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1 Wskazówki dotyczące dokumentacji

Poniższe wskazówki są przewodnikiem po całej dokumenta-
cji. W połączeniu z niniejszą instrukcją obsługi obowiązują 
dodatkowe dokumenty. 
Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za szkody spowodo-
wane nieprzestrzeganiem tych instrukcji.

Pompy ciepła Vaillant geoTHERM exclusiv ze zintegrowa-
nym zasobnikiem ciepłej wody użytkowej i dodatkową funk-
cją chłodzenia są określane w niniejszej instrukcji ogólnie 
jako pompy ciepła.

1.1 Przestrzeganie dokumentów dodatkowych

 > Należy przestrzegać wszystkich instrukcji obsługi dołą-
czonych do poszczególnych podzespołów układu.

1.2 Przechowywanie dokumentów

 > Przechowywać niniejszą instrukcję obsługi oraz wszystkie 
dokumenty dodatkowe w bezpiecznym miejscu, aby w 
razie potrzeby były one dostępne dla Państwa oraz 
wszystkich kolejnych użytkowników.

1.3 Zastosowane symbole

Poniżej objaśnione są zastosowane w tekście symbole.

i
Symbol przydatnej wskazówki i informacji

 >  Symbol czynności do wykonania

1.4   Zakres stosowalności instrukcji

Niniejsza instrukcja dotyczy wyłącznie:

Oznaczenie typu Numer katalogowy

Pompy ciepła solanka-woda

VWS 63/3 0010009076

VWS 83/3 0010009077

VWS 103/3 0010009078

1.1 Oznaczenia typu i numery katalogowe

 > 10-pozycyjny numer katalogowy pompy ciepła można 
odczytać z naklejki (¬ rys. 3.1, poz. 2), która znajduje się 
na dole z prawej strony osłony przedniej. Zaczyna się 
ona od 7 pozycji numeru seryjnego.

1.5 Znak CE

Dokumentacja znaku CE znajduje się w instrukcji instalacji.
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2 Wskazówki bezpieczeństwa

2.1 Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

 > Podczas obsługi pompy ciepła geoTHERM należy prze-
strzegać podstawowych wskazówek bezpieczeństwa oraz 
ostrzeżeń, które mogą występować przed opisem działa-
nia.

2.1.1  Klasyfikacja ostrzeżeń dotyczących 
wykonywanych czynności

Ostrzeżenia dotyczące wykonywanych czynności zostały 
sklasyfikowane za pomocą znaków i słów ostrzegawczych 
według stopnia niebezpieczeństwa:

Znak niebez-
pieczeństwa

Słowo 
ostrzegaw-
cze

Objaśnienie

a
Niebezpie-
czeństwo!

Bezpośrednie zagrożenie 
życia lub niebezpieczeń-
stwo odniesienia poważ-
nych obrażeń ciała

e
Niebezpie-
czeństwo!

Zagrożenie życia wskutek 
porażenia prądem elek-
trycznym

a
Ostrzeże-
nie!

Niebezpieczeństwo odnie-
sienia lekkich obrażeń ciała

b Ostrożnie!
Ryzyko strat materialnych 
lub zanieczyszczenia śro-
dowiska naturalnego

2.1 Znaczenie znaków i słów ostrzegawczych

2.1.2 Struktura ostrzeżeń

Ostrzeżenia można poznać po górnej i dolnej linii oddziela-
jącej. Są one zbudowane według następującej zasady: 

a
 Słowo ostrzegawcze!
Rodzaj i źródło niebezpieczeństwa!
Objaśnienie rodzaju i źródła niebezpieczeń-
stwa.

 > Działania podejmowane w celu uniknięcia 
niebezpieczeństwa.

2.2 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Pompy ciepła typu geoTHERM exclusiv firmy Vaillant 
zostały zbudowane zgodnie z aktualnym stanem techniki i 
obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa technicznego. W 
przypadku niefachowego lub niezgodnego z przeznacze-
niem użytkowania mogą jednak powstać zagrożenia dla 
zdrowia i życia użytkownika lub osób trzecich, wzgl. może 
dojść do uszkodzenia urządzeń lub innych strat material-
nych.
Pompa ciepła nie może być obsługiwana przez osoby (w tym 
dzieci) z ograniczonymi możliwościami fizycznymi, senso-
rycznymi lub psychicznymi lub przez osoby, nieposiadające 
doświadczenia i/lub wiedzy w tym zakresie, chyba że osoby 
takie będą pod nadzorem innych osób odpowiedzialnych za 
bezpieczeństwo lub uzyskają wskazówki na temat obsługi 
urządzenia.
Należy dopilnować, aby urządzenie nie stało się przedmio-
tem zabaw dzieci.
Pompy ciepła geoTHERM firmy Vaillant są przeznaczone 
wyłącznie do użytku domowego.
Urządzenia te są urządzeniami grzewczymi współpracują-
cymi z zamkniętymi obiegami ogrzewania grzejnikowego lub 
podłogowego oraz służą również do chłodzenia pasywnego 
oraz przygotowywania ciepłej wody użytkowej.
Wszelkie zastosowanie odbiegające od opisów w niniejszej 
instrukcji lub zastosowanie wykraczające poza zakres opi-
sany w niniejszym dokumencie jest niezgodne z przeznacze-
niem. Niezgodne z przeznaczeniem jest także każde bezpo-
średnie zastosowanie do celów komercyjnych i przemysło-
wych. Za wynikłe z tego powodu szkody Producent lub 
Dostawca produktu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności. 
Ryzyko spoczywa w całości na użytkowniku.
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem obejmuje:
 – przestrzeganie dołączonych instrukcji obsługi, instalacji i 

konserwacji produktu Vaillant oraz pozostałych części i 
podzespołów układu

 – przestrzeganie wszystkich warunków przeglądów i 
konserwacji podanych w instrukcjach.

Uwaga!
Zabrania się wszelkiego użytkowania niezgodnego z 
przeznaczeniem!

2.3 Wskazówki bezpieczeństwa

Podczas obsługi pompy ciepła geoTherm należy przestrze-
gać następujących wskazówek bezpieczeństwa i przepisów:

 > 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 pompy ciepła
Instalację, przeglądy/konserwację i naprawy pompy ciepła 
może wykonywać tylko wykwalifikowany instalator. Dodat-

2
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kowo musi on przestrzegać obowiązujących przepisów, 
uregulowań i wytycznych.
Szczególnie prace przy podzespołach elektrycznych i obiegu 
chłodniczym wymagają odpowiednich kwalifikacji. 
Pompę ciepła należy eksploatować z zamkniętą osłoną, za 
wyjątkiem prac konserwacyjnych.
W przeciwnym przypadku - w niekorzystnych warunkach 
użytkowania - może dojść do szkód materialnych lub do 
powstania niebezpieczeństw dla zdrowia i życia.

Zapobieganie wybuchom i poparzeniom
Solanka zawierająca etanol jest łatwopalna w postaci ciekłej 
lub gazowej. Mogą tworzyć się wybuchowe mieszanki opa-
rów i powietrza.

 > Nie zbliżać się z gorącymi przedmiotami, iskrami, otwar-
tym płomieniem lub gorącymi powierzchniami.

 > W razie przypadkowego ulatniania się zapewnić wystar-
czającą wentylację.

 > Zapobiegać tworzeniu się mieszanin oparów i powietrza. 
Pojemnik z ciekłą solanką musi być stale zamknięty. 

 > Zapoznać się z kartą charakterystyki bezpieczeństwa 
dołączoną do solanki.

Części pompy ciepła mogą się znacznie nagrzewać.
 > Nie dotykać żadnych nieizolowanych przewodów ruro-

wych w całej instalacji grzewczej.
 > Nie demontować osłon.

Unikanie kontaktu z niebezpiecznymi substancjami
Etanol i glikol etylenowy wchodzące w skład solanki są szko-
dliwe dla zdrowia.

 > Unikać kontaktu ze skórą i oczami.
 > Nosić rękawice i okulary ochronne.
 > Unikać wdychania, nie połykać. 
 > Zapoznać się z kartą charakterystyki bezpieczeństwa 

dołączoną do solanki.

Zapobieganie odmrożeniom
Pompa ciepła przy dostawie jest napełniona fabrycznie 
czynnikiem chłodniczym R 407 C. Ten czynnik 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 wydostawania się czynnika chłodniczego, 
nie dotykać żadnych części 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 stratom materialnym spowodowanym
przez kondensat
W trybie ogrzewania, temperatura zasilania instalacji grzew-
czej nie może być ustawiona na zbyt niską wartość, ponie-
waż w przeciwnym wypadku w pompie ciepła będzie 
powstawał kondensat, wyciekający spod pompy ciepła. Rów-

nież przy temperaturze zasilania przekraczającej 20 °C 
zagwarantowane jest wystarczające chłodzenie.

 > Nie nastawiać temperatury zasilania instalacji grzewczej 
na wartość niższą, niż 20 °C.

Zapobieganie obrażeniom będących skutkiem nie-
fachowych modyfikacji systemu
Modyfikacje pompy ciepła i otoczenia muszą być wykonane 
przez uprawnionego instalatora. Nieprawidłowe modyfikacje 
pompy ciepła i jej otoczenia mogą spowodować niebez-
pieczną pracę i w jej następstwie zagrożenia.

 > Nie niszczyć ani nie usuwać plomb ani zabezpieczeń na 
częściach. Tylko wykwalifikowany i autoryzowany instala-
tor oraz personel serwisowy producenta jest upoważ-
niony do przeprowadzania modyfikacji zaplombowanych 
części.

Zakaz modyfikacji dotyczy:
 – pompy ciepła,
 – otoczenia pompy ciepła,
 – przewodów doprowadzających wodę lub prąd.
 > W żadnym wypadku nie wolno dokonywać zmian lub 

modyfikacji pompy ciepła lub innych części instalacji 
grzewczej i ciepłej wody.

 > Nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji konstrukcyj-
nych, które mogą spowodować zmniejszenie dostępnej 
przestrzeni lub zmianę temperatury w miejscu ustawie-
nia pompy ciepła.

Zapobieganie skażeniu środowiska
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 cie-
plarnianym ze wskaźnikiem GWP 1653 (GWP = Global War-
ming Potential). Jeżeli dostanie się do atmosfery, działa 
1653 razy silniej, niż naturalny gaz cieplarniany CO2.
Przed usunięciem pompy ciepła zawarty w niej czynnik 
chłodniczy należy całkowicie spuścić do odpowiedniego 
zbiornika, a następnie poddać go recyklingowi lub usunąć 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 > Należy zadbać, aby przy obiegu chłodniczym pracowali 
wyłącznie wykwalifikowani pracownicy dysponujący nie-
zbędnymi uprawnieniami oraz środkami ochrony osobi-
stej.

 > Czynnik chłodniczy zawarty w pompie ciepła może być 
ponownie wykorzystywany oraz usuwany wyłącznie przez 
autoryzowanych, wykwalifikowanych pracowników i w 
sposób zgodny z przepisami.
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3 Budowa i funkcje urządzenia

3.1 Budowa pompy ciepła

W pompie ciepła geoTHERM exclusiv zintegrowany jest 
zasobnik ciepłej wody użytkowej o pojemności 175 litrów. 
Pompy ciepła geoTHERM exclusiv są wyposażone w dodat-
kową funkcję chłodzenia, która podczas wysokich tempera-
tur zewnętrznych w lecie zapewnia w mieszkaniu przyjemny 
i chłodny klimat.

Pogodowy regulator bilansu energetycznego pompy ciepła 
może sterować następującymi obiegami instalacji grzewczej:
 – obieg grzewczy,
 – zasobnik ciepłej wody użytkowej ogrzewany pośrednio,
 – pompa cyrkulacyjna ciepłej wody użytkowej,
 – obiegiem bufora.

W celu rozszerzenia systemu, przy pomocy obiegu bufora 
można zamontować do sześciu dodatkowych modułów 
obiegu mieszacza VR 60 (wyposażenie dodatkowe) obsługu-
jących po dwa obiegi mieszacza.
Obiegi mieszacza nastawiane są przez instalatora za 
pomocą regulatora na konsoli obsługowej pompy ciepła. 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 trybu ogrzewania i przygotowywania 

ciepłej wody użytkowej, gdy źródło ciepła dostarcza zbyt 
mało energii.

 – do pracy w trybie awaryjnym w przypadku usterek spo-
wodowanych błędami powodującymi trwałe wyłączenie 
pompy ciepła.

 – do zapewnienia funkcji awaryjnej ochrony przed zama-
rzaniem w przypadku takich usterek.

Elektryczne ogrzewanie dodatkowe może być wykorzysty-
wane do ogrzewania i/lub przygotowywania ciepłej wody 
użytkowej. Instalator może w taki sposób skonfigurować 
regulator, że w w/w sytuacjach ogrzewanie dodatkowe załą-
czy się w sposób automatyczny dla trybu ogrzewania lub 
przygotowywania ciepłej wody użytkowej (wspomagająco), 
lub będzie się załączało tylko w trybie awaryjnym lub w try-
bie awaryjnej ochrony przed zamarzaniem.

