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1. Wstęp  

     Ta instrukcja przeznaczona jest dla użytkownika pompy ciepła i opisuje obsługę i sposób używania sterownika pompy ciepła typ 
WPC3.  

Wskazówki montażu i uruchomienia oraz konfiguracja opisane  są w innej instrukcji tj. instrukcji serwisanta. 

Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian bez zapowiedzi w związku z koniecznością stałego rozwoju 
produktu. 

Producent nie bierze na siebie odpowiedzialności za szkody wynikłe z pracy sterownika w innych urządzeniach technicznych. 
Instalowanie, zastosowanie , konserwacja nie są nadzorowane przez producenta sterownika. Błędne użycie, wadliwa instalacja, 
nieodpowiednie wykonawstwo może doprowadzić do szkód rzeczowych i narazić osoby trzecie na straty za  które producent 
sterownika nie odpowiada. Roszczenia nabywcy w szczególności roszczenia o odszkodowanie, utracone zyski lub inne straty 
majątkowe są wykluczone. 

Montaż sterownika może wykonywać tylko kwalifikowany personel. Należy spełnić wszystkie lokalne i krajowe przepisy 
dotyczące montażu. Nie otwierać urządzenia. Modyfikacje w urządzeniu może wykonać tylko producent. Odstępstwo od 
powyższych zaleceń grozi utratą gwarancji.  

Wyświetlacz czyścić miękką zwilżoną szmatką. Nie używać agresywnych środków czyszczących.  

 

 

2. Nawigacja 

W „widoku podstawowym” (patrz pun. 3) nacisnąć    pod napisem „Menu”. Naciskając    lub    

przesuwamy wyróżnienie (czarny pasek) na interesującą nas funkcję. Wejście w funkcję przez naciśnięcie     

pod napisem „OK” lub „Wahlen”.  Wyjście z funkcji przez naciśnięcie    pod napisem „Zuruck”. Kolejne 

naciśnięcie   pod napisem „Zuruck” to powrót do „widoku podstawowego”. Używając powyższych przycisków 

 można wchodzić i cofać się z kolejnych poziomów MENU sterownika.   Zwiększanie / zmniejszanie wartości  

zadanej lub  zmiana potwierdzenia JA / NEIN lub postawienie znaczka w kwadraciku lub zlikwidowanie jego 

dokonujemy   lub .  Nowe wartości ustawień zapamiętuje sterownik po naciśnięciu   pod napisem  

„Speichern”. 

 

 

 

NIE  WSZYSTKIE  OPISANE  W  TEJ  INSTRUKCJI  KOMUNI KATY  I  FUNKCJE  
WYSTĘPUJĄ ZAWSZE  I  W  KAŻDEJ  KONFIGURACJI   STEROWNIKA  
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3. „Widok podstawowy” w czasie pracy pompy ciepła. 

 
 

 

Wyświetlacz pokazuje : 

-aktualną godzinę 

-stan pracy pompy ciepła 

-znaczniki czarne wypełnione -  dany przycisk funkcyjny jest aktywny 

-Menu/Schemas opisuje aktualną funkcję przycisku znajdującego 

  się pod tymi napisami 

  

 

Stan pracy pompy ciepła : 

Temperatur erreicht- Temperatura osiągnięta – gdy w zbiorniku CO i CWU osiągnięta zostanie zadana temperatura 

Warmwasserladung WP- Nagrzewanie zbiornika CWU pompą ciepła 

Heizkreisladung WP- Nagrzewanie zbiornika CO pompą ciepła 

Anlaufverzogerung Warmwasserladung WP- Nagrzewanie zbiornika CWU pompą ciepła po zwłoce czasowej 

Anlaufverzogerung Heizkreisladung WP- Nagrzewanie zbiornika CO pompą ciepła po zwłoce czasowej 

Warmwasserld. alternative Speicher Max!- Nagrzewanie zbiornika CWU grzałką ( dodatkowym źródłem energii)   

                       powyżej maksymalnej temperatury pracy pompy ciepła. Przy dezynfekcji zbiornika CWU. 

