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Informacje ogólne

Aby optymalnie wykorzystać możliwości pompy FIGHTER 1210 i być z niej w pełni
zadowolonym, powinieneś dokładnie zapoznać się z tą „Instrukcją instalacji i
obsługi – Dla użytkownika”.
FIGHTER 1210 jest pompą ciepła zapewniającą ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową
do domów jednorodzinnych. Źródłem ciepła może być grunt, skała,
woda
powierzchniowa lub gruntowa.
FIGHTER 1210 jest wysokiej jakości produktem ze Szwecji, który zapewnia
bezpieczną i wieloletnią pracę.
Tabelę wypełnia instalator
Numer seryjny (95), zawsze powołuj się na ten numer w kontaktach z NIBE, 689 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

FIGHTER 1210 - _ _ kW
Data instalacji

Zabezpieczenie antykorozyjne zbiornika: Emalia ...........

Stal nierdzewna........ ..

Dane instalatora:

Typ czynnika w dolnym źródle – Proporcje zmieszania/ punkt zamarzania

Aktywna głębokość odwiertu / długość kolektora

Temperatura czynnika w dolnym źródle (wejście/wyjście) ___ / ___ Ustawienia pompy ____
O

(Nominalna różnica temperatur 2 – 5 C)

Temperatura czynnika w obiegu grzewczym (zasilanie/powrót) ___ / ___ Ustawienia pompy ____
O

(Nominalna różnica temperatur 5 – 10 C)
Ustaw.
podst.

Menu
2
2b
3
3
4
5
5
5b
5b
9b
9b

Temp sink
Room*
WW-in
HW start
Brine Out
Curveslope
Room comp +/-*
WW-out min
WW-out max
O
HP- min
Add-min

Data_____________

........
........
........
........
........
........
........
........
........
........
…….

8
53
44
-12
9
4
15
45
60
300

Ustaw.
podst.

Menu
10
10
11
11
12
12
17
18

WW diff HP
Diff HP-Add
HP-int
HWT-stop
XWW-stop
XWW interval
Parallel
Shunt

Podpis_________________________

* Wyposażenie dodatkowe
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........
........
........
........
........
........
........
........

13
3
20
50
65
14
1
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Opis działania systemu
FIGHTER 1210 składa się z modułu pompy ciepła, grzałki elektrycznej, pomp obiegowych i komputera
sterującego z wyświetlaczem. Zintegrowane w pompie ciepła pompy obiegowe ułatwiają podłączenie
obiegów źródła ciepła dolnego (np. kolektora gruntowego) i górnego (instalacji centralnego ogrzewania).
Ciepło z dolnego źródła ciepła (skała, grunt, woda powierzchniowa) pobierane jest poprzez system rur w
układzie zamkniętym, w którym krąży mieszanina wody i płynu niezamarzającego.
Wody gruntowe mogą być również użyte jako źródło ciepła, ale w takim przypadku wymagane jest
zastosowanie pośredniego wymiennika ciepła.
W parowniku pompy ciepła „solanka” (czynnik niezamarzający) oddaje swoją energię czynnikowi
chłodniczemu, który po odparowaniu sprężany jest w sprężarce. Czynnik chłodniczy, którego temperatura i
ciśnienie znacznie wzrosły po sprężeniu, przechodzi do skraplacza, gdzie oddaje energię do układu
grzewczego (instalacja grzewcza / podgrzewacz wody).
Za skraplaczem, po stronie układu grzewczego znajduje się modułu elektryczny, który włączy się w
przypadku wystąpienia dużego zapotrzebowania na ciepło.
Instalacja grzewcza oraz instalacja ciepłej i zimnej wody muszą być wyposażone w niezbędną armaturę
zabezpieczającą, zgodnie z obowiązującymi normami.

cyrkulacja

podgrzewacz wody
płaszcz zewnętrzny

wejście dolnego
źródła ciepła
zawór trójdrogowy
zasilanie układu
grzewczego
pompa dolnego
źródła ciepła

powrót układu
grzewczego

wyjście dolnego
źródła ciepła

grzałka elektryczna
pompa obiegu
grzewczego
skraplacz
sprężarka

parownik
moduł chłodniczy

zawór rozprężny
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Panel sterowania

Panel sterowania

WW-out
49 (50) OC
Hot-water
51 OC
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Funkcje panelu sterowania
Włącznik
z 3 trybami pracy 0-1-R:
0 – pompa ciepła wyłączona
1 – zwykły tryb pracy. Włączone wszystkie tryby sterowania.
R – czuwanie. Tylko moduł elektryczny i pompa układu grzewczego są włączone.

Klawisze funkcyjne

Kanał
Wybór wyświetlanych funkcji
Podwyższenie
Zwiększanie wartości
Zmniejszenie
Zmniejszanie wartości.
Tryb pracy
Instalacja grzewcza i/lub grzałka elektryczna włączona/wyłączona.
Dodatkowa ciepła woda
Okresowe lub dobowe podwyższenie temperatury ciepłej wody.

Wyświetlacz
W zwykłym trybie pracy wyświetlacz pokazuje:
1 WW-out (zasilanie układu grzewczego):
Aktualna temperatura zasilania układu grzewczego. (Wymagana temperatura zasilania układu
grzewczego).
Hot water (ciepła woda):
Aktualna temperatura ciepłej wody.

Diody świetlne
Pompa obiegowa
- Ciągłe świecenie oznacza, że pompa obiegowa pracuje (ciepło jest dostarczane do
pomieszczeń).
Pompa ciepła
- Ciągłe świecenie oznacza, że sprężarka pracuje.

-

-

Ciepła woda (wyposażenie dodatkowe)
- Ciągłe świecenie oznacza, że trwa wytwarzanie ciepłej wody.
- Szybkie miganie, oznacza, że wybrano dobowe podwyższenie temperatury ciepłej wody
(ok. 60OC przez 24 godz.).
Wolne miganie, oznacza, że wybrano okresowe podwyższenie temperatury ciepłej wody (ok. 60OC co
wybrany okres czasu).
Dogrzewanie (wyposażenie dodatkowe)
- Ciągłe świecenie oznacza, że włączona jest funkcja dogrzewania.
- Wolne miganie oznacza, że dopuszcza się możliwość włączenia funkcji dogrzewania.
Szybkie miganie oznacza, że włączona jest tylko funkcja dogrzewania.
Alarmy
- Szybkie miganie oznacza, że nastąpiła awaria.

Podwyższenie/zmniejszenie ciepła
Pokrętło jest używane do podwyższania lub zmniejszania temperatury w pomieszczeniach (zmienia
temperaturę zasilania instalacji grzewczej WW-out).
FIGHTER 1210
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Panel sterowania
Ustawienie różnych trybów pracy
Tryb zwykły (ustawienie podstawowe): W razie potrzeby dogrzewanie jest gotowe do włączenia.
Podgrzewanie ciepłej wody zostanie, w razie konieczności, przerwane.

Diody:
Pompa obiegowa:
Ciepła woda:
Dogrzewanie:

ciągłe świecenie
ciągłe świecenie w czasie podgrzewania ciepłej wody
ciągłe świecenie / miganie

Ustawienie bez dogrzewania: należy raz wcisnąć przycisk „Tryb pracy”.
Diody:
Pompa obiegowa: ciągłe świecenie
Ciepła woda:
ciągłe świecenie w czasie podgrzewania ciepłej wody
Dogrzewanie:
nie świeci się
Ustawienie bez ogrzewania (tylko ciepła woda użytkowa): należy jeszcze raz wcisnąć przycisk „Tryb
pracy”.
Diody:
Pompa obiegowa: nie świeci się
Ciepła woda:
ciągłe świecenie w czasie podgrzewania ciepłej wody
Dogrzewanie:
nie świeci się
Po ponownym wciśnięciu przycisku „Tryb pracy” system wraca do trybu zwykłego.
Tryb zwykły: dodatkowe podwyższenie temperatury ciepłej wody jest wyłączone.
Dobowe podwyższenie temperatury ciepłej wody: Wciśnij raz przycisk „Dodatkowa ciepła woda”.
Uzyskuje się w ten sposób wyższą temperaturę ciepłej wody przez 24 godziny. Dioda „Ciepła woda” szybko
miga. W czasie podgrzewania obserwujemy ciągłe świecenie się diody.
Okresowe podwyższenie temperatury ciepłej wody: Wciśnij przycisk „Dodatkowa ciepła woda” jeszcze
raz. Uzyskuje się w ten sposób wyższą temperaturę ciepłej wody co wybrany okres czasu tak jak pokazuje
to menu 12 na wyświetlaczu. Dioda „Ciepła woda” wolno miga. W czasie podgrzewania obserwujemy ciągłe
świecenie się diody. Po ponownym wciśnięciu przycisku „Dodatkowa ciepła woda” system wraca do trybu
zwykłego.
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Informacje ogólne
Temperatura wewnętrzna pomieszczeń zależy od wielu różnych czynników. W czasie ciepłych pór roku
promieniowanie słoneczne oraz ciepło wydzielane przez ludzi i urządzenia domowe wystarcza do
utrzymania odpowiedniej temperatury pomieszczeń. Kiedy na zewnątrz robi się chłodniej, trzeba włączyć
ogrzewanie. Im niższa jest temperatura zewnętrzna, tym cieplejsze muszą być grzejniki. FIGHTER 1210
dostosowuje się do tego automatycznie dzięki komputerowemu systemowi regulacji, jednak wcześniej
należy wprowadzić odpowiednie ustawienia podstawowe.
Wytwarzanie ciepła przebiega według zasady "regulacji temperaturowej", polegającej na uzyskiwaniu na
zasilaniu układu grzewczego odpowiedniej temperatury, uzależnionej od danej temperatury zewnętrznej.
Wytwarzanie ciepła odbywa się na bazie odczytów temperatury z czujnika zewnętrznego i przepływowych.
Istnieje też możliwość stosowania czujników pokojowych dla wyrównania różnic w temperaturze pokojowej.
Mamy tu także do czynienia z priorytetem podgrzewania ciepłej wody, której wytwarzanie sterowane jest za
pomocą czujnika temperatury w podgrzewaczu wody oraz wyłącznikiem ciśnieniowym. Czujniki wejściowej i
wyjściowej temperatury dolnego źródła ciepła (kolektor) są również stosowane dla ogólnej informacji i
pewności sterowania. Jeżeli zachodzi taka potrzeba, można ustawić ograniczenie minimalnej wyjściowej
temperatury dolnego źródła ciepła (na przykład, w systemie wód gruntowych).