3

2

1

3.1  Widok z przodu

Legenda
1 Odpowietrznik zasilania instalacji grzewczej - do zasobnika 

ciepłej wody użytkowej
2 Naklejka z oznaczeniem typu pompy ciepła
3 Konsola obsługowa
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3.2 Funkcje urządzenia

3.2.1 Zasada działania

3/4 energii ze środowiska 4/4 energii grzewczej

1/4 energii elektrycznej

3.2 Wykorzystanie geotermalnych źródeł ciepła

Systemy pomp ciepła działają na tej samej zasadzie, co 
lodówka. Energia cieplna jest przenoszona z nośnika o wyż-
szej 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 źró-
dła ciepła do instalacji grzewczej. Ponieważ te obiegi napeł-
nione są różnymi mediami (solanka, czynnik chłodniczy i 
woda grzewcza), połączone są one ze sobą za pośrednic-
twem wymienników ciepła. W tych wymiennikach następuje 
wymiana energii cieplnej.

Pompa ciepła Vaillant geoTHERM exclusiv wykorzystuje jako 
źródło ciepła energię geotermalną.

Poniższych informacji nie trzeba znać, aby obsługiwać 
pompę ciepła. Jeżeli jednak są Państwo zainteresowani, 
poniżej znajdą Państwo szczegółowy opis działania obiegu 
chłodniczego.

System składa się z oddzielnych obiegów połączonych ze 
sobą wymiennikami ciepła. Obiegi te to:
 – Obieg solanki, który transportuje energię cieplną ze źró-

dła ciepła do obiegu czynnika chłodniczego.
 – Obieg chłodniczy, w którym drogą parowania, sprężania, 

skraplania i rozprężania ciepło jest przekazywane do 
obiegu grzewczego.

 – Obieg grzewczy, który zasila ogrzewanie i przygotowywa-
nie ciepłej wody użytkowej w zasobniku.

Ogrzewanie
dodatkowe

Zasobnik ciepłej
wody użytkowej

Obieg grzewczy

Obieg solanki

Obieg
chłodniczy

Ciepła woda 
użytkowa

Zimna woda

Zawór przełączający
Ogrzewanie / ładowanie

zasobnika

Pompa obiegu grzewczego

Skraplacz

Źródło ciepła

Pompa solanki

Parownik
SprężarkaZawór rozprężny

2

1

3

4

Instalacja
grzewcza

Wymiennik ciepła trybu chłodzenia

Zawór mieszający solanki

Zawór przełączający
Chłodzenie

 

3.3 Zasada działania pompy ciepła

Obieg czynnika chłodniczego poprzez parownik (1) jest połą-
czony ze źródłem ciepła i pobiera z niego energię cieplną. 
Zmienia się przy tym stan skupienia czynnika chłodniczego 
- przechodzi on w stan gazowy. Skraplacz (3) łączy ze sobą 
obieg chłodniczy i instalację grzewczą, do której jest odda-
wane ciepło. 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 
źródło ciepła. Z kolei temperatura czynnika chłodniczego w 
skraplaczu musi być wyższa niż temperatura wody grzew-
czej, aby umożliwić przekazywanie jej ciepła.

Różne temperatury w obiegu chłodniczym są wytwarzane 
przez sprężarkę (2) i zawór rozprężny (4), które znajdują 
się pomiędzy parownikiem a skraplaczem. Czynnik chłodni-
czy w postaci gazowej z parownika dostaje się do sprężarki, 
gdzie jest sprężany. Ciśnienie i temperatura gazowego czyn-
nika chłodniczego znacznie przy tym wzrastają. Po tym pro-
cesie czynnik chłodniczy przechodzi przez skraplacz, w któ-
rym oddaje swe ciepło wodzie w procesie skraplania. Jako 
ciecz płynie następnie do zaworu rozprężnego, w którym 
ulega rozprężeniu, tracąc przy tym ekstremalnie ciśnienie i 
temperaturę. Temperatura ta jest teraz niższa niż tempera-
tura solanki, która przepływa przez parownik. Czynnik 
chłodniczy pochłania dzięki temu w parowniku znów ciepło, 
przechodzi ponownie w stan gazowy i dostaje się do sprę-
żarki. Obieg rozpoczyna się od nowa.
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W razie potrzeby zintegrowanym regulatorem można włą-
czyć elektryczne ogrzewanie dodatkowe. W zależności od 
sposobu podłączenia można wielostopniowo ograniczać 
jego moc.

Parownik, pompa solanki / pompa wody studziennej, prze-
wody rurowe w obiegu solanki oraz części obiegu chłodni-
czego mają wewnątrz pompy ciepła izolację cieplną, aby nie 
powstawał kondensat. Gdyby jednak mimo to powstała nie-
wielka ilość kondensatu, zostanie ona wychwycona przez 
zbiornik kondensatu. Zbiornik kondensatu znajduje się w 
wewnętrznej, dolnej części pompy ciepła. Ciepło powstające 
wewnątrz pompy ciepła powoduje wyparowanie kondensatu 
ze zbiornika kondensatu. Niewielka ilość kondensatu jest 
odprowadzana pod pompą ciepła. Występujący w niewiel-
kich ilościach kondensat nie świadczy więc o usterce pompy 
ciepła.

Pompy ciepła geoTHERM exclusiv są wyposażone w dodat-
kową funkcję chłodzenia, która podczas wysokich tempera-
tur zewnętrznych w lecie zapewnia w mieszkaniu przyjemny 
i chłodny klimat.W tym celu niezbędne są dalsze podzespoły 
w układzie hydraulicznym pompy ciepła. Jest to dodatkowy 
wymiennik ciepła układu chłodzenia, jeszcze jeden zawór 
mieszający i dodatkowy zawór przełączający. Pompy ciepła 
Vaillant z funkcją chłodzenia działają na zasadzie chłodze-
nia "pasywnego", podczas którego energia cieplna jest 
transportowana bez wykorzystania sprężarki, a tym samym 
z ominięciem obiegu chłodniczego, z pomieszczeń do ziemi, 
np. za pośrednictwem ogrzewania podłogowego. Woda 
grzewcza, która na zasilaniu jest chłodniejsza od tempera-
tury pokojowej, pobiera energię cieplną z pomieszczeń i jest 
tłoczona przez pompę obiegu grzewczego do wymiennika 
ciepła układu chłodzenia. Pompa ciepła tłoczy chłodniejszą 
solankę z ziemi do wymiennika ciepła obiegu solanki, który 
działa przeciwprądowo. Cieplejszy powrót ogrzewania 
oddaje wtedy energię cieplną chłodniejszemu obiegowi 
solanki, dzięki czemu solanka odprowadzana do ziemi ma 
temperaturę wyższą o kilka stopni. Schłodzona woda zasila-
jąca instalację grzewczą przepływa znów przez obieg ogrze-
wania podłogowego, gdzie woda ponownie pobiera energię 
cieplną z otoczenia. Obieg rozpoczyna się od nowa.
Pompę ciepła można ustawić tak, aby podczas instalacji nie-
które obiegi grzewcze (np. łazienki) były wyłączone z funkcji 
chłodzenia, poprzez zamontowanie tzw. zaworów odcinają-
cych, sterowanych przez pompę ciepła. Odpowiednich infor-
macji można zasięgnąć u instalatora.

3.2.2 Automatyczne funkcje ochronne

Pompa ciepła w trybie automatycznym posiada liczne auto-
matyczne funkcje ochronne, aby zapewnić bezawaryjną 
pracę:

Funkcje ochrony przed zamarzaniem
Pompa ciepła jest wyposażona w dwie funkcje ochrony 
przed zamarzaniem. W trybie zwykłym pompa ciepła zapew-
nia układowi regularną ochronę przed zamarzaniem. Jeśli z 
powodu usterki pompa ciepła wyłączy się na dłużej, elek-
tryczne grzanie dodatkowe włączy awaryjną ochronę przed 
zamarzaniem i w razie potrzeby umożliwi pracę w trybie 
awaryjnym.

  Zwykła ochrona przed zamarzaniem ogrzewania
Funkcja ta zapewnia we wszystkich trybach pracy instalacji 
grzewczej ochronę przed zamarzaniem.
Jeżeli temperatura zewnętrzna spadnie poniżej wartości 
3 °C, dla każdego obiegu grzewczego podawana jest auto-
matycznie ustawiona temperatura obniżona.

  Zwykła ochrona przed zamarzaniem zasobnika 
ciepłej wody użytkowej
Funkcja ta zapobiega zamarznięciu podłączonego zasobnika 
/ podłączonych zasobników ciepłej wody użytkowej.
Funkcja ta uaktywnia się automatycznie, jeżeli temperatura 
rzeczywista zasobnika spadnie poniżej 10°C. Zasobnik jest 
wtedy podgrzewany / zasobniki są wtedy podgrzewane 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 zależ-
ności od ustawień dla ogrzewania i / lub podgrzewania cie-
płej wody użytkowej.

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

 Zabezpieczenie przed niedoborem wody grzewczej
Ta funkcja stale monitoruje ciśnienie wody grzewczej, aby 
zapobiec ew. niedoborom wody grzewczej. Analogowy czuj-
nik ciśnienia wyłącza pompę ciepła, gdy ciśnienie wody 
spadnie poniżej 0,5 bar. Włącza on pompę ciepła ponownie, 
gdy ciśnienie wody wzrośnie ponad 0,7 bar.

  Ochrona przed zablokowaniem pomp i zaworów
Ta funkcja zapobiega zablokowaniu pomp obiegowych 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.
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 Zabezpieczenie przed niedoborem solanki
Ta funkcja stale monitoruje ciśnienie solanki, aby zapobiec 
ew. niedoborom.
Analogowy czujnik ciśnienia wyłącza pompę ciepła, gdy 
ciśnienie solanki jednorazowo spadnie poniżej 0,2 bar. W 
historii usterek wskazywany jest błąd 91 do momentu, gdy 
przyczyna usterki zostanie usunięta.
Pompa ciepła włącza się automatycznie ponownie, jeżeli 
ciśnienie solanki wzrośnie powyżej 0,4 bar i wskaźnik 
usterki zgaśnie.
Gdy ciśnienie solanki spadnie poniżej 0,6 bar i utrzyma się 
na tej niskiej wartości przez ponad jedną minutę, w menu 
1 pojawi się komunikat ostrzegawczy.

Ochrona ogrzewania podłogowego we wszystkich 
instalacjach grzewczych bez zasobnika buforowego
 Ta funkcja zapewnia ochronę przed przegrzaniem
podłogi (ważne np. w przypadku parkietu). Jeżeli zmierzona 
w obiegu ogrzewania podłogowego temperatura zasilania 
instalacji grzewczej przekroczy przez ponad 15 minut war-
tość ustawianą przez instalatora, pompa ciepła wyłącza się, 
zgłaszając komunikat usterki 72. Gdy temperatura wody 
grzewczej na zasilaniu ponownie spadnie poniżej tej warto-
ści, a usterka zostanie zresetowana przez instalatora, 
pompa ciepła włączy się ponownie.

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

 Funkcja ochrony przed zamarzaniem
Ta funkcja zapobiega zamarznięciu parownika, gdy tempera-
tura źródła ciepła spadnie poniżej określonej wartości.
Temperatura na powrocie źródła ciepła jest stale mierzona. 
Jeżeli temperatura powrotu źródła ciepła spada poniżej 
określonej wartości, sprężarka wyłącza się tymczasowo 
zgłaszając komunikat usterki 20 bądź 21. Jeżeli usterki te 
wystąpią trzy razy pod rząd, następuje trwałe wyłączenie, 
lub pompa ciepła przełącza się na tryb awaryjny, jeżeli 
odblokowano wewnętrzne elektryczne ogrzewanie dodat-
kowe.

3.2.3 Funkcje ustawiane ręcznie

Ponadto mają Państwo dostęp do funkcji ustawianych ręcz-
nie (¬ 4.13 rozdz.), za pomocą których można tymczasowo 
dezaktywować tryb automatyczny oraz sterować trybem 
ręcznym lub dostosowywać go do indywidualnych potrzeb:

Programy czasowe
Ta funkcja pozwala na zaprogramowanie maksymalnie 
trzech przedziałów czasowych na dzień lub na blok dni dla 
trybu ogrzewania (na każdy obieg grzewczy oddzielnie), 
trybu przygotowywania ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji.

Programy wakacyjne
Funkcja ta umożliwia programowanie dla ogrzewania dwóch 
przedziałów wakacyjnych z podaniem daty oraz tempera-
tury obniżonej z oddzielną temperaturą zadaną.

Funkcja "Party"
Funkcja ta umożliwia wydłużenie czasów ogrzewania i łado-
wania zasobnika z ustawionymi wartościami zadanymi tem-
peratury w czasie najbliższego obniżenia.

Funkcja oszczędnościowa
Funkcja ta umożliwia natychmiastowe obniżenie zadanej 
temperatury zasilania na ustawiany okres czasu.

Jednorazowe ładowanie zasobnika
Dzięki tej funkcji można jednorazowo naładować (podgrzać) 
zasobnik ciepłej wody użytkowej niezależnie od aktualnego 
programu czasowego.

Ręczna funkcja chłodzenia
Funkcja ta umożliwia chłodzenie ciągłe pomieszczeń miesz-
kalnych w trybie letnim przez zaprogramowaną liczbę dni 
(0 - 99). Funkcje te można w dowolnym momencie aktywo-
wać lub dezaktywować.
W ręcznym trybie chłodzenia pompa ciepła jest wykorzysty-
wana do chłodzenia w trybie ciągłym. Regulacja automa-
tycznej funkcji chłodzenia zostaje przy tym dezaktywowana.

