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Prosimy o dokładne przestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa w celu
wykluczenia ryzyka utraty zdrowia oraz powstania szkód materialnych.

Objaśnienia do wskazówek bezpie-
czeństwa

Niebezpieczeństwo
Ten znak ostrzega przed niebez-
pieczeństwem zranienia.

! Uwaga
Ten znak ostrzega przed stratami
materialnymi i zanieczyszcze-
niem środowiska.

Wskazówka
Tekst oznaczony słowem Wskazówka
zawiera dodatkowe informacje.

Przeznaczenie

Niniejsza instrukcja skierowana jest
wyłącznie do wykwalifikowanego perso-
nelu.
■ Prace na podzespołach elektrycznych

mogą być wykonywane tylko przez
wykwalifikowany personel.

■ Pierwsze uruchomienie powinien
przeprowadzić sprzedawca urządze-
nia lub wyznaczona przez niego osoba
wykwalifikowana.

Przepisy

Podczas prac należy przestrzegać
■ przepisów bezpieczeństwa i higieny

pracy,
■ ustawowych przepisów o ochronie

środowiska,

■ przepisów zrzeszeń zawodowo-ubez-
pieczeniowych,

■ stosownych przepisów bezpieczeń-
stwa DIN, EN, DVGW, TRGI, TRF i
VDE
a ÖNORM, EN i ÖVE
c SEV, SUVA, SVTI i SWKI

Prace przy instalacji

■ Odłączyć instalację od napięcia elek-
trycznego (np. za pomocą oddziel-
nego bezpiecznika lub wyłącznika
głównego) i sprawdzić brak napięcia w
obwodach.

■ Zabezpieczyć instalację przed przy-
padkowym włączeniem.

! Uwaga
Wyładowania elektrostatyczne
mogą doprowadzić do uszkodze-
nia podzespołów elektronicz-
nych.
Przed rozpoczęciem prac należy
dotknąć uziemionych obiektów,
np. rur grzewczych i wodociągo-
wych, w celu odprowadzenia
ładunków statycznych.

Prace naprawcze

! Uwaga
Naprawianie podzespołów speł-
niających funkcje zabezpiecza-
jące zagraża bezpieczeństwu
eksploatacji instalacji.
Uszkodzone części muszą być
wymienione na oryginalne części
firmy Viessmann.

Wskazówki bezpieczeństwa

Wskazówki bezpieczeństwa
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Elementy dodatkowe, części
zamienne i szybkozużywalne

! Uwaga
Części zamienne i szybkozuży-
walne, które nie zostały spraw-
dzone wraz z instalacją, mogą
zakłócić jej prawidłowe funkcjo-
nowanie. Montaż nie dopuszczo-
nych elementów oraz nieuzgod-
nione zmiany konstrukcyjne
mogą obniżyć bezpieczeństwo
pracy instalacji i spowodować
ograniczenie praw gwarancyj-
nych.
Stosować wyłącznie oryginalne
części zamienne firmy
Viessmann lub części przez tę
firmę dopuszczone.

Wskazówki bezpieczeństwa

Wskazówki bezpieczeństwa (ciąg dalszy)
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! Uwaga
Pomieszczenie techniczne
powinno być suche i zabezpie-
czone przed mrozem.
Zapewnić temperaturę otoczenia
w zakresie od 0 do 35ºC.

! Uwaga
Przestrzegać dopuszczalnego
obciążenia podłoża.
■ Masa całkowita napełnionego

pojemnościowego podgrzewa-
cza wody:

BWT 106 432 kg
BWT 108 432 kg
BWT 110 439 kg
 

■ Aby uniknąć rezonansu aku-
stycznego, nie ustawiać urzą-
dzenia na drewnianych stro-
pach (np. na poddaszu).

■ Wypoziomować urządzenie.
W przypadku wyrównywania
nierówności podłoża za
pomocą nóżek regulacyjnych
(maks. 10 mm), należy równo-
miernie rozłożyć obciążenie na
wszystkie nóżki.

Minimalna kubatura pomieszczenia
Przestrzegać wymaganej minimalnej
kubatury pomieszczenia wg
DIN EN 378, patrz Viessmann „Doku-
mentacja projektowa pomp ciepła”.

Minimalne odległości

Przykład instalacji

Ustawić schemat instalacji 2 (patrz
strona 84)
■ 1 obieg grzewczy instalacji ogrzewa-

nia podłogowego bez mieszacza (A1)
■ Podgrzew wody użytkowej ze zinte-

growanym podgrzewaczem pojem-
nościowym wody

Wskazówka
Niniejszy schemat jest podstawowym
przykładem bez urządzeń odcinających
i zabezpieczających. Nie zastąpi on
fachowego projektowania w miejscu
eksploatacji.

Informacje ogólne

Ustawienie
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Objaśnienia dot. oznaczenia styków elektrycznych

Przykład:
„2/211.2” na poz. oR Przyłącze pompy wtórnej za pośrednictwem czujnika tempe-
ratury jako ogranicznika temperatury maksymalnej w instalacji ogrzewania podłogo-
wego (w szeregu):
Czujnik temperatury przyłącza się na poz. 2 (regulator)/listwa zaciskowa 211 .
Zacisk 2
Pozostałe dane dot. przyłączy elektrycznych, patrz rozdział „Przegląd płytek instala-
cyjnych i możliwości przyłączeniowych” od strony 126.

Poz. Oznaczenie
 Wytwornica ciepła
1 Kompaktowa pompa ciepła
2 Regulator pompy ciepła
3 Czujnik temperatury zewnętrznej

Informacje ogólne

Przykład instalacji (ciąg dalszy)
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Poz. Oznaczenie
4 Przepływowy podgrzewacz wody grzewczej, 9 kW (wyposażenie dodat-

kowe)
6 Pompa wtórna
qW Mały rozdzielacz z armaturą zabezpieczającą
qE Naczynie zbiorcze
qT Pompa pierwotna
 Obieg pierwotny
wP Pakiet wyposażenia dodatkowego obiegu solanki
wQ Czujnik ciśnienia obiegu pierwotnego
wW Rozdzielacz solanki do sond gruntowych/kolektorów gruntowych
wU Sonda gruntowa/kolektor gruntowy
 Podgrzew wody użytkowej
eU Pompa cyrkulacyjna wody użytkowej (wyposażenie dodatkowe)
 Bezpośredni obieg grzewczy A1
oP Obieg grzewczy instalacji ogrzewania podłogowego
oQ Zdalne sterowanie Vitotrol 200 (wyposażenie dodatkowe)
oW Zawór przelewowy
oR Czujnik temperatury jako ogranicznik temperatury maksymalnej w instalacji

ogrzewania podłogowego

Konieczne wyznaczenie parametrów
Parametr Ustawienie
„Definicja instalacji”  
■ „Schemat instalacji 7000” „2”
Do wyposażenia dodatkowego (jeżeli jest
dostępne):

 

Pompa cyrkulacyjna wody użytkowej Ustawianie czasów łącze-
niowych (patrz instrukcja
obsługi)

„Obieg grzewczy A1”  
■ „Zdalne sterowanie 2003” „1”
„Ogrzewanie elektryczne”  
■ „Podgrz. przepł. wody grzew. 7900” „1”

Informacje ogólne

Przykład instalacji (ciąg dalszy)
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W celu ustawienia można zdjąć moduł
podgrzewacza (patrz od strony 12).
Dodatkowo można wymontować moduł
pompy ciepła (patrz strona 17).

! Uwaga
Unikać uszkodzeń urządzenia
podczas transportu.
Nie obciążać górnej i przedniej
ściany oraz ścian bocznych.

! Uwaga
Mocne pochylenie sprężarki w
pompie ciepła może spowodo-
wać uszkodzenie urządzenia.
Podczas wnoszenia i ustawiania
nie przechylać pompy ciepła pod
kątem większym niż 45°.

Prace montażowe

Otwieranie i rozdzielanie pompy ciepła
54
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Zdejmowanie modułu podgrzewacza

3.

1.

5.

4.

2x

2.

Prace montażowe

Otwieranie i rozdzielanie pompy ciepła (ciąg dalszy)
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9.

6.

X3
sG
sH
lJ
aYH7.

4x

8.

2x
400 V 230 V

2x

10.

Prace montażowe

Otwieranie i rozdzielanie pompy ciepła (ciąg dalszy)
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12.