Ustawianie grzania
Ustawienia dokonuje się przez wybranie wartości nachylenia krzywej grzania „Wybór krzywej grzania”, patrz
„Ustawienia i informacje dostępne na wyświetlaczu”, oraz przez „Przesunięcie krzywej grzania” za pomocą
pokrętła „Podwyższenie / zmniejszenie ciepła”.
Jeżeli nie wiesz jakie ustawić wartości, ustaw takie, które są zestawione w tabeli na stronie 2.
Jeżeli temperatura w pomieszczeniu nie jest na poziomie założonym, należy przeprowadzić korektę
ustawienia.
UWAGA! Pomiędzy kolejnymi próbami regulacji, należy odczekać przynajmniej 24 godziny, aby temperatura
ustabilizowała się.

Korekta ustawienia
Przy niskiej temperaturze zewnętrznej
Jeżeli temperatura w pomieszczeniu jest za niska, należy wybrać krzywą grzania o wyższym numerze, np. o
jeden stopień.
Jeżeli temperatura w pomieszczeniu jest za wysoka, należy wybrać krzywą grzania o numerze niższym.
Przy wysokiej temperaturze zewnętrznej
Jeżeli temperatura pomieszczenia jest za niska, należy pokrętło „Podwyższenie / zmniejszenie ciepła”
obrócić o jeden stopień zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
Jeżeli temperatura pomieszczenia jest za wysoka, należy pokrętło „Podwyższenie / zmniejszenie ciepła”
obrócić o jeden stopień przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara.

Zmiana temperatury pomieszczenia
Ustawienie ręczne
Jeżeli zachodzi potrzeba czasowego lub stałego podniesienia lub obniżenia temperatury w pomieszczeniu,
należy obracać pokrętło „Podwyższenie / zmniejszenie ciepła” zgodnie lub przeciwnie do ruchu wskazówek
zegara. Podziałka pokrętła jest wyskalowana w wartościach co 1OC temperatury w pomieszczeniu.
UWAGA! Wzrost temperatury w pomieszczeniu może zostać wstrzymany przez zainstalowane zawory
termostatyczne przy grzejnikach lub rozdzielaczach ogrzewania podłogowego, dlatego powinny być one
odpowiednio otwarte.
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Sterowanie

Wytwarzanie ciepła
Proces dostarczania ciepła do budynku jest regulowany zgodnie z wybranym sposobem ustawienia krzywej
grzania (nachylenie i przesunięcie krzywej). Po regulacji, dostarczana jest właściwa ilość ciepła w zależności
od temperatury zewnętrznej. Temperatura czynnika grzewczego na zasilaniu układu grzewczego (WW-out)
będzie utrzymywała się w pobliżu teoretycznie wymaganej wartości (wartość podana w nawiasach na
wyświetlaczu). Jeżeli temperatura spadnie poniżej temperatury wymaganej, komputer sterujący oblicza
zmniejszenie w formie "stopnio-minut", co oznacza, że wytwarzanie ciepła włączy się tym szybciej im
większe są ciągłe spadki temperatury. Wytwarzanie ciepła odbywa się w czterech stopniach, pierwszy w
pompie ciepła, a trzy w module elektrycznym. Moc wyjściowa modułu elektrycznego wynosi 6 kW (FIGHTER
1210-4, 3 kW), ale jest możliwość osiągnięcia nawet 9kW.

Wytwarzanie ciepłej wody
W przypadku wystąpienia zapotrzebowania na ciepłą wodę priorytetowym zadaniem pompy ciepła jest
wytwarzanie ciepłej wody. W tym trybie nie wytwarza się ciepła na cele ogrzewania pomieszczeń. Jeżeli
zapotrzebowanie na ciepłą wodę jest wysokie, woda nagrzewana jest maksymalnie przez 45 minut.
Następnie przez 15 minut ogrzewane są pomieszczenia i ponownie rozpoczyna się proces podgrzewania
ciepłej wody użytkowej.
Jeżeli moduł elektryczny jest włączony na produkcję ciepła na cele grzewcze przed podgrzewaniem ciepłej
wody, to w trakcie podgrzewania ciepłej wody aktywny jest jeden stopień modułu. Podgrzewanie ciepłej
wody zaczyna się, gdy wskazanie czujnika ciepłej wody spadnie do ustawionej temperatury początkowej (30
-49°C). Po uzyskaniu maksymalnej temperatury ciepłej wody, podgrzewanie wody jest wstrzymane za
pomocą znajdującego się w pompie ciepła wyłącznika ciśnieniowego. Podgrzewanie ciepłej wody jest
również możliwe, gdy pompa ciepła osiągnie swój poziom zatrzymania produkcji ciepła na cele grzewcze,
ale do wymaganej wartości temperaturowej uruchomienia przepływu wody na cele podgrzewania ciepłej
wody jest mniej niż 2°C. Zadaniem takiego rozwiązania jest minimalizacja ilości rozruchów pompy ciepła.
UWAGA! Wyświetlana temperatura ciepłej wody jest mierzona w dolnej części płaszcza podgrzewacza
wody. Oznacza to, że nie jest to dokładna temperatura ciepłej wody. Zwykle wyjściowa temperatura ciepłej
wody jest wyższa niż wskazywana temperatura.
W przypadku jednorazowego zapotrzebowania na ciepłą wodę można zastosować funkcję "Dodatkowej
ciepłej wody" w celu podwyższenia temperatury do około 60 ° C przez okres 24 godzin (raz wciśnij przycisk
"Dodatkowa ciepła woda"). Moduł elektryczny używany jest do podnoszenia temperatury powyżej 50 ° C.
Istnieje również funkcja okresowego podniesienia temperatury ciepłej wody (dwa razy wciśnij przycisk
"Dodatkowa ciepła woda"). W tym trybie temperatura jest podwyższana za pomocą modułu elektrycznego i
odbywa się to w okresach z przerwą od 1 do 90 dni.

Stan czuwania
Aby możliwa była produkcja ciepła, gdy instalacja dolnego źródła jest odłączona lub trwają prace serwisowe,
pompę ciepła można przestawić w stan czuwania, w czasie którego ciepło jest wytwarzane tylko przez moduł
elektryczny. Sprężarka i instalacja dolnego źródła ciepła są wyłączone, pracuje tylko pompa układu
grzewczego i moduł elektryczny. Aby wybrać stan czuwania, przestaw przełącznik (8) w pozycję "R".
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Ustawienia i informacje dostępne na wyświetlaczu
FIGHTER 1210 wyposażony jest w dwuwierszowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny. Korzystając z
wyświetlacza i przycisków można sterować pompą ciepła i uzyskiwać żądane ustawienia.
Wybór kanału
Przycisk „Kanał” umożliwia wybranie właściwej opcji z listy trybów wyświetlających się.
Wartości ujęte w instrukcji w nawiasy, na wyświetlaczu również będą w nawiasach.
Jeżeli wartość można zmienić, będzie to oznaczone [P] (Programmable) przed opisem wartości.
Zmiana ustawianej wartości
Aby zmienić ustawianą wartość należy najpierw wcisnąć przycisk „Podwyższenie”. Pod wartością
pokaże się kursor (kreska). Teraz można zwiększać lub obniżać ustawianą wartość za pomocą
przycisków „Podwyższenie / zmniejszenie”.

1

W trybie zwykłym na wyświetlaczu pokazuje się powyższa informacja.
WW-out (zasilanie układu grzewczego)
Aktualna temperatura czynnika grzewczego na zasilaniu.
(Wymagana temperatura czynnika grzewczego na zasilaniu.)
Hot water (ciepła woda)
Aktualna temperatura ciepłej wody użytkowej.