 Suszenie jastrychu
Ta funkcja służy do suszenia jastrychu. Jest ona ustawiana 
przez instalatora.

 Ochrona przed bakteriami Legionella
Ta funkcja umożliwia dezynfekcję termiczną zasobnika cie-
płej wody użytkowej oraz przewodów rurowych. Jest ona 
ustawiana przez instalatora.

Obsługa zdalna
Ta funkcja umożliwia diagnostykę i ustawianie regulatora 
przez instalatora poprzez vrDIALOG lub vrnetDIALOG.
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3.3 Pogodowy regulator bilansu energetycznego

Pompa ciepła posiada pogodowy regulator bilansu energe-
tycznego, który w zależności od rodzaju regulacji udostęp-
nia tryb ogrzewania i przygotowywania ciepłej wody użytko-
wej oraz reguluje je w trybie automatycznym. 
Regulator zapewnia wyższą moc grzewczą przy niskich tem-
peraturach zewnętrznych. Przy wyższych temperaturach 
zewnętrznych, regulator obniża moc grzewczą. Temperatura 
zewnętrzna jest mierzona oddzielnym czujnikiem, zainstalo-
wanym na zewnątrz i jest wysyłana do regulatora.
Temperatura pokojowa zależy od wstępnych ustawień użyt-
kownika. Wpływ temperatury zewnętrznej będzie wyrówny-
wany.
Regulacja pogodowa nie ma wpływu na przygotowywanie 
ciepłej wody użytkowej.

Instalator ustawia w regulatorze pompy ciepła schemat 
regulacji pasujący do Państwa instalacji grzewczej. W zależ-
ności od ustawionego schematu regulacji, regulator steruje 
bilansem energetycznym lub zadaną temperaturą zasilania. 
W przypadku instalacji bez zasobnika buforowego wody 
grzewczej, regulator steruje bilansem energetycznym. W 
przypadku instalacji z zasobnikiem buforowym wody grzew-
czej, regulator steruje temperaturą zadaną zasilania.

3.3.1   Regulacja bilansu energetycznego

Regulacja bilansu energetycznego dotyczy jedynie instalacji 
grzewczych bez zasobnika buforowego wody grzewczej.
W celu zapewnienia ekonomicznej i bezawaryjnej pracy 
pompy ciepła ważne jest ograniczenie liczby włączeń sprę-
żarki. Podczas rozruchu sprężarki występują najwyższe 
obciążenia. Za pomocą regulacji bilansu energetycznego 
można zminimalizować liczbę włączeń pompy ciepła bez 
obniżenia komfortu przyjemnej temperatury i klimatu w 
pomieszczeniu.
Podobnie, jak w przypadku innych regulatorów pogodowych, 
regulator ten określa zadaną temperaturę zasilania poprzez 
pomiar temperatury zewnętrznej za pomocą krzywej grzew-
czej. Obliczenie bilansu energetycznego odbywa się na pod-
stawie zadanej i rzeczywistej temperatury zasilania, których 
różnica mierzona jest co minutę i sumowana:

W przypadku określonego deficytu ciepła pompa ciepła włą-
cza się i wyłącza się dopiero wtedy, gdy doprowadzona ilość 
ciepła równa jest deficytowi ciepła.
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 zasobnikiem buforowym wody 
grzewczej. 
Tak jak w przypadku innych regulatorów pogodowych, regu-
lator ten określa zadaną temperaturę zasilania za pomocą 
krzywej grzewczej poprzez pomiar temperatury zewnętrz-
nej. Zasobnik buforowy wody grzewczej regulowany jest w 
zależności od zadanej temperatury zasilania. 
Pompa ciepła grzeje, jeżeli temperatura zasobnika buforo-
wego na czujniku górnym VF1 jest niższa niż zadana tempe-
ratura zasilania. Pompa ciepła grzeje tak długo, aż dolny 
czujnik temperatury RF1 zasobnika buforowego osiągnie 
temperaturę zadaną zasilania plus 2 K.
Różnica temperatur np. 2 K (kelwin = jednostka tempera-
tury) odpowiada różnicy temperatur 2 °C.

Po zakończeniu ładowania zasobnika ciepłej wody użytkowej 
następuje ładowanie zasobnika buforowego, jeżeli tempera-
tura czujnika górnego VF1 wyższa jest o mniej niż 2 K od 
temperatury zadanej zasilania (wcześniejsze doładowanie).

W instalacjach grzewczych tego typu, początkowo zasobnik 
buforowy wody grzewczej zapewnia wyrównanie deficytu 
ciepła. Następnie pompa ciepła wyrównuje deficyt ciepła 
wody grzewczej w zasobniku buforowym. W ten sposób 
zapobiega się zbyt częstym rozruchom sprężarki, które 
powodują największe obciążenia (¬ rozdz. 3.3.1). Wyrówna-
nie następuje bezpośrednio po wystąpieniu deficytu ciepła 
przez określony przedział czasu.

3.3.3  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 zadaną temperaturą zasilania trybu 
ogrzewania niezależnie od temperatury zewnętrznej, aby 
uzyskać ustawioną wartość. Ten rodzaj regulacji powoduje 
częste rozruchy sprężarki i jest z tego powodu bardzo ener-
gochłonny. Jest ona ustawiana przez instalatora.
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3.3.4    Automatyczna regulacja trybu ogrzewania i 
chłodzenia

Automatyczna regulacja chłodzenia dotyczy jedynie instala-
cji grzewczych bez zasobnika buforowego wody grzewczej.
Regulacja aktywuje pompę ciepła w zależności od tempera-
tury zewnętrznej dla funkcji ogrzewania lub chłodzenia. W 
tym miejscu dla trybu ogrzewania uwzględniana jest aktu-
alna temperatura zewnętrzna, podczas gdy dla funkcji chło-
dzenia znaczenie ma 24-godzinna wartość średnia tempera-
tury zewnętrznej.
Obowiązują przy tym warunki opisane poniżej.

Ogrzewanie:
Przy temperaturze zewnętrznej poniżej ustawianej granicy 
wyłączenia ogrzewania zostaje odblokowany tryb ogrzewa-
nia.

Ogrzewanie

Gotowość

Temperatura zewnętrzna > = granica 
            wyłączenia ogrzewania

Wartość średnia temperatury zewnętrznej z 24h
                > =
    Temperatura uruchomienia chłodzenia

Chłodzenie

      Ostatnim trybem było chłodzenie
                LUB
    Temperatura zewnętrzna > = granica 
             wyłączenia ogrzewania
        przez sześć kolejnych godzin

I
Temperatura zewnętrzna > = granica 
          wyłączenia ogrzewania

I
Wartość średnia temperatury zewnętrznej z 24h
                <
       Temperatura uruchomienia chłodzenia

LUB

Temperatura zewnętrzna < granica 
     wyłączenia ogrzewania
przez sześć kolejnych godzin

           Ostatnim trybem było chłodzenie
              I
           Temperatura zewnętrzna < granica 
                 wyłączenia ogrzewania
             przez sześć kolejnych godzin

LUB

           Ostatnim trybem było ogrzewanie
  I
             Temperatura zewnętrzna < 
          granica wyłączenia ogrzewania

3.4 Schemat przejściowy

Gotowość:
Pompa ciepła pozostaje w trybie gotowości, jeżeli warunki 
ogrzewania i chłodzenia nie są spełnione, oraz w okresach 
przejściowych z ogrzewania do chłodzenia lub z chłodzenia 
do ogrzewania.

Chłodzenie:
Jeżeli aktualna temperatura zewnętrzna jest wyższa od 
ustawionej granicy wyłączenia TZ i jeżeli średnia tempera-
tura zewnętrzna jest wyższa od ustawionej granicy włącze-
nia chłodzenia, pompa ciepła przełącza się na tryb chłodze-
nia.
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Aby zapobiec bezpośredniemu przełączaniu między ogrze-
waniem a chłodzeniem, które powoduje straty energii, przej-
ście następuje zawsze po upływie czasu gotowości.

Dla przejścia:
Ogrzewanie  Gotowość  Chłodzenie

czas gotowości wynosi co najmniej sześć godzin. W tym cza-
sie gotowości nie muszą być spełnione warunki dla ogrze-
wania (= temperatura zewnętrzna stale poniżej ustawionej 
granicy wyłączenia ogrzewania.

Dla przejścia:
Chłodzenie  Gotowość  Ogrzewanie

warunek ogrzewania musi być spełniony już wcześniej przez 
co najmniej sześć godzin. Potem następuje czas gotowości 
trwający co najmniej sześć godzin. Podczas tego czasu 
warunek dla ogrzewania również musi być stale spełniony, 
zanim nastąpi przełączenie na tryb ogrzewania.
Wynikają stąd ogólne warunki dla wymienionych przejść:

Dla przejść:
Ogrzewanie  Gotowość  Ogrzewanie
Chłodzenie  Gotowość  Chłodzenie

nie są uwzględniane minimalne czasy dla wartości tempera-
tury zewnętrznej w porównaniu z granicą wyłączenia 
ogrzewania.
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Przebiegi temperatury
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3.5  Przykład przełączenia między ogrzewaniem a chłodzeniem 

w zależności od temperatury zewnętrznej

Legenda
1 Tryb pracy - Ogrzewanie
2 Tryb pracy - Gotowość
3 Tryb pracy - Chłodzenie
4 Temperatura zewnętrzna
5 Wartość średnia z 24 godzin
6 Granica uruchomienia chłodzenia
7 Temperatura zewnętrzna - granica wyłączenia ogrzewania



Budowa i funkcje urządzenia

14 Instrukcja obsługi geoTHERM exclusiv  0020144987_00 

3

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 cie-
płej wody użytkowej.
Fabrycznie tryby pracy ogrzewania i przygotowywania 
ciepłej wody użytkowej są ustawione na "Auto" 
(¬ rozdz. 3.4.1 i 3.4.2).
Pompy ciepła geoTHERM exclusiv z automatyczną funkcją 
chłodzenia w trybie "Auto" w zależności od temperatur 
zewnętrznej przełączają się automatycznie między stanami 
roboczymi "Grzanie", "Gotowość" i "Chłodzenie" z uwzględ-
nieniem programów czasowych (¬ rozdz. 3.3.4)

Regulację automatyczną dowolnej funkcji można zmienić 
trwale zmieniając tryb pracy lub tymczasowo, korzystając z 
funkcji ustawianych ręcznie.

Instalator podczas uruchamiania dopasował pompę ciepła 
do warunków użytkownika. W tym celu ustawiał wszystkie 
parametry eksploatacyjne na określone wartości, aby 
pompa ciepła mogła optymalnie pracować. Dzięki możliwo-
ściom ustawień opisanym poniżej mogą Państwo później 
indywidualnie ustawić i dostosować ogrzewanie i przygoto-
wywanie ciepłej wody użytkowej odpowiednio do swoich 
potrzeb.

3.4.1  Tryb ogrzewania

Regulator dla trybu ogrzewania każdego obiegu grzewczego 
udostępnia następujące tryby pracy (¬ rozdz. 4.9.1, 
menu  2).

Auto
Obieg grzewczy przełącza się - zależnie od ustawionego 
programu czasowego - pomiędzy trybem "Ogrzewanie" a 
"Obniżenie".

Ekon.
Obieg grzewczy przełącza się - zależnie od ustawionego 
programu czasowego - pomiędzy trybem "Ogrzewanie" a 
"Wyłącz.". 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 temperatury obniżonej.

Wyłącz.
Obieg grzewczy jest wyłączony, gdy funkcja ochrony przed 
zamarzaniem (w zależności od temperatury zewnętrznej) 
jest nieaktywna.

Ustawienie fabryczne: Auto

3.4.2  Tryb chłodzenia

Regulator dla trybu chłodzenia każdego obiegu grzewczego 
udostępnia następujące tryby pracy (¬ rozdz. 4.10.1, 
menu  3).

Auto.: Obieg grzewczy przełącza się - zależnie od ustawio-
nego programu czasowego - pomiędzy trybem pracy 
"Chłodzenie" a "Wyłącz.".

Chłodzenie: Obieg grzewczy niezależnie od ustawionego 
programu czasowego jest regulowany do temperatury 
zasilania trybu chłodzenia (ustawiane przez instala-
tora).

Wyłącz.: Obieg grzewczy jest wyłączony.

Nastawa fabryczna: Auto

3.4.3 Tryb przygotowywania ciepłej wody 
użytkowej

Regulator trybu przygotowywania ciepłej wody użytkowej 
podłączonego zasobnika wody użytkowej oraz opcjonalnego 
obiegu cyrkulacji udostępnia następujące tryby pracy 
(¬ rozdz. 4.11.1, menu  4).

Auto
Przygotowywanie ciepłej wody użytkowej oraz pompa cyr-
kulacyjna są aktywne według programów czasowych usta-
wianych oddzielnie.

Załącz.
Ciągłe dogrzewanie ciepłej wody użytkowej. Pompa cyrkula-
cyjna działa nieprzerwanie.

Wyłącz.
Nie jest przygotowywana ciepła woda użytkowa. Funkcja 
ochrony przed zamarzaniem jest aktywna.

