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Informacje ogólne
Aby uzyskać największe korzyści z pompy ciepła FIGHTER
1140, należy najpierw przeczytać niniejszą instrukcję
instalacji i obsługi.
FIGHTER1140 jest gruntową pompą ciepła, służącą do
ogrzewania małych domów, bloków mieszkalnych i
obiektów przemysłowych. Jako źródła ciepła można
używać
gleby,
skały
lub
wód
gruntowych
i
powierzchniowych.
FIGHTER 1140 jest
jakości, oferującym
bezpieczną obsługę.

szwedzkim produktem wysokiej
długi okres użytkowania oraz

Uzupełnia instalator po zainstalowaniu pompy ciepła
Numer seryjny (95), należy zawsze podawać we wszelkiej
korespondencji z NIBE.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(np. 68922329454897)

FIGHTER 1140- _ _
Data instalacji
Wyposażenie dodatkowe:
Sterowanie ciepłą wodą .... ■
Sterowanie pokojowe ........ ■

Inne .................................. ■

Dane instalatora

Typ solanki - Proporcje mieszania/punkt zamarzania
Aktywna głębokość wiercenia/długość kolektora
Kontrola rozruchu
Temperatura solanki (wejście/wyjście)___ / ___ Nastawa pompy ___
(Różnica w stosunku do temp. znamionowej 2 - 5 °C)

Temperatura czynnika grzewczego (zasilanie/powrót)___ / ___ Nastawa pompy ___
(Różnica w stosunku do temp. znamionowej 5 -10 °C)

Ustawienia
Menu
Ustawienia
fabryczne

Pozycja

Ustawienia
fabryczne

1.4 Temp. wł. CW* .......... 47

100 “Bezpiecznik”

............ 20

1.5 Temp. wył. CW* .......... 54

101 “Maks. prąd wyjściowy”.. C

1.6 Temp. wył. DCW* .......... 60

102 “Maks. temp. kotła”........ 65

1.8 Przerwa w prod. DCW* .. 14
2.1 Krzywa grzania .......... 9
2.2 Przes. krzywej grz....... 0
2.3 Temp. zasilania/MIN ...... 15
2.4 Temp. zasilania/MAX .... 55
2.7 Temp. powrotu/MAX...... 53

Data ________

Podpis ____________________________

* Wyposażenie dodatkowe
FIGHTER 1140
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Opis systemu
Zasada działania
FIGHTER 1140 składa się z pompy ciepła, pomp
obiegowych i systemu sterowania dla pompy ciepła oraz
kotła elektrycznego.

Wody gruntowe mogą również być używane jako źródło
ciepła. Wymaga to jednak zastosowania pośredniego
wymiennika ciepła.

FIGHTER 1140 posiada wbudowane pompy obiegowe,
które ułatwiają podłączanie do układu grzewczego
i obwodów kolektora.

Solanka oddaje ciepło czynnikowi chłodniczemu
w parowniku pompy ciepła. Następnie czynnik chłodniczy
zamienia się w parę, która jest sprężana w sprężarce.
Czynnik chłodniczy o podwyższonej temperaturze
doprowadzany jest do skraplacza, gdzie oddaje swoją
energię do układu grzewczego.

Odbiór energii ze źródła ciepła (skała, grunt czy jezioro)
dokonuje się przez zamknięty system kolektora, który
zawiera wodę z domieszką środka przeciw zamarzaniu.

Instalacja
musi
być
wyposażona w niezbędną
armaturę zabezpieczającą,
zgodnie z obowiązującymi
normami.

Kompressor
Sprężarka

Värmebärare
Czujnik temperatury
(powrót)
(VB), retur

Czujnik
Köldbärare
temperatury
(KB)-ut
dolnego źródła
(wyjście)
Czujnik

Köldbärare
temperatury
dolnego
(KB)-inźródła

Czujnik
Värmebärare
temperatury
(VB),
fram

(wejście)

(zasilanie)

Pompa
dolnego
Köldbärarźródła
(solankowa)
pump

VärmebärarPompa obiegowa
pump
Skraplacz

Parownik
Förångare

Kondensor

Zawór rozprężny

Expansionsventil

Kolektor
gruntowy poziomy
Markkollektor

Kolektor
gruntowy pionowy
Bergkollektor
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Panel przedni
Układ klawiatury

Wyjaśnienie
A

posiada trzy stopnie 1 - 0 :
1 Tryb
normalny.
Wszystkie
funkcje
sterowania są włączone
0 Pompa ciepła całkowicie wyłączona.
Tryb awaryjny. Tylko pompa obiegowa oraz
ewentualnie
moduł
elektryczny.
Nie
podłączane fabrycznie.

Wyświetlacz
B

A

I II III

AB

I II

50.0
E

Prawe
klawisze
funkcyjne

Włącznik

C

Va r m v a t t e n t e m p e r a t u r

Włącznik nie powinien być w pozycji “1” lub

1.0

“

P

13.43

” przed napełnieniem systemu grzewczego

z pompą ciepławodą.

B

Wyświetlacz Pierwszy rząd:
Symbol sprężarki
Wskazuje, kiedy sprężarka działa.

A

C

Lewe
klawisze
funkcyjne

Symbol dodatkowego ogrzewania
Wskazuje, kiedy grzałka zanurzeniowa
jest podłączona. Ten wiersz wskazuje,
który stopień lub stopnie są obecnie
uruchomione.
I
Stopień 1 jest uruchomiony.
II
Stopień 2 jest uruchomiony.
III
Stopień 3 jest uruchomiony.
I II
Stopnie 1+2 są uruchomione.
II III
Stopnie 2+3 są uruchomione.
I III
Stopnie 1+3 są uruchomione.
I II III
Stopnie 1+2+3 są uruchomione.

I II III

D

Przesunięcie
krzywej
grzania

AB
A

Symbol ciepłej wody.
Symbol kranu jest wyświetlony, gdy pompa
ciepła zasila zasobnik ciepłej wody.
Symbol A pojawia się, gdy funkcja
zwiększenia temperatury jest włączona.

Włącznik

Symbol B pojawia się, gdy funkcja
czasowego zwiększenia temperatury jest
aktywna, na przykład cyklicznie.

I II

Symbol pompy obiegowej.
Symbol I Pojawia
obiegowa działa.

się,

gdy

pompa

Symbol II Pojawia się, gdy pompa
obiegowa
2
działa
(wymagane
wyposażenie dodatkowe ESV 20).
Symbol układu grzewczego
Pojawia się w trybie ogrzewania budynku.

Drugi rząd:
Trzeci rząd:

FIGHTER 1140

Wartość bieżącego parametru.
Opis bieżącego parametru na
wyświetlaczu. Zwykle pokazywana
jest temperatura ciepłej wody.
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Panel przedni
B

Wyświetlacz (ciąg dalszy)

Dodatkowa ciepła woda
(wyposażenie dodatkowe)

Czwarty rząd: Pokazuje numery menu, blokadę
klawiatury, symbol zegara i czas

Funkcja dodatkowej ciepłej wody jest
uruchamiana przez wciśnięcie tego klawisza.
Zmiana nie wymaga potwierdzenia przez
wciśnięcie klawisza enter.

Blokada klawiatury może być włączona
z głównych menu przez jednoczesne
wciśnięcie klawiszy plus i minus. Na
wyświetlaczu pojawi się wtedy symbol
klucza. Ta sama procedura obowiązuje
przy wyłączaniu blokady klawiatury.
Symbol jest widoczny po wyborze funkcji
timera, na przykład okresowego obniżenia
temperatury zasilania lub ustawienia czasu
dla dodatkowej ciepłej wody.

Podgrz. basenu

P
C

Lewe klawisze funkcyjne

A: Podniesienie temperatury ciepłej wody do 60 °C (funkcja
regulowalna). Następnie temperatura wraca do normalnej
wartości.
Kiedy pojawia się A, funkcja jest aktywowana.
Kiedy znika A, funkcja jest wyłączona.
Nacisnąć jeden raz w celu dostarczania dodatkowej ciepłej
wody przez 3 godziny.
Nacisnąć dwukrotnie w celu dostarczania dodatkowej ciepłej
wody przez okres 6 godzin.
Nacisnąć trzykrotnie w celu dostarczenia dodatkowej ciepłej
wody przez okres 12 godzin.
Nacisnąć czterokrotnie w celu dostarczenia dodatkowej
ciepłej wody przez okres 24 godzin.
Nacisnąć pięć razy, aby wyłączyć funkcję.

Tryb pracy

Brak funkcji.

Ten klawisz służy do ustawiania żądanego
trybu pracy dotyczącego zezwolenia na pracę/
blokowanie pompy obiegowej i dodatkowego
urządzenia grzewczego. Zmiana nie wymaga
potwierdzenia przez wciśnięcie klawisza enter.
Istnieją następujące tryby pracy:

D

Tryb automatyczny:

To pokrętło służy do równoległego
przesunięcia krzywej grzania, a przez to
zmiany
temperatury
pomieszczenia.
Obrót zgodny z ruchem wskazówek
zegara
zwiększa
temperaturę
pomieszczenia.
Przy
przekręceniu
pokrętła na wyświetlaczu pojawi się menu
2.0 oraz obliczona zmiana temperatury
zasilania.

FIGHTER 1140 wybiera automatycznie tryb pracy
uwzględniając temperaturę zewnętrzną. Pompa obiegowa
oraz grzałka zanurzeniowa mogą działać w razie potrzeby.
Tryb letni:
Sama produkcja ciepłej wody przy użyciu FIGHTER 1140.
Zarówno pompa obiegowa, jak i grzałka są zablokowane.
Gdy jednak funkcja dodatkowej ciepłej wody zostanie
aktywowana, grzałka zanurzeniowa włącza się.

Przesunięcie krzywej grzania

E

Tryb wiosenny/jesienny:
Produkcja ciepłej wody przy użyciu FIGHTER 1140. Pompa
obiegowa jest włączona. Grzałka zanurzeniowa jest
wyłączona. Gdy jednak funkcja dodatkowej ciepłej wody
zostanie aktywowana, grzałka zanurzeniowa włącza się.
Tylko kocioł elektryczny:
Sprężarka i pompa solankowa zablokowane. Funkcję
można włączać/ wyłączać, wciskając przez 7 sekund
klawisz „trybu pracy”.
Bieżący tryb pracy pokazany jest na wyświetlaczu po
przyciśnięciu klawisza, a tryb zmienia się w przypadku
dalszego naciskania klawisza. Wyświetlacz powraca do
trybu normalnego po przyciśnięciu klawisza Enter.
W trybie alarmowym tryb pracy zmienia się na tryb zimowy,
włączane jest też dodatkowe ogrzewanie.
FIGHTER 1140

Prawe klawisze funkcyjne
Klawisz plus
Ten klawisz służy do przewijania menu
systemowego (do przodu) lub zwiększania
wartości wybranego parametru.
Zob. rozdział "Sterowanie - Informacje
ogólne".
Klawisz minus
Ten klawisz służy do przewijania menu
systemowego (do tyłu) lub zmniejszania
wartości wybranego parametru.
Zob. rozdział "Sterowanie - Informacje
ogólne".
Klawisz Enter
Ten klawisz służy do wyboru niższego
poziomu menu w menu systemowym, do
aktywacji zmiany parametru oraz do
zatwierdzania zmiany parametru.
Zob. rozdział "Sterowanie - Informacje
ogólne".
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Ustawienia
Informacje ogólne

Ustawienia podstawowe

Temperatura wewnętrzna pomieszczeń zależy od kilku
czynników. Nasłonecznienie i emisja ciepła od ludzi oraz
urządzeń domowych zwykle wystarczają do utrzymania
ciepła domu podczas cieplejszych okresów roku. Jednak
gdy temperatura na zewnątrz spada, należy włączyć
system ogrzewania. Im zimniej na zewnątrz, tym
cieplejsze muszą być grzejniki lub system ogrzewania
podłogowego.

9
Krzywa grzania

2.1

Menu 2.1 Krzywa grzania

Pompa ciepła jest sterowana przez wbudowane czujniki
temperatury wejścia i wyjścia dolnego źródła (kolektor).
Temperatura wyjściowa solanki może być, w razie
potrzeby, ograniczona (np. dla systemów wód
gruntowych).
Wytwarzanie ciepła jest zwykle sterowane na zasadzie
regulacji temperaturowej. Oznacza to, że wysokość
temperatury potrzebnej do ogrzewania przy zadanej
temperaturze zewnętrznej wyznaczana jest na podstawie
odczytów
czujników
temperatury
zewnętrznej
i temperatury zasilania instalacji grzewczej (opcje
podłączenia 1 - 3). Ta regulacja odbywa się
automatycznie, jednak najpierw należy wykonać
podstawowe ustawienia kotła, zob. rozdział "Ustawienia Ustawienia podstawowe".
Czujniki pokojowe można też wykorzystać jako opcję
kompensacji wahań temperatury pomieszczenia, patrz
menu 6.1 “Kompensacja w pomieszczeniu”.

Przesunięcie
krzywej grzania
Ogrzewanie podstawowe ustawia się w menu 2.1 oraz
za pomocą pokrętła przesunięcia krzywej grzania.
W przypadku nieuzyskania wymaganej temperatury
pomieszczenia może być konieczna powtórna regulacja.
UWAGA! Należy odczekać jeden dzień pomiędzy
nastawieniami, aby temperatury miały czas na
ustabilizowanie się.

Ponowna regulacja ustawień
podstawowych.
Podczas zimnej pogody
Jeśli temperatura pomieszczenia jest zbyt niska,
wartość krzywej grzania zwiększa się w menu 2.1
o jedną wartość.
Jeśli temperatura pomieszczenia jest zbyt wysoka,
wartość krzywej grzania zmniejsza się w menu 2.1
o jedną wartość.
Podczas ciepłej pogody
Jeśli temperatura pomieszczenia jest za niska,
zwiększyć przesunięcie krzywej grzania o jedną
wartość.
Jeśli temperatura pomieszczenia jest za wysoka,
zmniejszyć przesunięcie krzywej grzania o jedną
wartość.

FIGHTER 1140

Ustawienia
Zmiana temperatury
pomieszczenia
Ręczna zmiana temperatury pomieszczenia.
Aby czasowo lub na stałe obniżyć lub zwiększyć
temperaturę w pomieszczeniu w odniesieniu do
wcześniej nastawionej temperatury, należy przekręcić
pokrętło obrotowe przesunięcia krzywej grzania w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara lub zgodnie
z ruchem wskazówek zegara. Jedna działka na skali
odpowiada zmianie temperatury w pomieszczeniu o około
1 stopień.
UWAGA! Wzrost temperatury w pomieszczeniu może
zostać "wstrzymany" przez zainstalowane zawory
termostatyczne przy grzejnikach lub rozdzielaczach
ogrzewania podłogowego, dlatego powinny być one
odpowiednio otwarte.

A

I II III

AB

50.0

I II

C

Te m p . C i e p ł e j W o d y
1.0

13.43

Przesunięcie
krzywej grzania

FIGHTER 1140
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Ustawienia

Ustawienia przy użyciu wykresów

Zależność
pomiędzy
temperaturą
zewnętrzną
i temperaturą zasilania ustalana jest przez system
sterowania, zob. "System sterowania ogrzewaniem Ustawienia podstawowe".
Diagram jest zbudowany w oparciu o projektowe
wartości temperatury zewnętrznej i zasilania instalacji
grzewczej. Gdy obie te wartości obliczeniowe "spotykają
się”, można odczytać nachylenie krzywej grzania. Jest to
ustawiane w menu 2.1 “Krzywa grzania”.

KRZYWA
GRZANIA
VÄRMEKURVA
TEMPERATURA ZASILANIA
FRAMLEDNINGSTEMPERATUR

System sterowania ogrzewaniem urządzenia FIGHTER
1140 jest sterowany przez zewnętrzną temperaturę.
Oznacza to, że temperatura zasilania jest regulowana
w odniesieniu do bieżącej temperatury na zewnątrz.

Przesunięcie krzywej grzania -2
°C
70

15 14 13 12

8

60

7
6

50

5
40

4
3

30

2

+5

1
10

9

0

- 10

- 20

PRZESUNIĘCIE
KRZYWEJ
FÖRSKJUTNING
VÄRMEKURVA (-2)
GRZANIA

Menu 2.1 K r z y w a g r z a n i a

AB

I II

TEMPERATURA ZASILANIA
FRAMLEDNINGSTEMPERATUR

KRZYWA
GRZANIA
VÄRMEKURVA

Można wówczas ustawić pokrętło przesunięcia krzywej
grzania.
Zalecane
ustawienia
dla
ogrzewania
podłogowego to -1, a dla systemu grzejnikowego -2.

I II III

- 40 °C

- 30

TEMPERATURA
UTETEMPERATUR
ZEWNĘTRZNA

Przesunięcie krzywej grzania 0

2.1

A
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Krzywa grzania
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FÖRSKJUTNING
VÄRMEKURVA
(0)
GRZANIA

- 40 °C
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TEMPERATURA
UTETEMPERATUR
ZEWNĘTRZNA

Przesunięcie krzywej grzania +2
TEMPERATURA ZASILANIA
FRAMLEDNINGSTEMPERATUR

KRZYWA
GRZANIA
VÄRMEKURVA
°C
70
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krzywej grzania
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1
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- 20

- 30

- 40 °C

UTETEMPERATUR
TEMPERATURA
ZEWNĘTRZNA
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Ustawienia
Wytwarzanie ciepła

Wytwarzanie ciepłej wody

Dostarczanie ciepła do budynku jest sterowane za
pomocą ustawień systemu sterowania (nachylenie
krzywej grzania i przesunięcie) Po regulacji dostarczana
zostaje właściwa ilość ciepła dla bieżącej temperatury
panującej na zewnątrz. Wartość temperatury zasilania
z pompy ciepła (zasilanie systemu grzewczego) będzie
oscylowała w okolicach ustalonej wartości teoretycznej
(wartość w nawiasach na wyświetlaczu). W przypadku
wystąpienia spadków temperatur system sterowania
oblicza deficyt ciepła w formie stopnio-minut, co
oznacza, że produkcja ciepła została przyspieszona. Im
większe są spadki temperatur, tym większe wytwarzanie
ciepła.

Ciepła woda użytkowa może być wytwarzana przez
pompę ciepła FIGHTER 1140 przy współpracy
z podgrzewaczem wody, np. VPA.

System sterowania pompy ciepła może sterować
zainstalowaną
opcjonalnie
3-stopniową
grzałką
zanurzeniową lub zewnętrznym kotłem olejowym i
zaworem bocznikowym.

Tylko ogrzewanie dodatkowe
(tryb kotła elektrycznego)
Urządzenie może być używane jedynie jako kocioł
elektryczny do produkcji ciepła oraz ciepłej wody. Jest to
szczególnie użyteczne na przykład przed ukończeniem
instalacji kolektora.
Zmiana trybu kotła elektrycznego dokonywana jest
z menu 9.2.4.
UWAGA! Wybrać opcję "Wyłączone", aby wyłączyć
tryb kotła elektrycznego i wybrać żądany tryb pracy
przy użyciu klawisza trybu pracy.

Pompa instalacji dolnego
źródła ciepła (solankowa)
Pompa solankowa zwykle podąża za działaniem pompy
ciepła. Istnieje specjalny tryb roboczy dla ciągłego
działania przez 10 dni, po którym następuje powrót do
normalnego trybu (używa się przed ustaleniem stałego
obiegu).
Ustawień dokonuje się w menu 9.2.12, "Pompa Dol. źr.,
10 dni".

Regulacja ilościowa
Jeśli zachodzi taka potrzeba, pompa ciepła FIGHTER
1140 może być połączona z jednostką zewnętrzną,
wyposażoną we własny automatyczny system
sterowania ogrzewaniem. Wówczas FIGHTER 1140
dostarcza ciepło do określonego stałego poziomu
temperatury. Proces taki znany jest jako regulacja
ilościowa. Aby wyregulować temperaturę pomieszczenia,
zob. instrukcje dla jednostek zewnętrznych.

Tryb awaryjny
Aby można było wytwarzać ciepło, gdy układ kolektora
jest odłączony lub podczas serwisowania, pompa ciepła
musi być ustawiona w tryb awaryjny. Ciepło jest wtedy
wytwarzane jedynie przez grzałkę zanurzeniową.
W trybie awaryjnym nie jest produkowana ciepła woda.
Sprężarka i układ kolektora są wtedy wyłączane; działa
jedynie pompa układu grzewczego i grzałka
zanurzeniowa. Temperatura jest sterowana za pomocą
termostatu (3). Aby wybrać tryb awaryjny, należy ustawić
przełącznik (8) w pozycję „
”.
W trybie awaryjnym włączony jest stopień elektryczny 2.

FIGHTER 1140
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Informacje ogólne dla instalatora

Transport i składowanie

Dane do doboru kolektorów

FIGHTER
1140
powinien
być
transportowany
i składowany w pozycji stojącej w suchych warunkach.

