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WAŻNE INFORMACJE 
 

 Przeczytaj, zanim przystąpisz do instalacji i użytkowania pompy ciepła 

 Instrukcja instalowania i użytkowania stanowi integralne i zasadnicze wyposażenie pompy ciepła i powinna być 
przechowywana przez cały okres użytkowania pompy ciepła oraz uważnie czytana, gdyż zawiera wszelkie informacje 
i ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa podczas instalowania, użytkowania i konserwacji, których należy 
przestrzegać.  

 Pompa ciepła musi być transportowana i przechowywana w położeniu pionowym. 

 Jeśli poczujesz zapach dymu natychmiast odłącz pompę ciepła od źródła zasilania. Nieodłączenie urządzenia może 
skutkować jego uszkodzeniem, ryzykiem porażenia lub pożarem. 

 Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas upewnij się, że wtyczka zasilania jest odłączona, a zasobnik 
jest opróżniony z wody.  

 Jeśli pompa nie będzie używana zimą, powinna być odłączona od źródła zasilania i opróżniona z wody, aby nie 
dopuścić do uszkodzenia zbiornika. 

 Przed czyszczeniem należy odłączyć pompę ciepła od źródła zasilania. W przeciwnym wypadku może dojść do 
porażenia prądem lub innych uszkodzeń. 

 Pompa ciepła musi być podłączona do instalacji elektrycznej zawierającej zabezpieczenie przeciwporażeniowe takie 
jak wyłącznik różnicowo-prądowy lub uziemienie. 

 
Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej 

zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie mające doświadczenia lub znajomości 

sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, 

przekazanej przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo. 

 

 

Należy zwrócić uwagę na dzieci, aby nie bawiły się urządzeniem  
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1. ZASADA DZIAŁANIA POMPY CIEPŁA 
Podstawową rolą pompy ciepła jest przenoszenie ciepła ze źródła dolnego o niższej temperaturze do źródła górnego o temperaturze 
wyższej. Proces ten zachodzi w obiegu zamkniętym, w którym czynnik roboczy(czynnik chłodniczy R410a) przechodzi kolejne 
przemiany: parowanie, sprężanie, kondensację i rozprężanie. 
Pompa ciepła powietrze-woda pobiera ciepło z otaczającego powietrza i zachowuje tą energię w czynniku roboczym.Płynny czynnik 
roboczy przepływa przez wężownicę wymiennika ciepła zwanego parownikiem. Z drugiej strony wentylator wymusza przepływ 
powietrza przez parownik. Ciekły czynnik roboczy ogrzewa się od powietrza zewnętrznego i odparowuje. 
Czynnik ten zostaje sprężony w sprężarce, gdzie przy sprężaniu dodatkowo ogrzewa się. Następnie  trafia na wymiennik ciepła w 
zasobniku, gdzie oddaje swoje ciepło do wody użytkowej. Po rozprężeniu w zaworze rozprężnym czynnik roboczy trafia do parownika, 
gdzie ponownie ogrzewa się od otaczającego powietrza i cykl powtarza się. 
Pompa ciepła może uruchomić funkcje automatycznego odszraniania parownika. Obieg zostaje wtedy chwilowo odwrócony i ciepło 
pobrane z wody w zasobniku jest wykorzystywane do odszronienia parownika. Następnie pompa podejmuje normalną pracę. 
 

 
Rys. 1.1. Schemat działania pompy ciepła 

 
  



Pompa ciepła ISU-550:2013 4 

2. DANE TECHNICZNE 
Model  KELLER HP 265 

Wymiary i waga 

Średnica x wysokość mm Ø570x1960 

Waga netto kg 100 

Pojemność zasobnika l 250 

Moc wężownicy kW 25.3 

Parametry energetyczne (temperatura powietrza 35°C, woda ogrzewana od 15°C do 50°C) 

Moc cieplna kW 3.5 

COP  4.3 

Moc elektryczna kW 0.8 

Czas ogrzewania wody*  3h 

Parametry energetyczne (temperatura powietrza 30°C, woda ogrzewana od 15°C do 50°C) 

Moc cieplna kW 3.2 

COP  4.1 

Moc elektryczna kW 0.78 

Parametry energetyczne (temperatura powietrza 25°C, woda ogrzewana od 15°C do 50°C) 

Moc cieplna kW 3.0 

COP  3.9 

Moc elektryczna kW 0.77 

Parametry energetyczne (temperatura powietrza 20°C, woda ogrzewana od 15°C do 50°C) 

Moc cieplna kW 2.7 

COP  3.7 

Moc elektryczna kW 0.75 

Parametry energetyczne (temperatura powietrza 15°C, woda ogrzewana od 15°C do 50°C) 

Moc cieplna kW 2.4 

COP  3.3 

Moc elektryczna kW 0.72 

Parametry energetyczne (temperatura powietrza 7°C, woda ogrzewana od 15°C do 50°C) 

Moc cieplna kW 2.1 

COP  3 

Moc elektryczna kW 0.7 

Czas ogrzewania wody*  4h50min 

Parametry elektryczne 

Zasilanie  230V 50Hz 

Moc grzałki elektrycznej kW 1.5 

Parametry dotyczące środowiska 

Czynnik roboczy  R410a (1600g) 