Ustawienie fabryczne: Auto
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3.5 Wskazówki dotyczące oszczędzania energii

Poniżej znajduje się kilka ważnych wskazówek, które 
pomogą użytkować pompę ciepła oszczędzając energię i 
koszty.

3.5.1 Oszczędzanie energii

Ogólne działania umożliwiające oszczędzanie energii:
 – Prawidłowe wietrzenie:

Nie uchylać okien lub drzwi, lecz 3- 4 razy dziennie otwo-
rzyć 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 (rekuperato-
rem) zapewnia stałą optymalną wymianę powietrza w 
budynku (nie jest konieczne otwieranie okien w celu wie-
trzenia). Ewentualnie ilość powietrza można dopasować 
do indywidualnych potrzeb za pomocą zdalnego sterowa-
nia 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 wyposażenie dodatkowe, nie zastawiać 
go meblami itp., aby bez przeszkód rejestrował cyrkulu-
jące w pomieszczeniu powietrze. 

 – Bardziej świadomie obchodzić się z wodą, np.  brać prysz-
nic zamiast kąpieli, od razu wymieniać uszczelki w kapią-
cych kranach.

3.5.2 Oszczędzanie energii przez właściwą 
regulację

Inne możliwości redukcji zużycia energii daje zastosowanie 
odpowiedniego regulatora pompy ciepła.
Regulacja pompy ciepła umożliwia oszczędność poprzez:
 – Prawidłowy dobór temperatury zasilania instalacji 

grzewczej:
Pompa ciepła reguluje temperaturę zasilania instalacji 
grzewczej w zależności od pożądanej temperatury poko-
jowej, która została ustawiona. Należy więc dobrać tem-
peraturę pokojową, która wystarczy dla dobrego samopo-
czucia, np. 20 °C. Każdy dodatkowy stopień oznacza 
zużycie energii większe o ok. 6% w skali roku 
(¬ rozdz. 4.9.1, menu  2).

 – Ustawienia prawidłowej krzywej grzewczej dla ogrzewa-
nia podłogowego dokonuje instalator. Dla ogrzewania 
podłogowego należy zastosować krzywe grzewcze < 0,4.

 – Odpowiednie ustawienie temperatury ciepłej wody użyt-
kowej (¬ rozdz. 4.11.2, menu  4):
Ciepłą wodę należy podgrzewać tylko do takiej tempera-
tury, która jest niezbędna podczas użytkowania. Dalsze 
podgrzewanie prowadzi do zbędnego zużycia energii. 
Temperatura ciepłej wody użytkowej powyżej 60 °C 
powoduje ponadto nadmierne osadzanie się kamienia 

kotłowego. Zalecamy przygotowywanie ciepłej wody 
użytkowej bez użycia elektrycznego ogrzewania dodatko-
wego. Maksymalna temperatura ciepłej wody jest wtedy 
zależna od wyłączenia przez czujnik ciśnienia w obiegu 
chłodniczym pompy ciepła. To wyłączenie odpowiada 
maksymalnej temperaturze ciepłej wody użytkowej ok. 
55°C. 

 – Ustawienie indywidualnie dopasowanych czasów ogrze-
wania (¬ rozdz. 4.9.4, menu  5).

 – Prawidłowy wybór trybu pracy:
Zalecamy, aby zredukować temperaturę w trybie obniże-
nia podczas snu lub nieobecności (¬ rozdz. 4.9.1, 
menu  2).

 – Równomierne ogrzewanie:
Optymalnie ustawiony program ogrzewania zapewnia 
równomierne ogrzewanie wszystkich pomieszczeń miesz-
kania, odpowiednio do sposobu ich wykorzystania.

 – Zastosowanie regulatora pokojowego: 
Przy pomocy regulatora pokojowego lub regulatora 
pogodowego można dostosować temperaturę pokojową 
do indywidualnych potrzeb, dzięki czemu instalacja 
grzewcza będzie pracować w sposób ekonomiczny.

 – Czasy pracy pompy cyrkulacyjnej można optymalnie 
dopasować do rzeczywistego zapotrzebowania na ciepłą 
wodę (¬rozdz.4.11.5, menu  5). 

 – Należy się skonsultować z wykwalifikowanym i autoryzo-
wanym instalatorem. Instalator skonfiguruje instalację 
centralnego ogrzewania odpowiednio do indywidualnych 
potrzeb użytkownika. 

 – Więcej wskazówek dotyczących oszczędzania energii 
znajduje się w ¬ rozdz. 4.9 do 4.13. Znaleźć tam można 
skrócony opis ustawień regulatora, które pozwolą oszczę-
dzać energię.
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4 Obsługa

4.1  Zapoznanie się z regulatorem i jego obsługa

Nastawić dzień

Dane podstawowe

Data
Dzień tygod.
Czas zegar.

21

3

45

6

7

>09.03.10
Wt

4.1  Panel obsługi regulatora

Legenda
1 Nazwa menu
2 Kursor wskazujący wybrane ustawienie
3 Numer menu
4 Pokrętło  ustawień
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 wyczu-
walnie w następnej pozycji. Każdy skok pokrętła powoduje 
przejście do następnego lub poprzedniego menu, ustawie-
nia lub opcji.

Lewe pokrętło  Menu
Obracanie = wybór menu
Naciśnięcie =  aktywacja funkcji ustawianych

Prawe pokrętło  Ustawienia
Naciśnięcie =  zaznaczenie ustawienia do zmiany oraz 

zatwierdzenie wybranego ustawienia
Obrócenie =  wybór parametru i zmiana wartości nastawczej
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4.2 Przykład obsługi "Nastawić dzień tygodnia"

Wybrać menu Dane podstawowe  7

Data 10. 03. 10

Dzień tygod. Śr

Czas zegar. 09:35

>Ustawić datę

 > Obrócić lewe pokrętło .

Na wyświetlaczu pojawia się 
wybrane menu.

Wybrać ustawienie Dane podstawowe  7

Data 10. 03. 10

Dzień tygod. >Śr

Czas zegar. 09:35

>Nastawić dzień tygodnia

 > Obrócić prawe pokrętło .
Na wyświetlaczu kursor > 
wskazuje wybrane ustawienie.

Zaznaczyć 
ustawienie

Dane podstawowe  7

Data 10. 03. 10

Dzień tygod. >Śr

Czas zegar. 09:35

>Nastawić dzień tygodnia

 > Nacisnąć prawe pokrętło .
Ustawienie zostaje zaznaczone 
na czarno na wyświetlaczu.

Zmiana ustawienia Dane podstawowe  7

Data 10. 03. 10

Dzień tygod. >Cz

Czas zegar. 09:35

>Nastawić dzień tygodnia

 > Obrócić prawe pokrętło .
Na wyświetlaczu zmienia się 
wartość ustawienia.

Zapisać ustawienie Dane podstawowe  7

Data 10. 03. 10

Dzień tygod. >Cz

Czas zegar. 09:35

>Nastawić dzień tygodnia

 > Nacisnąć prawe pokrętło .
Ustawienie nie jest już zazna-
czone na czarno.
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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. 
Obszerny opis menu znajduje się w ¬ rozdz. 4.8 do 4.15.

Wyświetlanie i wybór funkcji ustawianych(np. funkcja 
oszczędnościowa) są dostępne także dla użytkownika. Spo-
sób aktywacji funkcji ustawianych został opisany w 
¬ rozdz. 4.13.

Poziom kodowany (poziom instalatora) jest zastrzeżony dla 
instalatora i zabezpieczony przed przypadkowym przesta-
wieniem za pomocą kodu.
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 pomp ciepła dla obiegów 
grzewczych

Od D1 do D5 Pompa ciepła w trybie diagnostyki - eksplo-
atacja i testowanie

Od I1 do I5 Wywoływanie informacji 
dotyczących ustawień pompy ciepła

Od A1 do A10 Wywoływanie asystenta instalacji pompy 
ciepła

4.1 Obszary menu poziomu instalatora

Trzeci poziom zawiera funkcje służące do optymalizacji 
instalacji grzewczej i mogą one być przestawiane tylko 
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

(Komunikat ostrzegawczy)
(Komunikat ostrzegawczy)

Funkcja chłodzenia aktywna przez

Ręczna funkcja chłodzenia

Wyzerować do
nastaw fabrycznych

Wskazanie graficzne

Wyświetlacz uzysku energetycznego

Funkcje ustawiane

Wskaźnik graficzny trybu chłodzenia

Poziom kodowany
tylko dla instalatora

4.2 Struktura menu
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4.5 Przegląd możliwości ustawień i odczytu

Menu Tytuł menu Wartości
nastawialne

Uwagi Jed-
nostka

War-
tość 
mini-
malna

Wartość 
maksy-
malna

Wielkość 
kroku /
możli-
wość 
wyboru

Nastawa 
fabryczna

Nastawa 
własna

 1 Odczyt stanu eksploatacyj-
nego i komunikatów ostrze-
gawczych systemu.

°C/bar

 2 HK2
Parametry 
grzania

Tryb pracy Ustawianie trybu pracy ogrze-
wania.

- Auto; 
Ekon.; 
Grzanie; 
Obniżenie; 
Wyłącz.

Auto

Zadana temperatura 
pokojowa

Ustawianie temperatury zada-
nej dla trybu ogrzewania.

°C 5 30 1,0 20

Temperatura obni-
żona

Ustalanie temperatury obniżo-
nej dla czasów między prze-
działami czasowymi trybu 
ogrzewania.

°C 5 30 1,0 15

 3 HK2
Parametry 
Chłodzenie

Tryb pracy Ustawianie trybu pracy chło-
dzenia.

- Auto; 
Chłodze-
nie; 
Wyłącz.

Auto

Temp.zewn.wyłącze-
nia

Ustalanie granicy temperatury 
dla wyłączenia trybu ogrzewa-
nia (funkcja letnia)

°C 1,0 20

ÆTZ 24h Chłodzenie 
start 

Ustalenie średniej tempera-
tury, od której aktywuje się 
chłodzenie.

°C 1,0 23

ÆTZ 24h aktualna Odczyt aktualnej obliczonej 
średniej wartości temperatury.

°C

Żądanie ogrzewania
Gotowość
Żądanie chłodzenia

Odczyt informacji o stanie -

 4 Ciepła woda 
użytkowa
Parametry

Tryb pracy Ustawianie trybu pracy dla 
przygotowywania ciepłej wody 
użytkowej.

- Auto; 
Załącz.; 
Wyłącz.

Auto

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

Ustawianie temperatury zada-
nej dla trybu przygotowywa-
nia ciepłej wody użytkowej.

°C 53 75 1,0 60

Min. temperatura cie-
płej wody użytkowej

Ustawianie temperatury zada-
nej dla trybu przygotowywa-
nia ciepłej wody użytkowej.

°C 30 48 1,0 44

Temp. zasobnika jest Odczyt aktualnej temperatury 
zasobnika ciepłej wody użyt-
kowej.

°C -

 5 HK2
Program 
czas.grzania

Dzień tygod./blok Wybrać dzień tygodnia/blok 
dni (np. Pn-Pt).

-

1 Początek/koniec 
czas zegar.
2
3

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

Godziny/ 
minuty

10 min

 5 Ciepła woda 
użytk.
Programy 
czasowe

Dzień tygod./blok Wybrać pojedynczy dzień 
tygodnia/blok dni (np. Pn-Pt).

-

1 Początek/koniec 
czas zegar.
2
3

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

Godziny/ 
minuty

10 min

4.2  Przegląd możliwości ustawień i odczytu w menu
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Menu Tytuł menu Wartości
nastawialne

Uwagi Jed-
nostka

War-
tość 
mini-
malna

Wartość 
maksy-
malna

Wiel-
kość 
kroku /
możli-
wość 
wyboru

Nastawa 
fabryczna

Nastawa 
własna

 5 Pompa 
cyrkulacyjna
Programy 
czasowe

Dzień tygod./blok Wybrać pojedynczy 
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 prze-
działy czasowe

Godziny/ 
minuty

10 min

 5 HK2
Programy 
czasowe
Chłodzenie

Dzień tygod./blok Wybrać pojedynczy 
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 prze-
działy czasowe

Godziny/ 
minuty

10 min

 6 Programo-
wanie 
urlopu dla 
całego 
systemu

Okres urlopowy Ustawić początek: 
dzień, miesiąc, rok;
ustawić koniec: dzień, 
miesiąc, rok

Temperatura 
zadana ogrzewania

Ustawianie zadanej 
temperatury pokojowej 
w okresie urlopowym

°C 5 30 1,0 Ochrona 
przed 
mrozem

 7 Dane 
podstawowe

Data
Dzień tygod.
Czas zegar.

Wybrać dzień, miesiąc, 
rok;
wybrać godzinę, 
minutę

-

 9 Poziom 
kodowany
dostęp

Odczyt wartości 
nastawczych poziomu 
kodowanego.

-

4.2  Przegląd możliwości ustawień i odczytu w menu 
(kontynuacja)
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4.6 Wskazania funkcji

  Ekran podstawowy
Ekranem podstawowym jest wyświetlacz z symbolami 
graficznymi. Pokazuje on aktualny stan pompy ciepła. 
Jeżeli podczas ustawiania wartości przez 15 minut nie 
zostanie użyte żadne 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 7,0 KW). 
Stopień czerni strzałki przedstawia 
graficznie efektywność energetyczną 
pompy ciepła w aktualnym stanie eks-
ploatacyjnym. 