Typ

Ciepło gruntowe
zalecane
długość kolektora

Ciepło skalne,
zalecana
głębokość aktywnego
wiercenia

5

200 - 300 m

70 - 90 m

6

250 - 400 m

90 - 110 m

8

325 - 2 x 250 m

120 - 140 m

10

400 - 2 x 300 m

140 - 170 m

12

2 x 250 - 2 x 350 m

160 - 190 m

15

2 x 300 - 2 x 400 m

2 x 100 - 2 x 120 m

17

2 x 350 - 3 x 300 m

2 x 110 - 2 x 140 m

H M flo w4 9 (5 0°C
)
H o t w a te r 5 1°C

-2

0

+2

1
0

R

0

+2
0
-2

H M flo w4 9 (5 0°C
)
H o t w a te r 5 1°C

1

R

Instalacja
FIGHTER 1140 należy umieścić na twardej podstawie,
najlepiej betonowej posadzce lub fundamencie. FIGHTER
1140 powinien być ustawiony tyłem do zewnętrznej ściany
w pomieszczeniu roboczym w celu eliminacji problemu
hałasu. Jeśli to niemożliwe, należy unikać umieszczania jej
przy ścianie graniczącej z sypialnią lub innym
pomieszczeniem, gdzie hałas może stanowić problem. Jeśli
pompa będzie zainstalowana przy ścianie graniczącej z
sypialnią, należy pokryć tę ścianę izolacją dźwiękoszczelną.
Rurociągi należy przeprowadzić tak, aby nie były
przymocowane do żadnej ściany wewnętrznej, graniczącej
z sypialnią czy pokojem dziennym.

Regulacja temperaturowa
Wytwarzanie ciepła jest zwykle sterowane na zasadzie
regulacji temperaturowej. Oznacza to, że wysokość
temperatury potrzebnej do ogrzewania przy zadanej
temperaturze zewnętrznej wyznaczana jest na podstawie
odczytów czujników temperatury zewnętrznej i temperatury
zasilania instalacji grzewczej (opcje podłączenia 1 - 3).

Powyższe wartości odnoszą się do rur 40 x 2.4 PN 6.3 PEM.
Długość rury kolektora różni się w zależności od
właściwości skały/gruntu oraz systemu grzewczego, tj.
grzejnikowego lub podłogowego.
Długość maks. dla kolektora nie powinna przekraczać 400 m.
Tam, gdzie występuje więcej niż jeden kolektor, muszą one
być połączone równolegle, z zastosowaniem regulatora
przepływu.
Kolektor poziomy powinien być zakopany na głębokości
ponad 1 metra, a odległość pomiędzy rurami powinna
wynosić co najmniej 1 metr.
Odnośnie kilku wywierconych otworów, odległość między
nimi musi wynosić co najmniej 15m.

Kontrola instalacji
Obecnie
obowiązujące
przepisy
wymagają
przeprowadzenia kontroli instalacji przed jej oddaniem
do użytku. Kontrola ta musi być przeprowadzona przez
odpowiednio wykwalifikowaną osobę i udokumentowana.
Powyższe wymogi stosują się do zamkniętych systemów
ogrzewania. Jeśli pompa jest wymieniana, należy
ponownie dokonać kontroli instalacji.

UWAGA!

Regulacja ilościowa
Jeśli zachodzi taka potrzeba, pompa ciepła FIGHTER 1140
może być połączona z jednostką zewnętrzną, wyposażoną
we własny automatyczny system sterowania ogrzewaniem.
Wówczas FIGHTER 1140 dostarcza ciepło do określonego
stałego poziomu temperatury. Proces taki nazywa się
regulacją ilościową. Zob. opcja podłączania 4. Aby ustawić
właściwe parametry regulacji ilościowej, zob. "Podłączanie opcja 4". Pompa układu grzewczego nie wymaga
wprowadzania zmian.
Aby wyregulować temperaturę pomieszczenia,
instrukcje dla jednostek zewnętrznych.

Wprowadzić wybrane wartości na
stronie 2 niniejszej Instrukcji instalacji.
Będą one ważne dla prac
serwisowych.

zob.

Czujnik temperatury zewnętrznej nie pełni żadnej funkcji przy
regulacji ilościowej, ale powinien być podłączony, aby
zapobiec pojawianiu się na wyświetlaczu komunikatów
o błędach. Nie ma potrzeby instalacji czujnika na zewnątrz.
FIGHTER 1140

Instalacja rurowa
Instalacja rurowa
(system grzewczy)

Informacje ogólne
Instalacja systemu grzewczego musi być wykonana zgodnie
z obowiązującymi normami i dyrektywami. Pompa ciepła
FIGHTER 1140 może działać do temperatury powrotu około 58*
°C oraz temperatury zasilania z pompy ciepła około 70* °C.
Sprężarka wytwarza ciepło do 65* °C, pozostała część ciepła
jest uzyskiwana poprzez ogrzewanie dodatkowe.
* Dotyczy zasilania 5 kW jednofazowego, 6 - 17 kW trójfazowego
3 x 400 V.
Pozostałe pompy ciepła mogą działać do maksymalnej
temperatury powrotu wynoszącej około 50 °C oraz
maksymalnej temperatury zasilania z pompy ciepła wynoszącej
około 60 °C.
Ponieważ pompa ciepła FIGHTER 1140 nie jest wyposażona
w zawory odcinające, muszą one być zainstalowane na
zewnątrz pompy ciepła dla celów jej przyszłego serwisowania.

UWAGA!
Instalację rurową należy przepłukać
przed podłączeniem pompy ciepła, tak
aby nie dostały się do niej żadne
zanieczyszczenia mogące spowodować
jej uszkodzenie.
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Króćce do podłączenia układu grzewczego umieszczone są
w górnej części pompy ciepła. Należy zamontować wszystkie
wymagane urządzenia bezpieczeństwa, zawory odcinające
(jak najbliżej pompy ciepła) oraz filtr zanieczyszczeń
(w zestawie).
Podczas podłączania do systemów z termostatami na
wszystkich grzejnikach (pętlach) należy albo zamontować
zawór nadmiarowy albo usunąć niektóre termostaty.

Wentylacja z odzyskiem
Instalacja może zostać wyposażona w moduł powietrza
wywiewnego FLM przeznaczony do odzysku energii
z wentylacji. Aby uniknąć procesu skraplania, wszystkie rury
i inne zimne powierzchnie muszą być izolowane materiałem
odpornym na dyfuzję. Obwód kolektora powinien być
wyposażony w przeponowe naczynie wzbiorcze. Jeśli
występuje otwarte naczynie wzbiorcze, powinno ono być
zastąpione.
Powietrze wywiewne
Powietrze usuwane
Į 160

Į 160

FLM 30

SÄV

Pompa układu grzewczego

P

RV

EXP

Dolne
Köldbźródło
in (wejście)

BV

Pompa układu grzewczego (VBP) działa w tym samym
czasie, co pompa solankowa (KBP) z regulacją ilościową
(opcja podłączania 4) w trybie automatycznym.

SF
Dolne źródło
(wyjście)
Köldb
ut
AB

I II III

AB

I II

50.0

I II

AB

C

Va r m v a t t e n t e m p. 1 . 0

Instalacja rurowa (kolektor)
Podczas ustalania rozmiaru kolektora, należy wziąć pod uwagę
położenie geograficzne, typ skały i gruntu oraz parametry
pompy ciepła.
Kolektor należy układać ze spadkiem w kierunku od pompy
ciepła, w celu umożliwienia odpowietrzenia instalacji dolnego
źródła. Jeżeli nie jest to możliwe, w najwyższych punktach
instalacji należy zastosować odpowietrzniki.
Wszystkie rury kolektora w ogrzewanych pomieszczeniach
muszą być zaizolowane, aby uniknąć skraplania. Naczynie
wzbiorcze (NK) należy zainstalować w najwyższym punkcie
systemu kolektora na przewodzie wchodzącym do pompy
ciepła przed pompą solankową. Należy pamiętać o możliwości
występowania skraplania i ściekania wody ze ścianek naczynia
wzbiorczego. Dlatego też należy umieścić to naczynie w taki
sposób, aby nie uszkodziło innego sprzętu.
Ponieważ temperatura systemu kolektora może spadać poniżej
0 °C, należy go zabezpieczyć przed zamarzaniem aż do
temperatury -15 °C. Próbna dawka wyliczeniowa niezbędnej
ilości to jeden litr gotowej mieszanki solankowej na metr węża
kolektora (stosuje się, gdy używany jest wąż PEM 40 x 2.4 PN
6.3).
Informacje dotyczące zastosowanego czynnika przeciw
zamarzaniu muszą być zaznaczone na naczyniu wzbiorczym.
Zawory odcinające muszą być zainstalowane jak najbliżej
pompy ciepła. Na wejściu do pompy należy zamontować filtr
zanieczyszczeń.
W przypadku podłączenia do otwartego systemu wód
gruntowych, należy zamontować pośredni wymiennik ciepła,
którego zadaniem będzie ochrona parownika przed
zamarznięciem i zanieczyszczeniem.

FIGHTER 1140

Chłodzenie
Instalację można wyposażyć w klimakonwektor, co umożliwi
podłączenie chłodzenia. Aby uniknąć procesu skraplania,
wszystkie rury i inne zimne powierzchnie muszą być
izolowane materiałem odpornym na dyfuzję.W przypadku
dużego zapotrzebowania na chłodzenie, potrzebne są
klimakonwektory wyposażone w wanienki ociekowe
z odprowadzaniem skroplin. Obwód kolektora powinien być
wyposażony w naczynie przeponowe. Jeśli występuje
naczynie wzbiorcze, powinno ono być zastąpione.

FIGHTER 1140

P
Fläktkonvektor
Klimakonwektory

Köldb ut

Dolne źródło
(wyjście)

Dolne źródło
Köldb
in
(wejście)
AB

I II III

AB

I II

50.0

I II

AB

C

Va r m v a t t e n t e m p. 1 . 0
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Instalacja rurowa
Charakterystyki pomp obiegowych (układ grzewczy)

Dostępne
Tillgängligt tryck
ciśnienie
kPa
80

FIGHTER
1140
5
FIGHTER
1115

Dostępne
ciśnienie
Tillgängligt tryck

4

60

60

40

40

20

1

FIGHTER 1115 5

20

3

2

FIGHTER 1140 6

kPa
80

1

Przepływ

Flöde

2

3

Przepływ
Flöde

0

0
0,07 0,13 0,21 0,27 0,35 0,42 0,48 0,55 0,62 0,69 l/s

0

Dostępne
ciśnienie
Tillgängligt tryck

kPa
80

0

Dostępne
ciśnienie
Tillgängligt tryck

FIGHTER
FIGHTER1140
11158 7

60

40

40

1

FIGHTER 1140
FIGHTER
1115108,5

kPa
80

60

20

0,07 0,13 0,21 0,27 0,35 0,42 0,48 0,55 0,62 0,69 l/s

2

20

3

1

Przepływ

Flöde

3

2

Przepływ
Flöde

0

0
0,07 0,13 0,21 0,27 0,35 0,42 0,48 0,55 0,62 0,69 l/s

0

Dostępne
ciśnienie
Tillgängligt tryck

kPa

0

Dostępne
ciśnienie
Tillgängligt tryck
kPa
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90

90

80
70

80
70

60

60

50

1

40
30

50

3

2

0,07 0,13 0,21 0,27 0,35 0,42 0,48 0,55 0,62 0,69 l/s

1

40
30

20

FIGHTER 1140 15/17

3

2

20

Przepływ
Flöde

Na pompie można
ustawić natężenie
przepływu: 1, 2 lub 3.

0,4

IP 44

0,2

DK

0

TF 110
Class H
Max. 10bar

1,2 l/s

P/N:59526447
PC;0017NIB

1,0

HEJSAN

0,8

130

0,6

GRUNDFOS

0,4

FIGHTER 1140

1m(A) P,(W)
0.20 45
0.30 65
0.40 90

0,2

LEK

0

Przepływ
Flöde

10
0

Type UPS 25 - 60
230V50Hz
2.5uF

10
0

0,6

0,8

1,0

1,2 l/s

Instalacja rurowa
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Wykresy wydajności pompy (układ kolektora)

Dostępne
ciśnienie
Tillgängligt tryck

Dostępne
ciśnienie
Tillgängligt tryck

40
30
20
10
0

kPa

FIGHTER
FIGHTER 1140
1215 54

kPa
80
70
60
50

2

1

80
70
60
50
40
30
20
10

3

0

Przepływ

Flöde

0

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7

Dostępne
ciśnienie
Tillgängligt tryck

0,8 0,9

1

80
70
60
50
40
30
20
10

40
30
20
10

Flöde

0

0,1

0,2 0,3 0,4 0,5 0,6

Dostępne
ciśnienie
Tillgängligt tryck
kPa
110
100
90
80

3

0,7 0,8 0,9

1

0,7 0,8 0,9

1

FIGHTER 1130/1230 10

l/s

0

1

2

3
Przepływ

Flöde

0

0,1

0,2 0,3 0,4 0,5 0,6

0,7 0,8 0,9

1

FIGHTER 1140 12/15/17

4

1
Przepływ

Flöde

0,2 0,3 0,4 0,5 0,6

0,7 0,8 0,9

1 l/s

1

IP 44
TF 110
Class H
Max. 10bar

DK

2

HEJSAN

130

GRUNDFOS

P/N:59526447
PC;0017NIB

Na pompie można
ustawić natężenie
przepływu: 1, 2 lub 3 (4).

1m(A) P,(W)
0.20 45
0.30 65
0.40 90

0,1

Type UPS 25 - 60
230V50Hz
2.5uF

0

l/s

FIGHTER 1140 10

2

70
60
50
40
30

3
Przepływ

LEK

0

Flöde

0,2 0,3 0,4 0,5 0,6

0,1

kPa

2

3

2

Przepływ
0

Dostępne
ciśnienie
Tillgängligt tryck
80
70
60
50

1

1

l/s

FIGHTER
FIGHTER 1140
1215 88,5

kPa

FIGHTER 1215
1140 76
FIGHTER

K
LE

FIGHTER 1140 5-10 kW

FIGHTER 1140 12-17 kW
FIGHTER 1140

l/s
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Podłączenie elektryczne
Podłączenie

Nie wolno podłączać FIGHTER 1140 bez pozwolenia
dostawcy prądu, a przyłączanie musi być nadzorowane
przez wykwalifikowanego elektryka.
Pompa ciepła FIGHTER 1140 musi być podłączona do
napięcia zasilania przez wyłącznik izolujący o minimalnej
przerwie styków 3 mm. Inne urządzenia elektryczne, za
wyjątkiem
zewnętrznych
czujników
temperatury
i transformatorów prądu, podłączane są fabrycznie.
Odłączyć pompę ciepła przed dokonaniem testów izolacji
instalacji elektrycznej w budynku.
Pompa ciepła nie nadaje się do przełączania pomiędzy
prądem jednofazowym a trójfazowym, ani także
pomiędzy prądem 3 x 230 V a 3 x 400 V.
Jeśli używany jest miniaturowy wyłącznik automatyczny,
powinien on posiadać charakterystykę silnikową "D"
(praca
sprężarki).
Odnośnie
obciążalności
bezpieczników zob. Dane techniczne, “Bezpieczniki”.
Jeśli budynek jest wyposażony w rozłącznik prądu,
wówczas pompa ciepła powinna być wyposażona
w oddzielny rozłącznik.
Upewnić się, czy zabezpieczenie silnika (26) jest
ustawione na tryb automatyczny i czy wartość roboczego
natężenia prądu została ustawiona właściwie, zob. Dane
techniczne, "Maks. prąd roboczy, sprężarka".
System automatycznego sterowania ogrzewaniem,
pompy obiegowe i ich instalacja elektryczna są
chronione wewnętrznie za pomocą bezpieczników
wyposażonych
w
miniaturowy
wyłącznik
automatyczny (1).

Otwory z uszczelkami
na kable czujników.

Otwory z uszczelkami
na kable zasilające.

26
-X9

UWAGA!
Instalacja elektryczna oraz
serwisowanie muszą być dokonywane
pod nadzorem wykwalifikowanego
elektryka. Instalacja elektryczna
i okablowanie muszą być wykonane
zgodnie z obowiązującymi przepisami.

FIGHTER 1140
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Podłączenie elektryczne
Podłączenie zasilania 230 V -5

L

N

PE

-X9

230 V: Pompa ciepła jest podłączona do listwy
przyłączeniowej -X9 do 230 V + PE przez skrzynkę
przyłączeniową z bezpiecznikami.

Podłączenie zasilania 230 V -8, -12

L

N

PE

-X9

230 V: Pompa ciepła jest podłączona do listwy
przyłączeniowej -X9 do 230 V + PE przez skrzynkę
przyłączeniową z bezpiecznikami.

FIGHTER 1140
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Podłączenie elektryczne
Podłączenie zasilania 3 x 400 V + N + PE

L1 L2 L3 N

PE

-X9

LEK

164

Pompa ciepła jest podłączana do listwy przyłączeniowej X9 do 3 x 400 V + N + PE przez skrzynkę
przyłączeniową z bezpiecznikami.

Czujnik kolejnoÊci faz
FIGHTER 1140-15, -17
■ Włączona
pomarańczowa
dioda
wskazuje
prawidłową kolejność faz.
■ Włączona zielona dioda wskazuje podłączone
zasilanie.

FIGHTER 1140

Podłączenie elektryczne

17

Podłączenie licznika 3 x 400 V + N + PE
W przypadku konieczności oddzielnego zasilania sprężarki,
grzałki zanurzeniowej i systemu sterowania, aby zainstalować
dla nich oddzielne liczniki, należy wykonać następujące
czynności:
■ Odłącz 3 kable między listwą przyłączeniową -X9 i
filtrem elektromagnetycznym (60). Podłącz zasilanie
bezpośrednio do filtra elektromagnetycznego.
■ Usunąć 2 paski pomarańczowe na listwie przyłączeniowej
–X9 i podłączyć napięcie sterujące do skrajnych terminali
oznaczonych L i 0 na schemacie obwodów.

60

L 3 L 2 L 1 PE

L 1 L 2 L 3 N PE

LEK

Oddzielne
zasilanie,
dodatkowe
ogrzewanie

Oddzielne
zasilanie, system
sterowania

60

Oddzielne
zasilanie, system
sterowania

Line
L1

L2/L3
L

L1

L2

L3

N

O

-X9
Oddzielne zasilanie,
sprężarka

Podłączenie zasilania 3 x 230 V (obowiązuje jedynie w Norwegii)

L1 L2 L3

PE

-X9
3 x 230 V: Pompa ciepła jest podłączana do listwy
przyłączeniowej -X9 do 3 x 230 V + PE przez skrzynkę
przyłączeniową z bezpiecznikami.

FIGHTER 1140
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Czujnik temperatury zewnętrznej
z obudową

Czujnik temperatury z
regulacją ilościową

Czujnik temperatury zewnętrznej (15) musi być
zainstalowany w zacienionym miejscu na północnej lub
północno-zachodniej ścianie, gdzie będzie wolny od
działania porannego słońca. Czujnik ten podłączony jest do
listew X1:1 i X1:2 na karcie EBV (2). Stosować kabel
dwużyłowy o przekroju co najmniej 0,5 mm2.
Jeśli kabel czujnika temperatury zewnętrznej biegnie blisko
kabli energetycznych, należy używać kabli ekranowanych.
Wszystkie przewody powinny być szczelnie zamknięte
w zewnętrznym pojemniku czujnika temperatury.

W tej opcji połączenia, złącze krawędziowe czujnika
temperatury zasilania (FG) i czujnika powrotu (RG)
powinno być odłączone.
Czujnik temperatury zasilania (FG) powinien być
umieszczony na rurze głównej i podłączony do listew
X4:15—16.
Istniejący czujnik powrotu (RG) jest odłączany od złącza
krawędziowego i podłączany do listwy X4:13–14.
Zob. opcje podłączania 4.
X1

100
Czujnik temperatury
zewnętrznej z obudową

Czujnik zasilania (FG)

X4

Czujnik temperatury ciepłej wody
użytkowej
Dostarczony czujnik jest podłączony za pomocą
dwużyłowego kabla do miejsc na listwie X4:11 oraz
X4:12 na karcie EBV (2). Czujnik umieszcza się w rurce
zanurzeniowej zbiornika wody, np. VPA.

X4
Ciepła woda, płaszcz

Czujnik powrotu
(RG)

2

Regulacja zewnętrzna
Przyłączenie dodatkowego urządzenia, na przykład
termostatu pokojowego (wyposażenie dodatkowe RT10)
lub timera pozwala na czasowe lub okresowe
zwiększenie lub obniżenie temperatury zasilania, a co za
tym idzie, temperatury pomieszczenia. Podłączone do
listew X1:3 i X1:4 na karcie EBV (2). Zob.ustawienia
menu 2.5.
Regulacja zewnętrzna

X1

2

X4

FIGHTER 1140

1
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Maksymalna temperatura z kotła
elektrycznego

101

Ustawienie różnych maks. temperatur zasilania z kotła
elektrycznego dokonuje się przy użyciu pokrętła (102) na
karcie monitora obciążenia (2). To ustawienie może
zostać sprawdzone w menu 9.2.1.
Temperatura kotła

Położenie pokrętła

50

A

55

B

65

C*

70
75

D
E

80

F

102
2

Maks. moc elektryczna
Ustawienie różnych maks. wartości wyjściowych
dokonuje się przy użyciu pokrętła (101) na karcie
monitora obciążenia (2). Ustawienie może być
sprawdzone w menu 8.3.5.
Grzałkę zanurzeniową ustawia się w menu 9.2.13.2.
Możliwe ustawienia to: "Binarne 3 stopnie", "Linearne 3
stopnie", "Binarne 7 stopni" oraz "Wyłączone".
Standardową grzałkę zanurzeniową należy ustawić na
„Binarne 3 stopnie”.