Poziom hałasu dB 45 

Spręż wentylatora Pa 100 

Przepływ powietrza m
3
/h 600 

Maksymalna temperatura 
wody 

°C 80 

Maksymalne ciśnienie wody w 
zbiorniku 

MPa(bar) 0,8 MPa (8 bar) 

*Podane czasy ogrzewania wody mają charakter orientacyjny. Czas ogrzewania zależy od wielu czynników, m.in. 
temperatury powietrza zewnętrznego oraz temperatury wody w zasobniku 

 

Rys. 2.1 Charakterystyka COP w zależności od temperatury powietrza zewnętrznego  
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3. GŁÓWNE KOMPONENTY POMPY CIEPŁA 
3.1. Widok rozstrzelony 
 

 
 

Rys. 3.1.1 Widok rozstrzelony pompy ciepła 
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Rys. 3.1.2 Widok wnętrza pompy ciepła 

 

1 Przewód zasilający sprężarki 23  Zawór bezpieczeństwa 

2 Przewód łączności 24  Rura powrotna 

 

Czujnik(nie wszystkie widoczne): 25  Rura wylotowa 

3.1: Temperatury w dolnej części zasobnika 26  Zawór serwisowy 

3.2: Temperatury w górnej części zasobnika 27  Kapilara 

3.3: Temperatury parownika 28  Sprężarka 

3.4: Temperatury zewnętrznej 29  Czujnik wysokiego ciśnienia 

3.5 Temperatury zasilania dodatkowej wężownicy 30  Czujnik niskiego ciśnienia 

3.6: Temperatury na tłoczeniu sprężarki 31  Filtr 

4 Panel sterowania 32  Elektroniczny zawór rozprężny 

5 Sterownik 33  Zawór 4-drożny 

6 Terminal 34  Parownik 

7 Kondensator sprężarki 35  Pokrywa 

8 Terminal  36  Osłona 

9 Transformator 37  Króciec c.w.u. 

10 Kondensator wentylatora 38  Króciec cyrkulacji lub dodatkowy 

11 Zacisk przewodu zasilającego 39  Rurka PVC 

12 Pokrywa osłony sterownika 40  Wymiennik ciepła 

13 Osłona sterownika 41  Wlot zimnej wody 

14 Wspornik wentylatora 42  Wężownica zewnętrznego źródła ciepła 

15 Silnik wentylatora 43  Rurka PVC 

16 Kanał powietrza 44  Króciec do opróżniania zasobnika 

17 Podstawa wymiennika 45  Podstawka 

18 Zasobnik wody użytkownik 46  Wylot wężownicy 

19 Uszczelka o-ring elektrody magnezowej 47  Wlot wężownicy 

20 Elektroda magnezowa 48  Rurka wlotowa czynnika roboczego  

21 Uszczelka o-ring grzałki elektrycznej 49  Rurka wlotowa czynnika roboczego 

22 Grzałka elektryczna 50  Odpływ kondensatu 

Tabela 3.1.3. Opis do rysunków 3.1.1 i 3.1.2. 
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4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA 
 

4.1. Zasady instalacji 
 Pompa ciepła powinna być instalowana na płaskiej podstawie o odpowiedniej wytrzymałości.  

 Połączenie instalacji wody użytkowej z zasobnikiem musi spełniać wymagania określone w lokalnych przepisach. 

 Na doprowadzeniu wody użytkowej należy zamontować filtr wody. 

 Zaleca się zamontowanie na instalacji wody użytkowej, zaworów odcinających ułatwiających przeprowadzenie czynności 
serwisowych. 

 Nie należy instalować pompy ciepła w miejscu, w którym temperatura może spaść poniżej 0°C 

 Należy zapewnić co najmniej 0,5m wolnej przestrzeni nad urządzeniem oraz wokół urządzenia, aby zapewnić dostęp do 
przeprowadzanie czynności serwisowych. 

 Przewód odprowdzający kondensat .należy doprowadzić do sieci kanalizacyjnej umożliwiającej swobodny odpływ 
kondensatu. 

 Podczas montażu należy zwrócić uwagę na zapewnienie odpowiedniej ilości miejsca wokół pompy do przeprowadzenia 
czynności serwisowych. Szczególnie należy zwrócić uwagę na ilość wolnej przestrzeni po lewej stronie urządzenia, gdzie 
znajduje się elektroda magnezowa oraz sterownik urządzenia. 

 
 
 

4.2. Wymiary montażowe 

 
Rys. 4.2.1. Wymiary montażowe pompy ciepła KELLER HP 265 

 
 
 

4.3. Instalacja przewodów powietrznych 
 Umiejscowienie pompy ciepła musi zapewnić nieograniczony dostęp powietrza. Zabrania się umieszczania wlotu i wylotu 

powietrza w pomieszczeniach, w których ilość powietrza jest ograniczona i mogła by nastąpić jego recyrkulacja.  

 Wewnętrzna średnica przewodów powietrznych powinna wynosić 150mm. 