2x
13.

2x

15. 16.

11.

14.

17.

Prace montażowe

Otwieranie i rozdzielanie pompy ciepła (ciąg dalszy)
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4x

18.

21.

4x

6x

20. 2x

19.

Prace montażowe

Otwieranie i rozdzielanie pompy ciepła (ciąg dalszy)
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25.

2x

23.24.

4x

22.

Prace montażowe

Otwieranie i rozdzielanie pompy ciepła (ciąg dalszy)
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Demontaż modułu pompy ciepła

1.

4.

kK

aYH
sH

3.
1.

5.

2.

6.

Prace montażowe

Otwieranie i rozdzielanie pompy ciepła (ciąg dalszy)
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7.

9. 4x

2x

8.

sH
kK
aYH

?
aJ

10.

11.

4x

12.

Prace montażowe

Otwieranie i rozdzielanie pompy ciepła (ciąg dalszy)
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Montaż i wymagane powierzchnie uszczelnienia

A

1. Montować moduł pompy ciepła w
odwrotnej kolejności do czynności
opisanych na stronie  17.
Przy przepustach rurowych należy
uważać na prawidłowe osadzenie
tulejek przelotowych A.
W razie potrzeby uszczelnić tulejki
przelotowe A przy pomocy taśmy
klejącej.

2. Moduł podgrzewacza zakładać
wykonując czynności w odwrotnej
kolejności do opisu na stronie  12.

! Uwaga
Utworzyć szczelne połącze-
nia hydrauliczne między
modułem pompy ciepła a
modułem podgrzewacza.
Zwrócić uwagę na prawidłowe
osadzenie elementu mocują-
cego C (patrz rysunek poni-
żej).

! Uwaga
Aby zapobiec szkodom powo-
dowanym przez kondensat i
duży hałas,
szczelnie zamknąć drzwi
regulatora.

Wskazówka
Mata dźwiękochłonna sprawia, że
zamknięte drzwi regulatora lekko
odstają.

! Uwaga
Zamknąć urządzenie w spo-
sób zapewniający dźwięko-
szczelność oraz szczelność
dyfuzyjną.
Taśma uszczelniająca osłony
boczne musi szczelnie przyle-
gać do powierzchni uszczel-
nienia B obudowy.

Prace montażowe

Otwieranie i rozdzielanie pompy ciepła (ciąg dalszy)
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B B

C

Ustawianie pompy ciepła

Ustawić pompę ciepła zgodnie z danymi
na stronie 8.

Zdejmowanie zabezpieczenia transportowego

! Uwaga
Nieusunięte zabezpieczenia
transportowe
prowadzą do powstania wibracji i
dużego hałasu.

Prace montażowe

Otwieranie i rozdzielanie pompy ciepła (ciąg dalszy)
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4.

1.

3.
2.

2x

2x

Prace montażowe

Ustawianie pompy ciepła (ciąg dalszy)
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Przegląd przyłączy

F

G

H

K

E

DCBA A Otwór na przewody niskiego napię-
cia < 42 V

B Ciepła woda użytkowa
C Cyrkulacja
D Otwór na przewody 230 V
E Zimna woda
F Powrót obiegu pierwotnego (wylot

solanki pompy ciepła)
G Zasilanie obiegu pierwotnego (wlot

solanki pompy ciepła)
H Zasilanie wodą grzewczą
K Powrót wody grzewczej

Prace montażowe

Podłączenie hydrauliczne

54
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Podłączanie obiegu pierwotnego/wtórnego

4x

4x

2.

1.

A

B

A Dołączone proste elementy rurowe
B Kolana rurowe z zestawu przyłącze-

niowego obiegu pierwotnego/wtór-
nego (wyposażenie dodatkowe,
patrz oddzielna instrukcja mon-
tażu)

Podłączanie obiegu pierwotnego

! Uwaga
Zastosowane podzespoły muszą
być odporne na czynnik grzew-
czy.
Nie stosować ocynkowanych
przewodów.

1. Obieg pierwotny wyposażyć w
naczynie zbiorcze i zawór bezpie-
czeństwa (zgodnie z normą
DIN 4757).

Prace montażowe

Podłączenie hydrauliczne (ciąg dalszy)

54
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Wskazówka
■ Naczynie zbiorcze musi posiadać

zezwolenie zgodnie z DIN 4807.
Przepony naczynia zbiorczego i
zaworu bezpieczeństwa muszą
być dostosowane do czynnika
grzewczego.

■ Wyloty przewodów wyrzutowych i
odpływowych należy umieścić w
zbiorniku o pojemności wystarcza-
jącej na pomieszczenie maks.
objętości rozszerzonego czynnika
grzewczego.

2. Wszystkie przepusty na przewody
należy przeprowadzić przez zaizolo-
wane i dźwiękoszczelne ściany.

3. Przewody w budynku muszą zostać
szczelnie zaizolowane termicznie
przed dyfuzją pary.

4. Podłączyć przewody obiegu pierwot-
nego do pompy ciepła:
Za pomocą dołączonych prostych
elementów rurowych
lub
Za pomocą zestawu przyłączenio-
wego obwodu pierwotnego/wtórnego
(zestaw do wyposażenia dodatko-
wego z giętymi elementami ruro-
wymi)

Instrukcja montażu zestawu
przyłączeniowego

Podłączanie obiegu wtórnego

FE

D C

Dołączona armatura zabezpieczająca

C Manometr
D Przyłącze G1
E Odpowietrznik automatyczny
F Zawór bezpieczeństwa

1. Podłączyć przewody obiegu wtór-
nego do pompy ciepła:

! Uwaga
Wykonać szczelne połącze-
nia hydrauliczne po stronie
obiegu pierwotnego i wtór-
nego.
W przypadku przepustów
rurowych zwrócić uwagę na
prawidłowe osadzenie tulejek
przelotowych (w razie
potrzeby uszczelnić taśmą,
patrz strona 19).

Prace montażowe

Podłączenie hydrauliczne (ciąg dalszy)
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2. Zamontować dołączoną armaturę
zabezpieczającą:
Do dostarczonego przez inwestora
przewodu na powrocie wody grzew-
czej
lub
do zestawu przyłączeniowego
obiegu pierwotnego/wtórnego (wypo-
sażenie dodatkowe)

Instrukcja montażu zestawu
przyłączeniowego

3. Napełnić i odpowietrzyć obieg
wtórny.

4. Zaizolować termicznie przewody
wewnątrz budynku.

Wskazówka
■ W obiegi grzewcze instalacji ogrzewa-

nia podłogowego należy wbudować
czujnik ograniczający temperaturę
maksymalną ogrzewania podłogo-
wego (inwestor).

■ Zapewnić minimalny przepływ obję-
tościowy, np. przy pomocy zaworu
przelewowego (patrz Dane tech-
niczne, strona 151).

■ Obieg wtórny musi być wyposażony w
naczynie zbiorcze (inwestor).

Podłączanie obiegu solarnego

Przyłączyć obieg solarny w miejscu eks-
ploatacji.

Podłączenie elektryczne

Dalsze wskazówki, przegląd przyłączy
elektrycznych oraz bardziej szczegó-
łowe dane dot. płytek instalacyjnych,
patrz od strony 126.

Niebezpieczeństwo
Uszkodzona izolacja przewodów
może spowodować uszkodzenia
urządzenia i obrażenia ciała.
Przewody ułożyć tak, aby nie sty-
kały się z częściami silnie
nagrzewającymi się, wibrującymi
lub o ostrych krawędziach.

Niebezpieczeństwo
Nieprawidłowo wykonane oka-
blowanie może prowadzić do nie-
bezpiecznego porażenia prądem
oraz do uszkodzenia urządzeń.
■ Przewody 230 V i przewody

niskiego napięcia połączyć w
osobne wiązki.

■ Zdjąć izolację przewodów na
możliwie najkrótszym odcinku,
tuż przed zaciskami przyłącze-
niowymi i połączyć w wiązki bli-
sko zacisków.

■ Zamocować przewody opa-
skami mocującymi.

Prace montażowe

Podłączenie hydrauliczne (ciąg dalszy)
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W razie usterki, np. przerwania
jednego z przewodów, eliminuje
to możliwość dostania się prze-
wodów do sąsiedniego zakresu
napięcia.