Liczba stopni

Położenie pokrętła

0

A

1

B

2

C

3
5

D
E

7

F

Maks. prąd fazowy łącznie z modułem, elektr., 3 stopnie
230 V
Maks. moc
elektr.

Grzałka zanurzeniowa,
wyjście (kW)

Położenie pokrętła

Maks. faza (A)
Typ 5

Maks. faza (A)
Typ 8

Maks. faza (A)
Typ 12

6

0

A

9,6

17,0

23,5

6

2

B

18,2

25,6

32,1

6

4

C*

26,8

34,2

40,7

6

6

D

35,6

43,0

49,5

3 x 230 V
Maks. moc
elektr.

Grzałka zanurzeniowa, Położenie Maks. faza (A) Maks. faza (A) Maks. faza (A) Maks. faza (A) Maks. faza (A)
wyjście (kW)
pokrętła
Typ 6
Typ 8
Typ 10
Typ 12
Typ 15

Maks. faza (A)
Typ 17

6

0

A

9,5

12,0

14,3

20,0

23,0

27,0

6

2

B

15,7

18,2

20,5

26,2

29,2

33,2

6

4

C*

21,9

24,3

26,6

32,3

35,3

39,3

6

6

D

28,2

30,7

33,0

38,7

41,7

45,7

3 x 400 V
Maks. moc
elektr.
9

Grzałka zanurzeniowa, Położenie Maks. faza (A) Maks. faza (A) Maks. faza (A) Maks. faza (A) Maks. faza (A) Maks. faza (A)
wyjście (kW)
pokrętła
Typ 6
Typ 8
Typ 10
Typ 12
Typ 15
Typ 17
0

A

5,8

7,2

8,0

9,5

12,5

14,3

9

3

B

10,1

11,5

12,3

13,8

16,8

18,6

9

6

C*

14,4

15,7

16,6

18,1

21,1

22,9

9

9

D

18,8

20,2

21,0

22,5

25,5

27,3

*Ustawienia fabryczne.
FIGHTER 1140
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Centralny system sterowania obciążeniem i monitor obciążenia
Monitor obciążenia
UWAGA! Brak funkcji w jednofazowej instalacji.
W przypadku włączenia wielu urządzeń elektrycznych
jednocześnie w czasie działania grzałki zanurzeniowej
istnieje ryzyko wybicia bezpiecznika głównego. Pompa
ciepła jest wyposażona w zintegrowany monitor
obciążenia, który steruje stopniami mocy grzałki
zanurzeniowej.
Kiedy prąd fazowy jest tak wysoki, że istnieje ryzyko
wybicia bezpiecznika głównego, monitor obciążenia
redukuje moc wyjściową grzałki zanurzeniowej aż do
momentu minięcia ryzyka wybicia bezpiecznika
głównego. Kiedy spadnie ogólne zużycie energii, grzałka
zanurzeniowa zostanie ponownie podłączona.
Na każdym wejściowym przewodzie fazowym powinien
być zainstalowany transformator prądu w skrzynce
rozdzielczej w celu pomiaru natężenia prądu. Skrzynka
rozdzielcza stanowi odpowiednie miejsce instalacji.
Podłączyć
transformatory
prądu
do
kabla
wielordzeniowego
w
obudowie
obok
skrzynki
rozdzielczej.
Stosować
nieekranowany
kabel
wielożyłowy o przekroju co najmniej 0,50 mm2, od
skrzynki do pompy ciepła.
Kabel jest podłączony w pompie ciepła do karty EBV na
listwach X1:8 - X1:11. Wspólną listwą przyłączeniową
dla trzech transformatorów prądu jest X1:11.
Typ głównego bezpiecznika w posesji ustawia się za
pomocą pokrętła (100) na karcie EBV. Ustawienie
można sprawdzić w menu 8.3.4.
Wejście zasilania
elektrycznego
PEN

X1
100
2

L1 L2 L3 Skrzynka

rozdzielcza prądu

Czujnik poz. solanki

Regulacja zewnętrzna 2

Temperatura w basenie

Transformator prądu L2

Transformator prądu L3

Transformator prądu L1

Licznik B

FIGHTER 1140

Licznik A

W tych przypadkach, w których używany jest centralny
system sterowania obciążeniem lub używany jest licznik
kontrolny, może on być podłączony do listwy
przyłączeniowej X1 na karcie monitora obciążenia (2),
która jest umieszczona za górną pokrywą obsługową.
Taryfa A, grzałka elektryczna wyłącza się. Podłączyć
funkcję styku bez napięcia do listew X1:5 i X1:7.
Licznik B, sprężarka jest odłączona. Podłączyć funkcję
styku bez napięcia do listew X1:6 i X1:7.
Licznik A i licznik B mogą być łączone.
Styk A powoduje odłączenie prądu wyjściowego.

Regulacja zewnętrzna 1

Centralny system sterowania
obciążeniem/Licznik

Czujnik temperatury
zewnętrznej

Do pompy ciepła
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Styki zewnętrzne
Regulacja zewnętrzna 2

Czujnik poz. solanki

Czujnik powrotu 1

Czujnik zasilania 1

Temperatura w basenie

Transformator prądu L3

Transformator prądu L2

Transformator prądu L1

Licznik B

Licznik A

Regulacja zewnętrzna 1

Czujnik zewnętrzny, na przykład czujnik pokojowy (wyposażenie
dodatkowe RG10) może być podłączony do pompy ciepła
FIGHTER 1140 w celu zmiany temperatury zasilania, a przez to
temperatury pomieszczenia. Czujnik ten podłączony jest do
wejść X1:3, X1:4 i X1:14 na karcie monitora obciążenia (2).

Czujnik temperatury
zewnętrznej

RG 10, czujnik do zmiany temperatury
pomieszczenia

Różnica pomiędzy aktualną temperaturą pomieszczenia a jej
wartością zadaną wpływa na temperaturę zasilania. Wymagana
temperatura pomieszczenia jest ustawiana za pomocą pokrętła
na urządzeniu RG 10 i wyświetlana w menu 6.0.

Styk do zmiany temperatury pomieszczenia
Urządzenie zewnętrzne, na przykład termostat pokojowy
(wyposażenie dodatkowe) lub timer, może być dołączone do
pompy ciepła FIGHTER 1140, aby zmienić temperaturę zasilania,
a przez to temperaturę pomieszczenia. Styk powinien być wolny,
nie pod napięciem i podłączony do wejść X1:3 oraz X1:4 na
karcie monitora obciążenia (2).
Po uzyskaniu styku, zmienia się przesunięcie krzywej grzania
o liczbę kroków pokazaną tutaj. Wartość można regulować
pomiędzy -10 i +10. Zmianę wartości dokonuje się w menu 2.5,
"Regulacja zewnętrzna".

Styk do aktywacji funkcji dodatkowej ciepłej
wody
Funkcja styku zewnętrznego może być podłączona do pompy
ciepła FIGHTER 1140 w celu aktywacji funkcji okresowej
„Dodatkowa ciepła woda”. Styk powinien być wolny i nie pod
napięciem i podłączony do wejść X4:3 oraz X4:4 na karcie
monitora obciążenia (2).
Kiedy styk trwa przez co najmniej jedną sekundę, zostaje
aktywowana funkcja "Dodatkowa ciepłej wody". Po 24 godzinach
następuje automatycznie powrót do wcześniej wybranej funkcji.

NV 10, Monitor ciśnienia/poziomu/przepływu
solanki
W przypadku konieczności zamontowania monitora poziomu NV
10 (wyposażenie dodatkowe) do instalacji dolnego źródła
zasilania, może on zostać podłączony do listew X1:16 i X1:17.
Aby go aktywować, należy ustawić w menu 9.2.11, wył. ciśn. doln.
źródła, na "Włączone".

LEK

FIGHTER 1140

Czujnik kotła

X4

Ciepła woda, płaszcz

2

Czujnik zasilania 2

X1

Czujnik powrotu 2

Dodatkowa ciepła woda

Kontakt powinien być wykonany w czasie normalnych warunków
pracy.
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Alarmy

Alarm
Zwykły alarm występuje w następujących przypadkach:
Wyłącznik wysokiego ciśnienia (HP) został uruchomiony.
Alarm oznaczony jako Alarm Wys.C.
Wyłącznik niskiego ciśnienia (LP) został uruchomiony.
Alarm oznaczony jako Alarm Nis.C.
Wyłącznik silnika (MP) został uruchomiony, oznaczony
jako Alarm Zab.S.
Monitor
ciśnienia/poziomu
solanki
(wyposażenie
dodatkowe) wskazuje Poz. solanki.
Alarm DŹ wskazuje niską temperaturę solanki. Brak
odczytu, gdy menu 5.2 jest ustawione na Autoreset Alarm
DŹ - Włączony.
Błąd czujnika zasilania jest oznaczony jako Alarm Zas.
Błąd czujnika ciepłej wody jest oznaczony jako Alarm
CW.
Możliwe jest wskazanie ogólnego alarmu na zewnątrz
poprzez funkcję przekaźnika na karcie monitora
obciążenia (2), wejścia X2:1 - 3.
Rysunek pokazuje przekaźnik w pozycji alarmu.
Kiedy wyłącznik (8) znajduje się w pozycji “0” lub
w pozycji “
”, przekaźnik jest w pozycji alarmu.

X2

2

Wyjście alarmu,
alarm ogólny

X2

Pompa ciepła FIGHTER 1140 jest wyposażona
w ogranicznik prądu rozruchowego (97), który ogranicza
pobór prądu; zob. "Dane techniczne".
Sprężarka nie może być zmuszana do włączania
z większą częstością, niż raz na 15 minut.

*Dotyczy zasilania 3 x 400 V i 1 x 230 V 8 oraz 12
FIGHTER 1140

LEK

Ogranicznik prądu
rozruchowego*

Podłączanie
Informacje ogólne
FIGHTER 1140 może być zainstalowany na kilka różnych
sposobów, z których niektóre zostały opisane poniżej.
Akcesoria, takie jak sprzęt do regulacji ciepłej wody, itp.,
należy zamawiać oddzielnie. Sprzęt zabezpieczający
musi być instalowany zgodnie z obowiązującymi
przepisami dla wszystkich opcji podłączeniowych.

Symbole
AV
BK/JK
BV
ELK
El VVB

Zawór odcinający
Kolektor skalny/kolektor gruntowy
Zawór zwrotny
Grzałka zanurzeniowa
Elektryczny podgrzewacz ciepłej wody

NK

Naczynie wzbiorcze

W zestawie z pompą ciepła FIGHTER 1140

SF

Filtr zanieczyszczeń

W zestawie z pompą ciepła FIGHTER 1140

SÄV

Zawór bezpieczeństwa

PG

Czujnik temperatury kotła

FG

Czujnik temperatury zasilania

W zestawie z pompą ciepła FIGHTER 1140

Czujnik temperatury ciepłej wody (88)

W zestawie z pompą ciepła FIGHTER 1140

Czujnik temperatury zewnętrznej

W zestawie z pompą ciepła FIGHTER 1140

VVG
UG
RG

W zestawie z pompą ciepła FIGHTER 1140

Czujnik temperatury powrotu

W zestawie z pompą ciepła FIGHTER 1140

Zbiornik akumulacyjny/podgrzewacz wody

np. VPA

VXV

Zawór trójdrogowy

Wyposażenie dodatkowe w VST 11

SV

Zawór bocznikowy

Zawór 3-drogowy z siłownikiem (230V)

VVB/ACK

FIGHTER 1140
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Opcja 1 - Pompa ciepła FIGHTER 1140 z dołączoną grzałką zanurzeniową
oraz podgrzewaczem ciepłej wody (regulacja temperaturowa)
T

NK

VXV
B

AV

A

AB

SÄV

SÄV

AV

AV

SF
AV

ELVVB
EXP

SF

AV
VVG

VVB / ACK

UG

FG
ELK
BK / JK

Zasada działania

Opcje menu

FIGHTER 1140 zachowuje priorytet wytwarzania ciepłej
wody przez zawór trójdrogowy (VXV). Gdy podgrzewacz
wody / zbiornik akumulacyjny (VVB/ACK) jest całkowicie
naładowany, zawór trójdrogowy (VXV) zostaje
przełączony na instalację grzewczą. Wówczas pompa
ciepła jest sterowana czujnikiem zewnętrznym (UG)
w połączeniu z wbudowanym czujnikiem temperatury
przepływu (FS). Grzałka zanurzeniowa (ELK) włącza się
automatycznie, gdy zapotrzebowanie na energię
przekracza wydajność pompy ciepła.

Opcja ta wymaga dokonania następujących ustawień:

Takie rozwiązanie wymaga wyposażenia dodatkowego
VST 11.

■ Sprawdzić ustawienie maks. wartości wyjściowej na
pokrętle (101), zob. rozdział "Podłączenie elektryczne
- Maks. moc elektryczna".

■ Menu 9.2.13.1 "Wybór opcji podłączenia", wybrać opcję 1.
■ Menu 9.2.13.3 "Ciepła woda", wybrać "Włączone".
■ Menu 9.2.13.2 "Typ grzałki elektr.", tutaj należy wybrać
rodzaj grzałki zanurzeniowej.
Binarny 3 stopnie: ustawienie fabryczne
UWAGA! Te wybory potwierdza się przez wyłączanie
i włączanie pompy ciepła (off i on).

Należy wybrać tryb automatyczny, aby
pozwolić
na
rozruch
modułowi
elektrycznemu.

FIGHTER 1140
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Opcja 1 - Pompa ciepła FIGHTER 1140 z dołączoną grzałką zanurzeniową
oraz podgrzewaczem ciepłej wody (regulacja temperaturowa)
Podłączenie czujnika temperatury
zewnętrznej

Podłączenie czujnika ciepłej wody

Czujnik temperatury
zewnętrznej (UG)

Ciepła woda, płaszcz
(VVG)

X4

Podłączenie VST 11*

-M19

Zawór trójdrogowy

X4

* Wyposażenie dodatkowe. Rysunki pokazują, jak
powinno wyglądać połączenie po jego ukończeniu.
Pełne informacje na temat połączeń znajdują się
w odpowiednich instrukcjach instalacyjnych.
FIGHTER 1140

X1

-X6
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Opcja 2 - Pompa ciepła FIGHTER1140 podłączona do kotła
gazowego (regulacja temperaturowa)
FG

Kocioł
gazowy
Gaspanna
SÄV
NK

EXP
SÄV

AV
VXV
SÄV

A

B

AV
SÄV

AB

AV

SF
AV

EXP

SF AV
VVG
VVB / ACK

UG

BK / JK

Zasada działania

Opcje menu

FIGHTER
1140
zachowuje
priorytet
ładowania
podgrzewacza wody (VVB/ACK). Gdy osiągnięta zostaje
zaprogramowana temperatura ciepłej wody, zawór
trójdrogowy przełącza się na ogrzewanie. Jeśli pompa ciepła
nie może utrzymać odpowiedniej temperatury zasilania,
uruchamiany zostaje kocioł gazowy. Czujnik temperatury
zasilania (FG) powinien być umieszczony na głównej rurze
prowadzącej do grzejników.

Opcja ta wymaga dokonania następujących ustawień:

Takie rozwiązanie wymaga wyposażenia dodatkowego urządzenia VST 11.

■ Menu 9.2.13.1 "Wybrana opcja podłączania" - wybrać
opcję ”2”.
■ Menu 9.2.13.2 "Typ grzałki elektr." wybrać opcję
"Wyłączone".
Tam, gdzie znajduje się także podgrzewacz wody, należy
również dokonać następujących ustawień:
■ Menu 9.2.13.3 "Ciepła woda", wybrać "Włączone".

Należy wybrać tryb automatyczny, aby pozwolić na rozruch
kotła gazowego.

UWAGA! Te wybory potwierdza się przez wyłączanie
i włączanie pompy ciepła (off i on).

Grzałka zanurzeniowa w podgrzewaczu wody jest włączona,
gdy aktywowana jest opcja dodatkowej ciepłej wody.

Podłączenie czujnika

Kiedy aktywny jest tryb awaryjny, pompa układu grzewczego
będzie załączona, a palnik gazowy otrzyma sygnał.
Termostat w kotle gazowym ogranicza temperaturę.

UWAGA!
Kocioł gazowy musi być wyposażony
w termostat ograniczający
temperaturę.

W tej opcji połączenia, złącze krawędziowe czujnika
zasilania (FG) i czujnika powrotu (RG) powinno być
odłączone.
Czujnik zasilania (FG) powinien być umieszczony na
przewodzie głównym i podłączony do wejść X4:15-16.
Istniejący czujnik powrotu (RG) jest odłączany od złącza
krawędziowego i podłączany do wejść X4:13–14.

FIGHTER 1140
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Opcja 2

Pompa ciepła FIGHTER1140 podłączona do kotła
gazowego (regulacja temperaturowa)

Podłączenie czujnika

Podłączenie grzałki zanurzeniowej dla DCW

Czujnik zasilania 1 (FG)
Czujnik powrotu 1 (RG)

Ciepła woda, płaszcz (VVG)

X4

Grzałka
zanurzeniowa dla
Elpatron för XVV
DCW

Niebieski

Czarny

Podłączenie VST 11*

Brązowy

Podłączenie kotła gazowego

-M19

Kocioł gazowy
Gaspanna

Zawór
trójdrogowy

Podłączenie czujnika temperatury
zewnętrznej
Czujnik temperatury
zewnętrznej (UG)

X4

* Wyposażenie dodatkowe. Rysunki pokazują, jak
powinno wyglądać połączenie po jego ukończeniu.
Pełne informacje na temat połączeń znajdują się
w odpowiednich instrukcjach instalacyjnych.

X1

-X6
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Opcja 3 - Pompa ciepła FIGHTER1140 podłączona do kotła
olejowego (regulacja temperaturowa)
PG
SV
FG

NK
VXV

AV
SÄV

Kocioł
olejowy
Oljepanna

B

AV
SÄV
SF
AV

A

AB

AV

EXP
SF AV
VVG
VVB / ACK

UG

BK / JK

Zasada działania

Opcje menu

FIGHTER 1140 zachowuje priorytet ładowania
podgrzewacza wody (VVB/ACK). Gdy osiągnięta zostaje
zaprogramowana temperatura ciepłej wody, zawór
trójdrogowy przełącza się na ogrzewanie. Jeśli pompa
ciepła nie może utrzymać odpowiedniej temperatury
zasilania, uruchamia się kocioł olejowy, a zawór
bocznikowy (SV) otwiera się na kocioł. Czujnik zasilania
(FG) powinien być umieszczony na głównej rurze
prowadzącej do grzejników.

Opcja ta wymaga dokonania następujących ustawień:

Takie rozwiązanie wymaga wyposażenia dodatkowego urządzenia VST 11.

■ Menu 9.2.13.1 "Wybór opcji podłączenia" - wybrać
opcję ”3”.
■ Menu 9.2.13.4 "Temp. kotła/Wł.miesz.". Można tu
wybrać temperaturę otwarcia zaworu bocznikowego.
Tam, gdzie znajduje się także podgrzewacz wody,
należy również dokonać następujących ustawień:
■ Menu 9.2.13.3 "Ciepła woda", wybrać "Włączone".
UWAGA! Te wybory potwierdza się przez wyłączanie
i włączanie pompy ciepła (off i on).

Podłączenie czujnika
W tej opcji połączenia, złącze krawędziowe czujnika
zasilania (FG) i czujnika powrotu (RG) powinno być
odłączone.
Czujnik zasilania (FG) powinien być umieszczony na
przewodzie głównym i podłączony do wejść X4:15-16.
Istniejący czujnik powrotu (RG) jest odłączany od złącza
krawędziowego i podłączany do wejść X4:13–14.

FIGHTER 1140
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Opcja 3 - Pompa ciepła FIGHTER1140 podłączona do kotła
olejowego (regulacja temperaturowa)
Podłączenie zaworu bocznikowego*

Podłączenie czujnika

-X6:20 zamyka zawór bocznikowy.
-X6:21 otwiera zawór bocznikowy.
-X6:22 przewód zerowy.
-X6

Czujnik zasilania 1 (FG)
Czujnik powrotu 1 (RG)
Ciepła woda, płaszcz (VVG)
Czujnik kotła (PG)

X4

Zawór
bocznikowy

Podłączenie VST 11*

Podłączenie kotła olejowego za pomocą
pomocniczego przekaźnika zewnętrznego

-M19

Zawór
trójdrogowy

Podłączenie czujnika temperatury
zewnętrznej
Czujnik temperatury
zewnętrznej (UG)

Podłączenie grzałki zanurzeniowej dla
DCW

Grzałka
zanurzeniowa
dla DCW
Elpatron
för XVV

* Wyposażenie dodatkowe. Rysunki pokazują, jak
powinno wyglądać połączenie po jego ukończeniu.
Pełne informacje na temat połączeń znajdują się
w odpowiednich instrukcjach instalacyjnych.