Moc źródła ciepła to nie to samo, co 
moc grzewcza.
Moc grzewcza to w przybliżeniu moc 
źródła ciepła plus moc sprężarki.

Gdy elektryczne ogrzewanie dodat-
kowe jest włączone, strzałka jest 
wypełniona i miga.

>>> miga po lewej i prawej stronie, 
jeżeli włączona jest sprężarka i pobie-
rana jest energia ze środowiska, która 
jest doprowadzana do instalacji grzew-
czej.

>>> miga po prawej stronie, gdy do 
instalacji grzewczej doprowadzana jest 
energia (np. tylko przez elektryczne 
ogrzewanie dodatkowe).

Pompa ciepła znajduje się w trybie 
ogrzewania. Oprócz tego wyświetla 
się temperatura zasilania instalacji 
grzewczej (w przykładzie 30 °C).

Symbol wskazuje, że zasobnik ciepłej 
wody jest podgrzewany lub że pompa 
ciepła znajduje się w stanie gotowości. 
Ponadto wskazywana jest temperatura 
w zasobniku ciepłej wody użytkowej (w 
przykładzie 30 °C).
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Symbol informuje, że pompa ciepła 
jest w trybie chłodzenia. Pod sym-
bolem wyświetla się temperatura 
zasilania instalacji grzewczej (w 
przykładzie 20 °C).

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

4.7 Ręczne ustawianie podstawowych danych

Dane podstawowe  7

Data >10.03.10

Dzień tygod. Śr

Czas zegar. 09:35

>Nastawić dzień

W menu Dane podstawowe  7 można ustawić dla regula-
tora aktualną datę, dzień tygod. oraz aktualny czas zegar. 
dla regulatora, jeżeli chwilowo nie jest odbierany sygnał 
czasu DCF lub jest on zbyt słaby.
Ustawienia te wpływają na wszystkie podłączone części 
układu.
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4.8  Odczyt stanu eksploatacyjnego i 
komunikatów ostrzegawczych

Śr 10.03.10 16:49  1

Temp. zasilania jest 28 °C

Ciśn. obiegu CO 1,2 bar

Ciśn.źródła 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 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: 

 – Gotowość
 – Chłodzenie
 – 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. 
 – Ochrona przed bakteriami Legionella 
 – Antyblok. pompy 
 – Blokada: CO 
 – Wył. awaryjne: CO 
 – Blokada: CWU 
 – Wył. awaryjne: CWU 
 – Usterka 
 – Wyłączenie awaryjne 
 – Blokada pracy 
 – Przedł.pr.spręż.CO
 – Przedł.pr.spręż.CWU
 – Chł. i CWU

W krytycznych stanach eksploatacyjnych (ograniczonych 
czasowo) w ostatnich dwóch wierszach pojawia się komuni-
kat ostrzegawczy (¬ rozdz. 5.3). Przy normalnym stanie 
eksploatacyjnym wiersze te są puste. 



Obsługa

Instrukcja obsługi geoTHERM exclusiv  0020144987_00 25

4

4.9  Ustawianie trybu ogrzewania

4.9.1  Ustawianie trybu pracy ogrzewania

HK2  2

Parametry grzania

Tryb pracy

>Auto     

Wartość zadana dzień 20 °C

Temperatura obniżona 15 °C

>Wybrać tryb pracy

  Tryb pracy
Dla każdego obiegu grzewczego (HK2, opcjonalnie również 
HK4 - HK15) dostępne są następujące tryby pracy:

Auto: Obieg grzewczy przełącza się - zależnie od ustawio-
nego programu czasowego - pomiędzy trybem pracy 
"Ogrzewanie" a "Obniżenie".

Ekon.: Obieg grzewczy przełącza się - zależnie od ustawio-
nego programu czasowego - pomiędzy trybem pracy 
"Ogrzewanie" 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 tempe-
ratury pokojowej.

Obniżenie: Obieg grzewczy jest regulowany niezależnie od 
ustawionego programu czasowego do temperatury 
obniżonej.

Wyłącz.: Obieg grzewczy jest wyłączony, gdy funkcja 
ochrony przed zamarzaniem (w zależności od tempe-
ratury zewnętrznej) jest nieaktywna.

i
 Zależnie od konfiguracji instalacji pokazy-

wane są dodatkowe obiegi grzewcze.
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4.9.2 Ustawianie zadanej temperatury pokojowej

HK2  2

Parametry grzania

Tryb pracy

>Auto     

Wartość zadana dzień 20 °C

Temperatura obniżona 15 °C

>Wybrać tryb pracy

 Wartość zadana dzień
Wartość zadana dzień to temperatura, jaką musi uzyskać 
ogrzewanie w trybie pracy "Grzanie" lub w ciągu określo-
nego 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 rów-
nież podwyższana jest temperatura zasilania, nastawiana 
przez regulator. 
Wielkość kroku zmiany: 0,5 °C

Nastawa fabryczna: Wartość zadana dzień: 20 °C

i
 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.

4.9.3  Ustawianie temperatury obniżonej

HK2  2

Parametry grzania

Tryb pracy

>Auto     

Wartość zadana dzień 20 °C

Temperatura obniżona 15 °C

>Wybrać tryb pracy

  Temperatura obniżona
Temperatura obniżona to temperatura, do jakiej nastąpi 
regulacja grzania w czasie obniżania. W każdym obiegu 
grzewczym można ustawić inną temperaturę obniżoną.
Wielkość kroku zmiany: 0,5 °C

Ustawiony tryb pracy decyduje o tym, pod jakimi warunkami 
będzie przebiegała regulacja przyporządkowanego obiegu 
grzewczego.

Nastawa fabryczna: Temperatura obniżona: 15 °C
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4.9.4  Ustawianie programu czasowego dla trybu 
ogrzewania

HK2  5

Program czas.grzania

>Pn

1 00:00 24:00

2 : :

3 : :

>Wybrać dzień tygod./blok

  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 elektro-
energetycznej lub typu konstrukcyjnego budynku można 
zrezygnować z programowania czasów temperatury obniżo-
nej.
Operatorzy sieci energetycznej oferują korzystne taryfy 
prądu dla użytkowników pomp ciepła. Ze względów ekono-
micznych może się opłacać korzystanie z tańszego prądu 
nocnego.
W domach o niskim zużyciu energii można zrezygnować z 
obniżania 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 trybu chłodzenia

4.10.1  Ustawianie trybu pracy dla chłodzenia

HK2  3

Parametry chłodzenia

Tryb pracy >Auto  

Temp.zewn.wyłączenia 20 °C

ÆAT 24h start chł. 23 °C

ÆAT 24h rzeczywista 21 °C

Gotowość

Ustawianie parametrów regulujących automatyczny tryb 
chłodzenia.

i
 Zakłócenie funkcji chłodzenia wskutek 

zamkniętych zaworów termostatycznych!
W trybie chłodzenia zawory termostatyczne 
muszą być ustawione na "otwarte", aby 
zagwarantować niezakłóconą cyrkulację 
chłodzonej wody grzewczej w obiegu ogrze-
wania podłogowego.

i
 Zależnie od konfiguracji instalacji pokazy-

wane są dodatkowe obiegi grzewcze.

 Tryb pracy: Dla każdego obiegu grzewczego dostępne są 
następujące tryby pracy:

Auto.: Obieg grzewczy przełącza się - zależnie od ustawio-
nego programu czasowego - pomiędzy trybem pracy 
"Chłodzenie" a "Wył".

Chłodzenie: Obieg grzewczy niezależnie od ustawionego 
programu czasowego jest regulowany do temperatury 
zasilania trybu chłodzenia (ustawiane przez instala-
tora).

Wyłącz.: Obieg grzewczy jest wyłączony.

Nastawa fabryczna: Auto

4.10.2 Ustawianie granicy temperatury dla 
wyłączenia trybu ogrzewania

HK2  3

Parametry chłodzenia

Tryb pracy >Auto  

Temp.zewn.wyłączenia 20 °C

ÆAT 24h start chł. 23 °C

ÆAT 24h rzeczywista 21 °C

Gotowość

  Temp.zewn.wyłączenia: Granica temperatury zewnętrznej 
dla wyłączenia trybu ogrzewania (funkcja letnia).

W każdym obiegu grzewczym można ustawić inną tempera-
turę wyłączenia TZ.

Nastawa fabryczna: 20 °C
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4.10.3 Ustawianie granicy temperatury dla 
włączenia trybu chłodzenia

HK2  3

Parametry chłodzenia

Tryb pracy >Auto  

Temp.zewn.wyłączenia 20 °C

ÆAT 24h start chł. 23 °C

ÆAT 24h rzeczywista 21 °C

Gotowość

  Æ TZ 24h start chł.: Wartość średniej wartości tempera-
tury zewnętrznej, od której uruchomiło się chłodzenie. 

Dla każdego obiegu grzewczego można ustawić oddzielną 
Æ temperaturę TZ 24h dla startu chłodzenia.

Nastawa fabryczna: 23 °C

4.10.4 Odczyt wartości średniej temperatury 
zewnętrznej dla włączenia trybu chłodzenia

HK2  3

Parametry chłodzenia

Tryb pracy >Auto  

Temp.zewn.wyłączenia 20 °C

ÆAT 24h start chł. 23 °C

ÆAT 24h rzeczywista 21 °C

Gotowość

  Æ TZ 24h rzeczywista: Wskaźnik aktualnie obliczonej 
24-godzinnej średniej temperatury zewnętrznej. 

4.10.5 Odczyt stanu trybu chłodzenia

HK2  3

Parametry chłodzenia

Tryb pracy >Auto  

Temp.zewn.wyłączenia 20 °C

ÆAT 24h start chł.t 23 °C

ÆAT 24h rzeczywista 21 °C

Gotowość

 Następujące informacje o stanie są wyświetlane w ostatnim 
wierszu wyświetlacza:

Żądanie ogrzewania:
Warunek dla trybu ogrzewania jest spełniony.

Gotowość:
Ani warunek dla trybu ogrzewania, ani warunek dla 
trybu chłodzenia nie jest spełniony, lub biegnie czas 
przejściowy między ogrzewaniem a chłodzeniem.

Żądanie chłodzenia:
Spełniony jest warunek dla trybu chłodzenia.
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4.11 Ustawianie trybu przygotowywania ciepłej 
wody użytkowej

4.11.1  Ustawianie trybu pracy dla 
przygotowywania ciepłej wody użytkowej

Ciepła woda użytk.  4

Parametry

Tryb pracy >Auto

Maks. temp. CWU 60 °C

Min. temp. CWU 44 °C

Temp. zasobnika jest 51 °C

>Wybrać tryb pracy

 Tryb pracy
Dla zintegrowanego zasobnika ciepłej wody oraz opcjonal-
nego obiegu cyrkulacji możliwe są tryby pracy "Auto", 
"Załącz." i "Wyłącz.". 

Auto: Przygotowywanie ciepłej wody użytkowej oraz pompa 
cyrkulacyjna są aktywne według programów czaso-
wych ustawianych oddzielnie (¬ rozdz. 4.11.4).

Załącz.: Ciągłe dogrzewanie ciepłej wody użytkowej, pompa 
cyrkulacyjna pracuje ciągle.

Wyłącz.:Ciepła woda użytkowa nie jest przygotowywana, 
funkcja ochrony przed zamarzaniem jest aktywna.

4.11.2  Ustawianie maksymalnej i minimalnej 
temperatury ciepłej wody użytkowej

Ciepła woda użytk.  4

Parametry

Tryb pracy >Auto

Maks. temp. CWU 60 °C

Min. temp. CWU 44 °C

Temp. zasobnika jest 51 °C

>Wybrać tryb pracy

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

i
 Maksymalna temperatura ciepłej wody użyt-

kowej jest wskazywana tylko w przypadku, 
gdy instalator odblokował elektryczne 
ogrzewanie dodatkowe dla ciepłej wody 
użytkowej Bez elektrycznego ogrzewania 
dodatkowego temperatura maksymalna cie-
płej wody użytkowej jest ograniczana przez 
wyłącznik ciśnieniowy obiegu chłodniczego 
i nie jest ustawiana!

  Min. temp. CWU: Minimalna temperatura ciepłej wody użyt-
kowej jest wartością graniczną, poniżej której zasobnik 
ciepłej wody użytkowej jest podgrzewany.

Nastawa fabryczna: Min.temp.CWU 44 °C
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4.11.3 Odczyt aktualnej temperatury wody 
użytkowej w zasobniku

Ciepła woda użytk.  4

Parametry

Tryb pracy >Auto

Maks. temp. CWU 60 °C

Min. temp. CWU 44 °C

Temp. zasobnika jest 51 °C

>Wybrać tryb pracy

Temp. zasobnika jest: Aktualna temperatura w zasobniku 
ciepłej wody użytkowej.

Zalecamy przygotowywanie ciepłej wody użytkowej bez uży-
cia elektrycznego ogrzewania dodatkowego. Maksymalna 
temperatura ciepłej wody jest wtedy ograniczona przez 
wyłączenie obiegu chłodniczego pompy ciepła. To wyłącze-
nie odpowiada maksymalnej temperaturze ciepłej wody 
użytkowej 55°C. 

i
 Aby utrzymać jak najmniejszą liczbę uru-

chomień pompy ciepła, należy wybrać jak 
najniższą temperaturę minimalną ciepłej 
wody użytkowej.