2

Outdoor (temperatura zewnętrzna)
Aktualna temperatura zewnętrzna.
Temp sink (spadek temperatury)
Obniżenie temperatury, krzywa grzania jest obniżona, np. o 8 stopni po otrzymaniu sygnału z regulatora
pokojowego RT20 (wyposażenie dodatkowe). Jeśli podłączono regulator RT20, nie można podłączyć już
czujnika pokojowego RG20.
[P] (Ustawienie wartości obniżenia temperatury).
Zakres ustawienia: 5-30 OC.

2c

Outdoor (temperatura zewnętrzna):
Aktualna temperatura zewnętrzna.
Room (temperatura pomieszczenia):
Aktualna temperatura pomieszczenia. Wyświetlana, gdy jest połączenie z czujnikiem pokojowym.
[P] (Ustawienie wartości na pokojowym czujniku temperatury).
Zakres ustawień: 5 – 30 OC.
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3

WW-in (temperatura na powrocie układu grzewczego):
Aktualna temperatura powracającego czynnika grzewczego.
[P] (Maksymalna możliwa temperatura czynnika grzewczego na powrocie).
Zakres ustawień: 40-55 OC lub A.
Ustawienia WW-in
Maksymalna dopuszczalna temperatura powrotu z instalacji czynnika grzewczego, do której sprężarka może
pracować. Aby ją zmienić, wciśnij raz przycisk „Podwyższenie”. Pod wartością obok WW-in pojawi się
kursor. Przyciskami „Podwyższenie / zmniejszenie” nastaw żądaną wartość. Jeżeli wybierzesz wartość „A”
(pośrednie sterowanie temperaturą powrotu) wyłącznik ciśnieniowy w pośredni sposób ograniczy
temperaturę powrotu. Wciśnij przycisk „Kanał” aby przejść dalej.
HW-start (temperatura włączenia podgrzewu ciepłej wody)
Aktualna temperatura w dolnej części zewnętrznego płaszcza podgrzewacza ciepłej wody.
[P] (Wybór temperatury włączenia podgrzewu ciepłej wody).
Zakres ustawienia: 30 – 49 OC.
Ustawienia HW-start
Wciśnij przycisk „Kanał”. Pod wartością obok HW-start pojawi się kursor. Przyciskami „Podwyższenie /
zmniejszenie” nastaw żądaną wartość przy jakiej temperaturze chcesz zacząć podgrzew ciepłej wody.
Wciśnij przycisk „Kanał” aby przejść dalej.

4

Brine In (temperatura „solanki” wpływającej do pompy ciepła)
Temperatura wejściowa dolnego źródła ciepła.
Brine Out (temperatura „solanki” wypływającej z pompy ciepła)
Temperatura wyjściowa dolnego źródła ciepła.
[P] (Minimalna możliwa temperatura „solanki” wypływającej z pompy ciepła).
Wartość ta może być zmieniana tylko przez wykwalifikowanego specjalistę. Ustawienie tej wartości ma na
celu określenie wartości włączenia alarmu, pełni funkcję zabezpieczenia przed zamrożeniem czynnika w
dolnym źródle ciepła.
W systemach wykorzystania wody gruntowej z pośrednim wymiennikiem ciepła najodpowiedniejszą
wartością będzie 0OC. Gdy ustawiona jest najniższa wartość (-12OC), minimalne ograniczenie i alarm są
wyłączone.
Zakres ustawienia: -12 - +10 OC.

UWAGA!
Wybrane wartości wprowadź do tabeli na stronie 2. Będą pomocne w przypadku prac
serwisowych.
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5

Curveslope (nachylenie krzywej grzania)
[P] Wybrany numer nachylenia krzywej grzania.
Zakres ustawienia: 1 – 15.
Ustawienia Curveslope
Wciśnij przycisk „Kanał”. Pod wartością obok Curveslope pojawi się kursor. Przyciskami „Podwyższenie /
zmniejszenie” nastaw wymagane nachylenie krzywej grzania. Wciśnij przycisk „Kanał” aby przejść dalej.
Room-comp (kompensacja temperatury w pomieszczeniu):
[P] Przy różnicy 1OC w temperaturze pomieszczenia, nastawiona wartość WW-out zmienia się o zadaną
temperaturę Room-comp.
Im wyższa wartość Room-comp, tym szybsza będzie reakcja na spadek temperatury i system szybciej
skompensuje różnicę temperatur przez podniesienie temperatury zasilania układu grzewczego. Dla systemu
grzejnikowego przyjmuje się wartość 4OC.
Zakres ustawień: 0 – 6 OC.
Ustawienia Room-comp:
(Możliwość zmiany tylko przy podłączonym czujniku pokojowym).
Po ustawieniu nachylenia krzywej grzania wciśnij „Kanał”. Kursor przesunie się pod wartość obok wiersza
„Room-comp”. Przyciskami „Podwyższenie / zmniejszenie” zmień ustawienie.

5b

Powyższy wyświetlacz stanowi pod-menu wyświetlacza 5a i uaktywni się, gdy umieścimy kursor pod
wartością „Curveslope”(nachylenie krzywej) lub „Room-comp” (kompensacja temperatury pomieszczenia)
jeżeli jest włączony czujnik pokojowy, i wciśnięcie „Kanał”.
WW-out min (minimalna temperatura czynnika grzewczego na powrocie z instalacji)
[P] Ustawienie minimalnej temperatury czynnika na powrocie z instalacji grzewczej.
Zakres ustawień: 10 – 50 OC. Nastawa fabryczna: 15OC.
WW-out max (maksymalna temperatura czynnika grzewczego na powrocie z instalacji)
[P] Ustawienie maksymalnej temperatury czynnika na powrocie z instalacji grzewczej.
Zakres ustawień: 30 – 70 OC.
Nastawa fabryczna: 45OC. Zwykle tę wartość należy podwyższyć, np. gdy mamy do czynienia z
grzejnikowym systemem ogrzewania.
Na przykład, zalecane ustawienia dla ogrzewania podłogowego z regulacją temperaturową, to minimalna
18OC, a maksymalna 40OC.
Ustawienia WW-out min i WW-out max
Wciśnij przycisk „Podwyższenie”. Pod wartością obok „WW-out min” pojawi się kursor. Przyciskami
„Podwyższenie / zmniejszenie” nastaw wymaganą temperaturę WW-out min. Wciśnij przycisk „Kanał” aby
przejść do „WW-out max” i zmień ją jeśli jest taka konieczność.
Dla regulacji ilościowej, najodpowiedniejszą wartością maks. i min. będzie 50OC.

6

HP start (rozruchy pompy ciepła):
Zlicza liczbę rozruchów pompy ciepła (całkowitą).
HP off (pompa ciepła wyłączona):
Pokazuje aktualny stan pracy pompy: „HP off” (wyłączona), „HP on” (włączona), „HP start in X minutes”
(włączy się za X minut), „WW-in high” (wysoka temperatura powrotu).
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7

HP-time (czas pracy pompy ciepła):
Pokazuje łączną liczbę czasu pracy pompy ciepła.
Add-time (czas dogrzewania):
Pokazuje łączny czas pracy dodatkowego źródła ciepła.

8

Basic (ustawienia podstawowe):
Aby wrócić do ustawień podstawowych zmień lewą cyfrę 0 na 1 przyciskiem „Podwyższenie” w tym samym
czasie przyciskają „Tryb pracy”.
Dwie cyfry z prawej strony określają wybrany tryb pracy. Środkowa określa tryb pracy ogrzewania
pomieszczeń:
0 – tryb zwykły;
1 – bez dodatkowego źródła ciepła;
2 – ogrzewanie wyłączone.
Cyfry z prawej strony wyświetlacza określają tryb podgrzewu ciepłej wody:
0 – tryb zwykły;
1 – dobowy podgrzew dodatkowej ciepłej wody;
2 – okresowy podgrzew dodatkowej ciepłej wody.
English (język w jakim wyświetlane są informacje na wyświetlaczu):
Wybrany język.
Ustawienia językowe:
Wciśnij przycisk „Kanał”. Przyciskiem „Podwyższenie” wybierz język, w jakim będą pojawiały się komendy na
wyświetlaczu.
Wciskając przycisk „Kanał”, wrócisz do menu 1.
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Transport i składowanie
Pompa FIGHTER 1210 musi być przewożona i składowana pionowo, w suchym miejscu. Przy wnoszeniu do
budynku pompę ciepła można ostrożnie położyć na ścianie tylnej.

Ustawienie pompy ciepła
FIGHTER 1210 należy instalować na równej powierzchni, na podłożu lub fundamencie betonowym.
FIGHTER 1210 należy ustawić tyłem do ściany zewnętrznej, najlepiej w pomieszczeniu roboczym, takim ,w
którym dźwięk pracy urządzenia nie będzie kłopotliwy. Jeżeli to nie będzie możliwe, należy unikać
ustawienia pompy ciepła przy ścianie oddzielającej sypialnię lub inne pomieszczenia, w których hałas może
być niepożądany. Jeżeli jednak i to będzie niemożliwe, to ścianę taką należy pokryć izolacja
dźwiękoszczelną.
Rurociągi należy rozprowadzić w taki sposób, aby nie przylegały do żadnej ściany wewnętrznej graniczącej z
sypialnią lub pokojem do wypoczynku.