Wymagane długości przewodów:
400/230 V~ 1700 mm plus odstęp od

ściany
< 42 V 1500 mm plus odstęp od

ściany

Wskazówka
Przyłącze elektryczne sprężarki
400/230 V~ jest zabezpieczone przed
dotknięciem za pomocą osłony dłoni.
Osłona dłoni może (w razie potrzeby)
zostać zaplombowana ze względu na
blokadę ZE (patrz strona 31).

400/230 V

< 42 V

< 42 V

400/230 V

Wskazówka
Wysokość wypustu ściennego na przewody elektryczne: 1850 mm (patrz „dokumen-
tacja projektowa pomp ciepła”)

Prace montażowe

Podłączenie elektryczne (ciąg dalszy)
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Niebezpieczeństwo
Nieprawidłowo wykonane insta-
lacje elektryczne mogą prowa-
dzić do porażenia prądem oraz
do uszkodzenia urządzeń.

Przyłącze elektryczne i zabezpie-
czenia (np. układ FI) wykonać
zgodnie z następującymi przepi-
sami:
■ IEC 60364-4-41
■ Przepisy VDE (Niemcy)
■ Techniczne Warunki Przyłą-

czeniowe lokalnego zakładu
energetycznego (ZE)

■ Przewód zasilający regulatora
zabezpieczyć bezpiecznikiem
maks. 16 A.

Niebezpieczeństwo
Jeżeli podzespoły instalacji nie
zostały uziemione, w razie
uszkodzenia instalacji elektrycz-
nej istnieje ryzyko porażenia prą-
dem.
Urządzenie oraz przewody
rurowe muszą być połączone z
uziemieniem budynku.

Wyłączniki do nieuziemionych prze-
wodów
■ Wyłącznik główny (jeżeli jest

dostępny) musi jednocześnie odłą-
czyć od zasilania wszystkie nieuzie-
mione przewody, rozwierając styk na
minimum 3 mm.

■ Jeżeli wyłącznik główny nie został
wbudowany, wszystkie nieuziemione
przewody muszą być odłączane od
zasilania przez zainstalowane wstęp-
nie przełączniki zabezpieczenia prze-
wodów o min. rozwarciu styku wyn.
3 mm.

Niebezpieczeństwo
Nieprawidłowe podłączenie żył
może spowodować poważne
obrażenia i doprowadzić do
uszkodzenia urządzenia.
Nie zamieniać żył „L” i „N”.

Prace montażowe

Przyłącze elektryczne
54
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Ogólne informacje dotyczące przyłącza elektrycznego

Wskazówki dot. przyłącza elektrycz-
nego sprężarki
■  

! Uwaga
Nieprawidłowa kolejność faz
może spowodować uszkodze-
nie urządzenia.
Przyłącze elektryczne sprę-
żarki wykonać tylko zgodnie z
podaną kolejnością faz (patrz
zaciski przyłączeniowe), z pra-
woskrętnym polem wirują-
cym.

 
■ Jeżeli zamontowany jest łagodny roz-

rusznik pełnookresowy (patrz
tabliczka znamionowa), bezpieczniki
zasilania sprężarki muszą posiadać
charakterystykę Z.

■ Jeżeli sprężarka i/lub podgrzewacz
przepływowy wody grzewczej (wypo-
sażenie dodatkowe) jest uruchomiony
w taryfie niskiej (blokada przez ZE),
dla sygnału blokady ZE od szafy licz-
nika do regulatora należy poprowadzić
dodatkowy przewód (np.
NYM 3 x 1,5 mm2).

Wskazówki dot. przyłącza sieciowego
regulatora
■ Przyłącze elektryczne regulatora

może posiadać bezpieczniki o maks.
wartości 16 A.

■ Dla wyposażenia dodatkowego i pod-
zespołów zewnętrznych, które nie są
przyłączone do regulatora, zaleca się
wykonanie przyłącza elektrycznego
do tego samego bezpiecznika, a przy-
najmniej do bezpiecznika o fazach
identycznych z regulatorem.
Podłączenie do tego samego bez-
piecznika zwiększa bezpieczeństwo w
przypadku odłączenia od sieci. Należy
przy tym uwzględnić pobór prądu
przez przyłączone odbiorniki (patrz
strona 151).

■ Przyłącze elektryczne regulatora
(3 x 1,5 mm2) oraz przewód sygnału
blokady ZE można złączyć w 5-żyło-
wym przewodzie. Przestrzegać tech-
nicznych przepisów ZE dotyczących
przyłączy.

Prace montażowe

Przyłącze elektryczne (ciąg dalszy)
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Wskazówki dotyczące ZE
■ Istnieje możliwość uzgodnienia z

Zakładem Energetycznym różnych
taryf zasilania obwodów obciążenio-
wych.

■ Zasilanie układu regulacyjnego/elek-
tronicznego nie może być blokowane
przez ZE; w takim przypadku nie
można stosować taryf.

■ Przyporządkowanie blokady dostawy
prądu przez ZE (do sprężarki i/lub
przepływowego podgrzewacza wody
grzewczej) ustawiane jest przez
rodzaj przyłącza oraz poprzez usta-
wienie na regulatorze (patrz
strony 31, 105). W Niemczech blo-
kada zasilania sieciowego ograni-
czona jest maks. do
3 razy na 2 godziny w ciągu dnia
(24 h).

Zasilające przewody elektryczne

Można wyróżnić 3 układy przyłącza elek-
trycznego z 3 przewodami zasilającymi:

Prace montażowe

Przyłącze elektryczne (ciąg dalszy)
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Vitocal 222-G, 400 V~

B

C

A

400 V~ 3/PE

400 V~ 3/N/PE

230 V~ 1/N/PE

A Przyłącze elektryczne regulatora
B Przyłącze elektryczne sprężarki
C Przyłącze elektryczne przepływo-

wego podgrzewacza wody grzew-
czej (wyposażenie dodatkowe,
patrz oddzielna instrukcja mon-
tażu)

Vitocal 222-G, 230 V~

B

C

A230 V~ 1/N/PE

230 V~ 1/N/PE

230 V~ 1/N/PE

A Przyłącze elektryczne regulatora
B Przyłącze elektryczne sprężarki
C Przyłącze elektryczne przepływo-

wego podgrzewacza wody grzew-
czej (wyposażenie dodatkowe,
patrz oddzielna instrukcja mon-
tażu)

Przyłącze elektryczne regulatora (230 V~)

L1X3.18
NX2.1
?X1.1

A

1/N/PE
230 V/50 Hz

A Zaciski sieciowe na 3-rzędowych
listwach zaciskowych (patrz
strona 132)

Wskazówka
To przyłącze nie może zostać zabloko-
wane.

■ Zabezpieczenie maks. 16 A
■ Taryfa zwykła (taryfa niska przy wyłą-

czaniu niemożliwa)
■ Zalecany przewód: 3 x 1,5 mm2

Prace montażowe

Przyłącze elektryczne (ciąg dalszy)
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Przyłącze elektryczne sprężarki (400/230 V~)

Vitocal 222-G, 400 V~

L1

A
?

3/PE
400 V, 50 Hz

?

L2
L3
N

L1
L2
L3

Vitocal 222-G, 230 V~

L1
L1
N
N
?
?

1/N/PE
230V/50 Hz

L1

N

?

A

A Zaciski sieciowe sprężarki za
osłoną dłoni (patrz strona 126).

■ Zabezpieczenie zgodnie z mocą sprę-
żarki (patrz dane techniczne,
strona 151/tabliczka znamionowa).
W przypadku urządzeń z łagodnym
rozrusznikiem pełnookresowym, pod-
łączone wstępnie bezpieczniki muszą
posiadać charakterystykę Z

■ Możliwość zastosowania taryfy niskiej
i blokady ZE.

■ Przy korzystaniu z taryfy niskiej z blo-
kadą ZE wyznaczenie parametrów nie
jest konieczne. W czasie blokady
sprężarka jest wyłączana.

■ Zalecany przewód dla Vitocal 222-G,
400 V~: 5 x 2,5 mm2

Zalecany przewód dla Vitocal 222-G,
230 V~: 3 x 4 mm2 dla przewodów o
długości do 20 m, w przypadku prze-
wodów o długości > 20 m wymagany
jest przewód o większym przekroju.