4.11.4  Ustawianie programu czasowego dla 
przygotowywania ciepłej wody użytkowej

Ciepła woda użytk.  5

Programy czasowe

>Pn

1 06:00 22:00

2 : :

3 : :

>Wybrać dzień tygod./blok

 W menu Ciepła woda użytk. Programy czasowe 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 mini-
malne wymagania.
Na przykład w przypadku osób pracujących zawodowo, 
jeden przedział czasowy 6:00 – 8:00 i drugi przedział cza-
sowy 17:00 – 23:00 może zminimalizować energię zużywaną 
na przygotowywanie 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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4.11.5  Ustawianie programu czasowego dla funkcji 
cyrkulacji ciepłej wody użytkowej

Pompa cyrkulacyjna  5

Programy czasowe

>Pn

1 06:00 22:00

2 : :

3 : :

>Wybrać dzień tygod./blok

 W menu Pompa cyrkulacyjna Programy czasowe można 
ustawić, kiedy ma pracować opcjonalna pompa cyrkula-
cyjna.
Na dzień lub blok można zaprogramować maks. trzy czasy.
Jeżeli dla ciepłej wody użytkowej ustawiono tryb pracy 
"Załącz." pompa cyrkulacyjna pracuje stale (¬ rozdz. 4.11.1, 
menu  4).

Program czasowy Pompa cyrkulacyjna powinien odpowia-
dać programowi czasowemu ciepłej wody użytkowej ewen-
tualnie można wybrać jeszcze mniejsze przedziały czasowe.
Jeżeli bez włączonej pompy cyrkulacyjnej szybko osiągana 
jest oczekiwana temperatura ciepłej wody użytkowej, to 
można ewentualnie dezaktywować pompę cyrkulacyjną.
Dodatkowo za pomocą przełącznika, zainstalowanego w 
pobliżu miejsca poboru wody i podłączonego do pompy cie-
pła, może nastąpić krótkotrwałe włączenie pompy cyrkula-
cyjnej (zasada przełącznika schodowego). Czasy pracy 
pompy cyrkulacyjnej można w ten sposób optymalnie dopa-
sować 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
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4.12 Programowanie funkcji urlopu dla całego 
systemu

Programowanie urlopu  6

dla całego systemu

Przedziały czasowe

1 >03.01.10 05.01.10

2 09.01.10 24.01.10

Temperatura zadana 15 °C

>Nastawić dzień startu

 Okresy dłuższej nieobecności można ustawić na ekranie 
Programowanie urlopu. Można zaprogramować dla regula-
tora i wszystkich podłączonych części układu dwa okresy 
urlopowe z podaniem dat. Dodatkowo można w tym miejscu 
ustawić temperaturę zadaną dla okresu urlopowego, tzn. 
niezależnie od normalnego programu czasowego. Po upły-
wie 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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4.13  Aktywacja funkcji ustawianych ręcznie

Funkcje ustawiane ręcznie służą do przyznania priorytetu 
określonym funkcjom pompy ciepła w ustalonym okresie 
czasu. W ten sposób np. poprzez funkcję "Party" można 
zapobiec najbliższemu obniżeniu temperatury na noc.

Wybór funkcji ustawianych jest możliwy z ekranu podstawo-
wego. W tym celu nacisnąć pokrętło  .

Funkcja uaktywnia się natychmiast. W funkcji oszczędno-
ściowej dodatkowo konieczne jest wprowadzenie godziny, 
do której ma być aktywna funkcja oszczędnościowa (regula-
cja do temperatury obniżonej).
Aby zmienić parametr, należy obrócić pokrętło  . Raz akty-
wowanej funkcji, z wyjątkiem ręcznej funkcji chłodzenia, nie 
można natychmiast dezaktywować.

Ekran podstawowy wyświetlany jest po upływie funkcji 
(osiągnięcie czasu) lub po ponownym naciśnięciu pokrętła 
.

4.13.1 Aktywacja funkcji oszczędnościowej

Śr 10.03.10 9:35

Funkcja oszczędn.-aktywna

do >12:00

>Ustawić czas zakończenia

 Za pomocą funkcji oszczędnościowej można obniżyć tempe-
raturę zasilania ogrzewania na ustawiony okres czasu. Funk-
cja oszczędnościowa może być używana tylko do obiegów 
grzewczych, w których ustawiono tryb "Auto".

 > W tym celu nacisnąć lewe pokrętło   1 raz.
 > Wprowadzić godzinę końca funkcji oszczędnościowej 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 w czasie następnego 
obniżenia, aż do następnego okresu podwyższenia tempera-
tury. Funkcję Party można wykorzystywać tylko do obiegów 
grzewczych wzgl. obiegów ciepłej wody użytkowej, w któ-
rych jest nastawiony tryb "Auto" lub "Ekon".

 > W tym celu nacisnąć lewe pokrętło   2 razy.
Funkcja "Party" jest teraz aktywna.
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4.13.3 Aktywacja jednorazowego ładowania 
zasobnika

Śr 10.03.10 9:35

jednorazowe

Ładowanie zasob.-aktywne

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

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

4.13.4 Aktywacja ręcznej funkcji chłodzenia

Śr 10.03.10 9:35

Funkcja chłodzenia aktywna przez > 3 dni

 Ta funkcja umożliwia trwałą aktywację ręcznej funkcji chło-
dzenia dla wybranego okresu czasu.

 > Nacisnąć lewe pokrętło    4 razy.
 > Wybrać okres czasu (od 1 do 99 dni), aby aktywować 

funkcję chłodzenia dla tego okresu czasu.

 > Wybrać "WYŁ.", aby dezaktywować aktywną funkcję chło-
dzenia.

Jeżeli ręczna funkcja chłodzenia jest aktywna, 
 – na ekranie podstawowym pojawia się symbol kryształu 

lodu.
 – funkcja ogrzewania jest wyłączona.
 – automatyczna funkcja chłodzenia jest wyłączona.
 – funkcja ciepłej wody użytkowej jest nadal aktywna.
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4.14  Odczyt wartości nastawczych poziomu 
kodowanego

Poziom kodowany  9

dostęp

Kod:

>0 0 0 0

Kod standardowy:

0 0 0 0

>Wprowadzić cyfrę

 Wartości nastawcze poziomu kodowanego można odczytać, 
ale nie można ich zmieniać. Wartości te są ustawiane przez 
instalatora.

 > Nacisnąć pokrętło  jeden raz, nie wprowadzając kodu.

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

b
 Ostrożnie!

Ryzyko zakłóceń działania wskutek 
błędnego ustawienia parametrów!
Zmiana parametrów specyficznych dla 
instalacji może spowodować awarie bądź 
szkody w pompie ciepła.

 > Nie należy próbować przejść do poziomu 
kodowanego poprzez wprowadzanie 
dowolnych danych. 
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4.15  Przywracanie nastaw fabrycznych

Przed wykonaniem funkcji należy zanotować wszystkie war-
tości ustawione w regulatorze w poziomie użytkownika oraz 
w poziomie kodowanym (¬ rozdz. 4.14).

i
 Po wyzerowaniu wszystkich wartości do 

nastaw fabrycznych, należy powiadomić 
instalatora, aby dokonał ponownie podsta-
wowych ustawień.

Można wybrać, czy jedynie programy czasowe, czy też 
wszystkie wartości mają zostać przywrócone do stanu 
nastaw fabrycznych.

Śr 10.03.10 9:35

Nastawa fabryczna

Anuluj NIE

Programy czasowe NIE

Wszystko NIE

>wybrać

 b
 Ostrożnie!

Możliwe zakłócenia działania wskutek 
przywrócenia wszystkich wartości do 
nastaw fabrycznych!
Przywracanie wszystkich wartości do stanu 
nastaw fabrycznych może usunąć ustawie-
nia charakterystyczne dla instalacji i spowo-
dować nieprawidłowe działanie lub wyłącze-
nie pompy ciepła.
Pompy ciepła nie można uszkodzić.

 > Przed przywróceniem nastaw fabrycz-
nych w pompie ciepła należy przejrzeć 
wszystkie menu w regulatorze i zapisać 
wszystkie ustawione wartości, które mają 
zostać zachowane.

 > Wcisnąć oba pokrętła na przynajmniej 5 sekund, w celu 
wywołania menu "Nastawa fabryczna".

 > Obracać pokrętłem  , aż kursor znajdzie się przed warto-
ścią w wierszu wykonywanej funkcji:

Punkt 
menu

Wprowa-
dzona 
wartość 

Wynik

Anuluj Tak
Nastawione parametry pozostaną 
zachowane

Programy 
czasowe

Tak
Wszystkie zaprogramowane prze-
działy czasowe zostaną skasowane

Wszystko Tak
Wszystkie nastawione parametry 
zostaną przywrócone do nastaw 
fabrycznych

 > Nacisnąć pokrętło  , aby zaznaczyć wartość. 
 > Obrócić pokrętło  , aż będzie wskazywane TAK.
 > Nacisnąć pokrętło . 

Funkcja zostanie wykonana. Wyświetlacz przełącza się na 
ekran podstawowy.

 > Po wyzerowaniu wszystkich wartości należy powiadomić 
instalatora, aby ponownie ustawił zanotowane wartości.
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4.16 Tymczasowe wyłączanie pompy ciepła

Wyłączenie pompy ciepła możliwe jest tylko na konsoli 
obsługowej poprzez wyłączenie ogrzewania i przygotowywa-
nia ciepłej wody użytkowej w poszczególnych menu. 

 > W tym celu ustawić tryb ogrzewania, tryb chłodzenia i 
tryb przygotowywania ciepłej wody użytkowej na "WYŁ" 
(¬ rozdz. 4.9.1, menu  2, rozdz. 4.10.1, menu  3 i 
rozdz. 4.11.1, menu  4).

4.17 Wyłączanie pompy ciepła

Jeśli konieczne jest wyłączenie pompy ciepła, należy całko-
wicie odłączyć urządzenie od zasilania.

 > Wyłączyć bezpieczniki automatyczne.

Przy ponownym rozruchu po awarii napięcia lub wyłączeniu 
zasilania, aktualna data i godzina jest automatycznie usta-
wiana na nowo przez odbiornik DCF. Jeżeli sygnał DCF nie 
jest odbierany, wartości te należy nastawić samodzielnie.
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5 Usuwanie usterek

Pompa ciepła została uruchomiona po zainstalowaniu przez 
instalatora.
Ponowne uruchomienie nie jest konieczne nawet w przy-
padku, gdy pompa ciepła zostanie odłączona od sieci w spo-
sób niekontrolowany (zanik prądu, uszkodzony bezpiecznik, 
wyłączony bezpiecznik). 
Pompa ciepła Vaillant geoTHERM exclusiv posiada funkcję 
samoczynnego resetowania, tzn. pompa ciepła powraca 
samoczynnie do stanu wyjściowego, o ile nie wystąpiła 
usterka samej pompy.

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 komunikatem ostrzegawczym

Pompa ciepła pracuje i nie zostaje wyłączona. Te komuni-
katy ostrzegawcze pojawiają się początkowo w menu  1 
i są zapisywane w historii usterek, jeżeli usterka wystę-
puje przez ponad 3 minuty.

 – Usterki z tymczasowym wyłączeniem
Pompa ciepła zostaje czasowo wyłączona i ponownie 
uruchamia się samoczynnie. Usterka jest wyświetlana i 
znika automatycznie po ustaniu lub usunięciu przyczyny 
usterki.

 – Usterki z trwałym wyłączeniem
Pompa ciepła zostaje trwale wyłączona. Dopiero po usu-
nięciu przyczyny usterki i po zresetowaniu usterki w 
historii usterek instalator może ją ponownie uruchomić.

b
 Ostrożnie!

Ryzyko uszkodzenia w wyniku niefacho-
wego usuwania usterek!
W przypadku niektórych awarii pompa cie-
pła przestaje działać.

 > W takim wypadku należy powiadomić 
instalatora lub serwis fabryczny Vaillant.

 > W razie wystąpienia usterek nieopisanych 
w niniejszej instrukcji obsługi, powiado-
mić instalatora.

 > Nigdy nie próbować samodzielnie usuwać 
przyczyny usterki.

5.2 Podgląd historii usterek

Historia usterek I1

Numer usterki >1

Kod usterki 41

10.03.10 07:18

Usterka czujnika

Czujnik T3 źródło ciepła

5.1 Komunikat usterki w historii usterek w 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.

Zapisać 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

Poniższe komunikaty ostrzegawcze powodowane są przez 
tymczasowe usterki podczas pracy pompy ciepła. Pompa 
ciepła pracuje i nie wyłącza się. 

 > Zanotować kod i tekst komunikatu usterki oraz tryb 
pracy i warunki pogodowe.

 > Omówić te notatki podczas następnego przeglądu z 
instalatorem.

Kod 
usterki

Tekst komunikatu usterki / opis usterki 

26 Wyjście sprężarki - przegrzanie

36 Ciśnienie źródła niskie 

5.1   Usterki z tymczasowym komunikatem ostrzegawczym
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5.4 Usterki z tymczasowym wyłączeniem

Pompa ciepła jest chwilowo wyłączana i samoczynnie uru-
chamia się ponownie, gdy przyczyna usterki już nie istnieje 
lub została usunięta.
W zależności od usterki pompa ciepła automatycznie uru-
chamia się ponownie po 5 bądź 60 minutach.