Kolektory dolnego źródła
Długość przewodów kolektora zależy od warunków skalnych/gruntowych oraz od rodzaju instalacji
grzewczej, np.: grzejników lub ogrzewania podłogowego.

Kontrola instalacji
Obecnie obowiązujące przepisy wymagają przeprowadzenia próby ciśnieniowej instalacji przed jej
uruchomieniem. Kontrola musi być udokumentowana i przeprowadzona przez wykwalifikowanego
specjalistę. Powyższe wymogi mają zastosowanie do instalacji wyposażonych w zamknięte naczynie
wzbiorcze. Jeżeli pompa ciepła lub naczynie wzbiorcze jest wymieniane, należy ponownie przeprowadzić
próbę ciśnieniową.

Tryb pracy z kotłem elektrycznym
Z urządzenia można korzystać wyłącznie jak z kotła elektrycznego, do produkcji ciepła i ciepłej wody, na
przykład przed zakończeniem instalacji kolektora. W tym trybie temperatura ciepłej wody jest już nastawiona
na 50 ° C. Patrz "Ustawienia, menu 14".

Pompa dolnego źródła
Pompa dolnego źródła ciepła zwykle podąża za pracą pompy ciepła. Istnieje też specjalny 10 dniowy tryb
roboczy, po którym następuje powrót do trybu zwykłego (można korzystać z tej funkcji przed osiągnięciem
stabilnej cyrkulacji). Patrz "Ustawienia, menu 14".
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Informacje ogólne
Aby przejść do menu opisanych poniżej, wciśnij i przytrzymaj przez około 7 sekund przycisk „Kanał”.
Przyciskając ponownie „Kanał” można wybrać z wyświetlanych opcji ustawienie, które jest potrzebne. Aby
zmienić ustawianą wartość najpierw naciśnij „Podwyższenie”. Pod wartością pojawi się kursor. Teraz można
ją zmienić używając przycisków „Podwyższenie” lub „Zmniejszenie”. Ponowne wciśnięcie przycisku „Kanał”
przeniesie kursor do kolejnej wartości, w tym samym lub następnym menu.
Pobór mocy elektrycznej jest kontrolowany przez komputer sterujący. Oblicza on niedobór temperatury
czynnika grzewczego w jednostce stopnio-minuty.
Na przykład, jeżeli temperatura czynnika grzewczego jest od 60 minut o 3OC niższa niż wymagana, to
komputer sterujący zarejestruje 3 x 60 = 180 stopnio-minut. Pierwszy stopień grzałki elektrycznej włączy się,
gdy wartość stopnio-minut wyniesie –360 (60+300). Kolejne dwa stopnie będą włączały się po następnych
100 stopnio-minutach (drugi stopień przy –460, trzeci przy –560). Kolejne stopnie dogrzewania pozostają
aktywne aż do momentu, gdy niedobór liczony w stopnio-minutach na każdy stopień dogrzewania zostanie
wyrównany. Oznacza to, że temperatura czynnika grzewczego musi być o tyle wyższa od obliczonego
poziomu, ile wcześniej wynosił deficyt. W ten sposób komputer sterujący oblicza średnią temperaturę
czynnika grzewczego.

Ustawienia
9

GM (stopnio-minuta):
[P] Aktualna wartość stopnio-minuty. Możemy ją zmienić, np. w celu rozpoczęcia wytwarzania ciepła przez
pompę ciepła.
Zakres ustawień: -3050 - +100.

9b

Powyższe menu stanowi pod-menu wyświetlacza 9 i uaktywni się, gdy umieścimy kursor pod wartością „GM”
i wciśniemy „Kanał”.
Pierwszy stopień dogrzewania dodatkowym źródłem ciepła (jeżeli występuje) nie uruchomi się dopóki GM
nie osiągnie sumy wartości HP-Omin i Add-Omin ustawionych w tym menu. Kolejne stopnie będą włączały
się z przerwą co 100 stopnio-minut.
HP-Omin (minimalna wartość stopnio-minut włączająca pompę ciepła):
[P] Niedobór stopnio-minut przed automatycznym uruchomieniem pompy ciepła.
Ustawienie podstawowe: 60.
Zakres ustawień: 5 - 250.
Add-Omin (dodatkowa minimalna wartość stopnio-minut włączająca dogrzewanie):
[P] Dalszy niedobór stopnio-minut przed automatycznym uruchomieniem pierwszego stopnia dogrzewania
(SH).
Ustawienie podstawowe: 300.
Zakres ustawień: 50 - 2500.
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WW diff HP (różnica między temperaturą ustawioną a aktualną na zasilaniu układu grzewczego):
[P] Największa dopuszczalna różnica między temperaturą ustawioną a aktualną na zasilaniu układu
grzewczego. Po osiągnięciu tej różnicy, pompa ciepła zostanie uruchomiona.
Ustawienie podstawowe: 13.
Zakres ustawień: 3 - 25.
Diff HP-Add (dalszy niedobór temperatury między wartością ustawioną a aktualną na zasilaniu układu
grzewczego przy pracującej pompie ciepłą):
[P] Dalsza różnica między temperaturą ustawioną a aktualną na zasilaniu układu grzewczego podczas pracy
pompy ciepła. Po osiągnięciu tej różnicy, dogrzewanie zostanie uruchomiona.
Ustawienie podstawowe: 3.
Zakres ustawień: 1 - 8.
Właściwe ustawienia dla regulacji ilościowej: WW diff HP = 3, Diff HP-Add=2.

11

HP-int (przerwa w pracy pompy ciepła):
[P] Minimalna przerwa w minutach pomiędzy kolejnymi włączeniami pompy ciepła.
Ustawienie podstawowe: 20.
Zakres ustawień: 20 - 60.
HWT-stop (zatrzymanie produkcji ciepłej wody):
[P] Temperatura wyłączenia produkcji ciepłej wody w trybie pracy kotła elektrycznego.
Ustawienie podstawowe: 50.
Zakres ustawień: 10 - 70.

12

XWW-stop (temperatura zatrzymania produkcji dodatkowej ciepłej wody):
[P] Temperatura zatrzymania produkcji dodatkowej ciepłej wody.
Ustawienie podstawowe: 65.
Zakres ustawień: 60 - 65.
XWW-int (przerwa w produkcji dodatkowej ciepłej wody):
[P] Długość przerwy w produkcji dodatkowej ciepłej wody wyrażona w ilości dni.
Ustawienie podstawowe: 14.
Zakres ustawień: 1 - 90.
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Drift P: Pokazuje stan wyłącznika ciśnieniowego (1=zamknięty, 0=otwarty).
HP/MS Pokazuje stan wyłącznika wysokiego ciśnienia (1=zamknięty, 0=otwarty). Uruchamia stały alarm.
Ręczne zresetowanie zabezpieczenia silnika.
LP: Pokazuje stan wyłącznika niskiego ciśnienia (1=zamknięty, 0=otwarty). Uruchamia stały alarm.

14

Brine-pump: Praca pompy obiegowej dolnego źródła. Zmień 0 na 1 przyciskiem „Podwyższenie” i wciśnij
„Tryb pracy”. 1 zamieni się na KB. Pompa obiegowa będzie pracowała cały czas, niezależnie od tego, czy
pracuje pompa ciepła. Po 10 dniach lub po restarcie pompy ciepła, pompa obiegowa wróci do zwykłego
trybu pracy. Funkcja ta pozwala na dobre wymieszanie roztworu w dolnym źródle oraz na prawidłowe
odpowietrzenie instalacji dolnego źródła.
Add-drift: Jeżeli wymagana jest praca kotła elektrycznego, (np. gdy nie zakończono instalacji kolektora)
zmień wartość 0 przyciskiem „Podwyższenie” na 1, i wciśnij „Tryb pracy”. Cyfra zostanie zastąpiona przez
„1EB”.
Opcje 2-5 nie mogą być włączone.
Wybierz właściwy tryb pracy przed uaktywnieniem funkcji Add-drift. (Add-drift blokuje funkcje zwykłego trybu
pracy).

15

Cal. Out:
[P] Kalibrowanie zewnętrznych czujników.
Room:
[P] Kalibrowanie czujnika temperatury pokojowej.
Brine In:
[P] Kalibrowanie czujnika temperatury wejścia dolnego źródła ciepła.
Brine Out:
[P] Kalibrowanie czujnika temperatury wyjścia dolnego źródła ciepła.
Zakres ustawień (dla wszystkich): -5 - +5OC.

16

Man: Manualny test połączeń. Aby przeprowadzić test różnych funkcji, przełącz „Man 0” na „Man 1” lub
„Man 2”. Pamiętaj, aby przed opuszczeniem tego menu na wyświetlaczy było „Man 0”.