Palnik
olejowy

X4

X1

-X6
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Opcja 4 - Pompa ciepła FIGHTER 1140 podłączona do innego
źródła ciepła (regulacja ilościowa)
UG
UG

RC
Tillbehör altlub
Dodatkowy
befintlig regleristniejący
utrustning.
sprzęt
sterujący

NK
AV
SÄV

AV

AV
SF

AV

SÄV

BV
AV

SF
FG
VVB / ACK

Kocioł
na paliwo stałe
Vedpanna

BK / JK

Zasada działania

Opcje menu

Pompa
ciepła
FIGHTER
1140
zasila
podgrzewacz/zasobnik wody (VVB/ACK). W przypadku
użycia kotła na paliwo stałe, pompa ciepła i grzałka
zanurzeniowa zostają odłączone wraz ze wzrastającą
temperaturą w czujniku zasilania (FG) i załączają się
powtórnie, gdy temperatura zacznie spadać. Obieg
wtórny przez pompę ciepła jest blokowany przez zawór
zwrotny (BV). Czujnik temperatury zasilania (FG)
umieszczony jest w zanurzonej rurze w zbiorniku
akumulacyjnym. Dla regulacji ilościowej, 50°C jest
odpowiednie dla poziomu zarówno minimalnego, jak
i maksymalnego. (stałe położenie czujnika i przepływ
pompy obiegowej).

Opcja ta wymaga dokonania następujących ustawień:

Temperaturą zasilania można sterować za pomocą
pompy ciepła, wykorzystując do tego celu wyposażenie
dodatkowe - urządzenie ESV 20.

■ Menu 9.2.2 "Róż. T.zas." - należy wybrać 3.

■ Menu 9.2.13.1 "Wybór opcji podłączenia", wybrać
opcję 4.
■ Menu 9.2.13.2, należy wybrać opcję "Linearny 3
stopnie".
■ Menu 9.2.13.3 "Ciepła woda" wybrać opcję "Wył.".
UWAGA! Wybrane opcje potwierdza się
wyłączanie i włączanie pompy ciepła (off i on).

przez

■ Menu 2.3 "Temp. zasilania/MIN", ustawiona wartość to
np. . “50” °C.
■ Menu 2.4 "Temp. zasilania/MAX", ustawiona wartość
np. “50” °C.
■ Menu 9.2.3 "Róż.dod.T.zas." - należy wybrać 2.

Podłączenie czujnika
W tej opcji połączenia, złącze krawędziowe czujnika
zasilania (FG) i czujnika powrotu (RG) powinno być
odłączone.
Czujnik zasilania (FG) powinien być umieszczony
w zanurzonej rurze w zbiorniku akumulacyjnym
i podłączony do wejść X4:15-16.
Istniejący czujnik powrotu (RG) jest odłączany od złącza
krawędziowego i podłączany do wejść X4:13–14.

FIGHTER 1140
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Opcja 4 - Pompa ciepła FIGHTER 1140 podłączona do innego
źródła ciepła (regulacja ilościowa)
Podłączenie czujnika temperatury
zewnętrznej

Podłączenie czujnika zasilania

Czujnik temperatury
zewnętrznej (UG)

Czujnik zasilania 1 (FG)
Czujnik powrotu 1 (RG)
Ciepła woda, płaszcz (VVG)

X4

A2

A1

Stopień
Step 3
elektryczny 3

A1

Stopień
Step 1
elektryczny 1

A2

Step 2
Stopień
elektryczny 2

Podłączenie dodatkowego modułu
elektrycznego

A2

A1

Grzałka
zanurzeniowa 1

Grzałka
zanurzeniowa 2

Grzałka
zanurzeniowa 3

X4

* Wyposażenie dodatkowe. Rysunki pokazują, jak
powinno wyglądać połączenie po jego ukończeniu.
Pełne informacje na temat połączeń znajdują się
w odpowiednich instrukcjach instalacyjnych.
FIGHTER 1140

X1

-X6
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Przygotowania

Przed rozruchem systemu należy sprawdzić, czy obwody
grzewcze, kolektora i ciepłej wody są pełne i dokładnie
odpowietrzone. Sprawdzić szczelność systemu rur.

Napełnianie i odpowietrzanie systemu kolektora
Podczas napełniania układu kolektora należy zmieszać
środek przeciw zamarzaniu z wodą w otwartym
zbiorniku.
Mieszanka
powinna
uniemożliwiać
zamarzanie do temperatury około -15 °C. Kolektor
napełnia się przy pomocy pompy napełniającej.
1. Sprawdzić szczelność układu kolektora.
2. Podłączyć pompę napełniającą i króciec powrotny do
połączeń serwisowych w układzie kolektora, jak
pokazano to na rysunku.
3. Zamknąć zawór pod naczyniem wzbiorczym.
4. Zamknąć
zawór
pomiędzy
połączeniami
serwisowymi.
5. Otworzyć zawory na połączeniach serwisowych.
6. Uruchomić pompę napełniającą i napełniać układ, do
momentu wypłynięcia solanki z króćca powrotnego.
7. Przestawić przełącznik pompy ciepła (8) w położenie 1.
8. Wybrać opcję "Serwisowe" w menu 8.1.1.
9. Wybrać opcję "Włączone" w menu 9.2.4.
10. Wybrać opcję "Włączone" w menu 9.2.12. Pompa
napełniająca i pompa solanki pompy ciepła pracują.
Płyn powinien krążyć przepływając przez mieszalnik
aż do momentu, gdy z przewodu powrotnego
wydostawać się płyn bez pęcherzyków powietrza.
11. Wybrać opcję "Wyłączone" w menu 9.2.12.
12. Zatrzymać pompę napełniającą i oczyścić filtr
zanieczyszczeń.
13. Uruchomić pompę napełniającą i otworzyć zawór
pomiędzy połączeniami serwisowymi.
14. Zamknąć zawór na przewodzie powrotu połączenia
serwisowego. Zwiększać ciśnienie systemu (do
maks. 3 barów) za pomocą pompy napełniającej.
15. Zamknąć zawór na przewodzie zasilającym
połączenia serwisowego.
16. Wyłączyć pompę napełniającą.
17. Napełnić naczynie wzbiorcze płynem do około 2/3.
18. Otworzyć zawór pod naczyniem wzbiorczym.
19. Wybrać opcję "Wyłączone" w menu 9.2.4.
20. Wybrać tryb pracy automatycznej za pomocą
klawisza trybu pracy.

NK
AV
AV

SÄV

SF

Zamknąć
Stängs

AV

BK / JK

AV Zawór odcinający
SÄV Zawór
bezpieczeństwa
PF Filtr zanieczyszczeń
BK Kolektor skalny

JK
NK

Kolektor gruntowy
Naczynie wzbiorcze

Napełnianie
układu grzewczego
Napełniać układ grzewczy wodą aż do momentu
uzyskania
wymaganego
ciśnienia.
Następnie
odpowietrzyć układ.

Wewnętrzny zawór
odpowietrzający dolnego źródła

FIGHTER 1140
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Rozruch i kontrola

DK

IP 44
TF 110
Class H
Max. 10bar

P/N:59526447
PC;0017NIB

HEJSAN

130

GRUNDFOS

1m(A) P,(W)
0.20 45
0.30 65
0.40 90

Type UPS 25 - 60
230V50Hz
2.5uF

15. Ustawić datę i godzinę w menu 7.1 i 7.2.
16. Wypełnić raport oddania do użytku na stronie 2.
17. Wybrać tryb pracy automatycznej za pomocą
klawisza trybu pracy.
18. Ustawić system sterowania według bieżących
potrzeb budynku. Zob. rozdział "Ustawienia - System
sterowania ogrzewaniem".

2

1

IP 44
TF 110
Class H
Max. 10bar

HEJSAN

DK

Na pompie można
ustawić natężenie
przepływu czynnika
grzewczego.

K
LE

1m(A) P,(W)
0.20 45
0.30 65
0.40 90

Type UPS 25 - 60
230V50Hz
2.5uF

LEK

130

GRUNDFOS

P/N:59526447
PC;0017NIB

Na pompie można
ustawić natężenie
przepływu solanki.

14. Sprawdzić temperaturę zasilania w menu 2.0 oraz
temperaturę powrotną w menu 2.7. Różnica
pomiędzy tymi dwiema temperaturami, przy regulacji
temperaturowej, powinna wynosić 5 - 10 °C, kiedy
pompa ciepła podgrzewa ciepłą wodę bez
dodatkowego źródła ciepła. Ustawić natężenie
przepływu pokrętłem na pompie układu grzewczego
(16). Duża różnica może prawdopodobnie zależeć
od niskiego przepływu nośnika ciepła. Mała różnica
wskazuje na wysoki przepływ czynnika grzewczego.

LEK

1. Ustawić przełącznik (8) w pozycji 1.
2. Ustawić pokrętło przesunięcia krzywej grzania tak,
aby
nie
występowało
zapotrzebowanie
na
ogrzewanie.
3. Wybrać opcję "Serwisowe" w menu 8.1.1.
4. Wybrać opcję "Włączone" w menu 9.2.4.
5. Wybrać opcję “Włączone” w menu 9.2.12. Pompa
solankowa pracuje stale przez 10 dni i następnie
powraca do normalnego trybu pracy.
6. Sprawdzić, czy układ solanki i układ grzewczy są
odpowietrzone.
7. Sprawdzić, czy układ solanki i układ grzewczy
pracują. Jeśli to konieczne, pomóc pompom podczas
rozruchu.
8. Upewnić się, czy temperatura solanki w menu 5.0
odpowiada temperaturze gruntu/skały, co wskazuje
na przepływ solanki.
9. Wybrać opcję "Wyłączone" w menu 9.2.4.
10. Wybrać tryb pracy jesienny/zimowy za
pomocą klawisza trybu pracy.
11. Ustawić pokrętło przesunięcia krzywej grzania tak,
aby występowało zapotrzebowanie na ogrzewanie.
Sprężarka uruchomi się.
12. Jeśli pompa ciepła to FIGHTER 1140- 12, 15, 17
kW 3x400 V należy sprawdzić kierunek obrotów
przy uruchamianiu sprężarki. Patrz rozdział
Kontrola obrotów w pompie ciepła FIGHTER.
13. Odczytać temperatury solanki w menu 5.0. Różnica
pomiędzy tymi dwoma temperaturami powinna
wynosić 2-5 °C po osiągnięciu stanu równowagi w
układzie. Ustawić natężenie przepływu pokrętłem na
pompie solankowej (35). Duża różnica wskazuje na
niski przepływ solanki. Mała różnica wskazuje na
wysoki przepływ solanki.

FIGHTER 1140 5-10 kW

FIGHTER 1140 12-17 kW

UWAGA!
Sprężarka nie może być zmuszana do
włączania częściej, niż raz na 15 minut.

34

Rozruch i regulacja

Kontrola obrotów w pompie
ciepła Fighter 1140-12 kW
3x400 V

Kontrola obrotów w pompie
ciepła Fighter 1140-15, 17kW
3x400 V

W pompie ciepła FIGHTER xx20-12 zastosowano
sprężarkę spiralną, która może pracować tylko z jednym
kierunkiem obrotów. Praca przy nieprawidłowym
kierunku obrotów może uszkodzić sprężarkę.
Aby sprawdzić, czy kierunek obrotów jest prawidłowy,
należy:
■ Ustawić przełącznik w pozycję 1.

W pompie ciepła FIGHTER 1140-15, 17 kW
zastosowano sprężarkę spiralną, która może pracować
tylko z jednym kierunkiem obrotów. Praca przy
nieprawidłowym kierunku obrotów może uszkodzić
sprężarkę.

■ Sprawdzić temperaturę gorącego gazu w menu 5.11.

■ Ustawić przełącznik w pozycję 1.
■ Zaczekać, aż na wyświetlaczu zaświeci

Temperatura powinna wzrosnąć o 15°C w ciągu 30
sekund od uruchomienia sprężarki.

■ Jeśli temperatura nie zmienia się, kierunek obrotów
jest nieprawidłowy. Generowany hałas również jest
inny przy nieprawidłowych obrotach.
- Ustawić przełącznik w pozycję 0 i odłączyć
zasilanie sieciowe.
- Zamienić dwie doprowadzone fazy na listwie
przyłączeniowej doprowadzonego zasilania -X9.
- Ustawić przełącznik w pozycję 1 i ponownie
sprawdzić kierunek obrotów.

Aby sprawdzić, czy kierunek obrotów jest prawidłowy,
należy:

się symbol sprężarki.

■ Sprawdzić, czy sprężarka działa. Jeśli sprężarka nie
działa, a jej symbol świeci się, wystąpił błąd kolejności
faz. Wskazuje to także czujnik kolejności faz (164);
patrz rozdział „Podłączenie elektryczne”.
- Ustawić przełącznik w pozycję 0 i odłączyć
zasilanie sieciowe.
- Zamienić dwie doprowadzone fazy na listwie
przyłączeniowej doprowadzonego zasilania -X9.
- Ustawić przełącznik w pozycję 1 i ponownie
sprawdzić kierunek obrotów.

L1 L2 L3 N

PE

-X9
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Ponowna regulacja, układ
grzewczy
Początkowo z ciepłej wody zostanie uwolnione powietrze
i może być konieczne przeprowadzenie odpowietrzania.
Jeśli w pompie ciepła da się słyszeć bulgotanie,
wówczas cały system należy odpowietrzyć. Po
ustabilizowaniu się systemu (właściwe ciśnienie
i odpowietrzenie), można nastawić odpowiednie wartości
systemu sterowania ogrzewaniem.

Ponowna regulacja układu
kolektora
Sprawdzić poziom płynu w naczyniu wzbiorczym (85).
Jeśli poziom się obniżył, należy zamknąć zawór pod
naczyniem. Można wówczas dokonać napełnienia
poprzez otwór na górze naczynia. Po napełnieniu
otworzyć ponownie zawór.
Aby podnieść ciśnienie, należy zamknąć zawór na
głównym przewodzie doprowadzającym w czasie, gdy
pompa dolnego źródła (KBP) pracuje, a zawór pod
naczyniem wzbiorczym (NK) jest otwarty, aby solanka
została zassana z naczynia.

2/3

LEK

FIGHTER 1140
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Sterowanie
Informacje ogólne

Drzewo menu pokazuje wszystkie menu. Możliwe jest
wybranie trzech różnych typów menu.
Normalne – pokrywa zwykłe potrzeby
N
użytkownika.

U

Rozszerzone – pokazuje
oprócz menu serwisowego.

wszystkie

menu

Serwisowe – pokazuje wszystkie menu,
powraca do wcześniejszego typu menu po 30
minutach od naciśnięcia ostatniego klawisza.
Zmiany typu menu dokonuje się z menu 8.1.1

S

Wartość
bieżącego
parametru

Symbole

Informacje o statusie pompy ciepła oraz kotła elektrycznego
przedstawiane są na wyświetlaczu. Zwykle na
wyświetlaczu jest wyświetlane menu 1.0. Klawisze plus
i minus oraz klawisz enter używane są do przewijania menu
systemowego oraz do dokonywania zmian wartości
ustawionych w niektórych menu.

A

I II III

AB

I II

50.0

C

Te m p . C i e p ł e j W o d y

Klawisza "plus" używa się do przewijania do
przodu do następnego menu z bieżącego
poziomu menu oraz do zwiększania wartości
parametru w menu, w których jest to możliwe.

1.0

13.43
Nazwa menu

Klawisza "minus" używa się do przewijania
do tyłu do poprzedniego menu z bieżącego
poziomu menu oraz do zmniejszania wartości
parametru w menu, w których jest to możliwe.

Blokada klawiatury

Numer menu

Klawisz enter używany jest do wybierania
podmenu bieżącego menu, aby umożliwić
zmianę parametrów oraz zatwierdzić
wszelkie zmiany parametrów. Kiedy numer
menu zakończony jest zerem, oznacza to, że
jest dostęp do podmenu.

Zegar

Szybkie przejście
Aby szybko powrócić do głównego menu z podmenu,
nacisnąć:

Blokada klawiatury
Blokada klawiatury może być włączona
z głównych menu przez jednoczesne
wciśnięcie klawiszy plus i minus. Na
wyświetlaczu pojawi się wtedy symbol
klucza. Ta sama procedura obowiązuje przy
wyłączaniu blokady klawiatury.

1. Klawisz trybu pracy

2. Klawisz Enter

UWAGA!
Upewnić się, czy tryb pracy nie został
zmieniony podczas szybkiego
przejścia
FIGHTER 1140
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Sterowanie
Zmiana parametrów
Zmiana parametru (wartość):
■ Wejść do żądanego menu.

Inne ustawienia
8.0

■ Nacisnąć klawisz enter, zacznie migać wartość
numeryczna.
■ Zwiększyć lub zmniejszyć wartość przy pomocy
klawiszy plus/minus.
■ Zatwierdzić klawiszem enter.

8.1.0
Ustaw.wyświetlacza

N

↵
N

↵

■ Menu 1.0 wyświetlane jest automatycznie po upływie
30 minut od wciśnięcia ostatniego klawisza.

8.1.1
Tryb menu

N

8.1.2
Język

N

8.1.3
Kontrast

U

8.1.4
Jasność

Przykład
Zmiana typu menu/tryb menu serwisowego 8.1.1.
■ Punkt wyjścia stanowi menu 1.0.

U

8.1.5
Powrót 8.1.0

■ Nacisnąć klawisz plus, aby przejść do menu 8.0.

N

↵

■ Nacisnąć klawisz enter, aby przejść do menu 8.1.0
■ Nacisnąć klawisz enter, aby przejść do menu 8.1.1
■ Nacisnąć klawisz enter, aby zezwolić na zmianę wartości.
■ Dokonać zmiany wartości za pomocą klawiszy "plus" lub
"minus".
■ Zatwierdzić wybraną wartość klawiszem enter.
■ Nacisnąć klawisz minus, aby przejść do menu 8.1.5
■ Nacisnąć klawisz enter, aby przejść do menu 8.1.0
■ Nacisnąć klawisz "minus", aby przejść do menu 8.5.

8.2.0
Tryb pracy
8.3.0
Ograniczenie prądu
8.4
Basen - ustawienia
8.5
Powrót 8.0

■ Nacisnąć klawisz "enter", aby przejść do menu 8.0

N

↵

■ Nacisnąć klawisz "plus", aby przejść do menu 1.0.

N Menu normalne

U Menu rozszerzone

FIGHTER 1140
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Sterowanie
A

I II III

AB

50.0

I II

C

Te m p . C i e p ł e j W o d y
1.0

Temp. Ciepłej Wody
1.0*
1.1
Czas cyklu CW/Całk.
Czas CO/Max
Czas CW/Max
1.2
Czas cyklu w min.
1.3
MAX czas grzania CW
1.4
TempCW/Temp.start CW

N

↵
N

N

N

N

1.5
TempCW/Temp.stop CW

N

1.6
Temp.wył. DCW

U

1.7
Temp.wył.spręż. DCW

U

1.8
Temp.wył.spręż. DCW
1.9
Następna prod.DCW
1.10
Cał.czas prod. CW
1.12
Powrót 1.0

13.43

Temp.zasilania
2.0
2.1
Krzywa grzania

N

↵
N

2.2
Przesun.krz.grzania

N

2.3
Temp.zas./MIN

U

2.4
Temp.zas./MAX

U

2.5
Regulacja zewn.

U

2.6.1
Temp.zas.przy +20OC

U

2.6.2
Temp.zas.przy -20OC

U

2.6.3
Temp.załam.krz.grz.

U

U

2.6.4
T.zas. przy T.zał.

U

U

2.6.5
Powrót 2.6.0

↵

2.9.1
Krzywa chłodzenia

U

2.9.2
Przes. krzywej chł.

U

2.9.3
Temp. zewn.wł.chłodz

U

2.6.0
Def.własna krzywa
2.7
Temp.powrotu/MAX
2.8
Stopnio-minuty

U

↵
U

U

U

U

↵

U

2.9.0
Ustaw. chłodzenia

↵

2.10
Powrót 2.0

↵

N

2.9.4
Róż.do startu AC

U

U

2.9.5
Chłodzenie

U

2.9.6
Powrót 2.9.0

↵

U

* Pojawia się tylko, jeśli wybrano opcję "Włączone" w menu 9.2.13.3.
N Menu normalne

U Menu rozszerzone

FIGHTER 1140
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Sterowanie
I II III

A

AB

50.0

I II

C

Te m p . C i e p ł e j W o d y
1.0

13.43

Temp.ZasilaniaObieg2
3.0*
N ↵

Temperatura zewnętrzna N
4.0
↵

Temp.Dol.źr wej/wyj
5.0

3.1
Krzywa grzania 2

N

4.1
Średnia temp.zewn.

