INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOPOMPY

WARUNKI BEZPIECZNEGO MONTAŻU I PRACY TERMOPOMPY

• przed przystąpieniem do zamontowania urządzenia grzewczego
konieczne jest zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi co pozwoli
na wyeliminowanie błędów montażowych i prawidłową pracę
urządzenia,
• sprawna i wykonana zgodnie z normą PN-IEC 60364 instalacja
elektryczna,
• instalacja centralnego ogrzewania wyposażona w przeponowe naczynie
wzbiorcze zgodnie z PN-B-02414:1999 w układzie zamkniętym.
Naczynie zamontowane jest seryjnie wewnątrz węzła na pojemność
wody kotłowej ok. 345 litrów przy temperaturze czynnika grzewczego
zasilenie/powrót 50/40oC,
• przed montażem węzła TERMOPOMPY należy dokładnie przepłukać
instalację c.o.
• wewnątrz węzła TERMOPOMPY nie wolno montować dodatkowej
armatury ani zmieniać istniejących urządzeń i nastaw,
• urządzenia nie wolno montować w pomieszczeniach zawilgoconych,
• montaż węzła TERMOPOMPY oraz prace instalacji elektrycznej jak i
hydraulicznej powinna wykonywać wykwalifikowana osoba,
• wszelkie prace montażowe przy urządzeniu wykonywać przed
podłączeniem urządzenia do energii elektrycznej,
• przewód główny zasilający urządzenie musi być podłączony przed
zabezpieczeniem różnicowoprądowym inaczej będzie nastąpiło tzw.
wyrzucanie z sieci. Przewód zasilający będzie podłączany wewnątrz
węzła do głównego bezpiecznika 3-fazowego wraz z przewodem
neutralnym i uziemieniem,
• fabrycznie automatyka ustawiona jest na grzanie centralnego
ogrzewania, w przypadku uruchomienia dodatkowego grzania, czyli
c.w.u. należy w parametrach automatyki nastawić priorytet ciepłej wody,
• nie spuszczamy wody z instalacji hydraulicznej po sezonie grzewczym,
• poza sezonem grzewczym nie wyłączamy urządzenia z sieci, najwyżej
możemy nanieść odpowiednie nastawy w automatyce,
• urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby nie
mające odpowiedniej wiedzy użytkowania a w szczególności dzieci co
grozi porażeniem prądem.

MONTAŻ
1. Ustawić węzeł TERMOPOMPY na równej utwardzonej powierzchni w
odpowiednich odległościach od ścian (rysunek poniżej).

2. Podłączyć węzeł do instalacji c.o. i c.w.u. (rysunek poniżej).

ZC – zasilenie ciepłej wody
PC – powrót ciepłej wody
ZCO – zasilenie centralnego ogrzewania
PCO – powrót centralnego ogrzewania
3. Zamontować na zewnątrz budynku czujnik zewnętrzny (w zacienionej
północnej części elewacji) i podłączyć do automatyki oraz umieścić
czujnik c.w.u. w zbiorniku ciepłej wody i podłączyć do automatyki. (oba
czujniki są umieszczone w węźle i podłączone pod odpowiednie
złącza).
4. Instalacje c.o. i c.w.u. napełnić wodą o przewodności ok. 100
µS/cm (90-105) przy temperaturze wody zimnej do 15oC !!!!!!!!
Parametr ten musi być przestrzegany inaczej urządzenie nie
będzie funkcjonować prawidłowo bądź wcale.
W początkowej fazie sprawdzamy przewodność wody zimnej na
danym obiekcie gdzie będzie zamontowana TERMOPOMPA za
pomocą specjalnego miernika i ustalamy jego wartość. Jeżeli

wartość odbiega od zadanej powyżej to należy zmieszać wodę z
wodą demineralizowaną.
5. Po napełnieniu instalacji dokładnie odpowietrzyć układ hydrauliczny
(ciśnienie w układzie 1,5 bar). Układ wewnątrz węzła powinien
odpowietrzyć się automatycznie (na buforze zamontowany jest
odpowietrznik automatyczny). Dla wygodniejszego napełniania instalacji
po stronie c.w.u. należy ustawić siłownik od zaworu przełączającego
(za pomocą drucika) w pozycji przelotowej dla obu układów
grzewczych. Po nawodnieniu odbezpieczamy siłownik do pozycji
pierwotnej.
6. Podłączyć węzeł do instalacji elektrycznej poprzez przewód 5x4mm2
omijając zabezpieczenie różnicowoprądowe (podłączenie jest
trójfazowe wraz z uziemieniem i przewodem neutralnym) natomiast w
węźle przewód podłączyć pod bezpiecznik umieszczony w tylnej części
węzła (w trakcie podłączania bezpiecznik w węźle musi być wyłączony).

7. Następnym krokiem jest odłączenie i zabezpieczenie końcówek
przewodu PSA przed zwarciem (patrz rys. poniżej) zasilających
urządzenie załączające TERMOPOMPE. Urządzenie znajduje się w

tylnej części węzła na radiatorze uprzednio demontując prawą boczną
ściankę węzła TERMOPOMPY. Po zabezpieczeniu przewodów
włączamy bezpiecznik trójfazowy w tylnej części węzła.