Zasilanie sieciowe z blokadą ZE

Blokada dostawy prądu przez ZE bez
rozdzielenia obciążenia ze strony
inwestora

Sygnał blokady ZE przyłącza się bezpo-
średnio w regulatorze. Przy aktywnej
blokadzie dostawy prądu przez ZE sprę-
żarka wyłączana jest „twardo”.
Ustawienie parametru „Stopień blo-
kady ZE” decyduje o tym, czy podgrze-
wacz przepływowy wody grzewczej
(wyposażenie dodatkowe) pozostaje
uruchomiony, oraz o stopniu jego uru-
chomienia (patrz strona 105).

Wskazówka
Przestrzegać technicznych warunków
przyłączeniowych odpowiedniego
zakładu energetycznego (ZE).

Prace montażowe

Przyłącze elektryczne (ciąg dalszy)
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Vitocal 222-G, 400 V~

X3.7

X3.6 CB

A

HD

F

E

5 43

3

44

3

3/N3/N

≈

4
G

kWhkWh

Widok bez bezpieczników i przełączników zabezpieczających FI.

A Regulacja (podłączenie na listwach
zaciskowych, patrz strona 132)

B Przepływowy podgrzewacz wody
grzewczej (wyposażenie dodat-
kowe)

C Sprężarka
D Licznik taryfy wysokiej

E Odbiornik sterowania okrężnego
(styk otwarty: blokada aktywna)

F Bezpiecznik wstępny odbiornika
sterowania okrężnego

G Zasilanie systemu TNC
H Licznik taryfy niskiej

Prace montażowe

Przyłącze elektryczne (ciąg dalszy)

54
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Vitocal 222-G, 230 V~

X3.7

X3.6 CB

A

HD

F

E

7 33

1/N1/N

≈

G

kWhkWh

Widok bez bezpieczników i przełączników zabezpieczających FI.

A Regulacja (podłączenie na listwach
zaciskowych, patrz strona 132)

B Przepływowy podgrzewacz wody
grzewczej (wyposażenie dodat-
kowe)

C Sprężarka
D Licznik taryfy wysokiej

E Odbiornik sterowania okrężnego
(styk otwarty: blokada aktywna)

F Bezpiecznik wstępny odbiornika
sterowania okrężnego

G Zasilanie systemu TNC
H Licznik taryfy niskiej

Prace montażowe

Przyłącze elektryczne (ciąg dalszy)
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Blokada dostawy prądu przez ZE z
rozdzieleniem obciążenia ze strony
inwestora

Sygnał blokady ZE przyłącza się do
dostarczonego przez inwestora stycz-
nika zasilania sieci w taryfie niskiej i w
regulatorze. Przy aktywnej blokadzie
dostawy prądu przez ZE sprężarka i
podgrzewacz przepływowy wody grzew-
czej (wyposażenie dodatkowe) wyłą-
czane są „twardo”.

Wskazówka
Przestrzegać technicznych warunków
przyłączeniowych odpowiedniego
zakładu energetycznego (ZE).

Vitocal 222-G, 400 V~

CB

A

≈

F H

5 4

3

4 4

3

3/N 3/NG

K

4

kWh kWh

3

E

D

X3.7
X3.6

Widok bez bezpieczników i przełączników zabezpieczających FI.

Prace montażowe

Przyłącze elektryczne (ciąg dalszy)
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A Regulacja (podłączenie na listwach
zaciskowych, patrz strona 132)

B Przepływowy podgrzewacz wody
grzewczej (wyposażenie dodat-
kowe)

C Sprężarka
D Przyłącze elektryczne regulatora

E Wyłącznik główny
F Licznik taryfy wysokiej
G Odbiornik sterowania okrężnego

(styk otwarty: blokada aktywna)
H Licznik taryfy niskiej
K Zasilanie systemu TNC

Vitocal 222-G, 230 V~

X3.7
X3.6

CB

A

≈

F H

7 3

1/N 1/NG

K

kWh kWh

3

E

D

Widok bez bezpieczników i przełączników zabezpieczających FI.

A Regulacja (podłączenie na listwach
zaciskowych, patrz strona 132)

B Przepływowy podgrzewacz wody
grzewczej (wyposażenie dodat-
kowe)

C Sprężarka

D Przyłącze elektryczne regulatora
E Wyłącznik główny
F Licznik taryfy wysokiej
G Odbiornik sterowania okrężnego

(styk otwarty: blokada aktywna)
H Licznik taryfy niskiej

Prace montażowe

Przyłącze elektryczne (ciąg dalszy)
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K Zasilanie systemu TNC

Czujnik kolejności i zaniku faz (wyposażenie dodatkowe, 400 V~)

Czujnik kolejności i zaniku faz stoso-
wany jest do kontroli zasilania elektrycz-
nego sprężarki.
Fabrycznie ustawione zostały następu-
jące możliwości odstępstw:

Tolerancja napięcia 15 %
Asymetria faz 15%
Opóźnienie włączenia 4 s

Jeżeli zakresy tolerancji zostaną prze-
kroczone, czujnik kolejności i zaniku faz
wyłącza się (styk sterujący otwiera się).

Jeżeli wartości ponownie będą znajdą
się w zakresie tolerancji, czujnik kolej-
ności i zaniku faz automatycznie włączy
sieć.
Jeżeli zadziałał przekaźnik, należy usu-
nąć przyczynę. Nie jest wymagane
odblokowanie lub powrót do poprzed-
nich ustawień przekaźnika.

Prace montażowe

Przyłącze elektryczne (ciąg dalszy)

54
41

 6
51

 P
L



37

A
H

B

C

G

F

E

D

D

<>U

A1

Asy
Ph
Rel

A2

L1

L2

L3

14

11

12

<>U

Asy

t

2

4
12

%

15

10

5

%

20
10

6

0.1

A Tolerancja napięcia w %
B Asymetria faz w %
C Opóźnienie włączenia w s
D Styk zastosowany w łańcuchu

zabezpieczeń (zestyk zwierny)
E Sygnalizator pracy („Rel”)
F Sygnalizator usterki przy braku fazy/

nieprawidłowej kolejności faz („Ph”)
G Sygnalizator asymetrii („Asy”)
H Sygnalizator przekroczenia zakresu

tolerancji napięcia („<>U”)

Objaśnienie funkcji diod
■ Dioda LED „Rel” świeci się na zielono:

Wszystkie wartości napięcia oraz pole
wirujące (prawoskrętne) są prawi-
dłowe.

■ Dioda LED „Ph” świeci się na czer-
wono:
Zadziałał przekaźnik, lewoskrętne
pole wirujące.

■ Wszystkie diody LED wyłączone:
Brak jednej lub kilku faz.

■ Dioda LED „<>U” świeci się na czer-
wono:
Nieprawidłowe napięcie jednej/kilku
faz.

■ Dioda LED „Asy” świeci się na czer-
wono:
Asymetria jednej/kilku faz.

Wykonanie przyłącza do zacisków X3.8/X3.9

Po przyłączeniu do sieci na zaciskach
X3.8 i X3.9 musi zostać wykonane przy-
łączenie:
■ Czujnik ciśnienia obiegu pierwotnego

lub/i czujnik ochrony przed zamarza-
niem
lub

■ Mostek z opakowania dodatkowego

Prace montażowe

Przyłącze elektryczne (ciąg dalszy)
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Patrz strona 19.

Prace montażowe

Zamykanie pompy ciepła
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Szczegółowe wskazówki dotyczące czynności roboczych znajdują się na podanych
stronach

Czynności robocze przy pierwszym uruchomieniu

Czynności robocze podczas przeglądu technicznego

Czynności robocze przy konserwacji Strona

• 1. Sporządzanie protokołów................................................ 40

• • • 2. Kontrola szczelności obiegu chłodzenia........................ 40

• 3. Napełnianie i odpowietrzanie po stronie pierwotnej..... 40

• 4. Napełnianie i odpowietrzanie po stronie wtórnej.......... 40

• • • 5. Kontrola naczynia zbiorczego i ciśnienia w obiegu
grzewczym......................................................................... 42

• 6. Czyszczenie pojemnościowego podgrzewacza wody. . 42

• 7. Wymiana anody magnezowej.......................................... 44

• 8. Asystent uruchamiania.................................................... 44

• 9. Szkolenie użytkownika instalacji.................................... 47

Pierwsze uruchomienie, przegląd, konserwacja

Czynności robocze – Pierwsze uruchomienie, przegląd i konserwacja
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Sporządzanie protokołów

Wartości pomiarowe, ustalone podczas
opisanego poniżej pierwszego urucho-
mienia, wpisać do protokołów, znajdują-
cych się od strony 145.