5.1
Temp.wyj.Dol.źr/MIN

N

6.1
Kompensacja temp.

U

5.2
Autoreset Alarm Dź

N

N

4.2
Powrót do 4.0

6.2
System grzewczy

U

6.3
Temp.pomieszcz/Ust.

U

3.2
Przesun.krz.grzania2
3.3
Temp.zas.2/MIN

U
U

↵

U

N

↵

5.3
Czas między startami

U

5.4
Start PC przy

U

3.4
Temp.zas.2/MAX

U

3.5
Regulacja zewn. 2

5.5
Czas do startu
Status

U

5.6
Ilość startów PC

U

5.9
Cał. czas pracy PC

U

5.11
Temp.gazu gorącego

U

5.12
Temp. stanu ciekłego

U

5.13
Temp.gazu zasysanego

U

5.14
Temp. za skraplacz.

U

5.22
Maks. zas. skrap.

U

5.23
Maks. temp. powr.

U

5.24
Powrót 5.0

↵

3.6.0
Def.własna krzywa 2
3.7
Temp.powrotu2
3.8
Powrót 3.0

U

↵
U
N

↵

3.6.1
Temp.zas.przy +20OC
3.6.2
Temp.zas.przy -20OC

U

U

3.6.3
Temp.załam.krz.grz.2

U

3.6.4
T.zas przy T.zał. 2

U

3.6.5
Powrót 3.6.0

U

↵

U

Temp.pomieszcz/Ust. N
6.0**
↵

6.4
Powrót 6.0

N

↵

N

* Pojawia się tylko wtedy, gdy wybrano opcję "Włączone"
w menu 9.2.5 dla grupy mieszania (wymagane
wyposażenie dodatkowe - urządzenie ESV 21).
** Pojawia się tylko wtedy, gdy zainstalowano wyposażenie
dodatkowe - urządzenie RG 10.
N Menu normalne

U Menu rozszerzone

FIGHTER 1140
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Sterowanie
I II III

A

AB

50.0

I II

C

Te m p . C i e p ł e j W o d y
1.0

Czas
7.0
7.1
Data
7.2
Godzina

13.43

Inne ustawienia
8.0

N

↵

8.1.0
Ustaw.wyświetlacza

N

N

↵
N

↵

N

U
7.3.0
Zmiana temp. Okres 1 ↵

7.3.1
Obieg grzewczy Okr.1
7.3.2
Zmiana temp. +/-

7.4.0
Zmiana temp. Okres 2

U

↵

U

8.2.0
Tryb pracy
U

7.4.1
Obieg grzewczy Okr.2

U

7.4.2
Zmiana temp. +/-

U

8.3.0
Ograniczenie prądu

7.4.3 - 7.4.9
Czas zmiany Pon.-Nied. U
7.4.10
Powrót 7.4.0

7.5.0
U
Ustawienia czasu DCW ↵

7.5.1
Ust.czasu Dod.CW

7.6
Kasuj ust. czasu

7.5.2
Dod. CW poniedz.

7.7
Powrót 7.0

U
N

↵

7.5.9
Powrót 7.5.0

U

↵

U

↵

U

↵

U

U

8.1.2
Język

N

8.1.3
Kontrast

U

8.1.4
Jasność

U

8.1.5
Powrót 8.1.0

↵

8.2.1
Temp. Tryb letni

↵

8.5
Powrót 8.0

U Menu rozszerzone

FIGHTER 1140

N

↵
N

↵

N

U

8.2.2
Temp. Tryb zimowy.

U

8.2.3
Powrót 8.2.0

↵

8.3.1
Prąd faza 1

U

8.3.2
Prąd faza 2

U

8.3.3
Prąd faza 3

U

8.3.4
Bezpiecznik

U

8.3.5
Maks. moc grz. el.

U

8.3.6
Wartość EBV

U

8.3.7
Powrót 8.3.0

↵

8.4.1
Basen temp./Ustaw.

U

8.4.2
Róż.Basen/min-temp

U

8.4.3
Czas grzania basenu

U

8.4.4
Podgrz. basenu

U

8.4.5
Powrót 8.4.0

↵

U

8.4.0
Basen - ustawienia

N Menu normalne

N

U

7.3.3 - 7.3.9
Czas zmiany Pon.-Nied. U
7.3.10
Powrót 7.3.0

8.1.1
Tryb menu

U

U

U

S Menu serwisowe
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Sterowanie
I II III

A

AB

50.0

I II

C

Te m p . C i e p ł e j W o d y
1.0

Menu serwisowe
9.0
9.1.0
Ust. Dod.Urz.Grz.

9.2.0
Ust. trybu pracy
9.3
Szybki start

S

↵
9.1.1
Start BIN 3 stopnie
Start LIN 3 stopnie
Start BIN 7 stopni

S

↵

S

↵
S

S
9.4.0
TEST/Praca wymuszona

9.2.1
Maks.temp.CW

S

9.2.2
Róż. T.zas - T.ust

S

9.1.2
Róż. BIN 3 stopnie
Róż. LIN 3 stopnie
Róż. BIN 7 stopni

9.2.3
Róż.PC - DUG

S

9.1.3
Czas pracy DUG

9.5.0 - 9.8.0
Log 1—4

S

9.2.4
Kocioł elektryczny

S

9.9
Reset alarmu

S

9.2.5
Obieg grzewczy 2

S

9.10
Powrót 9.0

↵

9.2.6
Jednostka pokojowa

S

9.2.7
Pompa obiegowa 1

S

S

9.2.8
Pompa obiegowa 2

S

S

S
S

9.1.4
Powrót 9.1.0

↵

S

9.2.9.1
Ust. procesu osusz.

S

9.2.9.0
Osuszanie podłogi

↵

9.2.10
Ogrzewanie basenu

S

9.2.9.2
Ilość dni - okres 1

S

9.2.11
Wył.ciśn.inst.Dol.źr

S

9.2.9.3
Temp.zas.- okres 1

S

9.2.12
Tryb pracy pompy
solankowej

S

9.2.9.4
Ilość dni - okres 2

S

9.2.13.0
Opcja podłączenia

↵

S

S

9.2.9.5
Temp.zas.- okres 2

S

S
S

9.2.9.6
Powrót 9.2.9.0

↵

S

9.2.13.2
Typ grzałki elektr.

9.2.15
Obecność RCU

9.2.13.3
Ciepła woda

S

S

9.2.13.4
Temp.kotła/Wł.miesz

S

9.2.13.5
SM włącz. kotła olej.

S

9.2.13.6
Palnik olej. włącz.

S

9.2.16
System chłodzenia

S

9.2.17
Ogranicznik temperatury

S

9.2.19
Powrót 9.2.0

S
S

↵

S

9.2.13.1
Wybór opcji podłącz.

9.2.14
Ustawienia fabryczne

9.2.18
Typ sterowania pokojowego

N Menu normalne

13.43

9.2.13.7
Powrót 9.2.13.0
U Menu rozszerzone

FIGHTER 1140
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Sterowanie
Menu główne

N

57,1°C
N

Temp. Ciepłej Wody

1.0

6.0

Menu 1.0 Temp. Ciepłej Wody
Tutaj pokazana jest bieżąca temperatura wody (88)
w górnej części zasobnika ciepłej wody.

31,7(28,0)°C
N

21,3(21,0)°C
Temp.pomieszcz/Ust.

Temp.zasilania

Menu 6.0 Temp.pomieszcz/Ust.*
Jest tu wskazywana bieżąca temperatura pomieszczenia,
a w nawiasach jej wartość zadana. W podmenu tego menu
dokonywane są ustawienia dotyczące współczynnika
kompensacji dla czujnika pokojowego lub jednostki
pokojowej, a także układu, który ma być sterowany przez
ten czujnik. Wyposażenie dodatkowe - urządzenie RG 10 jest uaktywniane w menu 6.0.

2.0

Menu 2.0 Temp.zasilania
Bieżąca temperatura zasilania (89) dla systemu
ogrzewania pokazana jest tutaj wraz z obliczoną
wartością temperatury zasilania podaną w nawiasach.
Pokazywana na zmianę z zasilaniem ciepłą wodą,
"Grzanie ciepłej wody".

N

Czas

7.0

Menu 7.0 Czas
Ustawienia dotyczące daty i czasu dokonywane są
w podmenu tego menu. W tym menu można ustawiać
różne redukcje i zwiększenia temperatur w wybranych
porach.

27,7(24,0)°C
N

Temp.ZasilaniaObieg2

3.0

N

Menu 3.0 Temp.ZasilaniaObieg2*
Bieżąca temperatura zasilania (FG2) dla systemu
ogrzewania pokazana jest tutaj wraz z obliczoną
wartością temperatury zasilania podaną w nawiasach.
Uaktywniane w menu 9.2.5.

N

10,3°C

1.0

8.0

Menu 8.0 Inne ustawienia
Ustawienia dotyczące typu menu, języka, trybu pracy
oraz odczytu monitora obciążenia dokonywane są
w podmenu tego menu.

S

Temp.zewnętrzna 4.0

Menu serwisowe

9.0

Menu 9.0 Menu serwisowe
To menu wraz ze swoimi podmenu pokazywane są
jedynie na ekranie wyświetlacza wtedy, gdy dokonano
wyboru dostępu z menu 8.1.1.
Z tych podmenu można odczytywać wartości oraz
dokonywać różnych ustawień. UWAGA! Te ustawienia
powinny być dokonywane jedynie przez osoby
posiadające niezbędne umiejętności.

Menu 4.0 Temp.zewnętrzna
Tutaj pokazana jest bieżąca temperatura zewnętrzna.

N

Inne ustawienia

-2,0°C

Temp.Dol.źr wej/wyj

5.0

Menu 5.0 Temp.Dol.źr wej/wyj
Odczyty dotyczące temperatur dolnego źródła i modułu
sprężarki dokonywane są z podmenu tego menu.

N

Normalne – pokrywa zwykłe potrzeby
użytkownika.

U

Rozszerzone – pokazuje wszystkie menu
oprócz menu serwisowego.

S
* Wyposażenie dodatkowe
FIGHTER 1140

Menu serwisowe – pokazuje wszystkie
menu, powraca do wcześniejszego
poziomu menu po 30 minutach od
naciśnięcia ostatniego klawisza.
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Sterowanie
Temperatura ciepłej wody
N

50,0 (60)°C

20 (60)min
U

Czas cyklu CW/Całk.

1.6

1.1

Menu 1.1 Czas cyklu CW/Całk.
Tutaj pokazane są czas cyklu ciepłej wody oraz czas dla
całego cyklu pracy. Jeśli to konieczne, pokazywane
zarówno dla produkcji ciepłej wody i ogrzewania:
Maks. czas grzania CW, gdy odbywa się produkcja
ciepłej wody. Maks. czas ogrzewania, gdy odbywa się
ogrzewanie.

N

60min
Czas cyklu w min.

1.2

Menu 1.2 Czas cyklu w min.
Tutaj ustawia się całkowity czas cyklu. Można ustawić
czas od 5 do 60 minut.

Menu 1.6 Temp.wył. DCW
Tutaj ustawia się żądaną wartość temperatury dla
dodatkowej ciepłej wody. Wartość można regulować
pomiędzy 40 a 70 °C.

50,0 (55)°C
U

Menu 1.7 Temp.wył.spręż. DCW
Tutaj ustawia się temperaturę zatrzymania sprężarki dla
dodatkowej ciepłej wody. Wartość można regulować
pomiędzy 50 a 60 °C.

20 min

1.8

Menu 1.3 MAX czas grzania CW
Tutaj można wybrać, ile czasu z całego cyklu (menu 1.1)
ma być przeznaczone do podgrzewania ciepłej wody,
gdy istnieje potrzeba zarówno ogrzewania, jak i ciepłej
wody użytkowej. Wartość można ustawić od 5 do 60
minut.

Menu 1.8 Przerwa w prod. DCW
Tutaj pokazana jest częstość zwiększania temperatury
dodatkowej ciepłej wody z normalnego poziomu
temperatury. Czas można regulować pomiędzy 0 a 90
dniami. Dodatkowa ciepła woda jest wyłączona
w przypadku wybrania wartości 0. Po zatwierdzeniu
wybranej wartości uruchamia się opcja dodatkowej
ciepłej wody.

50,0 (47)°C
TempCW/Temp.start CW

U

1.4

10-26 10:31
Następna prod.DCW

1.9

Menu 1.4 TempCW/Temp.start CW
Tutaj ustawia się temperaturę rozruchu pompy ciepła do
produkcji ciepłej wody. Pojawienie się nawiasów
oznacza, że został uruchomiony wyłącznik ciśnienia
podczas ładowania gorącej wody i FIGHTER 1140
obniżył automatycznie ustaloną temperaturę do wartości
w nawiasach. Redukcja ta zostaje usunięta, gdy zmienia
się wartość. Wartość można regulować pomiędzy 25
a 55 °C.

N

14Dni
Przerwa w prod. DCW

MAX czas grzania CW

1.3

N

Temp.wył.spręż. DCW

1.7

U
N

Temp.wył. DCW

50,0 (54)°C
TempCW/Temp.stop CW

Menu 1.9 Następna prod.DCW
Tutaj pokazany jest następny czas produkcji dodatkowej
ciepłej wody.

U

90h 10 min
Cał.czas prod. CW

1.10

Menu 1.10 Cał.czas prod. CW
Tutaj pokazano całkowity czas produkcji ciepłej wody
(sumaryczny).

1.5

Menu 1.5 TempCW/Temp.stop CW
Temperaturę, przy której pompa ciepła/grzałka
zanurzeniowa powinny przestać podgrzewać wodę,
ustawia się tutaj. Pojawienie się nawiasów oznacza, że
został uruchomiony wyłącznik ciśnienia podczas
ładowania gorącej wody i FIGHTER 1140 obniżył
automatycznie ustaloną temperaturę do wartości
w nawiasach. Redukcja ta zostaje usunięta, gdy zmienia
się wartość. Wartość można regulować pomiędzy 30
a 60 °C.

Powrót

1.11

Menu 1.11 Powrót
Naciśnięcie klawisza "enter" powoduje powrót do menu
1.0

FIGHTER 1140
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Sterowanie
Temperatura zasilania

N

9

U

Krzywa grzania

2.5

2.1

Menu 2.1 Krzywa grzania
Tutaj pokazana jest wybrana krzywa grzania. Funkcja
własnej krzywej grzania aktywuje się przy wartości
0, zob. menu 2.6.0. Wartość może być ustawiona między
0 a 15.

N

1
Regulacja zewn.

-1
Przesun.krz.grzania

Menu 2.5 Regulacja zewn.
Przyłączanie dodatkowego urządzenia zewnętrznego,
zob. "Podłączenie elektryczne", na przykład termostatu
pokojowego (wyposażenie dodatkowe) lub timera,
pozwala na czasowe lub okresowe zwiększanie lub
obniżanie temperatury pomieszczenia. Po uzyskaniu
połączenia zewnętrznego, zmienia się przesunięcie
krzywej grzania o liczbę kroków pokazaną tutaj. Wartość
można nastawiać między -10 a +10.

2.2

Menu 2.2 Przesun.krz.grzania
Tutaj pokazane jest wybrane przesunięcie krzywej
grzania. Wartość można dostosować pomiędzy -10
a +10. UWAGA! Zmiany wartości dokonuje się za
pomocą pokrętła przesunięcia krzywej grzania.

U

35,5 (15)°C

U

Def.własna krzywa

2.6.0

Menu 2.6.0 Def.własna krzywa
Tutaj można wybrać własną definicję krzywej. Jest to
pojedyncza krzywa linearna z jednym punktem załamania.
Wybiera się punkt załamania i związane z nim temperatury.
UWAGA! Aby aktywować tę funkcję, opcja "Krzywa grzania"
w menu 2.1 musi być ustawiona na 0.

Temp.zas./MIN

2.3

Menu 2.3 Temp.zas./MIN
Tutaj pokazane jest minimalne ustawienie poziomu dla
temperatury zasilania systemu ogrzewania. Wartość
można regulować pomiędzy 10 a 80 °C.
Obliczona temperatura zasilania nigdy nie spada poniżej
ustalonego poziomu bez względu na panującą na
zewnątrz temperaturę, nachylenie krzywej grzania czy jej
przesunięcie.

U

U

15°C
T e m p . z a s . p r z y + 2 0 OC

2.6.1

Menu 2.6.1 Temp.zas.przy +200C
Tutaj wybiera się temperaturę zasilania przy zewnętrznej
temperaturze +20°C. Wartość można regulować
pomiędzy 0 a 60 °C.

U

35,5 (55)°C

35°C
T e m p . z a s . p r z y - 2 0 OC

2.6.2

Temp.zas./MAX

2.4

Menu 2.4 Temp.zas./MAX
Tutaj pokazane jest maksymalne ustawienie poziomu dla
temperatury zasilania systemu ogrzewania. Wartość
można ustawiać pomiędzy 10 a 80 °C.
Obliczona temperatura zasilania nigdy nie przekracza
ustalonego poziomu bez względu na panującą na
zewnątrz temperaturę, nachylenie krzywej grzania czy jej
przesunięcie.

Menu 2.6.2 Temp.zas.przy +200C
Tutaj wybiera się temperaturę zasilania przy zewnętrznej
temperaturze -20 °C. Wartość można regulować
pomiędzy 0 a 60 °C.

0°C
U

Temp.załam.krz.grz.

2.6.3

Menu 2.6.3 Temp.załam.krz.grz.
Tutaj można wybrać, przy jakiej temperaturze
zewnętrznej ma nastąpić załamanie. Wartość można
regulować pomiędzy -15 a +15 °C.
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Sterowanie
Temperatura zasilania
U

20°C
T.zas. przy T.zał.

U

2.9.2

2.6.4

Menu 2.6.4 T.zas. przy T.zał.
Tutaj ustawia się żądaną temperaturę zasilania dla
temperatury załamania krzywej. Wartość można
regulować pomiędzy 0 a 60 °C.

Menu 2.9.2 Przes. krzywej chł.
Tutaj pokazane jest wybrane przesunięcie krzywej
chłodzenia. Wartość można nastawiać między -10 a +10.

U

Powrót

2.6.5

Menu 2.9.3 Temp. zewn.wł.chłodz
Tutaj
ustawiana
jest
temperatura
zewnętrzna,
włączająca chłodzenie. Wartość można regulować
pomiędzy -20 a 35 °C.

33,0 (53)°C
Temp.powrotu/MAX

2.7

U

Menu 2.7 Temp.powrotu/MAX
Tutaj ustawia się maksymalną temperaturę powrotu przy
pracującej sprężarce.
Wartość można regulować pomiędzy 40 a 58 °C.

U

25
Temp. zewn.wł.chłodz

2.9.3

Menu 2.6.5 Powrót
Naciśnięcie klawisza "enter" powoduje powrót do menu
2.6.

U

0
Przes. krzywej chł.

4
Róż.do startu AC

2.9.4

Menu 2.9.4 Róż.do startu AC
Jeśli temperatura zasilania przekroczy obliczoną wartość
+ tę wartość, system przełączy się w tryb aktywnego
chłodzenia. Wartość może być ustawiona między 1 i 9.

0
Stopnio-minuty

2.8

U

Menu 2.8 Stopnio-minuty
Bieżąca wartość dla liczby stopnio-minut. Na przykład,
wartość ta może być zmieniona w celu przyspieszenia
rozruchu produkcji ciepła. Wartość można ustawić
pomiędzy 100 a -800.

Wyłączone
Chłodzenie

2.9.5

Menu 2.9.5 Chłodzenie
Tutaj można włączać i wyłączać chłodzenie.

Powrót

U

Ustaw. chłodzenia

2.9.0

Menu 2.9.0 Ustaw. chłodzenia
Tutaj dokonuje się ustawień systemu chłodzenia.
Pokazuje się jedynie, gdy wybrano HPAC lub PKM
w menu 9.2.16. Aby system chłodzenia zadziałał, należy
obniżyć wartość w menu 2.3.

2.9.6

Menu 2.9.6 Powrót
Naciśnięcie klawisza "enter" powoduje powrót do menu
2.9.0.

Powrót

2.10

U

2
Krzywa chłodzenia

2.9.1

Menu 2.9.1 Krzywa chłodzenia
Tutaj pokazana jest wybrana krzywa chłodzenia
(nachylenie krzywej). Wartość może być ustawiona
między krzywą 1 i 3.

Menu 2.10 Powrót
Naciśnięcie klawisza "enter" powoduje powrót do menu
2.0.
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Sterowanie
Temperatura zasilania układu 2

N

9

U

Krzywa grzania 2

3.5

3.1

Menu 3.1 Krzywa grzania 2
Tutaj pokazana jest wybrana krzywa grzania. Funkcja
własnej krzywej grzania aktywuje się przy wartości
0, zob. menu 3.6.0. Wartość może być ustawiona między
0 a 15.

N

1
Regulacja zewn. 2

-1
Przesun.krz.grzania2

Menu 3.5 Regulacja zewn. 2
Przyłączanie dodatkowego urządzenia zewnętrznego,
zob. "Podłączenie elektryczne", na przykład termostatu
pokojowego (wyposażenie dodatkowe) lub timera,
pozwala na czasowe lub okresowe zwiększanie lub
obniżanie temperatury pomieszczenia. Po uzyskaniu
połączenia zewnętrznego, zmienia się przesunięcie
krzywej grzania o liczbę kroków pokazaną tutaj. Wartość
można nastawiać między -10 a +10.

3.2

Menu 3.2 Przesun.krz.grzania2
Tutaj pokazane jest wybrane przesunięcie krzywej
grzania. Wartość można dostosować pomiędzy -10
a +10.

U

35,5 (15)°C
Temp.zas.2/MIN

U

Def.własna krzywa 2

3.6.0

Menu 3.6.0 Def.własna krzywa 2
Można wybrać własną definicję krzywej grzania. Jest to
pojedyncza krzywa linearna z jednym punktem załamania.
Wybiera się punkt załamania i związane z nim temperatury.
UWAGA! Aby aktywować tę funkcję, opcja "Krzywa grzania"
w menu 3.1 musi być ustawiona na 0.

3.3

Menu 3.3 Temp.zas.2/MIN
Tutaj pokazane jest minimalne ustawienie poziomu dla
temperatury zasilania systemu ogrzewania. Wartość
można regulować pomiędzy 10 a 80 °C.
Obliczona temperatura zasilania nigdy nie spada poniżej
ustalonego poziomu bez względu na panującą na
zewnątrz temperaturę, nachylenie krzywej grzania czy jej
przesunięcie.