Przekaźnik 68: Włączony stycznik, HP (pompa ciepła)
Przekaźnik 69: Praca stycznika, HP (pompa ciepła)
Przekaźnik 35: Pompa dolnego źródła ciepła
Przekaźnik XX: Zawór trójdrogowy, ciepła woda

Przekaźnik 16: Pompa obiegowa układu grzewczego.
Przekaźnik L: Nie aktywny
Przekaźnik S-: Stopień 1; Przekaźnik S+: Stopień 2;
Przekaźnik X3: Nie aktywny
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Servicetime (czas obsługi): Należy zmienić 0 na 1 w celu przyspieszenia sekwencji czasowych o 60 razy.
Wyłącza się automatycznie po 8 minutach od wciśnięcia ostatniego przycisku.
Parallel (przesunięcie równoległe): Ustawienie na potencjometrze obrotowym do przesuwania krzywej
grzania „Podwyższenie/zmniejszenie ciepła”.
Wciśnij „Kanał”, aby powrócić do menu 9 na wyświetlaczu. Powrócisz w ten sposób do menu 1. Wciśnij i
przytrzymaj „Kanał” przez ok. 7 sekund, aby powrócić do menu serwisowego, menu 9.

18

UWAGA!
Wartość „Shunt” powinna być ustawiona na 0.

Shunt „0” albo „1”
Shunt = „0” Sterowanie w trybie zwykłym, z dodatkowym kotłem elektrycznym lub olejowym.

Proces osuszania
Przy wykonywaniu wylewek betonowych bardzo ważne jest utrzymanie właściwej temperatury przez pewien
okres czasu w celu dokładnego wysuszenia podłogi.
FIGHTER 1210 posiada funkcję do przeprowadzenia tego procesu osuszania. Osuszanie można podzielić
na dwa okresy, dla których możemy ustawić ilość dni okresu oraz temperaturę. Tych ustawień dokonuje się
w menu 19.

19

FDP-int 1:
Ilość dni przypadająca na 1 okres.
WW-out:
Temperatura na zasilaniu instalacji w 1 okresie.

19b

FDP-int 2:
Ilość dni przypadająca na 2 okres.
WW-out:
Temperatura na zasilaniu instalacji w 2 okresie.
Ilość dni w okresie możemy ustawić w zakresie 1-10, natomiast temperaturę 15 – 50OC. Kiedy proces
osuszania zostanie zakończony, FIGHTER 1210 wróci do zwykłego trybu.
Jeżeli w trakcie procesu osuszania nastąpi awaria w dostawie prądu, aktualny czas i temperatura tego
procesu zostaną zapamiętane i po wznowieniu dostawy prądu, osuszanie rozpocznie się od tego momentu,
w którym zostało przerwane.
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Podłączenie

Informacje ogólne
Rodzaje stosowanych rur i instalacje z nich wykonywane muszą spełniać wymogi aktualnie obowiązujących
norm i wytycznych projektowych. FIGHTER 1210 może pracować tylko do temperatury powrotu z układu
grzewczego ok. 50OC i temperatury zasilania ok. 60OC.
Ponieważ FIGHTER 1210 nie jest wyposażony w zawory odcinające, należy je zainstalować w celu
usprawnienia przyszłej obsługi pompy ciepła.
Instalując moduł wentylacyjny FLM 30 należy pamiętać, aby położenie rur instalacji ogrzewania, ciepłej wody
i ewentualnie cyrkulacji wytyczyć później. Odległość pomiędzy FIGHTER 1210 a ścianą powinna wynosić nie
mniej niż 50 mm.

Podłączenie (dolne źródło)
Przy wymiarowaniu kolektora dolnego źródła należy wziąć pod uwagę takie czynniki, jak: położenie
geograficzne, rodzaje dolnego źródła ciepła (grunt, skała, woda gruntowa, woda powierzchniowa, itp.),
rodzaj instalacji grzewczej 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 przewody instalacji dolnego źródła ciepła w pomieszczeniach muszą być zaizolowane przeciw
skraplaniu. Naczynie wzbiorcze (NK) należy zainstalować w najwyższym punkcie instalacji dolnego źródła,
na przewodzie wchodzącym do pompy ciepła na odcinku przed pompą obiegową dolnego źródła. Należy
pamiętać o możliwości wykraplania i ściekania wody ze ścianek naczynia wzbiorczego. Dlatego należy
naczynie umieścić tak, aby uniknąć możliwości uszkodzenia innych urządzeń.
Ponieważ temperatura w obiegu dolnego źródła może spaść poniżej 0OC należy użyć czynnika, który nie
zamarznie poniżej tej temperatury, np. roztwór wody z glikolem lub etanolem. Proporcje zmieszania powinny
wynosić: około 30% glikolu lub etanolu i pozostała część wody. Próbna dawka do wyliczenia to jeden litr
wymieszanej cieczy na metr przewodu kolektora (dla przewodów PEM 40x2,4, PN 6,3).
Informacja o użytym środku przeciw zamarzaniu powinna być umieszczona na naczyniu wzbiorczym.
Zawory odcinające powinny być zainstalowane możliwie jak najbliżej pompy ciepła. Na wejściu do
urządzenia należy zainstalować filtr zanieczyszczeń.
W przypadku podłączenia do otwartego systemu wód gruntowych, należy zamontować pośredni wymiennik
ciepła, którego zadaniem będzie ochrona parownika przed zamarznięciem i zanieczyszczeniem.

Podłączenie (górne źródło)
Króćce do podłączenia układu grzewczego umieszczone są w górnej części pompy ciepła. Wymagane jest
zainstalowanie wszystkich niezbędnych urządzeń zabezpieczających, zaworów odcinających (jak najbliżej
pompy ciepła) oraz filtra zanieczyszczeń (w wyposażeniu podstawowym).
W instalacjach z zaworami termostatycznymi przy grzejnikach (lub obwodach instalacji podłogowej) należy
zastosować zawór nadmiarowy lub część termostatów całkowicie otworzyć (lub usunąć).

Podłączenie (podgrzewacz wody)
Na podłączeniu do podgrzewacza wody należy
zamontować niezbędną armaturę.
Jeżeli jest zainstalowana wanna „z bąbelkami” lub inne
znaczące urządzenie zużywające duże ilości ciepłej wody,
to pompę ciepła należy dodatkowo wyposażyć w
elektryczny podgrzewacz wody.
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Chłodzenie
Pompa ciepła może współpracować z klimakonwektorem,
dzięki czemu mamy możliwość chłodzenia pomieszczeń w
okresie letnim.
Aby zapobiec wykraplaniu się wody z powietrza należy
zaizolować termicznie wszystkie zimne przewody.
W przypadku dużego zapotrzebowania na chłodzenie należy
zastosować klimakonwektory z wanienką ociekową i
odprowadzeniem skroplin.

Odzysk ciepła z powietrza wentylacyjnego
Powietrze
usuwane
Ø160

Powietrze
wywiewne
Ø160

Instalacja może zostać wyposażona w moduł powietrza
wywiewanego FLM 30, przeznaczony do odzysku energii z
wentylacji.
Wszystkie zimne przewody należy zabezpieczyć przed
skraplaniem za pomocą izolacji.

Wejście
dolnego źródła
Wyjście
dolnego źródła

FIGHTER 1210
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Podłączenie

Charakterystyki pomp obiegowych układu grzewczego

FIGHTER 1210
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Podłączenie
Podczas testu na izolacyjność elektryczną
budynku należy odłączyć pompę ciepła od
napięcia.
Pompę ciepła należy podłączyć do listwy
przyłączeniowej (9) trójfazowej instalacji 400 V z
zerem i uziemieniem za pomocą skrzynki
rozdzielczej z bezpiecznikami.
FIGHTER 1210 nie jest wyposażony w wyłącznik
zasilania prądem. Należy zamontować go przed
instalacją.
Do zasilania pompy ciepła niezbędny jest
przydział mocy wg warunków technicznych.
Wszelkie prace związane z obsługą i
podłączeniami instalacji elektrycznej wymagają
nadzoru uprawnionego elektryka.
Jeżeli jest stosowane zabezpieczenie termiczne
(MCB) to powinno mieć charakterystykę
dopasowaną do silnika. Dane bezpieczników
podane są w „Specyfikacji technicznej”.

Fabryczna moc znamionowa
Pompa ciepła FIGHTER 1210 wyposażona jest fabrycznie w moduł elektryczny podłączony na moc 6 kW
(moc zainstalowana w fabryce FIGHTER 1210 – 4 kW to 3 kW). Możliwe jest połączenie przewodów
elektrycznych w taki sposób, że maksymalna moc modułu elektrycznego wyniesie 9 kW. Patrz „Schemat
obwodu”.

