknięty obieg przewodów i odbiorników ciepła (np. grzejników). Podgrzana woda z urządzenia grzewczego przepływa do obiegu grzewczego i
powraca jako schłodzona woda do urządzenia grzewczego.
Instalacja grzewcza posiada zwykle przynajmniej jeden
obieg grzewczy. Mogą jednak być podłączone dodatkowe
obiegi grzewcze, np. do zasilania wielu mieszkań lub
dodatkowego ogrzewania podłogowego.
Odbiornik DCF
Odbiornik DCF odbiera radiowy sygnał czasu z nadajnika
DCF77 (D-Niemcy C-nadajnik na falach długich
F-Frankfurt 77). Sygnał czasu umożliwia automatyczne
ustawienie czasu zegarowego w regulatorze oraz umożliwia automatyczne przełączanie między czasem letnim a
zimowym. Sygnał DCF nie jest dostępny we wszystkich
krajach.
Pompa cyrkulacyjna
Po otwarciu zaworu ciepłej wody, w zależności od długości przewodu, do momentu, gdy zacznie wypływać ciepła
woda, może minąć trochę czasu. Pompa cyrkulacyjna
pompuje ciepłą wodę w obiegu ciepłej wody. Dzięki temu
przy otwieraniu zaworu ciepłej wody, woda ciepła
natychmiast jest do dyspozycji. Dla pompy cyrkulacyjnej
mogą być zaprogramowane przedziały czasowe.
Przedział czasowy
Dla ogrzewania, przygotowania ciepłej wody użytkowej
oraz pompy cyrkulacyjnej na każdy dzień można
zaprogramować trzy przedziały czasowe.

Temperatura zewn. w °C
Rys. 1 Wykres krzywych grzewczych
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Przykład:
Przedział czasowy 1: Pn 09:00 - 12:00
Przedział czasowy 2: Pn 15:00 - 18:30
Przy instalacji grzewczej każdemu przedziałowi czasowemu przyporządkowana jest wartość zadana.
Przy przygotowywaniu ciepłej wody użytkowej, dla
wszystkich przedziałów czasowych obowiązuje jedna
temperatura zadana wody.
W przypadku pompy cyrkulacyjnej przedział czasowy
wyznacza godziny jej pracy.
W trybie automatycznym regulacja jest dokonywana
odpowiednio do ustawień okna czasowego.

Zadana temperatura pokojowa
Zadaną temperaturą pokojową jest temperatura, która
ma panować w mieszkaniu i która jest zadawana regulatorem. Urządzenie grzewcze pozostaje włączone tak
długo, dopóki wytworzona w nim temperatura nie osiągnie wartości zadanej temperatury pokojowej. Zadana
temperatura pokojowa jest wartością orientacyjną dla
regulacji temperatury zasilania według krzywej grzewczej.

Przygotowanie ciepłej wody użytkowej
Woda w zasobniku ciepłej wody użytkowej jest podgrzewana przez urządzenie grzewcze do zadanej temperatury. Kiedy temperatura w zasobniku ciepłej wody użytkowej spada poniżej określonej wielkości, woda znów jest
podgrzewana do zadanej temperatury. W celu podgrzania zawartości zasobnika można zaprogramować przedziały czasowe.
Regulacja pogodowa
Temperatura zewnętrzna jest mierzona oddzielnym czujnikiem, zainstalowanym na zewnątrz i jest wysyłana do
regulatora. Przy niższych temperaturach zewnętrznych
regulator zapewnia w ten sposób większą moc grzewczą,
a przy wyższych temperaturach zewnętrznych mniejszą
moc grzewczą.
Temperatura obniżona
Temperatura obniżona to jest temperatura, do której
ogrzewanie obniża temperaturę wewnętrzną w okresach
między zaprogramowanymi przedziałami czasowymi.
Temperatura pokojowa
Temperatura pokojowa to temperatura faktycznie mierzona w mieszkaniu.
Temperatura wody grzewczej na zasilaniu
Urządzenie grzewcze podgrzewa wodę, która jest pompowana przez instalację grzewczą. Temperatura tej ciepłej wody na wyjściu z urządzenia grzewczego nosi
nazwę "temperatury zasilania".
Temperatura zasilania
Patrz: Temperatura zasilania instalacji grzewczej.
Tryb pracy
Za pomocą trybów pracy określa się, w jaki sposób ma
być regulowana instalacja grzewcza oraz przygotowywanie ciepłej wody użytkowej, np. w trybie automatycznym
lub ręcznie.
Wartości zadane
Wartości zadane to wartości pożądane, które są ustawiane w regulatorze, np. zadana temperatura pokojowa
lub zadana temperatura ciepłej wody użytkowej.
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