Standby- Stan czuwania pompy ciepła. Pompa została wyłączna przyciskiem funkcyjnym   . Sterownik nie                
.              włącza nagrzewania zbiornika CWU i CO ale kontroluje temperatury (zewnętrzną, przemarzanie), stany     
.              awaryjne pompy ciepła (ciśnienie czynnika, zgodność faz itp.). Patrz też pun. 6    

Awarie pompy ciepła:  

Phasenfolge Storung- zmieniona kolejność faz, spadek napięcia, asymetria faz na zasilaniu pompy ciepła 

Deaktivierung EW- wyłącznik zewnętrzny pompy ciepła 

Kompressor Storung- uszkodzenie sprężarki 

ND(P) Storung- zbyt małe ciśnienie czynnika / presostat LO (niskiego ciśnienia) wstrzymuje pracę pompy ciepła 

HD(P) Storung- zbyt duże ciśnienie czynnika / presostat HI (wysokiego ciśnienia) wstrzymuje pracę pompy ciepła 

Motorschutz Storung- ochrona silnika sprężarki wstrzymuje pracę pompy ciepła  

Soledruck Storung- perturbacje z ciśnieniem solanki (dolnego żródła) 

Stromungswachter Storung- perturbacje z przepływem wody (górne źródło)   

Reset powy ższych bł ędów  - po usunięciu przyczyny przez serwis techniczny, wyłączyć i ponownie                                                                              
włączyć pompę ciepła wyłącznikiem głównym.   
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4. Schemat (Schemas) 

„Widok podstawowy” / nacisnąć    pod napisem „Schemas”. Wyjście to kolejne naciśnięcie . 

 
 

 

Wyświetlacz pokazuje : 

aktualne temperatury poszczególnych czujek w pompie ciepła 

numer przekaźnika przypisanego pompie obiegowej dolnego źródła ( K1)   

numer przekaźnika przypisanego sprężarce ( K2)   

 

 W czasie całego sezonu grzewczego warto kontrolować temp   
EE; EA; SG. Obniżenie w trakcie sezonu grzewczego wartości 
0,5*(EE+EA) < - 2 oC sugeruje zamarzanie dolnego źródła. 

 

Czujki temperatury w pompie ciepła : 

EE ( Energie Eintritt , czujka T1 )– temp glikolu/wody na wejściu do pompy ciepła ; 

EA ( Energie Austritt , czujka T2 ) – temp glikolu/wody na wyjściu z pompy ciepła ; 

SG ( Sauggas , czujka T3 ) – temp ssania czynnika chłodniczego na wejściu do sprężarki ;  

HG ( Heissgas , czujka T4) – temp tłoczenia czynnika chłodniczego na wyjściu ;  

RL ( Rucklauf , czujka T6) – powrót wody  do pompy ciepła ; 

VL ( Vorlauf , czujka T5) – wylot wody nagrzanej z pompy ciepła ; 

 

 

5. „Menu użytkownika”. 

„Widok podstawowy” / nacisnąć    pod napisem „Menu”. 

 
 

 

Wyświetlacz pokazuje dost ępne funkcje : 

-Messwerte / Info – wartości mierzone czujkami i informacje           (AA)  

-Benutzer-Einstellungen- ustawienia użytkownika                            (AB)  

-Service-Modus-  wejście do ustawień serwisowych , dostępne tylko dla  

  serwisu po wprowadzeniu odpowiedniego kodu                             (AC) 

 

 Poruszanie si ę po menu zgodnie z opisem w pun.   2. Nawigacja 
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Messwerte / Info  (AA) : /w tych funkcjach użytkownik może tylko odczytać temperatury, stany przekaźników itp./ 

   Warmepumpe – pompa ciepła   (AAA)  

   Warmwasser Ladung A – nagrzewanie zbiornika CWU (AAB)  

   Heizkreis-Ladung A – nagrzewanie zbiornika CO (AAC) 

   Warmwasser-Ladung SA– nagrzewanie zbiornika CWU dodatkowym źródłem (np. grzałka) (AAD) 

   Heizkreis-Ladung SA-  nagrzewanie zbiornika CO dodatkowym źródłem (np. grzałka) (AAE)   

   Heizkreis A- obieg grzewczy podłogi A (AAF) 

   Eingange- wejścia (AAG)  

   Ausgange- wyjścia (AAH) 

   Options Slot- wejścia kart rozszerzeń (AAI)  

   Ethernet- internet (AAJ) 

  Gerate Information- informacja o produkcie (AAK) 

Wchodząc w funkcje (AA..)  możemy TYLKO odczytywać wartości temperatur czujników T1 ... T12,aktualny stan 
przekaźników załączających elementy pompy ciepła K1 ... K10 (Ein- włączony / Aus- wyłączony),odczytać w 
Bereibsstunden-  ilości godzin załączenia przekaźników  w Anzahl Einschaltvorgange- ilość włączeń 
przekaźników  w sztukach, temperatury zadane , maksymalne. Są to funkcje informacyjne, użytkownik nic w nich 
nieustawia.  