Podłączenie czujnika temperatury zewnętrznej
Zewnętrzny czujnik temperatury (15 należy zainstalować w
zacienionym miejscu na północnej lub północno-zachodniej ścianie
tak, aby nie był narażony na działanie promieniowania słonecznego.
Czujnik należy podłączyć za pomocą dwóch przewodów do wejść „7”
i „8” listwy przyłączeniowej (30) na płycie przekaźników (29).
Minimalny przekrój kabla nie może być mniejszy niż 0,4 mm2 przy
długości do 50 metrów.
Jeżeli kabel czujnika zewnętrznego biegnie blisko elektrycznych
przewodów zasilających, należy zastosować przewody osłonowe.

UWAGA!
Wszelkie prace związane z obsługą i podłączeniami
instalacji elektrycznej wymagają nadzoru uprawnionego
elektryka. Instalacja elektryczna i przewody muszą spełniać
wymogi obowiązujących przepisów.

Zewnętrzne sterowanie modułem elektrycznym
Sterowanie elektrycznym modułem elektrycznym modułem grzejnym realizowane jest przez
podłączenie jego do wejść 1 i 2 listwy przyłączeniowej (30).
Aby pozostawić możliwość korzystania z funkcji „Dodatkowa ciepła woda”, podłącz moduł
elektryczny do wejść 1 i 3 listwy przyłączeniowej (30).
Stopniowe odłączanie mocy dodatkowego dogrzewania elektrycznego odbywa się za
pośrednictwem ogranicznika mocy „EBV 200” po jego przyłączeniu do wejść 1 i 2 listwy
przyłączeniowej (30).
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Rozruch i regulacja

Przygotowanie
Przed włączeniem systemu należy sprawdzić czy instalacja dolnego źródła ciepła i układ grzewczy
(instalacja grzewcza i podłączenie do podgrzewacza ciepłej wody) są napełnione wodą i dokładnie
odpowietrzone. Należy też sprawdzić czy nie ma nieszczelności w rurociągach.

Napełnienie i odpowietrzenie instalacji dolnego źródła
Aby napełnić instalację dolnego źródła ciepła, należy zmieszać w stosunku około 30% płynu
niezamarzającego (np. glikol, etanol) do 70% wody, w otwartym zbiorniku i połączyć z pompą napełniającą
oraz przewodami zgodnie z załączonym schematem. Należy zamknąć zawór na rurze głównej między
połączeniami obsługowymi i napełniać kolektor poprzez przyłącze znajdujące się pod naczyniem wzbiorczym
(NK) (które należy zdemontować) do momentu, aż płyn nie zacznie wypływać z przewodu powrotnego.
Wówczas na panelu sterującym należy przeprowadzić następujące ustawienia:
Ustaw włącznik na 1.
Przejdź do menu 14 "Brine-pump, Add-drift" (pompa dolnego źródła ciepła, tryb modułu kotła
elektrycznego) w menu obsługi. Ustaw " Brine-pump " na 1 i wciśnij "Tryb pracy". Ustaw " Adddrift" (tryb modułu kotła elektrycznego) na 1 i wciśnij "Tryb pracy".
Przycisk „Tryb pracy”
Jeżeli wybierze się opcję "EB" (tylko
tryb kotła elektrycznego) pompy ciepła
nie można uruchomić. Pracuje zarówno
AVT – odwodnienie,
pompa dolnego źródła ciepła jak i
SÄV – zawór
pompa napełniająca. Płyn powinien
bezpieczeństwa,
krążyć w pojemniku mieszania do
NK – naczynie wzbiorcze
momentu,
aż
znikną
pęcherzyki
SF – filtr zanieczyszczeń
powietrza w płynie wypływającym z
BK/JK – kolektor
przewodu
powrotnego.
Należy
gruntowy
zatrzymać pompę dolnego źródła ciepła
przez ustawienie " Brine-pump " na "0".
Zatrzymaj pompę napełniająca i oczyść
filtr
zanieczyszczeń.
Następnie
ponownie
uruchom
pompę
należy
napełniającą.
Następnie
otworzyć zawór na rurze głównej
pomiędzy połączeniami obsługowymi
podczas pracy pompy napełniającej, w
celu usunięcia powietrza między
połączeniami. Wówczas należy zamknąć zawór na przewodzie powrotnym. System jest pod ciśnieniem (do
max. 3 bar) wytworzonym przez pompę napełniającą. Następnie należy zamknąć zawór w miejscu, gdzie
włączone jest naczynie wzbiorcze i zatrzymać pompę napełniającą.
Usunąć przewody do napełniania i ponownie zamontować naczynie wzbiorcze. Napełnić do około 3/4
objętości naczynia płynem niezamarzającym, następnie zamknąć zawór wlewowy i otworzyć zawór poniżej
naczynia. Ponowny wybór trybu zwykłego uzyskamy ustawiając "EB" na "0" w menu 14.

Napełnienie układu grzewczego
Napełniać układ grzewczy wodą, aż do osiągnięcia wymaganego ciśnienia, po czym odpowietrzyć system.
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Rozruch i kontrola
Ustaw włącznik na 1.
Sprawdź ustawienie komputera sterującego i dostosuj zapotrzebowanie na ciepło.
Przejdź do menu 14 "Brine-pump, Add-drift". Ustaw " Brine-pump " na 1 i wciśnij "Tryb pracy".
Ustaw " Add-drift" (tryb modułu kotła elektrycznego) na 1 i wciśnij "Tryb pracy".
Upewnij się czy pompy obiegów dolnego i górnego źródła są zalane, jeśli zajdzie taka potrzeba to
pomóż w ich rozruchu.
Przejdź do menu 4 "Brine In, Brine Out". Upewnij się, czy temperatura odczytywana przez czujnik
temperatury na wejściu do pompy ciepła jest zgodna z temperaturą możliwą do odebrania z
gruntu/skały.
Przejdź do menu 14 "Brine-pump, Add-drift". Ustaw " Add-drift" na 0, uruchomi się sprężarka.
Przejdź do menu 4 "Brine In, Brine Out". Odczytaj temperatury wejścia i wyjścia czynnika w dolnym
źródle ciepła. Gdy system osiągnie już równowagę, różnica temperatur powinna wynosić 2 - 5 OC.
Wyższa różnica oznacza zbyt mały przepływ czynnika. Niższa różnica oznacza zbyt duży przepływ
czynnika.
Szczególną uwagę należy zwrócić na poziom czynnika w dolnym źródle ciepła przed uruchomieniem
pompy ciepła. Czasami konieczne będzie uzupełnienie czynnika w instalacji.
Odczytaj temperatury czynnika układu grzewczego „WW-out” i „WW-in”. Różnica pomiędzy tymi
wartościami, w przypadku regulacji temperaturowej, powinna wynosić 6 – 10OC, kiedy pompa ciepła
podgrzewa czynnik grzejny bez dodatkowego źródła ciepła. Wyższa różnica może być skutkiem zbyt
niskiego przepływu czynnika.
Wypełnij tabelę obsługi na stronie 2.
Dopasuj ustawienia na komputerze sterującym do potrzeb budynku.

Regulacja, układ grzewczy
W początkowej fazie pracy pompy ciepła podgrzewana woda może oddawać powietrze, dlatego może
wystąpić konieczność przeprowadzenia odpowietrzenia instalacji. Jeżeli w pompie ciepła słychać bulgotanie,
cały system powinien być dodatkowo odpowietrzony. Gdy system jest stabilny (ciśnienie jest właściwe a
powietrze usunięte),można ustawić system automatycznej kontroli grzania na żądane wartości.

Regulacja, instalacja dolnego źródła ciepła
Sprawdzić poziom płynu w naczyniu wzbiorczym (85).Jeżeli poziom spadł, należy zamknąć zawór pod
naczyniem i dolać płynu przez wlot u góry naczynia. Po dolaniu, otworzyć zawór. W celu zwiększenia
ciśnienia w instalacji należy zamknąć zawór na doprowadzającej rurze głównej, podczas gdy pompa
instalacji dolnego źródła ciepła pracuje i naczynie wzbiorcze (NK) jest otwarte tak, aby płyn mógł być
pobierany z naczynia.

Opróżnienie podgrzewacza wody
Do opróżnienia podgrzewacza wody stosuje się zasadę „syfonu”, podłączając przewód elastyczny (wąż) do
wlotu zimnej lub do zaworu odwadniającego na przewodzie zimnej wody.
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Ustawienie automatycznego systemu sterowania ogrzewaniem

Ustawienie na podstawie
diagramów

Przesunięcie krzywej grzania -2

System automatycznego sterowania ogrzewaniem
FIGHTER 1210 jest oparty na pomiarach
temperatury zewnętrznej. Oznacza to, że
temperatura zasilania instalacji grzewczej jest
sterowna w zależności od aktualnej temperatury
zewnętrznej.
Związek pomiędzy temperaturą powietrza na
zewnętrz a temperaturą wody zasilającej
instalację grzewczą kontroluje komputer sterujący:
patrz „Sterowanie; Ustawienie automatycznego
systemu sterowania ogrzewaniem”.
Diagram jest zbudowany w oparciu o wartości
temperatury zewnętrznej i wody na zasilaniu
instalacji grzewczej. Gdy te dwie obliczeniowe
wartości „spotykają” się, można odczytać
nachylenie krzywej grzania.
Można wówczas ustawić pokrętło „Podwyższenie /
zmniejszenie ciepła” (przesunięcie krzywej grzania).
Zalecane ustawienia dla ogrzewania podłogowego
to –1, a dla systemu grzejnikowego –2.