Kontrola szczelności obiegu chłodzenia

W przypadku nieszczelności kompakto-
wej pompy ciepła, należy zlecić spraw-
dzenie jej funkcjonowania specjaliście.

Napełnianie i odpowietrzanie po stronie pierwotnej

! Uwaga
Aby uniknąć uszkodzenia urzą-
dzenia,
przed włączeniem zasilania
napełnić obieg pierwotny.

1. Sprawdzić ciśnienie wstępne naczy-
nia zbiorczego (patrz strona 42).

2. Napełnić i odpowietrzyć obieg pier-
wotny z czynnikiem grzewczym firmy
Viessmann.

Wskazówka
Musi on gwarantować zabezpiecze-
nie przed zamarzaniem do -15℃.

3. Sprawdzić szczelność przyłączy.
Wymienić uszkodzone lub zsunięte
uszczelki.

Napełnianie i odpowietrzanie po stronie wtórnej

! Uwaga
Aby uniknąć uszkodzenia urzą-
dzenia,
chronić komponenty elektryczne
na drzwiach regulatora przed
wypływającą cieczą.

1. Otworzyć zawory zwrotne, ewentual-
nie zainstalowane przez inwestora.

2. Sprawdzić ciśnienie wstępne naczy-
nia zbiorczego (patrz strona 42).

Pierwsze uruchomienie, przegląd, konserwacja
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3. Napełnić (wypłukać) i odpowietrzyć
obieg wtórny:
■ W razie potrzeby otworzyć zawór

odpowietrzający obieg wtórny
(położenie zaworów odpowietrza-
jących, napełniających i opróżnia-
jących, patrz strona 77).

■ Otworzyć nieco automatyczny
odpowietrznik (patrz Armatura
zabezpieczająca, strona 24 pozo-
stawić w pozycji otwartej).

■ Odpowietrzyć wężownicę grzew-
czą w pojemnościowym podgrze-
waczu wody. W tym celu ustawić 3-
drogowy zawór przełączny ogrze-
wanie/woda użytkowa za pomocą
dźwigni ręcznej w pozycji środko-
wej (patrz rysunek obok).

4. ! Uwaga
Aby uniknąć uszkodzeń urzą-
dzenia, sprawdzić szczel-
ność przyłączy zasilania i
powrotu obiegu wtórnego
pompy ciepła.
W razie nieszczelności
natychmiast wyłączyć urzą-
dzenie, spuścić wodę i spraw-
dzić osadzenie pierścieni
uszczelniających. Zsunięte
pierścienie uszczelniające
należy koniecznie wymienić.

5. Sprawdzić ciśnienie w instalacji, w
razie potrzeby uzupełnić wodę.
Minimalne ciśnienie w instalacji:
0,8 bar
Dop. ciśnienie robocze: 3 bar

Pierwsze uruchomienie, przegląd, konserwacja
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Kontrola naczynia zbiorczego i ciśnienia w obiegu grzewczym

Przestrzegać wytycznych pro-
jektowych.
Wytyczne projektowe dla pompy
Vitocal

Czyszczenie pojemnościowego podgrzewacza wody

Niebezpieczeństwo
Woda grzewcza i użytkowa,
wypływająca w sposób niekon-
trolowany prowadzi do poparzeń
i powstania szkód budowlanych.
Przyłącza wody użytkowej i
grzewczej otwierać tylko po
uprzedniej redukcji ciśnienia w
pojemnościowym podgrzewaczu
wody.

! Uwaga
Podciśnienie w podgrzewaczu
pojemnościowym może spowo-
dować szkody materialne.
Opróżnianie za pomocą pompy
ssącej wyłącznie, gdy króciec
odpowietrzający jest otwarty.

! Uwaga
Ostrza i ostre krawędzie przed-
miotów do czyszczenia
prowadzą do uszkodzenia
pojemnościowego podgrzewa-
cza wody.

! Uwaga
Środki czyszczące z zawartością
kwasu solnego
prowadzą do uszkodzenia
powłoki pojemnościowego pod-
grzewacza wody.

Pierwsze uruchomienie, przegląd, konserwacja
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1.

8x

BA

2.

! Uwaga
Zwarcie między anodą magne-
zową a wężownicą grzewczą
niweluje działanie ochronne
anody magnezowej i prowadzi do
uszkodzeń na skutek korozji w
pojemnościowym podgrzewaczu
wody.
Przed podłączeniem przewodów
elektrycznych, zmierzyć opór
pomiędzy zaciskami A i B.
Jeżeli opór jest wyraźnie mniej-
szy niż nieskończoność, spraw-
dzić, czy anoda magnezowa
dotyka wężownicy grzewczej.

Pierwsze uruchomienie, przegląd, konserwacja
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Wymiana anody magnezowej

Demontaż anody magnezowej, patrz
strona 42. ! Uwaga

Zwarcie między anodą magne-
zową a wężownicą grzewczą
niweluje działanie ochronne
anody magnezowej i prowadzi do
uszkodzeń na skutek korozji w
pojemnościowym podgrzewaczu
wody.
Przed podłączeniem przewodów
elektrycznych, zmierzyć opór
pomiędzy zaciskami A i B
(patrz poprzedni rysunek). Jeżeli
opór jest wyraźnie mniejszy niż
nieskończoność, sprawdzić, czy
anoda magnezowa dotyka
wężownicy grzewczej.

Asystent uruchamiania

Asystent uruchamiania prowadzi auto-
matycznie przez wszystkie menu, w któ-
rych wymagane jest dokonanie usta-
wień.

! Uwaga
Błędna obsługa na „poziomie
kodowania 1” może doprowa-
dzić do uszkodzeń urządzenia i
instalacji grzewczej.
Bezwzględnie przestrzegać
wskazówek w instrukcji montażu
oraz w instrukcji serwisu, w prze-
ciwnym razie wygasają prawa
gwarancyjne.

Wskazówka
■ Zapytanie „Otworzyć asystenta uru-

chamiania?” pojawia się tylko przy
pierwszym uruchomieniu.

■ Konfigurację, ustawianie parametrów i
kontrolę działania można przeprowa-
dzić również bez pomocy asystenta
uruchamiania (patrz od strony 82,
oddzielna struktura menu i instrukcja
obsługi).

■ Podczas pierwszego uruchomienia
komunikat pojawia się w języku nie-
mieckim:

Pierwsze uruchomienie, przegląd, konserwacja
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Sprache

Cesky CZ
Deutsch DE

Dansk
English

DK
GB

Wählen mit Ø

ç

 
■ Na skutek ręcznego sterowania nie-

których podzespołów urządzenia pod-
czas uruchamiania wyświetlane są
komunikaty. Nie oznaczają one nie-
prawidłowego funkcjonowania urzą-
dzenia.

Pierwsze uruchomienie, przegląd, konserwacja
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Kontrola działania
Uruchomienie

Funkcja
Wybór

Kontrola odbiorników
Wykonanie

Test urządzeń
Wykonanie

Wejścia sygnałów
Wyświetlenie

Wartości czujników
Wyświetlenie

Parametry
Ustawienie

„Godzina“
Ustawienie

„Data “
Ustawienie

„Rozpocząć pierwsze uruchomienie?“

Grupa parametrów
Wybór

„Język “
Ustawienie

„Data/godzina “
Ustawienie

„Czujniki temperatury “

„Wejścia sygnałów“

„Test urządzeń“

„Kontrola odbiorników LON“

„Pierwsze uruchomienie zakończone“ Eksploatacja regulacyjna

OK

OK OK

OK

OK OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

„N
IE

“

„TAK“

ää

ä

ä

ä

ä

ä

ä

ä

ä

ä

ä

ä

ä

ä

ä

OK„Kontrola  
działania“

„Poziom
kodowania 1“

Pierwsze uruchomienie, przegląd, konserwacja
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Szkolenie użytkownika instalacji

Wykonawca instalacji powinien przekazać użytkownikowi instrukcję obsługi i zapo-
znać go z obsługą urządzenia.