 Zaleca się, aby długość przewodów dolotowych nie była większa niż 3,3m, a przewodów wylotowych nie większa niż 2,3m. 

 Do przewodów powietrznych nie może dostawać się woda deszczowa. 

 Na przewodzie wlotowym należy zainstalować filtr powietrza. 

 Zaleca się stosowanie przewodów powietrznych izolowanych, aby uniknąć efektu kondensacji pary wodnej na zewnątrz 
przewodów prowadzonych przez pomieszczenia o dużej wilgotności powietrza. 
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Rys. 4.3.1 Wymiary przewodów powietrznych (w milimetrach) 

4.4. Przyłącza hydrauliczne 

Rys. 4.4.1 Podstawowy schemat podłączenia pompy 
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1. Podłączyć króciec wylotu c.w.u. w zasobniku z instalacją wody użytkowej. Przewody w razie potrzeby odpowiednio 

zaizolować. 
2. Króciec wlotu zimnej wody podłączyć do instalacji wody użytkowej. Przewód należy wyposażyć w zawór odcinający, filtr wody, 

zawór zwrotny, zawór bezpieczeństwa (8 bar-0,8 MPa) oraz naczynie przeponowe dobrane do pojemności zasobnika. 
3. Napełnić zbiornik wodą. W tym celu należy otworzyć zawór zimnej wody, aby umożliwić dopływ wody do zasobnika. 

Następnie należy otworzyć zawór ciepłej wody i poczekać aż woda zacznie wypływać przez otwór wylotowy. Oznacza to, że 
zbiornik wypełnił się wodą.  

4. Kolejną czynnością jest zamknięcie zaworu zimnej wody i upewnienie się, że nie ma wycieków w instalacji. Przed 
rozpoczęciem pracy pompy ciepła należy otworzyć zawór zimnej wody. 

5. Pompa ciepła wyposażona jest w dodatkową wężownicę, która może służyć do podłączenia kolektorów słonecznych lub kotła 
c.o. 

6. Przewód odprowadzający kondensat należy doprowadzić do sieci kanalizacyjnej umożliwiając swobodny odpływ kondensatu. 
 
Uwaga! Przed włączeniem i uruchomieniem pompy upewnij się, że zasobnik jest wypełniony wodą. 

 

4.5. Przyłącza elektryczne 
Uwaga! Przed instalacją urządzenia upewnij się, że kabel zasilania jest odłączony od sieci elektrycznej. 
 

 Pompa ciepła jest przystosowana do zasilana z jednofazowej sieci prądu przemiennego o napięciu znamionowym 230V/50 Hz 

 Pompa ciepła musi być podłączona do gniazda sieciowego z zaciskiem ochronnym zgodnie z PN-IEC 60364-4-41. 

 Pompa ciepła powinna być zasilana z osobno wydzielonego obwodu elektrycznego zabezpieczonego bezpiecznikiem 16A. 

 Instalacja elektryczna powinna być wykonana przez osobę wykwalifikowaną. 

4.6. Pierwsze uruchomienie 
Czynności, jakie należy wykonać przed pierwszym uruchomieniem pompy ciepła: 
1. Sprawdzić, czy zasobnik pompy ciepła jest napełniony wodą, a następnie otworzyć zawór aby woda zaczęła wypływać z króćca 

wylotowego. 
2. Sprawdzić, czy ciśnienie wody jest właściwe 1,5-7 bar(0,15-0,7 MPa). 
3. Sprawdzić, czy rury powietrzne są dobrze podłączone do wlotu i wylotu powietrza. 
4. Sprawdzić, czy przewody powietrzne są drożne i wolne od zanieczyszczeń. 
5. Sprawdzić czy napięcie w sieci elektrycznej odpowiada wymaganiom pompy ciepła (+/- 10%) 
6. Sprawdzić, czy przewody elektryczne są podłączone zgodnie ze schematem elektrycznym oraz czy przewód uziemiający jest 

podłączony. 
7. Sprawdzić, czy przewód odprowadzający kondensat jest odpowiednio podłączony, a odpływ kondensatu nie jest blokowany. 
 
Aby uruchomić pompę ciepła należy przycisnąć przycisk  na panelu sterowania. Przy pierwszym uruchomieniu pompy ciepła 
sprężarka uruchomi się z 3-minutowym opóźnieniem.  
Po włączeniu pompy należy sprawdzić czy kondensat może odpływać swobodnie i nie występują blokady lub wycieki. 
Po ok. 10 minutach pracy pompy ciepła temperatura powietrza wywiewanego powinna być wyraźnie niższa. Jeśli tak jest, oznacza to 
że pompa ciepła pracuje poprawnie. 
 

4.7. Przyłączenie pompy wody zewnętrznego obiegu 
 
Przed przystąpieniem do pracy należy wyłączyć pompę ciepła i odłączyć ją od zasilania elektrycznego. 