Czujki temperatury : opis w pun 4 plus T12 – temp. na zewnątrz budynku, T7- temp w zbiorniku CWU,T11- temp w 
zbiorniku CO 

Przekaźniki:  K1- pompa dolnego źródła(glikolu), K2- sprężarka, K5- dodatkowe źródło ciepła (grzałka) , K6- zawór 
trójdrogowy, K7- pompa wodna ładująca , K8- pompa obiegu grzania A, K9- mieszacz obiegu grzania A    

 Benutzer-Einstellungen  (AB) :    / w tych funkcjach użytkownik może ustawiać wartości  /   

     Warmepumpe – pompa ciepła   (ABA )   [ funkcja niedostępna ] 

               Warmwasser Ladung A- Absenkung bei storung  □                                                                                                                                                                                               
Heizkreis Ladung A- Absenkung bei storung  □                                                                                
Warmwasser Ladung A- Absenkung bei storung  □                                                                                                                                                
Heizkreis Ladung A- Absenkung bei storung  □ 

                

     Warmwasser Ladung A – nagrzewanie zbiornika CWU (ABB) 

                Warmwasserladung   EIN    – włącza / AUS  - wyłącza nagrzewanie zbiornika CWU                                                               
Soll-Temperatur        40 oC  - do tej temp pompa ciepła nagrzewa wodę w zbiorniku CWU 
Wochenprogram        □        - program tygodniowy, postawienie tu znaczka otwiera menu z 3 programami    
.                                              czasowymi „Zeitfenster 1,2,3 Vorrang” umożliwiającymi zmianę temperatury 
.                                              w zbiorniku CWU w nastawionych przedziałach czasowych w dowolnych      
.                                              dniach tygodnia. Np. wyjeżdżając zawsze na sobotę i niedzielę można         
.                                              temperaturę wody obniżyć do np. 30 oC a przed powrotem wrócić do 40 oC     
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             __________________________________________________________________________________ 

              USTAWIENIE PROGRAMU TYGODNIOWEGO „Wochenprogram”:    stawiamy znaczek przy            

.           „Wochenprogram” /     lub   zaznaczamy  „Zeitfenster 1 Vorrang”/  naciskamy   pod                

.              „Wahlen” /   lub   ustawiamy nową zmienioną temperaturę /   lub    przechodzimy 

              na zegar START potem STOP , określamy godziny początku i końca okresu o  zmienionej temperaturze 

.             lub   zmieniamy czas ze skokiem co kwadrans / zapisujemy nowe  ustawienia naciskając 

              pod „Speichern”.  

                 __________________________________________________________________________________ 

       Heizkreis A- obieg grzewczy podłogi A (ABC) 

                Raumtemp      20.0 oC  - temp w pomieszczeniach poniżej której zaczyna się grzanie 

                 Wochenprogram        □        - program tygodniowy, postawienie tu znaczka otwiera menu z 3 programami    
.                                                              czasowymi „Zeitfenster 1,2,3 Vorrang” umożliwiającymi zmianę temperatury 
.                zasilania obiegu grzewczego w nastawionych przedziałach czasowych. Np. wyjeżdżając w weekendy      
.                można obniżyć temp. pomieszczenia o 2K (z Raumtemp = 20 oC do 18 oC)  (funkcję stosować dla                 
.                obiektów o małej pojemności cieplnej). Sposób ustawiania podobnie jak „Wochenprogram”  w                  
.                „Warmwasser Ladung A” – patrz wyżej 

                  Partybetrieb        □    [ funkcja niedostępna ]         

                  Temperaturabsenkung – nacisnąć  pod „Wahlen”- wejście w funkcje, „Absenkungtemperatur”16 oC,                 
.                                                         (zostawić tą wartość), do niej obniży się temperatura zadana w pomieszczeniu 
.                 w czasie ferii . Obniżenie to oszczędza energię ogrzewania domu. Poza okresem ferii wynosi  20 oC       

.                (wartość Raumtemp ustawiana w (ABC)) . W „Ferienprogram” ustawiamy EIN naciskając . W            

.                 otwartym menu ustawiamy godzinę i datę końca ferii tj. powrotu do domu „Ende der Ferien”. Najlepiej     

.                 ten koniec wyznaczyć pół dnia wcześniej przed powrotem by dom zdążył się nagrzać na nasz powrót     

.                od 16 oC (tryb oszczędzania) do 20 oC (tryb normalny). Zapis nowych danych- nacisnąć  pod            

.                „Speichern”. Obniżenie temperatury obowiązuje od teraz do wpisanego terminu końca ferii. 