Pierwsze uruchomienie, przegląd, konserwacja
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Odczyt komunikatów

A

Temperatura zasilania

Ciepła woda użytkowa
Energia solarna
Informacja

Wybierz naciskając 

40°C
Ogrzewanie/chłodzenie

i

BCD

A Wyłącznik zasilania
B Moduł obsługowy

C Sygnalizator pracy (zielony)
D Sygnalizator usterki « (czerwony)

Wystąpienie komunikatu jest sygnalizo-
wane poprzez miganie symbolu komuni-
katu ( , , ). W przypadku usterek
( ) dodatkowo miga sygnalizator usterki
D.
Po naciśnięciu OK wyświetla się tekst
komunikatu z kodem komunikatu (patrz
„Przegląd komunikatów”).

Znaczenie komunikatów

Usterka „ ”
■ Przyłącze zbiorczego meldowania

usterek zostaje aktywowane.
■ Możliwy komunikat o urządzeniu

komunikacyjnym (np. Vitodata,
Vitocom).

■ Instalacja nie jest eksploatowana nor-
malnie, błąd należy usunąć możliwie
jak najszybciej.

Ostrzeżenie„ ”
■ Urządzenie pracuje w ograniczonym

zakresie, należy usunąć przyczynę
pojawienia się ostrzeżenia.

Wskazówka „ ”
■ Urządzenie jest całkowicie sprawne,

należy zastosować się do wskazówki.

Potwierdzanie komunikatów i ponowne wywołanie potwierdzonych komunika-
tów

Instrukcja obsługi

Usuwanie usterek

Komunikaty
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Odczyt komunikatów z listy komuni-
katów

■ Komunikatów znajdujących się na liś-
cie nie można potwierdzić.

■ Komunikaty podawane są chronolo-
gicznie, najnowszy komunikat
wyświetlany jest jako pierwszy.

■ Zapisywanych jest maks. 30 wpisów.

Menu serwisowe:
1. Nacisnąć jednocześnie OK + å

przez ok. 4 s.
2. „Lista komunikatów”
3. Naciskając OK można odczytać infor-

macje dot. żądanego komunikatu.

Wskazówka
Menu serwisowe pozostaje aktywne do
momentu jego wyłączenia za pomocą
komunikatu „Zakończyć serwis?” lub
w przypadku braku obsługi przez 30
min.

Przegląd komunikatów

Wszystkie komunikaty oznaczone są 2-znakowym kodem.

Komunikat   
 Reakcja instalacji Przyczyna Czynność
02 SW po błędzie danych
  Po rozpoznaniu błędu

danych przywrócony
stan wysyłkowy (SW)
(fabryczny)

Skonfigurować instalację
na nowo.

Usuwanie usterek

Komunikaty (ciąg dalszy)
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Komunikat   
 Reakcja instalacji Przyczyna Czynność
03 Błąd konfiguracji
  Nieprawidłowa konfigu-

racja instalacji:
■ Nieprawidłowy sche-

mat instalacji (zawiera
nieobsługiwany obieg
grzewczy)

■ Maks. temperatura
wody na zasilaniu dla
obiegu grzewczego <
min. temperatura wody
na zasilaniu do chło-
dzenia w obiegu
grzewczym

■ Chłodzenie nieistnieją-
cego obiegu grzew-
czego

Sprawdzić i dostosować
odpowiednie parametry,
w razie potrzeby przywró-
cić ustawienia fabryczne
(„Reset”, patrz instrukcja
obsługi) i ponownie skon-
figurować instalację.
Jeżeli usunięcie usterki
nie jest możliwe, poinfor-
mować certyfikowanego
partnera serwisowego.

10 Czujnik zewnętrzny
 Praca przy temperaturze

zewnętrznej -40°C
Zwarcie w czujniku tem-
peratury zewnętrznej

Sprawdzić wartość opor-
ności (Ni 500) na złączu
wtykowym F0, w razie
potrzeby wymienić czuj-
nik.

18 Czujnik zewnętrzny
 Praca przy temperaturze

zewnętrznej -40°C
Przerwa w czujniku tem-
peratury zewnętrznej

Sprawdzić wartość opor-
ności (Ni 500) na złączu
wtykowym F0, w razie
potrzeby wymienić czuj-
nik.

Usuwanie usterek

Komunikaty (ciąg dalszy)

54
41

 6
51

 P
L



51

Komunikat   
 Reakcja instalacji Przyczyna Czynność
20 Czuj. zas. wtórn.
 Praca przy temperaturze

czujnika temperatury
wody na powrocie obiegu
wtórnego powiększona o
5 K. Jeżeli obydwa czuj-
niki temperatury (na zasi-
laniu i powrocie obiegu
wtórnego) są uszko-
dzone, pompa ciepła
zostaje wyłączona
(komunikat A9)

Zwarcie w czujniku tem-
peratury wody na zasila-
niu obiegu wtórnego

Sprawdzić wartość opor-
ności (Pt 500) na złączu
wtykowym F8 i na zaci-
skach X5.8/X5.9, w razie
potrzeby wymienić czuj-
nik.

21 Czuj. powr. wtórn.
 Praca przy temperaturze

czujnika temperatury
wody na zasilaniu obiegu
wtórnego pomniejszona
o 5 K. Jeżeli obydwa
czujniki temperatury (na
zasilaniu i powrocie
obiegu wtórnego) są
uszkodzone, pompa cie-
pła zostaje wyłączona
(komunikat A9)

Zwarcie w czujniku tem-
peratury wody na powro-
cie obiegu wtórnego

Sprawdzić wartość opor-
ności (Pt 500) na złączu
wtykowym F9 i na zaci-
skach X5.10/X5.11, w
razie potrzeby wymienić
czujnik.

28 Czuj. zas. wtórn.
 Praca przy temperaturze

czujnika temperatury
wody na powrocie obiegu
wtórnego powiększona o
5 K. Jeżeli obydwa czuj-
niki temperatury (na zasi-
laniu i powrocie obiegu
wtórnego) są uszko-
dzone, pompa ciepła
zostaje wyłączona
(komunikat A9).

Przerwa w czujniku tem-
peratury wody na zasila-
niu obiegu wtórnego

Sprawdzić wartość opor-
ności (Pt 500) na złączu
wtykowym F8 i na zaci-
skach X5.8/X5.9, w razie
potrzeby wymienić czuj-
nik.

Usuwanie usterek

Komunikaty (ciąg dalszy)
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Komunikat   
 Reakcja instalacji Przyczyna Czynność
29 Czuj. powr. wtórn.
 Praca przy temperaturze

czujnika temperatury
wody na zasilaniu obiegu
wtórnego pomniejszona
o 5 K. Jeżeli obydwa
czujniki temperatury (na
zasilaniu i powrocie
obiegu wtórnego) są
uszkodzone, pompa cie-
pła zostaje wyłączona
(komunikat A9).

Przerwa w czujniku tem-
peratury wody na powro-
cie obiegu wtórnego

Sprawdzić wartość opor-
ności (Pt 500) na złączu
wtykowym F9 i na zaci-
skach X5.10/X5.11, w
razie potrzeby wymienić
czujnik.

30 Czuj. zas. pierw.
 Praca przy temperaturze

czujnika temperatury
wody na powrocie obiegu
pierwotnego powięk-
szona o 3 K. Jeżeli
obydwa czujniki tempe-
ratury (na zasilaniu i
powrocie obiegu pierwot-
nego) są uszkodzone,
pompa ciepła zostaje
wyłączona (komunikat
A9).

Zwarcie w czujniku tem-
peratury obiegu pierwot-
nego na wlocie solanki

Sprawdzić wartość opor-
ności (Pt 500) na złączu
wtykowym F2 i na zaci-
skach X5.2/X5.3, w razie
potrzeby wymienić czuj-
nik.

31 Czuj. powr. pierw.
 Praca przy temperaturze

czujnika temperatury
wody na zasilaniu obiegu
pierwotnego pomniej-
szona o 2 K. Jeżeli
obydwa czujniki tempe-
ratury (na zasilaniu i
powrocie obiegu pierwot-
nego) są uszkodzone,
pompa ciepła zostaje
wyłączona (komunikat
A9).

Zwarcie w czujniku tem-
peratury obiegu pierwot-
nego na wylocie solanki

Sprawdzić wartość opor-
ności (Pt 500) na złączu
wtykowym F3 i zaciskach
X5.4/X5.5, w razie
potrzeby wymienić czuj-
nik.