Kod 
usterki 

Tekst komunikatu usterki / opis usterki 

20 Ochr.antymroz.źródła ciep., kontrola powrotu źró-
dła

Różnica między temperaturą powrotu a tempera-
turą wejścia do źródła ciepła jest za mała.
Ciepło oddawane przez źródło ciepła jest tymcza-
sowo niewystarczające do pracy pompy ciepła. 
Regulator tymczasowo wyłącza pompę ciepła, aby 
nie zamarzła.

Pompa ciepła może zacząć pracę najwcześniej po 
5 minutach czasu oczekiwania.

22 Ochr.antymroz.źródła ciep., kontrola powrotu źró-
dła

Temperatura powrotu źródła ciepła jest zbyt niska.
Ciepło oddawane przez źródło ciepła jest tymcza-
sowo niewystarczające do pracy pompy ciepła. 
Regulator tymczasowo wyłącza pompę ciepła, aby 
nie zamarzła.

Pompa ciepła może zacząć pracę najwcześniej po 
5 minutach czasu oczekiwania.

27 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.

28 Ciśn. czynnika ziębniczego zbyt niskie 

Pompa ciepła może uruchomić się dopiero, gdy 
ciśnienie czynnika chłodniczego będzie wystarcza-
jące. Pompa ciepła może zacząć pracę najwcze-
śniej po 60 minutach czasu oczekiwania.

29 Ciśn. czynnika ziębniczego poza zakresem

Jeżeli usterka wystąpi dwukrotnie z rzędu, pompa 
ciepła może się ponownie włączyć najwcześniej po 
upływie 60 min czasu oczekiwania.

35 Temp.źródła we. za wysoka

Temperatura źródła poza dozwoloną temperaturą 
roboczą (temperatura solanki > 20 °C). 
Pompa ciepła wyłącza się i samoczynnie rozpo-
czyna pracę, gdy temperatura źródła ciepła znów 
znajdzie się w dopuszczalnym zakresie. 

5.2  Usterki z tymczasowym wyłączeniem

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 histo-
rię usterek.

Ekran podstawowy znika, a komunikat usterki
jest wskazywany na wyświetlaczu.

Tryb awaryjny
W zależności od rodzaju usterki instalator może zadecydo-
wać, że pompa ciepła do usunięcia przyczyny usterki będzie 
pracowała w trybie awaryjnym z wykorzystaniem zintegro-
wanego elektrycznego ogrzewania dodatkowego lub 
zewnętrznego urządzenia grzewczego. Jeżeli możliwy jest 
tryb awaryjny (¬ tab. 5.3), tzn. elektryczne ogrzewanie 
dodatkowe lub zewnętrzne urządzenie grzewcze zostało 
odblokowane dla trybu awaryjnego, instalator może aktywo-
wać je dla trybu ogrzewania, przygotowywania ciepłej wody 
użytkowej lub obu tych funkcji.
Poniżej komunikatu usterki pojawiają się następujące para-
metry:
 – Wyzerować (TAK/NIE) 

Kasuje komunikat usterki i odblokowuje pracę sprężarki.
 – Priorytet CWU (TAK/NIE) 

Odblokowuje ogrzewanie dodatkowe do przygotowywania 
ciepłej wody użytkowej.

 – Priorytet CO (TAK/NIE)
Załącza ogrzewanie dodatkowe w trybie ogrzewania.
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Kod 
usterki 

Tekst komunikatu usterki / opis 
usterki 

Tryb awa-
ryjny

32 Usterka źródła czujnik T8
 
Zwarcie w czujniku.

możliwy

33 Usterka czujnika ciśnienia obiegu 
grzewczego

Zwarcie w czujniku ciśnienia.

niemożliwy

34 Usterka czujnika ciśnienia źródła

Zwarcie w czujniku ciśnienia.

możliwy

40 Usterka czujnik T1 

Zwarcie w czujniku

możliwy 

41 Usterka źródła czujnik T3

Zwarcie w czujniku.

możliwy

42 Usterka czujnik T5

Zwarcie w czujniku.

możliwy

43 Usterka czujnik T6

Zwarcie w czujniku.

możliwy

44 Usterka czujnika zewnętrznego AF

Zwarcie w czujniku.

możliwy

45 Usterka czujnik Tzasobn SP 

Zwarcie w czujniku.

możliwy

46 Usterka czujnik VF1

Zwarcie w czujniku.

możliwy

47 Usterka czujnik Tp RF1

Zwarcie w czujniku.

możliwy

48 Usterka czujnik Tz VF2

Zwarcie w czujniku.

Możliwy 
jest tryb 
przygoto-
wywania 
ciepłej 
wody użyt-
kowej

52 Czujniki nie odpowiadają schematowi 
hydraulicznemu

_

60 Ochr.antymroz.źródła ciep., kontrola 
powrotu źródła

Usterka 20 wystąpiła trzy razy z 
rzędu.

możliwy

62 Ochr.antymroz.źródła ciep., kontrola 
powrotu źródła

Usterka 22 wystąpiła trzy razy z 
rzędu.

możliwy

5.3   Usterki z trwałym wyłączeniem

Kod 
usterki 

Tekst komunikatu usterki / opis 
usterki 

Tryb awa-
ryjny

72 Temperatura zasilania za wys.dla 
ogrz.podłog.

Temp. zasilania przez 15 min. wyższa 
od ustawionej wartości. Usterka czuj-
nika lub regulatora.

_

81 Ciśn. czynnika ziębniczego zbyt 
wysokie 

Usterka 27 wystąpiła trzy razy z 
rzędu.

możliwy 

83 Ciśn. czynnika ziębniczego zbyt 
niskie;
Skontroluj źródło ciepła.

Usterka 28 wystąpiła trzy razy z 
rzędu.

możliwy

84 Ciśn. czynnika ziębniczego 
poza zakresem

Usterka 29 wystąpiła trzy razy z 
rzędu.

możliwy

85 Usterka pompy obiegu grzewczego

Zwarcie lub praca na sucho

_

86 Usterka pompy solankowej

Zwarcie lub praca na sucho.

możliwy 

90 Za niskie ciśnienie w instalacji grzew-
czej 

Ciśnienie <0,5 bar
Pompa ciepła wyłącza się i samo-
czynnie rozpoczyna pracę, kiedy 
ciśnienie wzrośnie powyżej 0,7 bar.

_

91 Ciśnienie solanki za niskie

Ciśnienie <0,2 bar
Pompa ciepła wyłącza się i samo-
czynnie rozpoczyna pracę, kiedy 
ciśnienie wzrośnie powyżej 0,4 bar, 
lub otworzy się ew. 
zamontowany w zakresie klienta 
wyłącznik ciśnieniowy solanki.

możliwy

94 Brak jednej lub dwóch faz - skontro-
luj bezpieczniki

Brak jednej lub więcej faz.

możliwy

95 Nieprawidłowy kierunek obrotu 
spręż. - zamień fazy

Kolejność faz nieprawidłowa.

możliwy

96 Błąd czujnika ciśnienia
Obieg chłodzący

Zwarcie w czujniku ciśnienia.

możliwy

5.3  Usterki z trwałym wyłączeniem (kontynuacja)
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5.6 Samodzielne usuwanie usterek

Oprócz usterek z komunikatem usterki na wyświetlaczu 
pompy ciepła, mogą wystąpić tylko nieliczne usterki instala-
cji grzewczej, które można usunąć samodzielnie.

Objawy usterki
Możliwa
przyczyna

Postępowanie w 
celu usunięcia

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

Powietrze w 
obiegu grzew-
czym

Odpowietrzyć 
obieg grzewczy

5.4 Awarie możliwe do naprawy przez użytkownika

Jeżeli nie umieją Państwo samodzielnie odpowietrzyć 
obiegu grzewczego ogrzewania podłogowego, należy powia-
domić instalatora.
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6 Pielęgnacja i konserwacja

6.1  Przestrzeganie wymagań dotyczących 
miejsca ustawienia

Miejsce ustawienia musi być suche i całkowicie zabezpie-
czone przed zamarzaniem.

 > Nie wprowadzać później żadnych zmian konstrukcyjnych, 
których skutkiem jest zmniejszenie kubatury pomieszcze-
nia lub zmiana temperatury w miejscu ustawienia.

6.2 Czyszczenie i dbanie o pompę ciepła

b
 Ostrożnie!

Ryzyko uszkodzenia w wyniku niefacho-
wego czyszczenia!
Środki szorujące lub czyszczące mogą 
uszkodzić obudowę.

 > Czyścić obudowę pompy ciepła nawilżoną 
ściereczką z dodatkiem niewielkiej ilości 
mydła.

6.3 Konserwacja pompy ciepła

W odróżnieniu od urządzeń wytwarzających ciepło na bazie 
kopalnych nośników energii, w przypadku pompy ciepła geo-
THERM exclusiv nie są konieczne czasochłonne prace kon-
serwacyjne.
Warunkiem trwałości, bezpieczeństwa pracy i niezawodności 
oraz długiej żywotności urządzenia jest coroczny przegląd / 
konserwacja urządzenia przez instalatora.

a
 Niebezpieczeństwo!

Niebezpieczeństwo obrażeń i uszkodzeń 
spowodowanych niefachową konserwacją i 
naprawą!
Niedozwolona lub nieprawidłowa konserwa-
cja może negatywnie wpłynąć na bezpie-
czeństwo pracy pompy ciepła.

 > Nigdy nie próbować samodzielnego 
wykonywania prac konserwacyjnych lub 
napraw pompy ciepła.

 > W tym celu należy skorzystać z usług 
autoryzowanego instalatora.

Firma Vaillant zaleca zawarcie umowy serwisowej.

Aby zapewnić wszystkie funkcje urządzenia Vaillant i nie 
modyfikować stanu fabrycznego urządzenia, przy pracach 
przeglądowo-konserwacyjnych i związanych z utrzymaniem 

urządzenia wolno używać wyłącznie oryginalnych części 
zamiennych Vaillant!

6.3.1 Sprawdzanie ciśnienia napełnienia instalacji 
grzewczej

Ciśnienie napełnienia instalacji grzewczej można odczytać 
na regulatorze pompy ciepła (¬ rozdz. 4.8, menu  1). 
Powinno ono wynosić od 1 do 2 bar. Jeżeli ciśnienie wody 
spadnie poniżej 0,5 bar, pompa ciepła jest automatycznie 
wyłączana i pojawia się komunikat usterki.

 > Ciśnienie napełnienia instalacji grzewczej po pierwszym 
uruchomieniu i konserwacji należy kontrolować codzien-
nie 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 użytkowej natychmiast zamknąć 
zawór odcinający dopływ zimnej wody.

 > W razie nieszczelności obiegu grzew-
czego wyłączyć pompę ciepła. Wyłączyć 
bezpieczniki automatyczne pompy ciepła.

 > Zlecić instalatorowi usunięcie nieszczel-
ności.

i
 Zawór odcinający dopływ zimnej wody nie 

należy do zakresu dostawy pompy ciepła. 
Użytkownik musi go zainstalować we wła-
snym zakresie z pomocą uprawnionego 
instalatora. Instalator powinien wskazać 
użytkownikowi lokalizację tej części oraz 
wyjaśnić jej obsługę.

 > Jeżeli ciśnienie napełnienia spada poniżej 0,5 bar, należy 
powiadomić instalatora, aby uzupełnił wodę grzewczą i 
zwiększył ciśnienie napełnienia.
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b
 Ostrożnie!

Ryzyko uszkodzenia dla urządzenia i 
układu wskutek wysokiej zawartości 
wapnia, silnego działania korozyjnego lub 
dodatków chemicznych w wodzie wodo-
ciągowej! 
Nieodpowiednia woda wodociągowa może 
spowodować uszkodzenia uszczelek i prze-
pon, zablokowanie części urządzeń i ukła-
dów, przez które przepływa woda oraz gło-
śną 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 może 
udzielić fachowych informacji również na 
ten temat.

6.4 Sprawdzanie poziomu i ciśnienia napełnienia 
obiegu solanki

b
 Ostrożnie!

Niebezpieczeństwo uszkodzenia przez 
wyciekającą solankę!
Nieszczelności obiegu solanki grożą wycie-
kiem solanki i uszkodzeniami.

 > W przypadku nieszczelności w obiegu 
solanki należy wyłączyć pompę ciepła. 
Wyłączyć bezpieczniki automatyczne 
pompy ciepła.

 > Zlecić instalatorowi usunięcie nieszczel-
ności.

b
 Ostrożnie!

Niebezpieczeństwo uszkodzenia wskutek 
braku solanki!
Zbyt niski poziom napełnienia solanki może 
spowodować uszkodzenia pompy ciepła. 

 > Poziom napełnienia solanką po pierw-
szym uruchomieniu należy kontrolować 
codziennie przez tydzień, a następnie co 
pół roku.

 > Napełnianie instalacji solanką to czyn-
ność zastrzeżona dla instalatora.

b
 Ostrożnie!

Niebezpieczeństwo uszkodzenia i zakłó-
ceń działania wskutek dolewania czystej 
wody!
Dolewanie czystej wody może spowodować 
osadzanie się lodu w obiegu solanki wsku-
tek gorszej ochrony przed zamarzaniem. 