Przesunięcie krzywej grzania 0

Przesunięcie krzywej grzania+2

FIGHTER 1210

Instrukcja dla instalatora

Rozmieszczenie elementów

* Tylko FIGHTER 1210 4 kW
** Oprócz FIGHTER 1210 4kW i 5 kW

FIGHTER 1210
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Rozmieszczenie elementów
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Schemat połączeń elektrycznych, 4 kW

Czerwone podł.
3 x 2 kW

Białe podł.
3 x 1 kW

FIGHTER 1210
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Schemat połączeń elektrycznych, 5 – 10 kW

Czerwone podł.
3 x 2 kW

Białe podł.
3 x 1 kW

Czerwone podł.
3 x 2 kW

Białe podł.
3 x 1 kW

FIGHTER 1210
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Schemat obwodu

* oprócz FIGHTER 1210, 5 kW

FIGHTER 1210

29

Instrukcja dla instalatora

30

Zestawienie elementów

3
4
5
6
7
8
9
10
11*
12*
13
14*
15
16
17
18
19
24
25
26
27
28
29
30
31
33
34
35
37
38
39
41
42
48
52
58
63
65
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
81
85
86
87
88
89
94
95
96
97**
100

Termostat roboczy, tryb zapasowy
Podłączenie instalacji dolnego źródła ciepła, wejście
Podłączenie instalacji dolnego źródła ciepła, wyjście
Listwa przyłączeniowa, pompy, zawór trójdrogowy
Połączenie obsługowe, wysokie ciśnienie
Włącznik 1 – 0 – R
Listwa przyłączeniowa, wejście zasilania elektrycznego
Stycznik, moduł elektryczny, stopień 1
Kondensator rozruchowy, sprężarka
Przekaźnik rozruchowy
Listwa przyłączeniowa, sterowanie sprężarki
Kondensator roboczy sprężarki
Czujnik temperatury zewnętrznej
Pompa obiegu grzewczego
Parownik
Skraplacz
Zawór trójdrogowy, obieg grzewczy/podgrzewacz wody
Moduł elektryczny 9 kW, przewody podłączone na 6 kW, (w 1210 – 4 kW, przewody na 3 kW)
Zabezpieczenie przed przegrzaniem, grzałka elektryczna
Ochrona silnika
Sprężarka
Wyłącznik ciśnieniowy
Karta przekaźnikowa z podłączeniem do sieci
Listwa przyłączeniowa, karta przekaźnikowa
Listwa przyłączeniowa
Wyłącznik wysokiego ciśnienia
Komputer sterujący z wyświetlaczem i czujnikiem
Pompa obiegowa dolnego źródła
Zewnętrzny wyłącznik kolektora, wyposażenie dodatkowe
Anoda (w przypadku zbiornika emaliowanego)
Reset, ochrona silnika
Wyłącznik niskiego ciśnienia
Połączenie obsługowe, niskie ciśnienie
Zawór rozprężny
Zawór bezpieczeństwa, strona dolnego źródła
Pokrywa (zbiornik emaliowany)
Filtr zanieczyszczeń
Filtr osuszający
Stycznik, moduł elektryczny, 2 stopień
Stycznik rozruchu sprężarki
Stycznik pracy sprężarki
Podłączenie zasilania układu grzewczego, ∅ 22 mm
Podłączenie powrotu układu grzewczego, ∅ 22 mm
Cyrkulacja ciepłej wody: zbiornik stal nierdzewna ∅ 15 mm; emalia G20
Zimna woda: zbiornik stal nierdzewna ∅ 22 mm; emalia G20
Ciepła woda: zbiornik stal nierdzewna ∅ 22 mm; emalia G20
Zawór odpowietrzający, podwójny płaszcz
Odwodnienie układu grzewczego
Zawór odpowietrzający
Filtr zanieczyszczeń, R20 gwint wewn.
Naczynie wzbiorcze instalacji dolnego źródła ciepła, R25, gwint zewn.
Czujnik temperatury, „Brine In”, wejście dolnego źródła ciepła
Czujnik temperatury, „Brine Out”, wyjście dolnego źródła ciepła
Czujnik temperatury ciepłej wody
Czujnik temperatury, „WW-out”, zasilanie obiegu grzewczego
Czujnik temperatury, „WW-in”, powrót obiegu grzewczego
Tabliczka znamionowa, numer seryjny
Tabliczka znamionowa, moduł chłodniczy
Ogranicznik prądu rozruchowego
Uszczelka przewodu zasilania prądem

*
**

Tylko FIGHTER 1210, 4kW
Oprócz FIGHTER 1210, 4 i 5 kW
FIGHTER 1210
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Wymiary i rozmieszczenie króćców przyłączeniowych

Z prawej strony pompy ciepła należy
zostawić wolne miejsce do prac
obsługowych.
Jeśli będzie podłączony FLM30, to
odległość FIGHTER 1210 od ściany
powinna wynosić 50 mm.
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Specyfikacja techniczna
J.m.

4

5

7

8,5

10

O

kW

4,8 / 1,0

6,0 / 1,3

8,8 / 1,9

10,3 / 2,2

11,7 / 2,5

O

kW

3,9 / 1,2

4,8 / 1,5

7,1 / 2,2

8,5 / 2,5

9,9 / 2,9

Moc
Moc otrzymana* /dostarczona, 0/35 C**
Moc otrzymana* /dostarczona, 0/50 C**

3x400 + N +PE 50 Hz

Napięcie

V

Prąd rozruchowy

A

42

30

30

30

30

Max. prąd roboczy, sprężarka

A

8,0 (1 faza)

3,6

5,5

6,7

7,9

Bezpiecznik, (z grzałką elektr. 6 kW)

A

16

16

16

20

20

Bezpiecznik, (z grzałką elektr. 9 kW)

A

25

20

20

25

25

Moc, pompa układu grzewczego

W

75

75

75

75

170

Moc, pompa dolnego źródła

W

130

130

170

170

250

Średnica podłączenia dolnego źródła

mm

28

Średnica podłączenia ukł. grzew.

mm

22

Wymagana wys. pomieszczenia

m

1950***

Pojemność podgrzewacza wody

l

160

Pojemność zewn. płaszcza

l

45

Maks. ciśnienie w podgrzewaczu

MPa

0,9 (9 bar)

Maks. ciśnienie w zewn. płaszczu

MPa

0,25 (2,5 bar)

Ilość czynnika chłodniczego (R407C)

kg

1,4

1,7

2,2

2,4

2,4

Przepływ czynnika w dolnym źródle

l/s

0,25

0,35

0,48

0,58

0,65

Opory przepływu w parowniku

kPa

22

21

23

23

19

Ciśn. pracy w inst. dolnego źródła

kPa

45

40

58

53

70

Maks. ciśnienie w inst. dolnego źródła

bar

Temp. pracy instalacji dolnego źródła

O

Przepływ czynnika w ukł. grzewczym

l/s

0,10

0,13

0,18

0,22

0,26

kPa

2,7

2,6

3,4

3,2

4,4

305

310

Opory przepływu w skraplaczu

3
-10 - +20

C

Max. temp. czynnika (zasil./powrót)

O

C

60 / 50

Ciśn. wył. wyłącznika ciśnieniowego

bar

24

bar

27

bar

-7

bar

1,5

Różnica ciśnienia, wyłącznik niskiego ciśnienia (LP)

bar

+1,5

Waga

kg

Ciśn. wył. wyłącznika ciśnieniowego, wysokie
ciśnienie (HP)
Różnica ciśnienia, wyłącznik wysokiego ciśnienia
(HP)
Ciśnienie wyłączenia wyłącznika ciśnieniowego,
niskie ciśnienie (LP)

280

285

300

*
Wyłącznie moc sprężarki
** Zgodnie z normą EN 225, wejście dolnego źródła ciepła / zasilanie obiegu grzewczego.
*** Ze zdemontowanymi nóżkami i połączeniami wysokość wynosi 1890 mm.
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Wyposażenie podstawowe

Naczynie wzbiorcze instalacji
dolnego źródła ciepła z zaworem
bezpieczeństwa

Rury przyłączeniowe
do kolektora z izolacją

Filtry zanieczyszczeń

Czujnik temperatury zewnętrznej

Obejmy

Złączki zaciskowe

Wyposażenie dodatkowe
Czujnik mocy EBV 200

Regulator pokojowy RT 20

Nr kat. 418 346

Moduł powietrza wywiewanego
FLM 30

Nr kat. 418 645

Czujnik poziomu NV 10
Nr kat 089 315

Nr kat. 089 268

Sterowanie pokojowe RG 20
Nr kat. 418 345
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Postępowanie przy nieprawidłowym działaniu

W przypadku nieprawidłowego działania lub zakłóceniach w pracy pompy ciepła, najpierw sprawdź
możliwe przyczyny według poniższych wskazówek:

Za niska temperatura lub brak ciepłej wody
Przyczyna:

Nastąpił duży rozbiór ciepłej wody.