        Uhr- zegar (ABD) -wchodząc w tę funkcje ustawiamy aktualny: 

                                  Zeit- Czas,                                                                                                                                                
.                                 Datum-  datę                                                                                                                                        
.                                 Wochentag- dzień tygodnia 

        Anzeige- wyświetlacz LCD (ABE) – ustawiamy  

                                  Spreche- język komunikacji (dostępny tylko niemiecki),                                                                                                                
.                                 Beluchtung- podświetlenie diodami                                                                                             .                                   
.                                 Leuchtdauer- czas trwania podświetlenia w minutach na wyświetlaczu 

         Ustawienia dokonujemy u żywając przycisków zgodnie z pun. 2 Nawigacja 
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Service-Modus  (AC) :    wejście do ustawień serwisowych, dostępne tylko dla  serwisu po wprowadzeniu kodu    

               

 

6. Klawisze funkcyjne 

Umożliwiają szybki dostęp niektórych funkcji z punktu 5. Poniższy rysunek przedstawia wygląd wyświetlacza                  
i klawisze funkcyjne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(a) - nacisnąć  / dla Heizungsanlage nacisnąć  lub   zmienia EIN-włączony na AUS-wyłączony lub         
.odwrotnie/ Spichern – zapisuje nową ustawioną wartość. Sterownik przechodzi w stan STANDBY. Patrz w pun 3.    

(b) -  wejście kodem dla ustawień serwisanta ( dla serwisu ). W to samo miejsce dojdziemy naciskając:  pod 
„Menu” / Service-Modus / OK  

(c)- nacisnąć  , wyświetla ułożoną chronologicznie listę błędów które wystąpiły w pompie ciepła / naciśnięcie  

 pod „Zuruck” to wyjście z tej listy 

  

(a)   Włącznik pompy        
ciepła Włącz / Wyłącz 

(d)  Ustawienia w 
zbiorniku CWU 

(b)   Wejście kodem do      .     
ustawień serwisanta     .       
( dla serwisu )  

(e)  Ustawienia 
ogrzewania 

(c)  Wyświetla listę 

błędów z datą i godz.  

np. :  niskie ciśnienie, 

wysokie ciśnienie, 

kolejność faz,  awaria 

sprężarki, przekroczona 

temp minim./maksim.   

gorącego gazu, temp  

minim/ maksim.  ssania, 

brak przepływu wody, 

ciśnienia solanki, 

wyłączenia, silnika 

zabezpieczenia, przerwy 

czujnika,zwarcie sensora 

 

(f)  Odczyty 
wszystkich 
mierzonych danych 
i stanów 
przekaźników 



 

 8

 

  (d)- nacisnąć  „ustawienia w zbiorniku CWU”. W to samo miejsce dojdziemy naciskając:  pod „Menu” /   

   Benutzer-Einstellungen/ Warmwasser-Ladung A / OK. Patrz pun. 5 (ABB)  

  (e)- nacisnąć  „ustawienia ogrzewania”. W to samo miejsce dojdziemy naciskając:  pod „Menu” /   

 .     Benutzer-Einstellungen/ Heizkreis A / OK. Patrz pun 5 (ABC)                                                                                                   

. (f)- nacisnąć   „odczyt”. W to samo miejsce dojdziemy naciskając:  pod „Menu” / Messwerte Info/ OK. 

______________________________________________________________________ 

 

DODATKOWE POJĘCIA WYSTĘPUJĄCE NA WYŚWIETLACZU STEROWNIKA : 

 

Max Vorlauf – maksymalna temperatura wody ogrzewanej VL ( mierzona czujką T5 , patrz pun. 4) którą może                       
.                     wyprodukować pompa ciepła. Jest to temp graniczna dla pompy ciepła. Przekroczenie jej wyświetla          
.                     komunikat o awarii.  

Aussen/Zuluft  lub  Aussentemp- temperatura na zewnątrz budynku. Mierzona czujką T12. Na jej podstawie sterownik   
.                     określa temperaturę zasilania obiegu grzewczego wyliczając ją z krzywej grzania. 

Speicher oben- temperatura w zbiorniku CWU (mierzona czujką T7) lub zbiorniku CO (mierzona czujką T11). 

Sollwert- temperatura zadana,  do tych wartości temperatur  pompa ciepła nagrzewa wodę w zbiorniku CWU i CO 

Alt. Speicher Max- maksymalna temperatura do której pompa ciepła nagrzewa wodę w zbiorniku CWU. Powyżej tej       
.                      temperatury grzeje już tylko grzałka (lub inne źródło ciepła). Np. przy okresowej dezynfekcji zbiornika        
.                      grzałka grzeje do 70 oC . 

Pumpe – pompa wodna (ładująca, obiegu grzewczego) lub glikolu (dolnego źródła) 

Ventil- zawór trójdrogowy 

Elektroeinsatz- grzałka biwalentna 

Sollwert Ladung- temp wyliczana z krzywej grzania obiektu dla temp zewnętrznej mierzonej czujką T12( w Heizkreis A-  
.                       obiegu grzewczym A) 

Sollwert Raum- temp w pomieszczeniu od której zaczyna się jego ogrzewanie 

Temperaturabsenkung- redukcja temperatury np. w czasie programu ferie przy obniżeniu temp pomieszczeń 

____________________________________________________________________________________________   

 

 

                                                                                                                                      