 > Jeżeli poziom solanki jest za niski, należy 
zlecić uzupełnienie solanki instalatorowi.

6.1  Poziom napełnienia zbiornika wyrównawczego solanki

Jeżeli w pierwszym miesiącu po uruchomieniu układu 
poziom solanki nieznacznie spadnie, jest to normalne zjawi-
sko. Poziom napełnienia może się wahać zależnie od tempe-
ratury źródła ciepła. Nigdy nie może jednak spaść na tyle, 
że nie będzie on widoczny w zbiorniku wyrównawczym 
solanki, ponieważ do obiegu solanki będzie dostawało się 
powietrze.

 > Regularnie sprawdzać poziom, wzgl. ciśnienie solanki w 
obiegu. Ciśnienie napełnienia obiegu solanki ("ciśnienie 
źródła ciepła") można odczytać na regulatorze pompy 
ciepła (¬ rozdz.4.8, menu  1).

Ciśnienie napełnienia powinno wynosić od 1 do 2 bar. Jeżeli 
ciśnienie napełnienia spadnie poniżej 0,2 bar, pompa ciepła 
jest automatycznie wyłączana i pojawia się komunikat 
usterki.
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7 Recykling i usuwanie odpadów

Zarówno pompa ciepła, jak i wszystkie akcesoria oraz opa-
kowanie transportowe są wykonane głównie z surowców 
nadających się do recyklingu i nie należy ich wyrzucać do 
pojemników na odpady domowe.

b
 Ostrożnie!

Ryzyko skażenia środowiska wskutek nie-
fachowej 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 
autoryzowanej firmie specjalistycznej, która zainstalowała 
urządzenie.

7.2 Usuwanie pompy ciepła

 

Jeżeli pompa ciepła opatrzona jest tym zna-
kiem, oznacza to, że po upływie okresu 
użytkowania pompy nie wolno jej wyrzucać 
wraz z odpadami domowymi.

 > Zużyte urządzenie Vaillant oraz ewentualne części wypo-
sażenia należy wtedy poddać odpowiedniej utylizacji 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

7.3 Usuwanie solanki

a
 Niebezpieczeństwo!

Niebezpieczeństwo 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 gorą-
cymi powierzchniami.

 > W razie przypadkowego ulatniania się 
zapewnić wystarczającą wentylację.

 > Zapobiegać tworzeniu się mieszanin opa-
rów i powietrza. Pojemnik z ciekłą 
solanką musi być stale zamknięty. 

 > Zapoznać się z kartą charakterystyki 
bezpieczeństwa dołączoną do solanki.

a
 Niebezpieczeństwo!

Niebezpieczeństwo obrażeń wskutek 
oparzeń chemicznych!
Solanka, w której skład wchodzi glikol etyle-
nowy, jest szkodliwa dla zdrowia.

 > Unikać kontaktu ze skórą i oczami.
 > Unikać wdychania, nie połykać. 
 > Nosić rękawice i okulary ochronne.
 > Zapoznać się z kartą charakterystyki bez-
pieczeństwa dołączoną do solanki.

 > Solankę należy przekazać np.: do odpowiedniego wysypi-
ska odpadów lub spalarni odpadów z zachowaniem miej-
scowych przepisów. 

 > W przypadku ilości płynu poniżej 100 l należy skontakto-
wać się z miejscowym zakładem oczyszczania lub z 
mobilnym punktem odbioru.

7.4 Usuwanie czynnika chłodniczego

Pompa ciepła Vaillant jest napełniona czynnikiem chłodni-
czym R 407 C.

a
 Niebezpieczeństwo!

Niebezpieczeństwo obrażeń wskutek 
kontaktu z czynnikiem chłodniczym!
Dotknięcie wyciekającego czynnika chłodni-
czego może prowadzić do odmrożeń.

 > W przypadku wydostawania się czynnika 
chłodniczego, nie dotykać żadnych części 
pompy ciepła.

 > Nie wdychać oparów lub gazów wydosta-
jących się z nieszczelności obiegu chłod-
niczego.

 > Unikać kontaktu czynnika chłodniczego 
ze skórą i oczami.

 > W przypadku kontaktu ze skórą lub 
oczami skontaktować się z lekarzem.

b
 Ostrożnie!

Niebezpieczeństwo skażenia środowiska!
Ta pompa ciepła zawiera czynnik chłodniczy 
R 407 C. Czynnik chłodniczy nie może 
dostać się do atmosfery. R 407 C jest zare-
jestrowanym w protokole z Kioto fluorowym 
gazem cieplarnianym ze wskaźnikiem GWP 
1653 (GWP = Global Warming Potential).

 > Utylizację czynnika chłodniczego zlecać 
tylko wykwalifikowanym pracownikom.
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8 Gwarancja i serwis

8.1 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



Dane techniczne

Instrukcja obsługi geoTHERM exclusiv  0020144987_00 47

9

9 Dane techniczne

Nazwa Jednostka VWS 63/3 VWS 83/3 VWS 103/3

Typ – Pompa ciepła solanka / woda

Zastosowanie –

Pompy ciepła przeznaczone są wyłącznie do wykorzystywania w gospodarstwach 
domowych jako urządzenia grzewcze w zamkniętych instalacjach centralnego 
ogrzewania wodnego, do chłodzenia pasywnego i do przygotowywania ciepłej 
wody użytkowej. Eksploatacja pompy grzewczej poza warunkami granicznymi 
powoduje wyłączenie pompy ciepła przez wewnętrzne układy regulacji i zabezpie-
czenia.

Bezpiecznik, zwłoczny A 3 x 16 3 x 16 3 x 16

Pobór mocy elektrycznej
- min. dla B-5/W35 DT 5K
- maks. dla B20/W60 DT 5K
- ogrzewanie dodatkowe

kW
kW
kW

1,6
3,1
6

2,1
3,8
6

2,7
4,9
6

Zintegrowany zasobnik ciepłej wody 
użytkowej
- pojemność
- maks. ciśnienie robocze
- maks. temperatura z pompą ciepła
-  maks. temp. z pompą ciepła i ogrzewa-

niem dodatkowym

l
MPa (bar)
°C
°C

175
1 (10)

55
75

- Czas podgrzewania zasobnika ciepłej 
wody użytkowej
- Straty ciepła wody użytkowej

h:min
W/24 h

01:24
45

01:07
45

00:50
45

Obieg chłodniczy
- rodzaj czynnika chłodniczego - R 407 C
Parametry mocy pompy ciepła Poniższe parametry dotyczą nowych urządzeń z czystymi wymiennikami ciepła.

B0/W35 DT 5K
- moc grzewcza
- pobór mocy elektrycznej
-  współczynnik efektywności energetycz-

nej / coefficient of performance

B0/W35 DT 10K
- moc grzewcza
- pobór mocy elektrycznej
-  współczynnik efektywności energetycz-

nej / coefficient of performance

B0/W55 DT 5K
- moc grzewcza
- pobór mocy elektrycznej
-  współczynnik efektywności energetycz-

nej / coefficient of performance

kW
kW
-

kW
kW
-

kW
kW
-

6,1
1,3
4,7

6,2
1,3
5,0

5,7
1,9
3,0

7,8
1,7
4,7

8,0
1,6
5,0

7,8
2,5
3,1

10,9
2,2
4,9

10,8
2,5
5,1

9,7
3,2
3,0

Maksymalna moc chłodzenia pasyw-
nego
w następujących warunkach: 
zasilanie instalacji grzewczej = 18 °C i 
powrót instalacji grzewczej = 22 °C!

kW 3,8 5,0 6,2

Poziom hałasu dla B0/W35 wg 
EN 12102

dB(A) 46 48 50

Miejsce ustawienia
- dopuszczalna temperatura otoczenia °C 7 - 25

9.1 Dane techniczne

Legenda
B0/W35 DT 5K:
B = brine (solanka)
0 = 0 °C
W = woda grzewcza
35 = 35 ° C
DT= różnica temperatur między zasilaniem a powrotem
K = kelwin
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10 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 roz-
mnażania. Krótkotrwale podgrzanie wody do temperatury 
powyżej 60 °C zabija bakterie Legionella.

Funkcja ochrony przed zamarzaniem
Funkcja ochrony przed zamarzaniem chroni instalację 
grzewczą i mieszkanie przed szkodami spowodowanymi 
przez mróz. Jest aktywna również w trybie pracy "Wyłącz".
Funkcja ochrony przed zamarzaniem kontroluje tempera-
turę zewnętrzną. Jeśli  temperatura zewnętrzna spadnie 
poniżej 3 °C, na ok. 10 min włączana jest pompa ogrzewania, 
a po dalszych 10 do 60 minutach (zależnie od wartości tem-
peratury zewnętrznej) jest ona wyłączana. Jeżeli tempera-
tura zasilania instalacji grzewczej jest niższa, niż 13 °C, załą-
cza 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, włą-
cza 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 tempera-
turą zewnętrzną i temperaturą zasilania. Poprzez wybór 
krzywej grzewczej, można wpływać na temperaturę zasila-
nia instalacji grzewczej, a przez to na temperaturę w 
pomieszczeniu.
Na rys. 10.1 są pokazane możliwe krzywe grzewcze dla zada-
nej temperatury pokojowej 20 °C.
Jeśli wybrano krzywą grzewczą 0.4, to przy  temperaturze 
zewnętrznej -15 °C temperatura zasilania zostanie usta-
wiona na 40 °C.
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10.2  Przesunięcie równoległe krzywej grzewczej

Jeżeli jest wybrana krzywa grzewcza 0.4, a dla zadanej tem-
peratury pokojowej zostanie ustawione nie 20 °C, a 21 °C, 
wtedy krzywa grzewcza przesuwa się tak, jak to jest poka-
zane na rys. 10.2. Na nachylonej o 45° osi a krzywa ogrze-
wania jest równolegle przesunięta odpowiednio do wartości 
zadanej temperatury pokojowej. Oznacza to, że przy tempe-
raturze zewnętrznej -15 °C temperatura zasilania zostanie 
wyregulowana na 45 °C.

Obieg grzewczy
Obieg grzewczy to zamknięty obieg przewodów i odbiorni-
ków ciepła (np. grzejników). Podgrzana woda z urządzenia 
grzewczego przepływa do obiegu grzewczego i powraca 
jako schłodzona woda.
Instalacja grzewcza posiada zwykle przynajmniej jeden 
obieg grzewczy. Mogą jednak być podłączone dodatkowe 
obiegi grzewcze, np. do zasilania wielu mieszkań lub dodat-
kowego 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 
czasu DCF nie jest dostępny we wszystkich krajach.
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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 cie-
płą wodę w obiegu ciepłej wody. Dzięki temu po odkręceniu 
kurka ciepłej wody, natychmiast płynie ciepła woda. Dla 
pompy cyrkulacyjnej mogą być zaprogramowane przedziały 
czasowe.

Przedział czasowy
Dla układu ogrzewania, wytwarzania ciepłej wody i pompy 
cyrkulacyjnej można zaprogramować trzy przedziały cza-
sowe dziennie.

Przykład: 
Przedział czasowy 1: Pn 09.00 - 12.00
Przedział czasowy 2: Pn 15.00 - 18.30
W ogrzewaniu każdemu przedziałowi czasowemu przypo-
rządkowana jest wartość zadana, która jest w tym czasie 
utrzymywana.
Przy przygotowywaniu ciepłej wody użytkowej, dla wszyst-
kich przedziałów czasowych obowiązuje jedna temperatura 
zadana wody.
W przypadku pompy cyrkulacyjnej przedział czasowy 
wyznacza godziny jej pracy.
W trybie automatycznym regulacja jest dokonywana odpo-
wiednio do ustawień przedziału czasowego.

Przygotowanie ciepłej wody użytkowej
Woda w zasobniku ciepłej wody użytkowej jest podgrzewana 
przez urządzenie grzewcze do zadanej temperatury. Gdy 
temperatura w zasobniku ciepłej wody użytkowej spada 
poniżej określonej wartości, woda znów jest podgrzewana 
do temperatury zadanej. W celu podgrzania zasobnika 
można zaprogramować przedziały czasowe.

Regulacja pogodowa 
Temperatura zewnętrzna jest mierzona oddzielnym czujni-
kiem, zainstalowanym na zewnątrz i jest przesyłana 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 temperatura, do której instalacja 
grzewcza obniża temperaturę pokojową w okresach między 
zaprogramowanymi przedziałami czasowymi.

Temperatura pokojowa
Temperatura pokojowa to temperatura rzeczywista mie-
rzona w mieszkaniu.

Temperatura zasilania
Patrz: Temperatura zasilania instalacji grzewczej.

Temperatura zasilania instalacji grzewczej
Urządzenie grzewcze podgrzewa wodę, która jest pompo-
wana przez instalację grzewczą. Temperatura tej ciepłej 
wody na wyjściu z urządzenia grzewczego nosi nazwę "tem-
peratury zasilania".

Tryb pracy
Za pomocą trybów pracy określa się, w jaki sposób ma być 
regulowana instalacja grzewcza oraz przygotowywanie cie-
płej wody użytkowej, np. w trybie automatycznym lub ręcz-
nie.

Wartości zadane
Wartości zadane to wartości pożądane, które są ustawiane 
w regulatorze, np. zadana temperatura pokojowa lub zadana 
temperatura ciepłej wody użytkowej.

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