Działanie:

Poczekaj aż podgrzewacz się ponownie naładuje.

Przyczyna:

Sprężarka i/lub grzałka elektryczna nie wytwarzają ciepła.

Działanie:

Sprawdź i wymień niesprawne bezpieczniki.

Przyczyna:

Ustawiono za niską temperaturę na komputerze sterującym (34).

Działanie:

Popraw ustawienia ciepłej wody „HW-start. Patrz „Ustawienia i informacje dostępne na
wyświetlaczu – menu 3”.

Przyczyna:

Zareagował bezpiecznik obwodu uziemienia.

Działanie:

Zresetuj bezpiecznik. Jeśli będzie dalej wyłączał się, wezwij elektryka.

Za niska temperatura w pomieszczeniu
Przyczyna:

Sprężarka i grzałka elektryczna nie wytwarzają ciepła.

Działanie:

Sprawdź i wymień niesprawne bezpieczniki.

Przyczyna:

Sprężarka nie chce się włączyć, ponieważ została odczytana zbyt mała wartość z krzywej
grzania.

Działanie:

Sprawdź i podwyższ pokrętłem „Podwyższenie / zmniejszanie ciepła” lub „Nachylenie
krzywej grzania”.

Przyczyna:
Działanie:

Sprężarka jest unieruchomiona po zadziałaniu wewnętrznego zabezpieczania przed
przegrzaniem.
Po jedno- lub dwugodzinowym ochłodzeniu nastąpi automatyczny restart.

Przyczyna:

Zareagował bezpiecznik obwodu uziemienia.

Działanie:

Zresetuj bezpiecznik. Jeśli będzie dalej wyłączał się, wezwij elektryka.

Za wysoka temperatura w pomieszczeniu
Przyczyna:

Niewłaściwe ustawienie „Nachylenia krzywej” i/lub pokrętła „Podwyższenie / zmniejszanie
ciepła”.

Działanie:

Popraw ustawienia.

UWAGA!
Zapisz i zachowaj numer seryjny produktu. Powołuj się na ten numer w kontaktach z NIBE.
689 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Jeżeli pomimo sprawdzenia według powyższych instrukcji działanie pompy ciepła jest wciąż
nieprawidłowe, wezwij instalatora.
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Alarmy
Świeci się lampka alarmowa i na wyświetlaczu wyświetla się tekst „HP/MS-alarm”.
Przyczyna:

Brak przepływu lub nieprawidłowy przepływ czynnika w obiegu grzewczym.

Działanie:

Sprawdź pompę obiegową (16). Otwórz wszystkie termostaty przy grzejnikach lub obwodach
ogrzewania podłogowego.
Po sprawdzeniu i usunięciu problemów z cyrkulacją, przełącz włącznik (8) w pozycję „0” i z powrotem w
pozycję „1”.
Jeśli lampka alarmowa wciąż się zapala z napisem „HP/MS-alarm”, oznacza to, że zareagowało
zabezpieczenie silnika z poniższych powodów:

Przyczyna:

Spadek fazy lub dłuższe problemy z siecią.

Działanie:

Sprawdź bezpieczniki.

Przyczyna:

Przeciążona sprężarka (27).

Działanie:

Wezwij wykwalifikowanego serwisanta.

Przyczyna:

Mechaniczna usterka w sprężarce (27).

Działanie:

Wezwij wykwalifikowanego serwisanta.

Przyczyna:

Usterka zabezpieczenia silnika (26).

Działanie:

Wezwij wykwalifikowanego serwisanta.

Przyczyna:

Uszkodzony bezpiecznik na karcie przekaźnikowej.

Działanie:

Wymień bezpiecznik.

Świeci się lampka alarmowa i na wyświetlaczu wyświetla się tekst „LP-alarm”.
Przyczyna:

Uruchamianie wychłodzonej instalacji..

Działanie:

Użyj trybu „Kocioł elektryczny”.

Przyczyna:

Nieprawidłowy przepływ lub brak przepływu w obiegu dolnego źródła na skutek słabego
odpowietrzenia, niskiego ciśnienia lub utworzenia się lodu w instalacji, (jeśli utworzył się lód,
pompa obiegowa (35) będzie rozgrzana).

Działanie:

Odpowietrz i dopełnij instalację. Odczekaj kilka godzin.

Przyczyna:

Problemy z działaniem obiegowej pompy dolnego źródła (35).

Działanie:

Sprawdź działanie pompy.

Przyczyna:

Niedobór czynnika chłodzącego lub inny problem z obiegiem chłodniczym.

Działanie:

Wezwij wykwalifikowanego serwisanta.

Przyczyna:

Zablokowany parownik na skutek zbyt małej proporcji czynnika niezamarzającego w
stosunku do wody.

Działanie:

Sprawdź punkt zamarzania czynnika w dolnym źródle.

Po inspekcji instalacji według powyższych porad, sprawdź na wyświetlaczu, czy różnica pomiędzy
wartościami „Brine In” i „Brine Out” wynosi 2 – 5 OC w czasie pracy sprężarki. (Patrz „ Sterowanie –
Ustawienia i informacje dostępne na wyświetlaczu”, menu 4).
Po sprawdzeniu i usunięciu problemów z cyrkulacją, przełącz włącznik (8) w pozycję „0” i z powrotem w
pozycję „1”.

UWAGA!
Zbyt częste resetowanie statusu błędu może spowodować przegrzanie się uzwojenia silnika..
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Postępowanie
owanie przy nieprawidłowym działaniu

Pomoc w starcie pompy obiegowej
Wyłącz pompę FIGHTER 1210 przestawiając
włącznik (8) w pozycję „0”.
odpowietrzenia
Otwórz przednią pokrywę.
Poluzuj śrubokrętem śrubkę odpowietrzenia na
pompie obiegowej, a następnie ją wykręć. Trzymaj ją
przy sobie na wypadek, gdyby woda zaczęła mocno
wyciekać.
Włóż delikatnie śrubokręt do pompy i z wyczuciem
obróć jej wirnikiem.
Wkręć z powrotem śrubkę odpowietrzenia na
miejsce.
Włącz pompę ciepła FIGHTER 1210 (włącznik (8) na pozycje „1”) i sprawdź czy pompa obiegowa
pracuje.
Śrubka

Normalnie pompa obiegowa powinna zacząć pracować równocześnie z włączeniem pompy FIGHTER 1210,
gdy włącznik przełączymy w pozycję „1”. Jeśli tak się nie stanie, bądźmy przygotowani na pomoc w starcie
pompy obiegowej za pomocą śrubokręta.

Odwadnianie, strona obiegu grzewczego
Zamknij zawory odcinające w obiegu grzewczym. Odkręć zawór odwadniający (76). Wycieknie mała ilość
wody. Żeby całkowicie opróżnić instalację, należy poluzować złączkę łączącą pompę ciepła z systemem
grzewczym, aby wpuścić powietrze do systemu. Woda będzie mogła teraz swobodnie zostać spuszczona.

Odwadnianie, strona dolnego źródła
Podczas prac związanych z instalacją kolektora, wymianą lub czyszczeniem pompy obiegowej, należy
zamknąć zawory odcinające instalacji dolnego źródła. Przewód pomiędzy pompą obiegową a parownikiem,
powinien być poluzowany lub odłączony w górnej części parownika. Koniec rury możemy włożyć do
niewielkiego pojemnika i opróżnić. Teraz poluzuj przyłącze wejścia dolnego źródła, aby wpuścić do obiegu
powietrze i całkowicie odwodnić stronę dolnego źródła pompy ciepła.
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Sprawdzenie anody rozpuszczalnej (tylko zbiornik emaliowany)
Sprawdź anodę po upływie 1 roku, a potem regularnie w stosunku do czasu pracy pompy ciepła.
Nowa anoda ma średnicę około 34 mm. Kiedy jej średnica zmniejszy się w najbardziej zużytym miejscu do
około 10 mm oznacza to, że została zużyta i musi być wymieniona. Jeżeli anoda nie wykazuje zużycia nawet
po kilku latach, poleca się przeprowadzić analizę wody, ponieważ może to być związane z niższą
przewodnością wody.

Wymiana anody rozpuszczalnej (tylko zbiornik emaliowany)
Anoda znajduje się w górnej części podgrzewacza
wody i jest przymocowana do górnej części pokrywy.
W celu wymiany anody postępuj zgodnie z
poniższymi wskazówkami:
Wyjmij bezpieczniki obwodu pompy ciepła.
Opróżnij podgrzewacz wody, patrz „Rozruch i
regulacja – Opróżnienie podgrzewacza
wody”.
Zdemontuj pokrywę (58) pokazaną na
ilustracji.
Zdemontuj kołnierz.
Wyjmij i wymień anodę usytuowaną w
kołnierzu.
Złóż wszystko postępując w odwrotnej
kolejności.

UWAGA!
Chroń wszystkie elektryczne i elektroniczne części przed zamoczeniem.
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