Usuwanie usterek

Komunikaty (ciąg dalszy)
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Komunikat   
 Reakcja instalacji Przyczyna Czynność
38 Czujnik na zasilaniu obiegu pierwotnego
 Praca przy temperaturze

czujnika temperatury
wody na powrocie obiegu
pierwotnego powięk-
szona o 3 K. Jeżeli
obydwa czujniki tempe-
ratury (na zasilaniu i
powrocie obiegu pierwot-
nego) są uszkodzone,
pompa ciepła zostaje
wyłączona (komunikat
A9).

Przerwa w czujniku tem-
peratury wody na zasila-
niu obiegu pierwotnego
(wlot solanki)

Sprawdzić wartość opor-
ności (Pt 500) na złączu
wtykowym F2 i na zaci-
skach X5.2/X5.3, w razie
potrzeby wymienić czuj-
nik.

39 Czujnik na powrocie obiegu pierwotnego
 Praca przy temperaturze

czujnika temperatury
wody na zasilaniu obiegu
pierwotnego pomniej-
szona o 2 K. Jeżeli
obydwa czujniki tempe-
ratury (na zasilaniu i
powrocie obiegu pierwot-
nego) są uszkodzone,
pompa ciepła zostaje
wyłączona (komunikat
A9).

Przerwa w czujniku tem-
peratury wody na powro-
cie obiegu pierwotnego
(wylot solanki)

Sprawdzić wartość opor-
ności (Pt 500) na złączu
wtykowym F3 i zaciskach
X5.4/X5.5, w razie
potrzeby wymienić czuj-
nik.

40 Czujnik na zasilaniu OG2
 Mieszacz obiegu grzew-

czego M2 zamyka się
Zwarcie w czujniku tem-
peratury wody na zasila-
niu obiegu grzewczego z
mieszaczem M2 

Sprawdzić wartość opor-
ności (Ni 500) na przyłą-
czach zestawu uzupełnia-
jącego dla obiegu grzew-
czego z mieszaczem, w
razie potrzeby wymienić
czujnik.

43 Czujnik na zasilaniu instalacji
  Zwarcie w czujniku tem-

peratury wody na zasila-
niu instalacji (za pod-
grzewaczem buforowym
wody grzewczej)

Sprawdzić wartość opor-
ności (Pt 500) na złączu
wtykowym F13, w razie
potrzeby wymienić czuj-
nik.

Usuwanie usterek

Komunikaty (ciąg dalszy)
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Komunikat   
 Reakcja instalacji Przyczyna Czynność
44 Czujnik na zasilaniu chłodzenia
  Zwarcie w czujniku tem-

peratury wody na zasila-
niu obiegu chłodzenia

Sprawdzić wartość opor-
ności (Ni 500) na złączu
wtykowym F14, w razie
potrzeby wymienić czuj-
nik.

48 Czuj. na zasilaniu OG2
 Mieszacz obiegu grzew-

czego M2 zamyka się
Przerwa w czujniku tem-
peratury wody na zasila-
niu obiegu grzewczego
M2

Sprawdzić wartość opor-
ności (Ni 500) na przyłą-
czach zestawu uzupełnia-
jącego dla obiegu grzew-
czego z mieszaczem, w
razie potrzeby wymienić
czujnik.

4B Czuj. zas. instalacji
  Przerwa w czujniku tem-

peratury wody na zasila-
niu instalacji (za pod-
grzewaczem buforowym
wody grzewczej)

Sprawdzić wartość opor-
ności (Pt 500) na złączu
wtykowym F13, w razie
potrzeby wymienić czuj-
nik.

4C Czujnik na zasilaniu chłodzenia
  Przerwa w czujniku tem-

peratury wody na zasila-
niu obiegu chłodzenia

Sprawdzić wartość opor-
ności (Ni 500) na złączu
wtykowym F14, w razie
potrzeby wymienić czuj-
nik.

50 Czujnik CWU górn.
 Podgrzew wody użytko-

wej zostaje zabloko-
wany.

Zwarcie górnego czuj-
nika temperatury wody w
podgrzewaczu

Sprawdzić wartość opor-
ności (Pt 500) na złączu
wtykowym F6 i na zaci-
skach X6.2/X6.1, w razie
potrzeby wymienić czuj-
nik.

54 CWU obiegu solarnego
 Brak ogrzewania pod-

grzewacza wody użytko-
wej/podgrzewacza przez
instalację solarną,
pompa obiegu solarnego
pozostaje wyłączona.

Zwarcie w czujniku tem-
peratury wody w pod-
grzewaczu F6
 

Patrz instrukcja serwi-
sowa Vitosolic.

Usuwanie usterek

Komunikaty (ciąg dalszy)
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 Reakcja instalacji Przyczyna Czynność
58 Czujnik CWU górn.
 Podgrzew wody użytko-

wej zostaje zabloko-
wany.

Przerwa w czujniku tem-
peratury wody w pod-
grzewaczu F6

Sprawdzić wartość opor-
ności (Pt 500) na złączu
wtykowym F6 i na zaci-
skach X6.2/X6.1, w razie
potrzeby wymienić czuj-
nik.

5C CWU obiegu solarnego
 Brak ogrzewania pod-

grzewacza wody użytko-
wej/podgrzewacza przez
instalację solarną,
pompa obiegu solarnego
pozostaje wyłączona.

Przerwa w czujniku tem-
peratury wody w pod-
grzewaczu
 

Patrz instrukcja serwi-
sowa Vitosolic.

60 Czujnik podgrzewacza buforowego
 Podgrzewacz buforowy

jest ogrzewany raz na
godzinę. Wyłączanie
odbywa się według war-
tości wymaganej czuj-
nika temperatury wody
na powrocie.

Zwarcie buforowego
czujnika temperatury

Sprawdzić wartość opor-
ności (Pt 500) na złączu
wtykowym F4 i na zaci-
skach X5.6/X5.7, w razie
potrzeby wymienić czuj-
nik.

68 Czujnik podgrzewacza buforowego
 Podgrzewacz buforowy

jest ogrzewany raz na
godzinę. Wyłączanie
odbywa się według war-
tości wymaganej czuj-
nika temperatury wody
na powrocie.

Przerwa w buforowym
czujniku temperatury

Sprawdzić wartość opor-
ności (Pt 500) na złączu
wtykowym F4 i zaciskach
X5.6/X5.7, w razie
potrzeby wymienić czuj-
nik.

Usuwanie usterek

Komunikaty (ciąg dalszy)
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 Reakcja instalacji Przyczyna Czynność
70 Czujnik temperatury pomieszczenia OG1
 ■ Brak eksploatacji z

zabezpieczeniem
przed zamarzaniem
przez czujnik tempera-
tury pomieszczenia

■ Brak sterowania tem-
peraturą pomieszcze-
nia

■ Brak regulacji tempe-
ratury pomieszczenia

Zwarcie w czujniku tem-
peratury pomieszczenia,
obieg grzewczy A1

Sprawdzić czujnik zdal-
nego sterowania i w razie
potrzeby wymienić (patrz
instrukcja serwisowa
Vitotrol).

71 Czujnik temperatury pomieszczenia OG2
 ■ Brak eksploatacji z

zabezpieczeniem
przed zamarzaniem
przez czujnik tempera-
tury pomieszczenia

■ Brak sterowania tem-
peraturą pomieszcze-
nia

■ Brak regulacji tempe-
ratury pomieszczenia

Zwarcie w czujniku tem-
peratury pomieszczenia,
obieg grzewczy M2

Sprawdzić czujnik zdal-
nego sterowania i w razie
potrzeby wymienić (patrz
instrukcja serwisowa
Vitotrol).

73 Czujnik temperatury pomieszczenia SKK
  Zwarcie w czujniku tem-

peratury pomieszczenia
obiegu chłodzenia

Sprawdzić wartość opor-
ności (typ Ni 500) na złą-
czu wtykowym F16, w
razie potrzeby wymienić
czujnik.

78 Czujnik temperatury pomieszczenia OG1
 ■ Brak eksploatacji z

zabezpieczeniem
przed zamarzaniem
przez czujnik tempera-
tury pomieszczenia

■ Brak sterowania tem-
peraturą pomieszcze-
nia

■ Brak regulacji tempe-
ratury pomieszczenia

Przerwa w czujniku tem-
peratury pomieszczenia,
obieg grzewczy A1

Sprawdzić czujnik zdal-
nego sterowania i w razie
potrzeby wymienić (patrz
instrukcja serwisowa
Vitotrol).