 
Przyłącza do podłączenia pompy zewnętrznego obiegu znajdują się obok głównej płytki sterownika. 
W celu przyłączenia pompy zewnętrznego obiegu należy ściągnąć górną pokrywę, uprzednio odkręcając śruby mocujące ją do 
zbiornika. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby właściwie rozłączyć przewód  łączący  płytkę sterownika z wyświetlaczem 
przymocowanym do ściąganej pokrywy. Następnie należy odkręcić śruby mocujące blaszaną osłonę sterownika i zdjąć samą osłonę. 
Pod osłoną znajduje się kostka przyłączeniowa, do której należy podłączyć przewody fazowy, neutralny i ochronny pompy obiegowej. 
Pompę obiegową należy podłączyć zgodnie z rysunkiem 4.7.1 i ze schematem ukazanym w p. 7.3. 
 
Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie sterownika, należy podłączyć czujnik temperatury zewnętrznego źródła. W tym celu należy 
usunąć zworkę oznaczoną symbolem „C” na rys. 4.7.1 i podłączyć w jej miejsce przewody czujnika temperatury. 
 
Do przeprowadzenia przewodów czujnika temperatury i zasilania pompy można wykorzystać pustą rurkę PVC znajdującą się w tylnej 
części pompy ciepła.  
 
Po ponownym uruchomieniu pompy należy ustawić odpowiednio jej tryb pracy zgodnie z p.6.4. 
 
Maksymalna moc pompy obiegowej, która może być podłączona bezpośrednio do zacisków na płytce sterownika wynosi 200W. 
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Rys. 4.7.1 Przyłącza pompy obiegowej 

 
1-Przewód fazowy pompy obiegowej(wyjście przekaźnika)  
2-Przewód neutralny 
G przewód uziemienia 
C-styki czujnika temperatury 

 
 

5. UŻYTKOWANIE I KONSERWACJA POMPY CIEPŁA 
5.1. Normalny tryb pracy 
Po uruchomieniu pompa ciepła może znajdować się w jednym z dwóch trybów: trybie OGRZEWANIA(symbol ) na wyświetlaczu  lub 

trybie OCZEKIWANIA (symbol na wyświetlaczu). 
Przełączenie w tryb ogrzewania nastąpi, gdy temperatura wody w dolnej części zasobnika spadnie poniżej dopuszczalnej wartości 
(patrz.p.5.2-opis parametrów). W trybie tym pompa ciepła będzie pracować tak długo, aż w zasobniku zostanie osiągnięta zadana 
temperatura. Wtedy pompa ciepła przejdzie w tryb oczekiwania. 
Aby kontrolować, o której godzinie pompa ciepła ma się załączyć i wyłączyć można wykorzystać funkcję programu czasowego (patrz 
p.5.7). 
Przełączenie w tryb ogrzewania może zająć kilka minut w zależności od czasu pracy sprężarki. Jest to zabezpieczenie przed zbyt 
częstym załączaniem i wyłączaniem sprężarki. 

5.2. Grzałka elektryczna 

Praca pompy ciepła może być wspomagana wbudowaną grzałką elektryczną. Aby umożliwić jej pracę należy nacisnąć przycisk .  

Na wyświetlaczu pojawi się symbol .Grzałka elektryczna będzie ogrzewać wodę dopóki jej temperatura w górnej części zasobnika nie 
przekroczy wartości parametru 2 (patrz p.6.3). Aby uniknąć wysokiego poboru prądu przez grzałkę można albo w ogóle wyłączyć ją 

przyciskiem , albo ustawić wartość parametru 2 na niską temperaturę, powyżej której grzałka wyłączy się. 

5.3. Kondensacja 
W czasie działania pompy ciepła parownik ochładza przepływające przez niego powietrze. Jeśli jego wilgotność jest duża, to 
ochłodzenie może spowodować kondesację wody na powierzchni parownika. Pompa ciepła jest do tego przystosowana i wyposażona 
w odpowiednie kanały odprowadzające kondensat. Jego objętość może wynieść nawet do kilku litrów na godzinę, jest to zjawisko 
naturalne i nie należy go traktować jako wycieku wody. 

5.4. Odszranianie 
Jeśli w trakcie pracy pompy ciepła temperatura parownika obniży się poniżej pewnej temperatury, pompa ciepła może wejść w tryb 

odszraniania. O jego uruchomieniu informuje symbol  na wyświetlaczu. Po zakończeniu odszraniania pompa ciepła powraca do trybu 
ogrzewania wody. Czas trwania trybu odszraniania oraz warunki powodujące jego  rozpoczęcie i zakończenie są opisane w p.6.2 
i p.6.5. 
 

5.5. Funkcja antyskażeniowa 
Gdy pompa jest trybie oczekiwania lub wyłączona raz w tygodniu  uruchamia się funkcja antyskażeniowa(o ile nie jest wyłączona 
parametrem 15; patrz p.6.2). Grzałka elektryczna podgrzewa wtedy wodę w zbiorniku do wysokiej temperatury (domyślnie 60

o
C) i 

utrzymuje ją przez zadany czas (domyślnie 60 min). W związku z tym temperatura wody w zbiorniku może okresowo wzrosnąć ponad 
zaprogramowany poziom. Parametry funkcji antyskażeniowej są opisane w p.6.2.  
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5.6. Konserwacja 
 

UWAGA! 
ZAWSZE NALEŻY WYŁĄCZYĆ ZASILANIE POMPY CIEPŁA PRZED DOKONANIEM CZYNNOŚCI 
KONSERWACYJNYCH 

 
Aby zapewnić optymalne działanie pompy ciepła, należy co jakiś czas(najlepiej raz w roku lub częściej) przeprowadzić czynności 
konserwujące.  