U

3.6.1

Menu 3.6.1 Temp.zas.przy +200C
Tutaj wybiera się temperaturę zasilania przy zewnętrznej
temperaturze +20°C. Wartość można ustawić w zakresie
pomiędzy 0 i 60°C.

U
U

15°C
T e m p . z a s . p r z y + 2 0 0C

35,5 (45)°C

35°C
T e m p . z a s . p r z y - 2 0 0C

3.6.2

Temp.zas.2/MAX

3.4

Menu 3.4 Temp.zas.2/MAX
Tutaj pokazane jest maksymalne ustawienie poziomu dla
temperatury zasilania systemu ogrzewania. Wartość
można regulować pomiędzy 10 a 80 °C.
Obliczona temperatura zasilania nigdy nie przekracza
ustalonego poziomu bez względu na panującą na
zewnątrz temperaturę, nachylenie krzywej grzania czy jej
przesunięcie.

Menu 3.6.2 Temp.zas.przy -200C
Tutaj wybiera się temperaturę zasilania przy zewnętrznej
temperaturze -20 °C. Wartość można ustawić w zakresie
pomiędzy 0 i 60°C.

0°C
U

Temp.załam.krz.grz.2

3.6.3

Menu 3.6.3 Temp.załam.krz.grz.2
Tutaj można wybrać, przy jakiej temperaturze
zewnętrznej ma nastąpić załamanie. Wartość można
ustawić w zakresie pomiędzy -15 i +15 °C.
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Sterowanie
Temperatura zasilania układu 2
U

Temperatura dolnego źródła
(wejście/wyjście)

20°C
T.zas przy T.zał. 2

3.6.4

N

-4,0 (-8)°C
Temp.wyj.Dol.źr/MIN

5.1

Menu 3.6.4 T.zas przy T.zał. 2
Tutaj ustawia się żądaną temperaturę zasilania dla
temperatury załamania krzywej. Wartość można
regulować pomiędzy 0 a 60 °C.

Menu 5.1 Temp.wyj.Dol.źr/MIN
Tutaj ustawia się najniższą dopuszczalną temperaturę
solanki. Wartość można regulować pomiędzy 12 a 11 °C. Kiedy wybrana zostaje niższa temperatura,
pojawia się Wyłączone, oznacza to, że pompa ciepła nie
wskaże już alarmu niskiej temperatury solanki.

Powrót

Wyłączone

3.6.5

N
Menu 3.6.5 Powrót
Naciśnięcie klawisza "enter" powoduje powrót do menu
3.6.

U

33,0°C
Temp.powrotu2

Autoreset Alarm Dź

5.2

Menu 5.2 Autoreset Alarm Dź
Tutaj wybiera się automatyczny restart po alarmie DŹ,
kiedy temperatura wzrasta do 3 °C powyżej wybranego
poziomu alarmu (menu 5.1) dla wyjścia dolnego źródła.
Można wybrać wartość Włączone lub Wyłączone.

3.7

Menu 3.7 Temp.powrotu2
Tutaj pokazana jest maksymalna temperatura powrotu
dla obiegu 2.

N

20 min
Czas między startami

5.3

Menu 5.3 Czas między startami
Powrót

Tutaj ustawia się czas pomiędzy kolejnymi startami
sprężarki. Wartość można ustawić od 10 do 60 minut.

3.8

Menu 3.8 Powrót
Naciśnięcie klawisza "enter" powoduje powrót do
menu 3,0.

N

-60
Start PC przy

5.4

Menu 5.4 Start PC przy

Temperatura zewnętrzna

Tutaj wybiera się wartość stopnio-minut uruchamiającą
sprężarkę. Wartość można nastawiać między -5 a -250.

N

Start za 5 min.
Status

5.5

U

Średnia temp.zewn.

4.1

Menu 4.1 Średnia temp.zewn.
Średnia temperatura na zewnątrz w ciągu ostatnich 24
godzin.

Powrót

Menu 5.5 Status
Pokazuje status pompy ciepła.
Start za XX minut oznacza, że sprężarka zacznie
działać, gdy tylko pozwoli na to warunek czasowy.
"Spręż. WYŁĄCZ." oznacza, że sprężarka nie działa.
"Spręż. WŁĄCZ." oznacza, że sprężarka działa.
“Pompa DŹ WŁ." oznacza, że pompa solankowa działa.

4.2

Menu 4.2 Powrót
Naciśnięcie klawisza "enter" powoduje powrót do menu
4,0.

U

82
Ilość startów PC

5.6

Menu 5.6 Ilość startów PC
Tutaj pokazana jest łączna liczba rozruchów sprężarki.

48

Sterowanie

Temperatura dolnego źródła
(wejście/wyjście)

Temperatura dolnego źródła
(wejście/wyjście)

11 2 h
U

Cał. czas pracy PC

Powrót

5.9

5.24

Menu 5.24 Powrót
Naciśnięcie klawisza "enter" powoduje powrót do menu 5,0.

Menu 5.9 Cał. czas pracy PC
Tutaj pokazany jest łączny czas działania sprężarki.

U

104°C

Temperatura
pomieszczenia/Ustawienia

Temp.gazu gorącego

5.11

Menu 5.11 Temp.gazu gorącego
W tym menu pokazana jest temperatura gorącego gazu.

1.0
U

U

6.1

48,2°C
Temp. stanu ciekłego

5.12

Menu 5.12 Temp. stanu ciekłego
W tym menu pokazana jest granica temperatury
przechodzenia w stan ciekły.

U

Menu 6.1 Kompensacja temp.
W tym menu podawany jest współczynnik określający,
jak bardzo temperatura zasilania zmieni się wskutek
różnicy pomiędzy temperaturą pomieszczenia i jej
wartością zadaną. Im wyższa wartość, tym wyższa
zmiana. Wartość można nastawiać między 0,2 a 3,0.

5,0°C
Temp.gazu zasysanego

U

5.13

Obieg 1
System grzewczy

6.2

Menu 5.13 Temp.gazu zasysanego
W tym menu pokazana jest temperatura gazu zasysanego.

U

Kompensacja temp.

Menu 6.2 System grzewczy
Można wybrać, czy czujnik pokojowy ma uaktywnić
system 1 (menu 2.0) czy też system 2 (menu 3.0).

Temp. za skraplacz.

5.14

Menu 5.14 Temp. za skraplacz.
Tutaj pokazana jest temperatura czynnika grzewczego
za skraplaczem, ale przed grzałką zanurzeniową..

U

U

20
Temp.pomieszcz/Ust.

6.3

Menu 6.3 Temp.pomieszcz/Ust.

Pojawia się tylko, jeśli wybrano opcję "RG 05" w
menu 9.2.18.

65°C

Wartość można regulować pomiędzy 5 a 40 °C.
Ustawienia fabryczne: 20 °C

Maks. zas. skrap.

5.22

Menu 5.22 Maks. zas. skrap.
W tym menu podaje maks. dopuszczalną temperaturę
zasilania skraplacza.

Powrót

6.4

U

53°C

Menu 6.4 Powrót
Naciśnięcie klawisza "enter" powoduje powrót do menu 6,0.

Maks. temp. powr.

5.23

Menu 5.23 Maks. temp. powr.
W tym menu podaje maks. dopuszczalną temperaturę
linii powrotnej.
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Zegar

N

2003-09-24

Powrót

Data

7.3.10

7.1

Menu 7.3.10 Powrót
Naciśnięcie klawisza enter powoduje powrót do menu
7.3.0.

Menu 7.1 Data
Ustawia się bieżącą datę.

13:39
N

Godzina

U

7.2

7.4.0

Menu 7.2 Godzina
Tutaj ustawia się bieżącą godzinę.

U

Zmiana temp. Okres 2

Menu 7.4.0 Zmiana temp. Okres 2
Ustawienia, np. dla redukcji nocnej, mogą być wybierane
z podmenu tego menu.

Zmiana temp. Okres 1

7.3.0

Menu 7.3.0 Zmiana temp. Okres 1
Ustawienia, np. dla redukcji nocnej, mogą być wybierane
z podmenu tego menu.

Wyłączone
U

Obieg grzewczy Okr.1

U

Obieg grzewczy Okr.2

7.4.1

Menu 7.4.1 Obieg grzewczy Okr.2
Tutaj dokonuje się wyboru zmian dobowych 2 dla
systemu grzewczego. Kiedy są dwa obiegi grzewcze
z grupą mieszania, możliwy jest wybór obiegu 1, jak
i obiegu 2.

7.3.1

Menu 7.3.1 Obieg grzewczy Okr.1
Tutaj dokonuje się wyboru zmian dobowych 1
dlasystemu grzewczego. Kiedy są dwa obiegi grzewcze
z grupą mieszania, możliwy jest wybór obiegu 1, jak
i obiegu 2.

U

0

U

0
Zmiana temp. +/-

7.4.2

Menu 7.4.2 Zmiana temp. +/Tutaj dokonuje się dobowych zmian temperatury
pomieszczenia, np. redukcja nocna. Wartość można
nastawiać między -10 a 10.

Zmiana temp. +/-

7.3.2

U
Menu 7.3.2 Zmiana temp. +/Tutaj dokonuje się dobowych zmian temperatury
pomieszczenia, np. redukcja nocna. Wartość można
nastawiać między -10 a 10.

U

Czas zmiany Poniedz.

7.4.3

Menu 7.4.3 - 7.4.9 Czas zmiany Poniedz. - Niedziela
Tu ustawiany jest czas dla zmiany dobowej, np. wybór
redukcji nocnej.

Czas zmiany Poniedz.
Powrót

7.3.3

7.4.10

Menu 7.3.3 - 7.3.9 Czas zmiany Poniedz. - Niedziela
Tu ustawiany jest czas dla zmiany dobowej, np. wybór
redukcji nocnej.

Menu 7.4.10 Powrót
Naciśnięcie klawisza "enter" powoduje powrót do menu
7.4.0.
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U

N

Ustawienia czasu DCW

Menu 7.5.0 Ustawienia czasu DCW
Jeśli wymagana jest dodatkowa ciepła woda w określone
dni, można dokonać odpowiednich ustawień w podmenu
tego menu.

U

Ustaw.wyświetlacza

8.1.0

7.5.0

Menu 8.1.0 Ustaw.wyświetlacza
Ustawienia odnośnie języka i trybu menu można
dokonać w podmenu tego menu.

Normalny

Wyłączone

N

Ust.czasu Dod.CW

8.1.1

7.5.1

Menu 7.5.1 Ust.czasu Dod.CW
Tutaj wybiera się, czy ustawienie czasu powinno być
załączone czy nie (Włączone/Wyłączone).

Tryb menu

Menu 8.1.1 Tryb menu
Tutaj wybiera się typ menu: Normalne, rozszerzone lub
serwisowe.
Normalne – pokrywa zwykłe potrzeby użytkownika.

N

U

03:30–06:15
Dod. CW poniedz.

7.5.2

Menu 7.5.2 - 7.5.8 Dod. CW poniedz. - niedziela
Tutaj można wybrać okres dla odpowiednich dni, kiedy
powinna być aktywowana funkcja dodatkowej ciepłej
wody. Pokazane są godziny i minuty dla włączenia
i wyłączenia. Podanie tych samych wartości lub czasu
wyłączenia przed czasem włączenia powoduje, że
funkcja dodatkowej ciepłej wody nie będzie uaktywniona.

Rozszerzone – pokazuje wszystkie menu oprócz

U menu serwisowego.

S

Menu serwisowe – pokazuje wszystkie menu,
powraca do wcześniejszego poziomu menu po 30
minutach od naciśnięcia ostatniego klawisza.

N

Angielski
Język

8.1.2

Menu 8.1.2 Język
Tutaj dokonuje się wyboru języka.

Powrót

7.5.9

Menu 7.5.9 Powrót
Naciśnięcie klawisza "enter" powoduje powrót do menu
7.4.0.

U

Wyłączone
Kasuj ust. czasu

15
U

Kontrast

8.1.3

Menu 8.1.3 Kontrast
Tutaj ustawia się kontrast wyświetlacza. Wartość można
nastawiać między 0 a 31.

7.6

Menu 7.6 Kasuj ust. czasu
Tutaj można wybrać kasowanie ustawień czasu. Powrót
automatyczny do opcji "Wyłączone" po jednej minucie.

Powrót

7.7

Menu 7.7 Powrót
Naciśnięcie klawisza "enter" powoduje powrót do menu
7.0.

2
U

Jasność

8.1.4

Menu 8.1.4 Jasność
Tutaj ustawia się jasność w trybie bezczynności. Wartość
można ustawiać między 0 a 2. Tryb bezczynności
następuje 30 minut po naciśnięciu ostatniego klawisza.

0=shut-off (wyłączone), 1=low (niska), 2=average
(średnia).
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Sterowanie
Inne ustawienia
U

Powrót

8.3.1

8.1.5

Menu 8.1.5 Powrót
Naciśnięcie klawisza "enter" powoduje powrót do menu
8.1.0.

U

U

8.2.0

25°C

Menu 8.3.2 Prąd faza 2
Pokazuje zmierzony prąd z fazy 2. Komunikat "Wartość
niska" pojawi się, gdy wartość ta spadnie poniżej 2,0 A.

U

20°C
Temp. Tryb zimowy

8.2.2

Menu 8.2.2 Temp. Tryb zimowy
Tutaj można wybrać średnią temperaturę, przy której
pompa ciepła znajdująca się w trybie auto przełączy się
na tryb zimowy. Pompa obiegowa i grzałka
zanurzeniowa zostają aktywowane. Wartość można
regulować pomiędzy 0 a 30 °C.
Powrót

8.2.3

Menu 8.2.3 Powrót
Naciśnięcie klawisza "enter" powoduje powrót do menu
8.2.0.
Ograniczenie prądu

8.3.0

Menu 8.3.0 Ograniczenie prądu
Ustawień oraz odczytów dotyczących monitora
obciążenia dokonuje się w podmenu tego menu.
UWAGA! Brak funkcji w jednofazowej instalacji.

3,3 A
Prąd faza 3

8.3.3

Temp. Tryb letni

Menu 8.2.1 Temp. Tryb letni
Tutaj można wybrać średnią temperaturę, przy której pompa
ciepła znajdująca się w trybie auto przełączy się na tryb letni.
W trybie letnim pompa obiegowa i grzałka zanurzeniowa
zostają zablokowane, wytwarzana jest jedynie ciepła woda
użytkowa. Wartość można regulować pomiędzy 0 a 30 °C.

U

Prąd faza 2

8.3.2

8.2.1

U

Menu 8.3.1 Prąd faza 1
Pokazuje zmierzony prąd z fazy 1. Komunikat "Wartość
niska" pojawi się, gdy wartość ta spadnie poniżej 2,0 A.

3,3 A

Tryb pracy

Menu 8.2.0 Tryb pracy
Ustawienia dotyczące trybu auto można dokonać
z podmenu tego menu.

U

3,5 A
Prąd faza 1

Menu 8.3.3 Prąd faza 3
Pokazuje zmierzony prąd z fazy 3. Komunikat "Wartość
niska" pojawi się, gdy wartość ta spadnie poniżej 2,0 A.

U

16 A
Bezpiecznik

8.3.4

Menu 8.3.4 Bezpiecznik
Tutaj pokazane jest ustawienie wybrane na karcie EBV
(2) za pomocą pokrętła (100).

U

2
Maks. moc elektr.

8.3.5

Menu 8.3.5 Maks. moc elektr.
Tutaj pokazane jest ustawienie wybrane na karcie EBV
(2) za pomocą pokrętła (101).

U

300
Wartość EBV

8.3.6

Menu 8.3.6 Wartość EBV
Wartość transferu musi być określona w zależności od
transformatorów prądu użytych dla karty EBV. Wartość
można ustawić w zakresie 100 i 900 w odstępach po 10.
Ustawienie 300 stosuje się dla dostarczonych
transformatorów prądu.
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Sterowanie
Inne ustawienia

Inne ustawienia

Powrót

Powrót

8.3.7

8.5

Menu 8.3.7 Powrót
Naciśnięcie klawisza enter powoduje powrót do menu
8.3.0

Menu 8.5 Powrót
Naciśnięcie klawisza enter powoduje powrót do menu
8.0

Basen - ustawienia

Ustawienia dodatkowego
urządzenia grzewczego

U

8.4.0

Menu 8.4.0 Basen - ustawienia
Ustawienia basenu dokonywane są w podmenu tego
menu.

U

19,0 (20)°C
Basen

temp./Ustaw.

8.4.1

Menu 8.4.1 Basen temp./Ustaw.
Tutaj
podana
jest
temperatura
zatrzymania
podgrzewania basenu.
Wartość można regulować pomiędzy 15 a 55 °C.

1,5°C
U

Róż.Basen/min-temp

8.4.2

Menu 8.4.2 Róż.Basen/min-temp
Tutaj podana jest różnica na podstawie wartości z menu
8.4.1, która załączy ogrzewanie basenu.
Wartość można ustawić w zakresie pomiędzy 0,5 i 9,5°C.

U

20 min
Czas grzania basenu

S

Ust. Dod.Urz.Grz.

9.1.0

Menu 9.1.0 Ust. Dod.Urz.Grz.
Ustawienia
odnośnie
dodatkowego
urządzenia
grzewczego w pompie ciepła dokonywane są z podmenu
tego menu. Dotyczy opcji podłączenia 1, 2 i 4.

-400
S

Start BIN 3 stopnie

9.1.1

Menu 9.1.1 Start BIN 3 stopnie
Niedobór
stopnio-minut
przed
uruchomieniem
dodatkowego urządzenia grzewczego. Kiedy dodatkowe
urządzenie grzewcze obniży niedobór stopnio-minut
o 100 w stosunku do ustalonej wartości startowej,
zostanie ono odłączone. Wartość można nastawiać
między -30 a -500.

100
S

Róż. BIN 3 stopnie

9.1.2

8.4.3

Menu 8.4.3 Czas grzania basenu
Tutaj ustawia się maksymalny czas grzania basenu.
Wartość można ustawić od 5 do 60 minut.

U

Wyłączone
Podgrz. basenu

8.4.4

Menu 8.4.4 Podgrz. basenu
Tutaj można włączać i wyłączać podgrzewanie basenu.

Menu 9.1.2 Róż. BIN 3 stopnie
Różnica między załączaniem i odłączaniem stopni
elektrycznych. Wartość można nastawiać między 0
a 100.

S

18
Czas pracy DUG

9.1.3

Menu 9.1.3 Czas pracy DUG
Pokazany jest tutaj łączny czas
zanurzeniowej od pierwszego startu.

Powrót

Powrót

8.4.5

9.1.4

Menu 8.4.5 Powrót
Naciśnięcie klawisza "enter" powoduje powrót do menu
8.4.0

pracy

grzałki

Menu 9.1.4 Powrót
Naciśnięcie klawisza enter powoduje powrót do menu
9.1.0
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S

S

Ust. trybu pracy

9.2.0

65°C
Maks.temp.CW

9.2.1

Menu 9.2.4 Kocioł elektryczny
Tryb dodatkowego ogrzewania zostaje aktywowany, jeśli
na wyświetlaczu pojawi się "Włączone", w przeciwnym
wypadku pojawi się "Wyłączone". Gdy zostanie
uaktywniony tylko tryb dodatkowego ogrzewania, grzałka
zanurzeniowa względnie pompa obiegowa nie może
zostać zablokowana przy użyciu klawisza trybu pracy.
UWAGA! Wybrać opcję "Wyłączone", aby wyłączyć
tryb kotła elektrycznego i wybrać żądany tryb pracy
przy użyciu klawisza trybu pracy.

Menu 9.2.1 Maks.temp.CW
Tutaj pokazana jest maksymalna temperatura kotła.
Wartość tę wybiera się na karcie monitora obciążenia za
pomocą pokrętła (102).

S

13°C
Róż. T.zas - T.ust

9.2.2

Menu 9.2.2 Róż. T.zas - T.ust
Jeśli bieżąca temperatura zasilania odchyli się
o ustawioną w tym menu wartość w porównaniu do
wartości obliczonej, pompa ciepła zostanie zmuszona do
zatrzymania/startu bez względu na liczbę stopnio-minut.
Jeśli bieżąca temperatura zasilania przekroczy
temperaturę obliczoną o wartość ustawioną w tym menu,
wartość stopnio-minut zostanie ustawiona na 1.
Sprężarka
zatrzyma
się,
kiedy
było
jedynie
zapotrzebowanie ogrzewania.
Kiedy bieżąca temperatura zasilania spadnie poniżej
temperatury obliczonej o wartość ustawioną w tym menu,
wartość stopnio-minut zostanie ustawiona na -60.
Oznacza to, że sprężarka zostanie uruchomiona. Jeśli ta
wartość także spadnie poniżej wartości ustawionej
w menu 9.2.3, liczba stopnio-minut może zostać ustalona
na -400. Wartość można nastawić w przedziale od 3 do
25 °C.

S

S

Wyłączone
Obieg grzewczy 2

9.2.5

Menu 9.2.5 Obieg grzewczy 2
To menu służy do wybierania opcji "Włączone" lub
"Wyłączone" zależnie od tego, czy zainstalowany jest
obieg 2 z grupą mieszania (wymagane jest wyposażenie
dodatkowe - urządzenie ESV 20).