PZ – przewód zasilający (przychodzący od bezpiecznika)
PZT – przewód zasilający termopompe
PSA – przewód sygnalizacyjny od automatyki
8. Uruchamiamy węzeł czerwonym przyciskiem umieszczonym na centrali
sterującej na prawym boku (otwieramy prawe drzwiczki węzła). Po
załączeniu będzie można uruchomić pompę obiegową (ewentualnie ją
odpowietrzyć ustawiając pokrętło na pompie w pozycji „air” na ok. 30
sekund poczym nastawiamy na pozycję „I”) oraz ustawić podstawowe
parametry w centrali sterującej na węźle TERMOPOMPY według
swoich potrzeb (krzywa grzania, temperatura c.w.u., itp.) zgodnie z
instrukcją obsługi urządzenia.
9. Po wykonaniu powyższych czynności należy wyłączyć w pierwszej
kolejności
centralę sterującą a następnie wyłączyć bezpiecznik

trójfazowy. Należy się upewnić czy nie mamy napięcia elektrycznego
między bezpiecznikiem a urządzeniem załączającym TERMOPOMPĘ,
jeżeli nie ma napięcia podłączamy dwa wcześniej rozłączone przewody
do urządzenia załączającego TERMOPOMPĘ.
10.
Po dokonaniu powyższych czynności załączamy bezpiecznik
trójfazowy a następnie włączamy przycisk na centrali sterującej. Węzeł
TERMOPOMPA zaczyna pracować.

Węzeł TERMOPOMPA wyposażony jest w przeponowe naczynie
wzbiorcze o pojemności 18 litrów przeznaczone do instalacji C.O. W
przypadku gdy instalacja będzie większa pojemnościowo należy
dodatkowo dołączyć naczynie przeponowe na instalacji poza węzłem
dokładnie na rurze powrotnej do bufora. Wielkość dodatkowego naczynia
musi zostać ustalona zgodnie z PN-B-02414:1999.

Temperatura zasilenie/powrót (oC)
85/70
70/55
55/45
50/40
45/35
40/30

Pojemność instlacji c.o. (l)
174
237
309
345
384
426

SCHEMATY PODŁĄCZENIA WĘZŁA TERMOPOMPY DO INSTALACJI
C.O.

RP – regulator pokojowy
CZ – czujnik zewnętrzny
ZK – zawór kulowy
ZZ – zawór zwrotny
PO – pompa obiegowa
CC – czujnik ciepłej wody
LS – listwa sterowania podłogowego
ZM – zawór mieszający
NP – naczynie przeponowe dodatkowe

DODATKOWE INFORMACJE ODNOŚNIE ZMNIEJSZENIA KOSZTÓW
OGRZEWANIA
1. INFORMACJA DLA INSTALACJI C.O.
TERMOPOMPA najefektywniej pracuje w układzie centralnego
ogrzewania przy zastosowaniu instalacji podłogowej. Wiąże się to z niskimi
temperaturami na zasileniu co powoduje mniejsze zużycie prądu.
Dodatkowym atutem jest gdy instalacja podłogowa wyposażona jest w
siłowniki na rozdzielaczu na każdej sekcji grzewczej i sterowane regulatorami
pokojowymi z każdego odrębnego pomieszczenia. W takim układzie mamy
możliwość nastawienia dla każdego pomieszczenia innej temperatury i nie
potrzebnego grzania tam gdzie nie chcemy.
Innym bardzo ważnym punktem w użytkowaniu TERMOPOMPY jest
dopasowanie
taryfy
energetycznej.
W
przypadku
budynków
niskoenergetycznych najlepszym rozwiązaniem jest wybór taryfy G12w.
Wybierając taką taryfę mamy niższą stawkę za energię elektryczną w dniach
powszednich w godzinach 22:00-06:00 oraz 13:00-15:00 i przez całą dobę w
dniach sobota, niedziela i dni świąteczne. Ustawiamy na regulatorach
pokojowych w godzinach nocnych i dniach wolnych temperaturę wyższą od
dziennej o 2oC i uzyskamy dodatkowe zmniejszenie kosztów ogrzewania.
2. INFORMACJA DLA INSTALACJI C.W.U.
Temperatura ciepłej wody użytkowej zalecana jest 45oC, parametr ten
można zmieniać w centrali sterującej według uznania. W przypadku gdy
istnieje cyrkulacja ciepłej wody należy pompkę cyrkulacyjną ustawić tak na
wbudowanym zegarze aby włączała się w porach dla użytkownika
odpowiednich, dzięki takiej możliwości oszczędzamy na energii i na stratach
przesyłowych. Jeżeli dana pompka nie posiada wbudowanego zegara można
takie urządzenie dokupić i wkładając w gniazdko podłączamy do niego
pompkę.
3. ZALETY ZASTOSOWANIA FOTOWOLTAIKI
Węzeł termopompa w 100% jest zasilana energią elektryczną, więc
zastosowanie na danym obiekcie systemu fotowoltaicznego jest zasadne.
Konfiguracja tych systemów powoduje istotne zmniejszenie kosztów
ogrzewania całego domu, a nawet brak opłat za energię elekrtyczną.