 Sprawdzić o oczyścić filtr wody aby nie dopuścić do przedostania się zanieczyszczeń do wnętrza pompy ciepła 

 Oczyścić parownik z kurzu przy pomocy szczotki z tworzywa sztucznego lub sprężonego powietrza. Należy zwrócić uwagę, 
aby nie uszkodzić delikatnych żeberek wymiennika. 

 Sprawdzić stan przewodu przyłączeniowego. 

 Jeśli pompa ciepła nie będzie używana przez dłuższy czas należy opróżnić ją z wody przy użyciu zaworu spustowego w 
dolnej części urządzenia. 

 Do czyszczenia obudowy urządzenia należy używać wilgotnej miękkiej ściereczki.  
 

5.6.1. Sprawdzenie i wymiana anody magnezowej 
Anoda magnezowa służy do zabezpieczenia powierzchni zasobnika przed korozją. Na zużycie anody magnezowej ma wpływ 
wiele czynników, m.in. jakość wody dlatego należy przynajmniej raz w roku sprawdzić stopień jej zużycia. Przed wymianą 
anody magnezowej należy odłączyć pompę ciepła od źródła zasilania oraz opróżnić zasobnik pompy ciepła z wody. 

5.6.2. Grzałka elektryczna 
Aby dostać się do  grzałki elektrycznej należy odkręcić 4 śruby, a następnie zdjąć plastikową osłonę grzałki. Następnie przy pomocy 
klucza należy odkręcić śruby trzymające kołnierz grzałki i wyjąć samą grzałkę. Podczas przeprowadzania tych czynności należy 
uważać, aby nie uszkodzić przechodzącego w pobliżu przewodu czujnika temperatury. 
 

 
Rys. 5.6.2.1 Grzałka elektryczna 

 

6. STEROWANIE POMPĄ CIEPŁA 
6.1. Wyświetlacz LCD i sterownik 

 

 
Temperatura wody w dolnej 

części zbiornika 

 
Temperatura wody w górnej 

części zbiornika 

 
Aktywna funkcja odszraniania 

 
Włączony wentylator 

 

Pompa ciepła ogrzewa wodę w 
zbiorniku 

 

Temperatura wody w dolnej 
części zbiornika osiągnęła 

zadaną wartość 

 

Włączony tryb ogrzewania 
elektrycznego 

 
Włączona blokada klawiszy 

Rys. 6.1.1 Panel sterowania 
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6.2. Podgląd i nastawianie parametrów pracy pompy ciepła 
 
Naciśnięcie przycisku  lub  umożliwia podgląd parametrów pracy pompy ciepła. Kolejne przyciśnięcia przycisków   lub  
umożliwiają podgląd następnych parametrów. Lewe pole wyświetlacza („IN”) pokazuje nazwę parametru, a prawe pole 
wyświetlacza(„OUT”)-jego wartość.  

 
Aby wejść w edycję parametru należy jednocześnie wcisnąć przyciski   oraz . Prawe pole („55” na 
przykładzie) zacznie migać. Użyj przycisków  lub  aby zmienić wartość parametru. 
Aby zapamiętać wartość parametru ponownie jednocześnie naciśnij przyciski   oraz . 
Naciśnięcie przycisków  lub  pozwoli na przejście do poprzedniego/następnego parametru. 
Nie naciśnięcie przez 10 s. żadnego z przycisków spowoduje opuszczenie interfejsu nastawiania 
parametrów. 
 

 
 
 

Tabela 6.2.1. Parametry sterownika 

Grupa 
parametrów 

Nr Opis Zakres 
Ustawienie 
fabryczne 

Kontrola 
temperatury 

0 Wymagana temperatura wody w zasobniku (TA) 10°C -60°C 55°C 

1 
Różnica temperatur konieczna do uruchomienia pompy ciepła 

(histereza) 
1°C -15°C 5°C 

Grzałka 
elektryczna 

2 Temperatura wyłączenia grzałki elektrycznej (TB) 10°C -80°C 50°C 

3 

Opóźnienie załączenia grzałki elektrycznej w przypadku 
niewystarczającej mocy pompy ciepła  

(jeśli temperatura powietrza jest niższa niż 5°C to grzałka włączy się 
bez opóźnienia) 

0-90min 5min 

Sterylizacja 

4 
Temperatura załączenia grzałki  

dla funkcji antyskażeniowej 
30°C -70°C 60°C 

5 Czas trwania funkcji antyskażeniowej 0-90min 60min 

15 
Funkcja antyskażeniowa 
0: włączona; 1:wyłączona 

0-1 0 

Odszranianie 

6 Minimalny czas pracy pompy między kolejnymi cyklami odszraniania 30-90min 30 min 

7 Temperatura parownika przy której rozpocznie się cykl odszraniania -30°C -0°C -4°C 

8 Temperatura parownika przy której zakończy się cykl odszraniania 2°C -30°C 12°C 

9 Maksymalny czas działania funkcji odszraniania 1-12min 5min 

Zawór 
rozprężny 

(tylko serwis) 