S

Wyłączone
Jednostka pokojowa

9.2.6

Menu 9.2.6 Jednostka pokojowa
Brak funkcji

S

Wyłączone
Pompa obiegowa 1

9.2.7

Menu 9.2.7 Pompa obiegowa 1
Tutaj ustawia się, czy pompa układu grzewczego ma
pracować nieustannie w trybie letnim. Można wybrać
wartość "Włączone" lub "Wyłączone". Zmiana na
"Wyłączone" wraz z restartem pompy ciepła.

S

3°C

Wyłączone
Pompa obiegowa 2

9.2.8

Róż.PC - DUG

9.2.3

Kocioł elektryczny

9.2.4

Menu 9.2.0 Ust. trybu pracy
Ustawienia
dotyczące
dodatkowego
urządzenia
grzewczego, suszenia podłogi oraz przywrócenie
ustawień fabrycznych mogą być dokonane w podmenu
tego menu.

S

Wyłączone

Menu 9.2.8 Pompa obiegowa 2
Tutaj ustawia się, czy pompa układu grzewczego 2 ma
pracować nieustannie w trybie letnim. Można wybrać
wartość "Włączone" lub "Wyłączone". Zmiana na
"Wyłączone" wraz z restartem pompy ciepła.

Menu 9.2.3 Róż.PC - DUG
Jeśli bieżąca temperatura zasilania spada poniżej
obliczonej ustalonej wartości zsumowanej z wartością
z menu 9.2.2, wartość stopnio-minut zostaje ustawiona na 400. Oznacza to, że dodatkowe urządzenie grzewcze może
być natychmiast włączone. Wartość można regulować
FIGHTER 1140
pomiędzy 1 a 8 °C.

S

Osuszanie podłogi

9.2.9.0

Menu 9.2.9.0 Osuszanie podłogi
Ustawienia dla programu osuszania podłogi można
zmienić w podmenu tego menu.
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S

Wyłączone
Ust. procesu osusz.

S

Menu 9.2.9.1 Ust. procesu osusz.
Z tego podmenu można wybrać program osuszania
podłogi. Opcje to “Prog 1 Wł.”, “Prog 2 Wł.” lub
“Wyłączone”. Pompa musi pracować w trybie zimowym,
wybieranym za pomocą klawisza trybu pracy. Tryb kotła
elektrycznego, Menu 9.2.4, może być używany wraz
z osuszaniem podłogi, na przykład w przypadku, gdy
źródło ciepła nie zostało zainstalowane.
W opcji "Prog 1 Wł." pokazane są menu 9.2.9.2 –
9.2.9.5. Najpierw okres czasu 1 przełączany jest na
okres czasu 2, a następnie powraca do normalnych
ustawień.
W trybie "Prog 2 Wł." wykonywany jest stały program
przez 11 dni. Temperatura zasilania zwiększa się z 20 do
45 °C na 4 dni, po czym pozostaje niezmienna przez 3
dni. Następnie temperatura zmniejsza się do 25 °C na 4
dni, po czym powraca do normalnych ustawień.

S

3
Ilość dni - okres 1

9.2.9.2

Menu 9.2.9.2 Ilość dni - okres 1
Wybór ilości dni w okresie 1.
Wartość można nastawiać między 1 a 5.

25°C
S

Temp.zas.- okres 1

9.2.9.3

Menu 9.2.9.3 Temp.zas.- okres 1
Wybór temperatury zasilania w okresie 1.
Wartość można regulować pomiędzy 15 a 50 °C.

S

Menu 9.2.9.6 Powrót
Naciśnięcie klawisza "enter" powoduje powrót do menu
9.2.9.0.

S

Wyłączone
Ogrzewanie basenu

9.2.10

Menu 9.2.10 Ogrzewanie basenu
Ustawienie, czy sterowanie basenem ma być
"Włączone" czy "Wyłączone". Podstawowe ustawienie to
"Wyłączone".

Wyłączone
S

Wył.ciśn.inst.Dol.źr

9.2.11

Menu 9.2.11 Wył.ciśn.inst.Dol.źr
Tutaj ustawia się, czy wyłącznik ciśnieniowy dolnego
źródła/monitor obciążenia jest podłączony do karty
monitora obciążenia.

Przerywany
S

Tryb pracy pompy solankowej

9.2.12

Menu 9.2.12 Tryb pracy pompy solankowej
Tutaj ustawia się tryb pracy pompy solankowej.
Dostępne opcje to:
Przerywany: pompa solankowa uruchamia się 20
sekund przed, a wyłącza 20 sekund po sprężarce.
Ciągły: praca ciągła.
Ciągły przez 10 dni: praca ciągła przez 10 dni.
Następnie pompa przełącza się w tryb przerywany.

1
Ilość dni - okres 2

9.2.9.4

S

Menu 9.2.9.4 Ilość dni - okres 2
Wybór ilości dni w okresie 2.
Wartość można nastawiać między 1 a 5.

40°C
S

Powrót

9.2.9.6

9.2.9.1

Temp.zas.- okres 2

9.2.9.5

Menu 9.2.9.5 Temp.zas.- okres 2
Wybór temperatury zasilania w okresie 2.
Wartość można regulować pomiędzy 15 a 50 °C.

Opcja podłączenia

9.2.13.0

Menu 9.2.13.0 Opcja podłączenia
Ustawień dotyczących zewnętrznych podłączeń można
dokonać w podmenu tego menu. UWAGA! Te wybory
potwierdza się przez wyłączanie i włączanie pompy
ciepła w ciągu 30 minut.
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S

1
Wybór opcji podłącz.

S

9.2.13.5

9.2.13.1

Menu 9.2.13.1 Wybór opcji podłącz.
Tego menu używa się do wybierania opcji podłączania:
Wybrać 1 dla podłączenia kotła elektrycznego.
Wybrać 2 dla podłączenia kotła gazowego.
Wybrać 3 dla podłączenia kotła olejowego.
Wybrać 4 dla regulacji ilościowej
Wartość można nastawiać między -1 a 5.

-400
SM włącz. kotła olej.

Menu 9.2.13.5 SM włącz. kotła olej.
W tym menu można ustawić liczbę stopnio-minut, kiedy
powinien się uruchomić kocioł olejowy. Dotyczy opcji
podłączenia 3.
Wartość można nastawiać między -30 a -500.

S

12 h
Palnik olej. włącz.

9.2.13.6

S

Wyłączone
Typ grzałki elektr.

9.2.13.2

Menu 9.2.13.2 Typ grzałki elektr.
Binarny 3 stopnie: ustawienie fabryczne
Linearny 3 stopnie: wybierane za pomocą zewnętrznego
kotła elektrycznego
Binarny 7 stopni: wybierane za pomocą zewnętrznego
kotła elektrycznego
Wyłączone:
wybierane
do
wyłączania
modułu
elektrycznego

S

Powrót

9.2.13.7

Menu 9.2.13.7 Powrót
Naciśnięcie klawisza "enter" powoduje powrót do menu
9.2.13.

Wyłączone
Ciepła woda

9.2.13.3

Menu 9.2.13.3 Ciepła woda
Tego menu używa się, aby dokonać wyboru, czy
podgrzewacz wody występuje, czy nie. Jeśli zostanie
wybrana opcja "Włączone", menu 1.0 wraz z podmenu
staną się widoczne.
Można wybrać wartość "Włączone" lub "Wyłączone".

S

Menu 9.2.13.6 Palnik olej. włącz.
W tym menu ustawia się czas pracy palnika olejowego.
Wartość można ustawić pomiędzy 0 a 12 godzin.

40 (55)°C

Wyłączone
S

Menu 9.2.13.4 Temp.kotła/Wł.miesz
To menu pokazuje temperaturę kotła i można tu wybrać,
przy jakiej temperaturze zawór bocznikowy ma się
otworzyć.

9.2.14

Menu 9.2.14 Ustawienia fabryczne
Powrót do ustawień fabrycznych pompy ciepła FIGHTER
1140, "Wyłączone" lub "Wyłączone". Po powrocie do
ustawień fabrycznych język jest zmieniany na angielski.

Wyłączone
S

Temp.kotła/Wł.miesz

9.2.13.4

Ustawienia fabryczne

Obecność RCU

9.2.15

Menu 9.2.15 Obecność RCU
Brak funkcji.

Wyłączone
S

System chłodzenia

9.2.16

Menu 9.2.16 System chłodzenia
Tutaj można wybrać, czy zainstalowano HPAC czy PKM.
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Szybki rozruch

Wyłączone
S

S

Ogranicznik temperatury

9.2.17

Szybki start

9.3

Menu 9.2.17 Ogranicznik temperatury
Tutaj można włączać i wyłączać alarm ogranicznika
temperatury.

Wyłączone
S

Wyłączone

Menu 9.3 Szybki start
Jeśli wybrano opcję "Włączone", pompa ciepła załączy się
w ciągu 5 min. Automatycznie wyświetlana jest z powrotem
opcja “Wyłączone”, co oznacza uaktywnienie szybkiego
startu.

Typ sterowania pokojowego

TEST Praca wymuszona

9.2.18

Menu 9.2.18 System chłodzenia
Tutaj można wybierać aktywne sterowanie pokojowe.
Dostępne opcje to „Wył.”, „RG05” i „RG10”.

S

TEST/Praca wymuszona

9.4.0

Menu 9.4.0 TEST/Praca wymuszona
Test wyjść, automatyczny powrót po 30 minutach.
Wyłącznie dla pracowników serwisowych.

Powrót

9.2.19

Menu 9.2.19 Powrót
Naciśnięcie klawisza "enter" powoduje powrót do menu
9.2.0.

S

Wyłączone
Praca wymuszona

9.4.1.0

Menu 9.4.1.0 Praca wymuszona
Dostępne wartości to "Włączone" lub "Wyłączone".

S

Przekaźnik 1

9.4.1.1

Menu 9.4.1.1 - 9.4.1.25
Test ręczny przekaźników, opto oraz AD.

Powrót

9.4.1.26

Menu 9.4.1.26 Powrót
Naciśnięcie klawisza enter powoduje powrót do menu
9.4.0

FIGHTER 1140
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S

Powrót

Log 1.

9.5.17

9.5.0

Menu 9.5.0 - 9.8.0 Log 1 - Log 4
Dzienniki alarmów (logi) pokazane są w podmenu tego
menu. Log 1 jest ostatnim alarmem, log 2 przedostatnim
itd.
Menu 9.5.1
Menu 9.5.2

Menu 9.5.3
Menu 9.5.4
Menu 9.5.5
Menu 9.5.6
Menu 9.5.7
Menu 9.5.8
Menu 9.5.9
Menu 9.5.10
Menu 9.5.11
Menu 9.5.12
Menu 9.5.13
Menu 9.5.14
Menu 9.5.15
Menu 9.5.16

Czas
Typ alarmu
Typ alarmu Przyczyna
1
Alarm wysokiego ciśnienia
2
Alarm niskiego ciśnienia
3
Alarm MS
4
Wysoka temp. gorącego gazu
5
Nieprawidłowa kolejność faz
6
Alarm TB
7
Alarm niskiego KB
8
Alarm zewn. KB
9
Wysokie VBF1
10
Usterka czujnika VBF2
11
Usterka czujnika VBF1
12
Usterka czujnika VVM
13
Wysokie VVM
14
Wysokie VBR1
15
Usterka czujnika PNN
16
Usterka czujnika KBut
17
Usterka czujnika HG
18
Usterka czujnika VBR2
19
Usterka czujnika UG
20
Usterka czujnika VBR1
21
Usterka czujnika KF
22
Wysokie KF
23
Wysoka temp. gorącego gazu
24
Usterka czujnika w basenie
Tryb pracy
Temp.wej.Dol.źródła
Temp.wyj.Dol.źródła
Temp. zewnętrzna.
Temp. zasilania.
Temp. powrotu
Temp. ciepłej wody
Temp. gorącego gazu
Czas sprężarki
Czas kotła elektr.
Rejestrprzekaźników1
Rejestrprzekaźników2
Wejście zewnętrzne
Kasuj Log

Menu 9.5.17 Powrót
Naciśnięcie klawisza "enter" powoduje powrót do menu
9,5.

Reset alarmu

9.9

Menu 9.9 Reset alarmu
W tym menu są zerowane (resetowane) alarmy.

Powrót

9.10

Menu 9.10 P o w r ó t
Naciśnięcie klawisza "enter" powoduje powrót do menu
9,0.

FIGHTER 1140
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Postępowanie w przypadku nieprawidłowego działania
Wskazania alarmów na wyświetlaczu

Oświetlenie tła na wyświetlaczu miga wraz z alarmem
i pojawia się następująca informacja w zależności od usterki.
Tworzony zostaje wpis do rejestru dziennika dla każdego
alarmu zawierającego wiele temperatur, czasów i statusów
wyjścia. Cztery ostatnie alarmy zapisane są w menu 9.5.0 9.8.0.
Następujące alarmy blokują produkcję ciepłej wody w celu
zwrócenia uwagi na alarm. Tryb pracy zmienia się na tryb
zimowy, włączane jest też dodatkowe ogrzewanie.
Alarm Nis.C

Alarm Wys.C

Alarm Zab.S

Alarm DŹ

Alarm zas 2

Alarm CW

Poz.solanki
Gdy alarmu nie można wyzerować za pomocą wyłącznika
głównego, tryb pracy “Kocioł elektryczny” można uaktywnić
w menu 9.2.4 w celu uruchomienia produkcji ciepłej wody.

-ALARM WYS.C-

1.0

Alarm Wys.C
Informacja ta pojawia się, gdy wyłącznik wysokiego ciśnienia
w FIGHTER 1140 zostaje aktywowany. Sprężarka zostaje
zablokowana, a pompa ciepła FIGHTER 1140 przełącza się
w tryb zimowy - tylko dodatkowe ogrzewanie bez ciepłej
wody.
Może być to spowodowane przez:
■ Brakiem przepływu lub niskim przepływem w pompie
obiegowej (16).
■ Zamknięciem zaworów termostatycznych.
■ Zbyt wysoką wartością w menu 1.5 i/lub 1.7 dla
temperatury zatrzymania. Temperatura alarmu zmienia
się w zależności od warunków pracy pompy ciepła.

Następujące alarmy zatrzymują sprężarkę i pompę
solankową.. Alarmy te mogą być potwierdzone jedynie przez
wyłączenie pompy ciepła na kilka sekund i ponowne jej
uruchomienie. Dokonuje się tego przy użyciu wyłącznika (8).

-ALARM ZAB.S-

1.0

Alarm Zab.S
-ALARM NIS.C-

1.0

Alarm Nis.C
Informacja ta pojawia się, gdy wyłącznik niskiego ciśnienia
w FIGHTER 1140 zostaje aktywowany. Sprężarka zostaje
zablokowana, a pompa ciepła FIGHTER 1140 przełącza się
w tryb zimowy - tylko dodatkowe ogrzewanie bez ciepłej
wody.
Może być to spowodowane przez:

■ Niewłaściwą cyrkulację w systemie kolektora
z powodu złego odpowietrzenia/niskiego ciśnienia lub
lodu (jeśli utworzy się lód, pompa solankowa (35)
będzie ciepła).
■ Awarię pompy solankowej (35).
■ Oblodzenie parownika z powodu niskiej koncentracji
środka przeciw zamarzaniu.
■ Nieszczelność w układzie kolektora.
-POZ.SOLANKI-

1.0

Pokazuje, kiedy wyłącznik silnika sprężarki został
uruchomiony. Sprężarka zostaje zablokowana, a pompa
ciepła FIGHTER 1140 przełącza się w tryb zimowy - tylko
dodatkowe ogrzewanie bez ciepłej wody.
Może być to spowodowane przez:

■ Utratą fazy na skutek wybitego bezpiecznika.
■ Niewłaściwym ustawieniem wyłącznika silnika.

-ALARM DŹ-

1.0

Alarm DŹ
Pokazuje, kiedy temperatura na wyjściudolnego
źródła jest niższa, niż ustalona wartość w menu 5.1.
Ustawienia fabryczne -8. Brak odczytu, gdy menu 5.2
jest ustawione na automatyczny powrót "Włączone".
Sprężarka zostaje zablokowana, a pompa ciepła
FIGHTER 1140 przełącza się w tryb zimowy - tylko
dodatkowe ogrzewanie bez ciepłej wody.
Może być to spowodowane przez:
■ Zbyt mały przepływ w dolnym źródle.
■ Czujnik temperatury uszkodzony/nieobecny.

Poz.solanki (wyposażenie dodatkowe)
Pokazuje, że poziom lub ciśnienie w układzie kolektora
jest niskie. Sprężarka zostaje zablokowana, a pompa
ciepła FIGHTER 1140 przełącza się w tryb zimowy - tylko
dodatkowe ogrzewanie bez ciepłej wody.
Może być to spowodowane przez:

■ Nieszczelność w układzie kolektora.

NIEPRAWIDłOWEJ
KOLEJNOśCI FAZ
1.0

ALARM NIEPRAWIDłOWEJ KOLEJNOśCI FAZ
Ta informacja pojawi się, jeśli kierunek obrotów silnika
sprężarki jest nieprawidłowy.

Jeśli zakłóceń pracy nie można poprawić powyższymi środkami,
należy wezwać technika instalatora.
FIGHTER 1140
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Wskazania alarmów na wyświetlaczu
Następujące alarmy czujników powodują zniesienie
ich funkcji sterującej. Należy usunąć awarię
i potwierdzić alarm wyłączając pompę ciepła na kilka
sekund i ponownie ją włączając

-ALARM SKRAP-

1.0

Alarm SKRAP
Ta informacja pojawia się, kiedy brak jest zmierzonej
wartości na czujniku temperatury stanu ciekłego.

CZUJNIK TZEWN

1.0

■ Przerwany kabel do czujnika temperatury stanu
ciekłego.

Czujnik Tzewn
Informacja ta pojawia się, jeśli czujnik zewnętrzny nie
jest podłączony.

■ Przerwany kabel,
uszkodzony.

czujnik

niepodłączony

-ALARM ZAS.-

lub

1.0

Alarm Zas.
Ta informacja pojawia się, kiedy brak jest zmierzonej
wartości na czujniku temperatury zasilania.

CZUJNIK BASEN

1.0

■ Przerwany kabel do czujnika linii zasilania.
Czujnik basen
Ta informacja pojawia się, kiedy sterowanie basenem
w menu 9.2.10 jest “Włączone”, a nie podłączono
żadnego czujnika.

■ Przerwany kabel,
uszkodzony.

czujnik

niepodłączony

-ALARM ZAS.2-

lub

1.0

Alarm Zas.2
CZUJNIK TPOWR

Ta informacja pojawia się, kiedy brak jest zmierzonej
wartości na czujniku temperatury zasilania 2.

1.0

■ Przerwany kabel do czujnika linii zasilania 2 (grupa
mieszania 2).

Czujnik Tpowr
Informacja ta pojawia się, jeśli czujnik powrotu nie jest
podłączony.

■ Przerwany kabel,
uszkodzony.

czujnik

niepodłączony

lub
CZUJNIK SKRAPLACZA

1.0
-ALARM CW-

Czujnik skraplacza

1.0
ALARM CW

Ta informacja pojawia się, kiedy zostaje zarejestrowany
błąd w czujniku temperatury ciepłej wody. Pompa ciepła
FIGHTER 1140 jest uruchamiana w sposób wymuszony
tylko dla ładowania ciepłej wody i zostaje uruchomiony
tryb automatyczny. Alarm ten może być wywołany:

Ta informacja pojawia się, kiedy zostanie zarejestrowany
błąd w czujniku (141) pomiędzy skraplaczem i grzałką
zanurzeniową.

CZUJNIK KOTłA

1.0

■ Wadliwy czujnik lub przerwany kabel czujnika.

Czujnik kotła
Informacja ta pojawia się, jeśli zostanie wybrana opcja 3
podłączania oraz:

■ Czujnik kotła wadliwy/niepodłączony lub kabel
czujnika kotła jest przerwany.

Jeśli zakłóceń pracy nie można poprawić powyższymi środkami,
należy wezwać technika instalatora.
FIGHTER 1140
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Postępowanie w przypadku nieprawidłowego działania
Wskazania alarmów na wyświetlaczu

Następujące alarmy zostają automatycznie zresetowane,
jeśli temperatura wzrośnie/zmaleje o 2 °C
W Y S . T E M P . G O R Ą.GAZU

1.0
WYS.TEMP.POWR

1.0

Wys.temp.powr
Informacja ta pojawia się, jeśli czujnik powrotu
w układzie grzewczym odczyta wyższą wartość, niż
wartość ustawiona w menu 2.7 lub wyższa od 58 °C na
powrocie przy produkcji ciepłej wody.

Wysoka temp. gorącego gazu
Sytuacja taka zachodzi wtedy, gdy temperatura czujnika
gazu gorącego (HGA lub HGB) przekracza 135 °C.
Może być to spowodowane przez:
■ Błędne/niewłaściwe ustawienia w zaworze rozprężnym
Alarm zostanie skasowany, kiedy temperatura spada
poniżej 90°C. Jeżeli alarm powtórzy się 3-krotnie w
czasie 240 minut, będzie miał charakter trwały.