10 
Tryb pracy zaworu rozprężnego (tylko dla serwisu) 

0: ręczny; 1:automatyczny 
0-1 0 

11 
Wartość przegrzewu czynnika roboczego w trybie auto (tylko dla 

serwisu) 
-20°C -20°C 2°C 

12 Otwarcie zaworu rozprężnego (tylko dla serwisu) 10-50 35 

Tryb 
działania 

13 
Różnica temperatur konieczna do uruchomienia pompy 

zewnętrznego źródła ciepła (kocioł,solar) 
1°C -20°C 6°C 

14 
Tryb działania: 0: tylko pompa ciepła; 1:tylko zewnętrzne źródło 

ciepła 
2: razem pompa ciepła oraz zewnętrzne źródło ciepła 

0,1,2 0 

 

Grupa 
parametrów 

Nr Opis Zakres 
Ustawienie 
fabryczne 

Podgląd wartości sensorów 

Sensor 

A Temperatura wody w dolnej części zasobnika  -9°C -99°C P1 

B Temperatura wody w górnej części zasobnika  -9°C -99°C P2 

C Temperatura parownika -9°C -99°C P3 

D Temperatura otoczenia -9°C -99°C P4 

E Temperatura zewnętrznego źródła ciepła -9°C -99°C P5 

F Temperatura czynnika roboczego na wylocie sprężarki -9°C -99°C P6 

G Chwilowy stopień otwarcia zaworu rozprężnego  N*10 

 

6.3. Normalny tryb pracy pompy ciepła 
Użyj przycisku  aby włączyć lub wyłączyć pompę ciepła. 
Lewe pole wyświetlacza („35” na przykładowym rysunku) pokazuje temperaturę wody w dolnej części zasobnika. Prawe pole 
wyświetlacza („50”) pokazuje temperaturę w górnej części zasobnika . 
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Pompa ciepła pracuje Pompa ciepła zakończyła pracę 
 
Kiedy pompa ciepła pracuje i grzeje wodę w zasobniku, w górnej części wyświetlacza pojawia się symbol . Gdy pompa ciepła 
zakończy pracę i symbol  zniknie z wyświetlacza. 
 

Gdy temperatura wody w zasobniku osiągnie żądaną temperaturę na wyświetlaczu pojawi się symbol  
Pompa ciepła wznowi pracę gdy temperatura w dolnej części zasobnika obniży 
się o więcej niż wartość histerezy (patrz tabela 4.2.1-parametr 1). 
 
 

6.4. Tryb pracy z zewnętrznym źródłem ciepła 
Jeżeli do pompy podłączone jest zewnętrzne źródło ciepła(np. kocioł lub solar), 
to istnieje możliwość sterowania pompą dodatkowego obiegu. Pompa ta włączy 
się, jeżeli temperatura odczytana z czujnika zewnętrznego źródła ciepła będzie 
wyższa od temperatury wody w dolnej części zasobnika o wartość parametru 
13 (domyślnie o 6°C). Pompa zewnętrznego obiegu zostanie wyłączona, gdy 
temperatura  odczytana z czujnika zewnętrznego źródła ciepła będzie niższa 
o1°C od temperatury wody w dolnej części zasobnika lub po 30 minutach 
nieprzerwanej pracy. Po ok. 2 minutach pompa wznowi pracę jeśli spełniony 
zostanie opisany powyżej warunek jej załączenia. Wybór trybu działania pompy 
ciepła dokonuje się ustawiając odpowiednio wartość parametru 14. 
 

6.5. Odszranianie  
Jeśli sprężarka pompy ciepła pracuje nieprzerwanie przez ponad 30 minut (patrz tabela.6.2.1-parametr 6) sterownik pompy ciepła 
dokona sprawdzenia czy temperatura parownika nie spadła poniżej zadanej wartości (domyślnie -4°C;parametr 7). Jeśli tak jest-

rozpoczyna się cykl odszraniania, a na wyświetlaczu pojawi się symbol . 
Cykl odszraniania zakończy się, gdy wymiennik osiągnie temperaturę 12°C (parametr 8) lub po 5 minutach (parametr 9). 
 

6.6. Zegar 
Aby ustawić aktualny czas naciśnij przycisk CLOCK. Symbol godziny na wyświetlaczu zacznie migać. Ponownie naciśnij przycisk 
CLOCK a symbol godzin zacznie migać. Można wtedy ustawić żądaną godzinę używając przycisków  lub . Po kolejnym naciśnięciu 
przycisku CLOCK można nastawić wartość minut. Następne naciśnięcie przycisku CLOCK powoduje zatwierdzenie nastawionej 
godziny. 
 

6.7. Timer (Program czasowy) 
Program czasowy umożliwia nastawienie żądanych godzin włączenia oraz wyłączenia pompy ciepła. Najpierw nastawiana jest godzina 
załączenia pompy ciepła, a następnie godzina jej wyłączenia. 
Aby nastawić godzinę włączenia pompy ciepła naciśnij przycisk TIMER. Na wyświetlaczu obok zegara pojawi się symbol . Naciśnij 
ponownie przycisk TIMER aby nastawić żądaną godzinę używając przycisków  lub . Po kolejnym naciśnięciu przycisku TIMER 
można nastawić wartość minut. 
Kolejne naciśnięcie przycisku TIMER umożliwia nastawienie godziny wyłączenia pompy ciepła. Na wyświetlaczu obok zegara pojawi 
się symbol . Naciśnij ponownie przycisk TIMER aby nastawić żądaną godzinę używając przycisków  lub . Po kolejnym 
naciśnięciu przycisku TIMER można nastawić wartość minut. 
Aby anulować ustawianie funkcji TIMER należy w dowolnym momencie nacisnąć przycisk CLOCK. 
 

6.8. Blokada przycisków 
Naciśnij jednocześnie przyciski  i  przez 5 sekund, aby zablokować przyciski panelu sterowania. 
 Aby odblokować przyciski panelu sterowania ponownie naciśnij przyciski  i  przez 5 sekund. 
 

 

Pompa ciepła ogrzała wodę do zadanej temperatury 
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6.9.  Wymuszenie odszronienia wymiennika 
 Gdy pompa ciepła nie pracuje przytrzymaj przez 5 sekund przycisk  aby wymusić 

odszronienie wymiennika. Na wyświetlaczu pojawi się symbol . 
Funkcja odszraniania wyłączy się po 2minutach. 
 

6.10. Tryb ogrzewania elektrycznego 
Tryb ogrzewania elektrycznego służy do wspomagania pracy pompy ciepła. Można go 

włączyć używając przycisku  . Na wyświetlaczu pojawi się symbol . 

Ponowne naciśnięcie przycisku   spowoduje wyłączenie trybu ogrzewania 
elektrycznego. 
W trybie ogrzewania elektrycznego grzałka elektryczna włączy się po czasie opóźnienia 
wynikającym z parametru 3 (domyślnie 5 minut). Pozostanie włączona dopóki  temperatura 
wody w górnej części zasobnika („OUT”)jest mniejsza niż temperatura podana w parametrze 2 (domyślnie 50°C). Jeżeli temperatura 
powietrza zewnętrznego jest niższa niż 5°C to grzałka załączy się bez opóźnienia. Po osiągnięciu temperatury z parametru 2 grzałka 
wyłączy się. 
 
Przykład: P0=55°C P2=50°C; P3=5 (tzn. 5 minut opóźnienia). 
Jeżeli temperatura wody w zasobniku spadnie np. do 47°C, to po 5 minutach załączy się grzałka elektryczna. Gdy temperatura wody 
osiągnie 50°C grzałka wyłączy się, a pompa ciepła będzie kontynuować pracę do momentu osiągnięcia temperatury 55°C. 
 

7. KODY BŁĘDÓW I DIAGNOSTYKA 
7.1. Kody błędów 
Kiedy w pracy pompy ciepła pojawią się nieprawidłowości, na wyświetlaczu pojawi się kod błędu. Kody błędów oznaczone symbolem 
PP oznaczają awarię sensorów i nie przerywają pracy pompy ciepła(z wyjątkiem awarii sensora temperatury wody w zbiorniku PP1 
oraz zabezpieczenia przed nadmiernym wzrostem temperatury sprężarki PP6). Kody błędów oznaczone symbolem EE oznaczają 
poważniejszą awarię, która powoduje konieczność odłączenia pompy ciepła od źródła zasilania w celu jej zresetowania. Przy 
wystąpieniu błędów EE1, EE2 lub EE3 pompa ciepła automatycznie podejmuje 3 próby powrotu do normalnej pracy. Jeśli okażą się 
one nieskuteczne, pompa ciepła wchodzi w stan blokady. Aby usunąć blokadę należy odłączyć pompę ciepła od zasilania 
elektrycznego. 
Jeśli pompa ciepła nadal będzie wchodzić w stan blokady należy wezwać AUTORYZOWANY SERWIS FIRMOWY. Jakiekolwiek 
naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez uprawnione do tego osoby. 

 

UWAGA! 
ZAWSZE NALEŻY WYŁĄCZYĆ ZASILANIE POMPY CIEPŁA PRZED NAPRAWĄ 

 
Poniższa tabela przedstawia kody błędów i sposoby rozwiązania problemów. 
 