MAXCONDFLTEMP

1.0

Maks. temp. za skraplaczem
Ta informacja pojawia się, gdy temperatura zasilania
pomiędzy skraplaczem i grzałką zanurzeniową jest
równa lub większa od 65 °C.

Jeśli zakłóceń pracy nie można poprawić powyższymi środkami,
należy wezwać technika instalatora.
FIGHTER 1140
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W przypadku nieprawidłowego działania lub zakłóceń w pracy,
najpierw należy sprawdzić poniższe punkty:

Niska temperatura
pomieszczenia
Przyczyna:
Działanie:

Przyczyna:

Działanie:

Przyczyna:

Działanie:

Przyczyna:
Działanie:

Niska temperatura ciepłej
wody lub brak ciepłej wody

Sprężarka i grzałka zanurzeniowa nie
grzeją.
Sprawdzić i wymienić przepalone
bezpieczniki obwodów i główne.
Sprężarka nie uruchamia się z powodu
ustawienia zbyt niskiej wartości krzywej
grzania.
Sprawdzić i ewentualnie zwiększyć
przesunięcie krzywej grzania (pokrętło
na przednim panelu) lub nachylenie
krzywej.
Sprężarka zatrzymała się z powodu
uaktywnienia wewnętrznej ochrony
przeciw przegrzaniu.
Automatyczny reset po schłodzeniu
przez kilka godzin.

Przyczyna:
Działanie:

Zużycie dużej ilości ciepłej wody.
Poczekać do powtórnego nagrzania się
wody w podgrzewaczu..

Przyczyna:

Sprężarka i/lub grzałka zanurzeniowa
nie grzeją.
Sprawdzić i wymienić przepalone
bezpieczniki obwodów i główne.

Działanie:

Przyczyna:
Działanie::

Przyczyna:
Działanie:

Zbyt niskie ustawienie temperatury
rozruchu w systemie sterowania.
Wyregulować ustawienie temperatury
w menu 1.4.
Mógł zadziałać rozłącznik prądu.
Zresetować rozłącznik prądu; jeśli
będzie się uruchamiał nadal, wezwać
elektryka.

Mógł zadziałać rozłącznik prądu.
Zresetować rozłącznik prądu; jeśli
będzie się uruchamiał nadal, wezwać
elektryka..

Wysoka temperatura
pomieszczenia

UWAGA!

Przyczyna:

Niewłaściwe ustawienie nachylenia
krzywej i/lub przesunięcia krzywej
grzania.

Działanie:

Wyregulować ustawienia.

Ponieważ pompa ciepła FIGHTER 1140
może być podłączona do dużej ilości
urządzeń zewnętrznych, one także
powinny być sprawdzone.

Jeśli zakłóceń pracy nie można poprawić powyższymi środkami,
należy wezwać technika instalatora.
FIGHTER 1140
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Postępowanie w przypadku nieprawidłowego działania
Upust, układ grzewczy

Upust, układ kolektora

Zamknąć zawory odcinające w układzie grzewczym.
Następnie otworzyć zawór upustowy (76). Pojawi się
niewielka ilość wody, jednakże, aby całkowicie opróżnić
układ grzewczy, konieczne jest aby łącznik, który łączy
zasilanie układu grzewczego z pompą ciepła został nieco
poluzowany, pozwalając na dostęp powietrza, tak aby
pozostała woda mogła wypłynąć.

Gdy układ grzewczy zostanie opróżniony, można
przeprowadzić niezbędne naprawy. Podczas wymiany
pompy solankowej lub napędu, lub podczas czyszczenia
pompy, zawory odcinające w systemie kolektora powinny
być zamknięte. Przewód pomiędzy górą parownika a pompą
solankową jest poluzowany na parowniku. Ta luźna
końcówka przewodu może być zagięta i opróżniona do małej
miski. Teraz należy poluzować nieco połączenie wejścia
solanki, aby pozwolić na wejście powietrza, tak by strona
układu kolektora była całkowicie opróżniona. Po opróżnieniu
obwodu można dokonać odpowiednich czynności
serwisowych.

Pomoc w rozruchu pompy obiegowej

DK

IP 44
TF 110
Class H
Max. 10bar

HEJSAN

1m(A) P,(W)
0.20 45
0.30 65
0.40 90

Type UPS 25 - 60
230V50Hz
2.5uF

LEK

130

G RU N DFOS

P/N:59526447
PC;0017NIB

Śruba
odpowietrznika
Luftningsskruv

16

■ Wyłączyć pompę ciepła FIGHTER 1140
przekręcając wyłącznik (8) do pozycji “0”.
■ Otworzyć pokrywę obsługową.
■ Poluzować śrubokrętem śrubę odpowietrznika.
Przytrzymać kawałek szmaty wokół końcówki
śrubokręta, ponieważ może wydostać się pewna
ilość wody.
■ Włożyć śrubokręt i obrócić wirnik pompy.
■ Przykręcić śrubę odpowietrznika.
■ Uruchomić pompę ciepła FIGHTER 1140
i sprawdzić, czy działa pompa obiegowa.
Zwykle łatwiej jest uruchomić pompę obiegową za
pomocą wyłącznika (8) pompy ciepła FIGHTER 1140,
ustawiając go w pozycji “1”. Jeśli pomoże się pompie
obiegowej w rozruchu za pomocą pompy ciepła
FIGHTER 1140, należy być przygotowanym na
szarpnięcie śrubokrętem, gdy pompa się uruchomi.

UWAGA!
We wszelkiej korespondencji z NIBE
należy zawsze podawać numer seryjny
produktu.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Jeśli zakłóceń pracy nie można poprawić powyższymi środkami,
należy wezwać technika instalatora.
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Rozmieszczenie podzespołów
230 V -5
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68 69
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230 V -8, -12
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9
100
61
34

97

2

10
67
25
3
8
29

1

32
FIGHTER 1140

64

Rozmieszczenie podzespołów
3 x 230 V
68

6
102

69

101

9

100

61
34
26
2

10
67
25
3
8
29

1

32

3 x 400 V
6

165

60

69
164

101

9

100

26

102

61
97

2

10

LEK

67
25
3
29

1

32
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Rozmieszczenie podzespołów
Rysunek pokazuje pompę ciepła
wraz z wyposażeniem
dodatkowym.

5

4

86

71

70

89

95

87
77
141
24
8

35

96
LEK

1

LEK

16

FIGHTER 1140- 6, 8, 10 kW 3x400 V
FIGHTER 1140- 6, 8, 10, 12, 15, 17 kW 3x230 V
FIGHTER 1140- 5 kW 1x230 V

76
94

FIGHTER 1140-12 kW 3x400 V
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FIGHTER 1140- 8, 12 kW 1x230 V
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153

FIGHTER 1140-15, 17 kW 3x400 V
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66
1
2
3
4
5
6
7

Miniaturowy wyłącznik automatyczny
Karta EBV, karta monitora obciążenia
* Termostat
Podłączenie solanki, dolnego źródła (z)
Podłączenie solanki, dolnego źródła (p)
Listwy przyłączeniowe, -X6
Podłączenie obsługowe, wysokie ciśnienie

8
9
10 *
11
12
14
15 **
16
17
18
19 *
24 *
25 *
26
27
29
32
33
34
35
41
42
48
*
**
***
****

Lista podzespołów

Wyłącznik, 1 – 0 –
Listwa przyłączeniowa, wejście zasilania
elektrycznego -X9
Stycznik, grzałka zanurzeniowa stopień 1
Kondensator rozruchowy, sprężarka
Przekaźnik rozruchowy
Kondensator roboczy, sprężarka
Czujnik temperatury zewnętrznej z obudową
Pompa układu grzewczego
Parownik
Skraplacz
Zawór trójdrogowy
Grzałka zanurzeniowa
Zabezpieczenie przed przegrzaniem
Ochrona silnika
Sprężarka
Karta przekaźnikowa z PSU (jednostka
zasilająca)
Wyświetlacz
Wyłącznik wysokiego ciśnienia
Komputer sterujący
Pompa instalacji dolnego źródła ciepła
(solankowa)
Wyłącznik niskiego ciśnienia
Podłączenie obsługowe, niskie ciśnienie
Zawór rozprężny

52 ** Zawór bezpieczeństwa, układ kolektora
60
Filtr EMC
61
Kondensator wygaszający
63 ** Filtr zanieczyszczeń
65
Filtr osuszający
67 * Stycznik, grzałka zanurzeniowa stopień 2
69
Stycznik
70
Podłączenie, zasilanie instalacji grzewczej
71
Podłączenie, powrót instalacji grzewczej
76
Odwodnienie układu grzewczego
77
Zawór odpowietrzający, instalacja dolnego
źródła ciepła (kolektor)
85 ** Naczynie wzbiorcze
86
Czujnik temperatury, wejście instalacji dolnego
źródła ciepła “BR-f”
87
Czujnik temperatury, wyjście instalacji dolnego
źródła ciepła “BR-r”
88
Czujnik temperatury, płaszcz zasobnika ciepłej
wody
89
Czujnik temperatury, zasilanie, “VB-Flow”
94
Czujnik temperatury, powrót, “VB-r”
95
Tabliczka znamionowa
96
Tabliczka znamionowa, zespół chłodzenia
97
Ogranicznik mocy wyjściowej
100
Pokrętło, bezpiecznik”
101
Pokrętło, ustawianie maks. prądu wyjścia
102
Pokrętło, ustawianie maks. temperatury kotła
110
Czujnik temperatury, gorący gaz
111
Czujnik temperatury, stan ciekły
112
Czujnik temperatury, gaz zasysany
141
Czujnik temperatury, za skraplaczem
153 *** Grzałka sprężarki
164 **** Czujnik kolejności faz
165 *** Listwy przyłączeniowe X221, grzałka sprężarki

Wyposażenie dodatkowe
W zestawie
10-17 kW 3x400V
15, 17 kW 3x400V

Lista podzespołów odnosi się do wszystkich typów pompy ciepła.
FIGHTER 1140

67

Wymiary
Wymiary i rozmieszczenie króćców przyłączeniowych

71

4

70

Obszar 800 mm
wymagany jest
z przodu pompy ciepła
dla celów obsługi.

130

75

5

Pozostawić
wolną
przestrzeń po prawej
stronie od pompy
ciepła dla obsługi.
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Wyposażenie standardowe

LEK

LEK

63

Taśma izolacyjna
Nr art. 025 910

Taśma aluminiowa
Nr art. 025 179

Czujniki temperatury
z sondami
Nr art. 418 027

Filtr zanieczyszczeń
F1140 4-8.5 kW
2 (R25)
F1140 10-15 (kW)
1 (R25)
1 R32)

85
52

LE

K

LE

K

LE

K

LEK
LEK

Naczynie wzbiorcze
Nr art. (85) 024 413

Transformator prądu
Nr art. 018 569

Zaworem bezpieczeństwa
Nr art. (52) 024 684

15
re sor
E AB givasen er
NIB atur ture fühl
per pera tur
tem
pera 764
Ute r tem
tem el 018
doo
OutAussenArtik

LEK

Czujnik temperatury
zewnętrznej
z obudową
Nr art. 018 764

Złączki Conex
F1140 4-8.5 kW
4 x (Ø28 x R25 int.) Nr art. 024 035
F1140 10-15 (kW)
2 x (Ø28 x R25 int.) Nr art. 024 035
2 x (Ø35 x R32 int.) Nr art. 424 283

FIGHTER 1140

Rury dla
czujników
Nr art. 408 017

69

Wyposażenie dodatkowe
Sterowanie ciepłą wodą VST 11

Komplet do napełniania

Nr art. 089 152

izolacja w zestawie

Nr art. 418 925

LEK

19

Nr art. 089 368 (maks. 12 kW)
Nr art. 089 971 (maks. 30 kW)

Jednostka
komunikacyjna RCU 10

LEK

Zawór trójdrogowy

Przekaźnik
pomocniczy HR 10

Czujnik pokojowy
RG 10

Nr art. 089 423

Nr art. 018 433

Termostat pokojowy RT 10
Nr art. 418 366

K

LEK

25

10

20

5

6

30 °C

LE

15

2 34

789

1

Basen 11

Moduł wentylacyjny FLM 30

Nr art. 089 435

Nr art. 067 020

Zespół mieszania ESV 21
Nr art. 067 012

HEJSAN

DK

IP 44
TF 110
Class H
Max. 10bar

K

1m(A) P,(W)
0.20 45
0.30 65
0.40 90

LEK

Type UPS 25 - 60
230V50Hz
2.5uF

130

GRUNDFOS

P/N:59526447
PC;0017NIB

LE

LE
K

K
LE

LE

K

Zestaw uchwytów FLM 30
Nr art. 089 304

Czujnik poziomu NV 10
Nr art. 089 315

PKM
Moduł chłodzenia pasywnego
PKM 10 (dla mocy 5 - 8 kW)
Nr art. 089 397
PKM 20 (dla mocy 10 -17 kW)
Nr art. 089 398

LE
K

FIGHTER 1140
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Dane techniczne
Dane techniczne 230 V
IP 21

Typ

5

8

12

8,3/1,8

11,5/2,5

7,8/2,5

10,7/3,6

Moc otrzymana/dostarczona* w temp. 0/35 °C **

(kW)

4,8/1,05

Moc otrzymana/dostarczona* w temp. 0/50 °C **

(kW)

3,8/1,2

Napięcie robocze

(V)

1 x 230 V + PE 50 Hz

Prąd rozruchowy, sprężarka

(A)

39

24

33

Maks. prąd roboczy, sprężarka

(A)

9,6

17,0

23,5

Maks. prąd roboczy, razem z grz. zanurz. 4 kW

(A)

26,8

34,2

40,7

Maks. prąd roboczy, razem z grz. zanurz. 6 kW

(A)

35,6

43,0

49,5

Moc, pompa układu grzewczego

(W)

75

75

170

Moc, pompa dolnego źródła

(W)

130

170

250

Średnica przyłączy, dolne źródło. Į

(mm)

28

28

35

Średnica przyłączy, system grzewczy Į

(mm)

Ilość czynnika chłodzącego (R407C)
Przepływ solanki

28

(kg)

1,4

2,2

2,4

(l/s)

0,25

0,53

0,65

Spadek ciśnienia, parownik

(kPa)

22

19

19

Dostępne ciśnienie, układ kolektora

(kPa)

45

59

70

Ciśnienie maks., układ kolektora

(bar)

Temperatura robocza, układ kolektora

(°C)

Przepływ czynnika grzewczego

(l/s)

Spadek ciśnienia, skraplacz

-5 – +20
0,10

0,19

0,31

2,7

2,4

3,1

(°C)

70***/58

60/50

60/50

Wyłącznik wysokiego ciśnienia HP

(bar)

29

27

27

Wyłącznik wysokiego ciśnienia HP, różnica

(bar)

Wyłącznik niskiego ciśnienia LP

(bar)

1,5

Wyłącznik niskiego ciśnienia LP, różnica

(bar)

+1,5

Temp. maks. (rura zasilania/powrotu)

(kPa)

3

-7

Klasa obudowy
Masa
Nr art.

*

IP 21
(kg)

170

190

200

665 001

665 020

665 021

Tylko moc sprężarki

** Dotyczy temperatury wejścia dolnego źródła/temperatury zasilania układu grzewczego zgodnie z EN 255.
*** Sprężarka produkuje ciepło do 65 °C, pozostała część ciepła jest uzyskiwana poprzez ogrzewanie dodatkowe.
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Dane techniczne

Dane techniczne 3 x 230 V (obowiązuje jedynie w Norwegii)
IP 21
Typ
Moc otrzymana/dostarczona* w temp. 0/35 °C **
Moc otrzymana/dostarczona* w temp. 0/50 °C **

6

8

10

12

15

17

(kW)

6.0/1.3

8.8/1.9

10.3/2.2

11.7/2.5

14.6/3.1

17.0/3.7

(kW)

4.8/1.5

7,1/2,2

8,5/2,5

9,9/2,9

12,6/3,6

14,8/4,3

Napięcie robocze

(V)

Prąd rozruchowy, sprężarka

(A)

Maks. prąd roboczy, sprężarka

(A)

Maks. prąd roboczy, razem z grz. zanurz. 4 kW

(A)

Maks. prąd roboczy, razem z grz. zanurz. 6 kW
Moc, pompa układu grzewczego
Moc, pompa dolnego źródła

3 x 230 V + PE 50 Hz
60

115

138

145

157

165

9,5

12

14,3

20,0

23,0

27,0

21,9

24,3

26,6

32,3

35,3

39,3

(A)

28,2

30,7

33,0

38,7

41,7

45,7

(W)

75

75

75

170

170

170

(W)

130

170

170

250

250

250

Średnica przyłączy, dolne źródło Į

(mm)

28

28

28

35

35

35

Średnica przyłączy, system grzewczy Į

(mm)
(kg)

1,7

2,2

2,4

2,4

2,5

2,6

(l/s)

Ilość czynnika chłodzącego (R407C)
Przepływ czynnika grzewczego

28
0,35

0,48

0,58

0,65

0,75

0,86

Spadek ciśnienia, parownik

(kPa)

21

23

23

19

25

22

Dostępne ciśnienie, układ kolektora

(kPa)

40

58

53

70

65

60

Ciśnienie maks., system kolektora

(bar)

3

(°C)

-5 – +20

Temperatura robocza, układ kolektora
Przepływ nośnika ciepła
Spadek ciśnienia, skraplacz
Temp. maks. (zasilanie/powrót)
Wyłącznik wysokiego ciśnienia HP

(l/s)

0,13

0,18

0,22

0,26

0,31

0,36

(kPa)

2,6

3,4

3,2

4,4

3,1

4,1

(°C)

60/50

(bar)

27

Wyłącznik wysokiego ciśnienia HP, różnica

(bar)

-7

Wyłącznik niskiego ciśnienia LP

(bar)

1,5

Wyłącznik niskiego ciśnienia LP, różnica

(bar)

+1,5

Klasa obudowy
Masa
Nr art.

*

IP 21
(kg)

175

195

200

215

225

230

665 010

665 011

665 012

665 013

665 014

665 015

Tylko moc sprężarki

** Dotyczy temperatury zasilania dolnego źródła/temperatury zasilania układu grzewczego zgodnie z EN 255.
.
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Dane techniczne 3 x 400 V
IP 21
Typ

6

8

10

12

15

17

Moc otrzymana/dostarczona1) w temp. 0/35 °C 2)

(kW)

6,43/1,30

8,22/1,66

9,98/1,98

11,6/2,4

15,4/3,4

16,8/3,84

Moc otrzymana/dostarczona1) w temp. 0/50 °C 2)

(kW)

5,22/1,49

6,97/1,93

8,66/2,37

10,8/3,1

14,8/4,4

16,2/4,9

10,5/3,0

14,4/4,3

15,7/4,8

Moc

otrzymana/dostarczona1)

w temp. 0/45 °C

Napięcie robocze

3)

(kW)
(V)

3 x 400 V + N + PE 50 Hz

Prąd rozruchowy, sprężarka

(A)

21

23

30

22

30

30

Maks. prąd roboczy, sprężarka

(A)

5,8

7,2

8,0

9,5

12,5

14,3

Maks. prąd roboczy, razem z grz. zanurz. 6 kW

(A)

14,4

15,7

16,6

18,1

21,1

22,9

Maks. prąd roboczy, razem z grz. zanurz. 9 kW

(A)

18,8

20,2

21,0

22,5

25,5

27,3

Moc, pompa układu grzewczego

(W)

75

75

75

170

170

170

Moc, pompa dolnego źródła (solankowa)

(W)

130

170

170

250

250

250

28

28

28

35

35

35

Średnica przyłączy, dolne źródło Į

(mm)

Średnica przyłączy, system grzewczy Į

(mm)

28

Ilość czynnika chłodzącego (R407C)

(kg)

1,8

2,2

2,4

2,1

2,3

2,3

Przepływ solanki

(l/s)

0,35

0,48

0,58

0,65

0,74

0,80

Spadek ciśnienia, parownik

(kPa)

6,8

7,9

8,1

12

15

17

Dostępne ciśnienie, układ kolektora

(kPa)

40

58

53

65

57

52

Ciśnienie maks., system kolektora

(bar)

0,27

0,36

0,40

2,4

2,8

3,4

208

221

229

3

Temperatura robocza, układ kolektora

(°C)

Przepływ czynnika grzewczego

(l/s)

0,13

0,18

0,22

(kPa)

2,6

3,4

3,2

Spadek ciśnienia, skraplacz
Temp. maks. (zasilanie/powrót) 4)

-5 – +20

(°C)

70/58

Wyłącznik wysokiego ciśnienia HP

(bar)

29

Wyłącznik wysokiego ciśnienia HP, różnica

(bar)

-7

Wyłącznik niskiego ciśnienia LP

(bar)

1,5

Wyłącznik niskiego ciśnienia LP, różnica

(bar)

+1,5

Klasa obudowy
Masa

IP 21
(kg)

Nr art.

175
665 002

195
665 003

200
665 004

665 005

665 006

665 007

1)

Tylko moc sprężarki

2)

Dotyczy temperatury zasilania dolnego źródła/temperatury zasilania układu grzewczego zgodnie z EN 255.

3)

Dotyczy temperatury zasilania dolnego źródła/temperatury zasilania układu grzewczego zgodnie z EN 14511.

4)

Sprężarka produkuje ciepło do 65 °C, pozostała część ciepła jest uzyskiwana poprzez ogrzewanie dodatkowe.
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