Kod 
błędu 

Awaria Możliwa przyczyna awarii Rozwiązanie 

PP1 Czujnik temperatury w dolnej 
części zasobnika 

1. Uszkodzony przewód lub czujnik 
temperatury 
 

1. Podłączyć na nowo lub wymienić czujnik lub 
przewód przyłączeniowy 
 PP2 Czujnik temperatury w górnej 

części zasobnika 

PP3 Czujnik temperatury parownika 

PP4 Czujnik temperatury na powrocie 
sprężarki 

PP5 Czujnik temperatury 
zewnętrznego źródła ciepła 

PP6 Czujnik temperatury na wylocie 
sprężarki 

EE1 Zabezpieczenie wysokiego 
ciśnienia 

1. Uszkodzony przewód lub czujnik 
ciśnienia 
2. Nadmiar czynnika roboczego w 
układzie 
3. Zbyt wysoka temperatura wody w 
zbiorniku 
4.Uszkodzony zawór rozprężny 
5. Zbyt wysoka temperatura 
zewnętrznego źródła ciepła 

1. Podłączyć na nowo lub wymienić czujnik lub 
przewód przyłączeniowy 
2. Zmniejszyć ilość czynnika roboczego 
3. Obniżyć temperaturę wody w zbiorniku 
4. Wymienić zawór 
5. Obniżyć temperaturę zewnętrznego źródła 
ciepła 

EE2 Zabezpieczenie niskiego 
ciśnienia 

1. Uszkodzony przewód lub czujnik 
ciśnienia 
2.Wyciek czynnika roboczego 
3.Uszkodzony zawór rozprężny 

1. Podłączyć na nowo lub wymienić czujnik lub 
przewód przyłączeniowy 
2.Uzupełnić czynnik roboczy. 
3. Wymienić zawór 

EE4 Zabezpieczenie przed 
przegrzaniem sprężarki 

1. Uszkodzony przewód lub czujnik 
temperatury 
2. Wyciek czynnika roboczego 
3. Uszkodzony zawór rozprężny 

1. Podłączyć na nowo lub wymienić czujnik lub 
przewód przyłączeniowy 
2.Uzupełnić czynnik roboczy. 
3. Wymienić zawór 

EE8 Problem komunikacji ze 
sterownikiem 

Brak komunikacji ze sterownikiem Sprawdzić podłączenie sterownika 

 

 

Aktywny tryb ogrzewania elektrycznego 
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7.2. Rozwiązywanie problemów 
W poniższych podpunktach przedstawiono sposoby rozwiązania najczęstszych problemów związanych z pracą pompy ciepła. Należy 
zapoznać się z nimi przed wezwaniem serwisu. 
 

7.2.1. Brak ciepłej wody; sprężarka nie działa 
Przyczyna Sprawdzenie Rozwiązanie problemu 

1. Awaria zasilania Sprawdzić przewód przyłączeniowy oraz zaciski W razie potrzeby wymienić przewód 

2. Zadziałanie 
bezpiecznika 

Sprawdzić ewentualne zwarcia w okablowaniu. Jeśli 
bezpiecznik zadziałał przy starcie sprężarki, sprawdzić 
uziemienie sprężarki oraz rezystancję jej uzwojeń. 

Usunąć przyczynę zwarcia ew. wymienić 
sprężarkę. 

3.Zablokowanie 
sprężarki 

Sprężarka nie uruchamia się i pobiera wysoki prąd lub 
wydaje głośne dźwięki podczas startu 

Sprawdzić napięcie zasilające. ew. wymienić 
sprężarkę 

4.Pompa ciepła 
pracuje w trybie 
„tylko źródło 
zewnętrzne” 

Sprawdzić wartość parametru 14. Zmienić wartość parametru 14 na 0 lub 2. 

 

7.2.2. Brak lub niedostateczna ilość ciepłej wody, sprężarka pracuje 
Przyczyna Sprawdzenie Rozwiązanie problemu 

1. Zamarznięty 
parownik 

Awaria układu automatycznego rozmrażania lub bardzo 
niska temperatura powietrza powodująca niską 
wydajność parownika. 

Sprawdzić czujniki temperatury powietrza i 
wymiennika. Unikać długotrwałej pracy pompy 
ciepła przy bardzo niskich temperaturach. 

2. Niewystarczająca 
moc pompy ciepła 

Sprawdzić rzeczywisty pobór wody Ograniczyć pobór wody 

3.Złe umiejscowienie 
pompy ciepła 

Sprawdzić czy nie zachodzi recyrkulacja powietrza w 
pomieszczeniu gdzie znajduje się pompa ciepła. 
Sprawdzić czy przewody powietrzne nie są zablokowane. 
Sprawdzić czy przewody powietrzne nie są zbyt długie 

Zapewnić odpowiedni przepływ powietrza. Ew. 
zmniejszyć długość przewodów powietrznych. 

 

7.2.3. Pompa ciepła nie przestaje pracować 
Przyczyna Sprawdzenie Rozwiązanie problemu 

1. Zbyt wysoka 
wymagana 
temperatura wody w 
zasobniku 

Sprawdzić wartość parametrów 0,2 i 3 Upewnić się, że nastawy ww. parametrów są 
prawidłowe. W razie potrzeby dostosować 
nastawy do potrzeb. 

2.Uszkodzony 
sterownik 

 Odłączyć zasilanie elektryczne i powiadomić 
serwis firmowy. 

 
  



Pompa ciepła ISU-550:2013 16 

7.3. Schemat elektryczny 

 

 
 
 

Rys. 7.3.2. Schemat płytki elektronicznej 
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