Usuwanie usterek

Komunikaty (ciąg dalszy)
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79 Czujnik temperatury pomieszczenia OG2
 ■ Brak eksploatacji z

zabezpieczeniem
przed zamarzaniem
przez czujnik tempera-
tury pomieszczenia

■ Brak sterowania tem-
peraturą pomieszcze-
nia

■ Brak regulacji tempe-
ratury pomieszczenia

Przerwa w czujniku tem-
peratury pomieszczenia,
obieg grzewczy M2

Sprawdzić czujnik zdal-
nego sterowania i w razie
potrzeby wymienić (patrz
instrukcja serwisowa
Vitotrol).

7B Czujnik temperatury pomieszczenia SKK
  Przerwa w czujniku tem-

peratury pomieszczenia
obiegu chłodzenia

Sprawdzić wartość opor-
ności (typ Ni 500) na złą-
czu wtykowym F16, w
razie potrzeby wymienić
czujnik.

92 Czujnik temperatury kolektora
  Zwarcie w czujniku tem-

peratury cieczy w kolek-
torze

Jeżeli podłączony jest
regulator Vitosolic, spraw-
dzić czujnik Vitosolic
(patrz instrukcja serwi-
sowa Vitosolic).

93 Czuj. powr. ob. solar.
  Zwarcie w czujniku tem-

peratury wody na powro-
cie

Jeżeli podłączony jest
regulator Vitosolic, spraw-
dzić czujnik Vitosolic
(patrz instrukcja serwisu
Vitosolic).

9A Czujnik temperatury kolektora
  Przerwa w czujniku tem-

peratury cieczy w kolek-
torze

Jeżeli podłączony jest
regulator Vitosolic, spraw-
dzić czujnik Vitosolic
(patrz instrukcja serwisu
Vitosolic).

Usuwanie usterek

Komunikaty (ciąg dalszy)
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 Reakcja instalacji Przyczyna Czynność
9B Czuj. powr. ob. solar.
  Przerwa w czujniku tem-

peratury wody na powro-
cie

Jeżeli podłączony jest
regulator Vitosolic, spraw-
dzić czujnik Vitosolic
(patrz instrukcja serwisu
Vitosolic).

A4 Zawór zwrotny klapowy
 Zawór zwrotny klapowy

instalacji solarnej jest
zaklinowany lub uszko-
dzony

Sprawdzić zawór zwrotny
klapowy, w razie potrzeby
wymienić.

A6 Pompa wtórna
  Brak przepływu objętoś-

ciowego w obiegu wtór-
nym (pompa wtórna nie
pracuje)

Zmierzyć napięcie na
przyłączu 211.2 i spraw-
dzić mechanicznie pompę
wtórną, w razie potrzeby
wymienić.

A7 Obieg solarny
  Brak przepływu objętoś-

ciowego w obiegu solar-
nym (pompa obiegu
solarnego nie pracuje)

Zmierzyć napięcie na
przyłączu 212.4 i spraw-
dzić pompę obiegu solar-
nego, w razie potrzeby
wymienić (patrz instrukcja
montażu i serwisu
Vitosolic).

A8 Pompa obiegu grzewczego 1
  Brak przepływu objętoś-

ciowego w obiegu grzew-
czym A1 (pompa obie-
gowa nie pracuje)

Zmierzyć napięcie na
przyłączu 212.2 i spraw-
dzić mechanicznie
pompę, w razie potrzeby
wymienić.

Usuwanie usterek

Komunikaty (ciąg dalszy)
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 Reakcja instalacji Przyczyna Czynność
A9 Pompa ciepła
  Usterka pompy ciepła

■ Uszkodzona pompa
ciepła

■ Zadziałał czujnik
zabezpieczający
wysokiego ciśnienia

■ Czujnik wysokiego lub
niskiego ciśnienia
zadziałał 8 razy w
ciągu 24 h

■ Błąd regulatora EZR
■ Czujniki temperatury

obiegu pierwotnego/
wtórnego uszkodzone

■ Zadziałało zabezpie-
czenie gazu gorącego
typu klixon

■ Zadziałał przełącznik
niskociśnieniowy

Sprawdzić pozostałe
komunikaty („Lista komu-
nikatów” patrz strona 48),
sprawdzić przepływy
objętościowe, sprawdzić
przepływ silnika/ochronę
silnika, sprawdzić łagodny
rozrusznik pełnookre-
sowy, sprawdzić zabez-
pieczający czujnik wyso-
kiego ciśnienia. 

Wskazówka
Po usunięciu usterki wyłą-
czyć i włączyć urządze-
nie.
 

AB Ogrzewanie elektryczne
  Usterka przepływowego

podgrzewacza wody
grzewczej
(urządzenie uszko-
dzone, zadziałał zabez-
pieczający ogranicznik
temperatury lub brak
wzrostu temperatury w
ciągu 24 h).

 
Niebezpieczeń-
stwo
Dotknięcie ele-
mentów przewo-
dzących prąd
może prowadzić
do groźnych
obrażeń spowo-
dowanych prą-
dem elektrycz-
nym.
Przed rozpoczę-
ciem prac, odciąć
dopływ prądu do
urządzenia.

 

Usuwanie usterek
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54
41

 6
51

 P
L

Se
rw

is



60

Komunikat   
 Reakcja instalacji Przyczyna Czynność
   ■ Sprawdzić przyłącze

elektryczne, przewód
łączący i wtyk przepły-
wowego podgrzewacza
wody grzewczej

■ Zmierzyć sygnał steru-
jący przepływowego
podgrzewacza wody
grzewczej na przyłączu
211.3, sprawdzić i w
razie potrzeby odbloko-
wać zabezpieczający
ogranicznik tempera-
tury (STB), sprawdzić
przepływowy podgrze-
wacz wody grzewczej.

Instrukcja mon-
tażu podgrzewa-
cza przepływo-
wego wody
grzewczej

 
B4 Konwerter analog.-cyfr.
  Wewnętrzny błąd ADC

(przemiennik analo-
gowo-cyfrowy, referen-
cja), przewód taśmowy
pomiędzy płytką instala-
cyjną czujnika i płyty
głównej uszkodzony lub
uszkodzone płytki insta-
lacyjne

Sprawdzić przyłącza czuj-
ników F1, F5, F10, F15,
F19 i F22 na płytce insta-
lacyjnej regulatora i czuj-
nika.

B5 EEPROM
  Wewnętrzny błąd

EEPROM
Wymienić wtyk kodujący.

Usuwanie usterek

Komunikaty (ciąg dalszy)
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B9 KM-BUS ob. solarny
  Błąd w komunikacji regu-

latora obiegu solarnego
KM-BUS lub czujnik S3
Vitosolic uszkodzony

■ Sprawdzić parametry
„kolektora słonecz-
nego”.

■ Sprawdzić połączenie z
Vitosolic.

■ Sprawdzić czujnik S3, w
razie potrzeby wymienić
(patrz instrukcja mon-
tażu i serwisu Vitosolic).

BA KM-Bus miesz. OG
  Błąd w komunikacji mie-

szacza KM-BUS lub
wewnętrzny błąd
zestawu uzupełniają-
cego obieg grzewczy z
mieszaczem M3

Sprawdzić przyłącza i
kodowanie zestawu uzu-
pełniającego.

BB KM-Bus miesz. chłodz.
  Błąd w komunikacji mie-

szacza magistrali KM lub
wewnętrzny błąd
zestawu uzupełniają-
cego NC-Box obiegu
chłodzenia

Sprawdzić przyłącza i
ustawienia parametrów.

BC KM-Bus ZS OG1
  Błąd komunikacyjny KM-

BUS zdalnego sterowa-
nia obiegu grzew-
czego bez mieszacza
A1

Sprawdzić przyłącza i
kodowanie zdalnego ste-
rowania, włączyć zdalne
sterowanie.

BD KM-Bus ZS OG2
  Błąd komunikacji KM-

BUS zdalnego sterowa-
nia obiegu grzewczego z
mieszaczem M2

Sprawdzić przyłącza i
kodowanie zdalnego ste-
rowania, włączyć zdalne
sterowanie.

Usuwanie usterek

Komunikaty (ciąg dalszy)

54
41

 6
51

 P
L

Se
rw

is



62

Komunikat   
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Moduł komunikacyjny BF
  Błąd komunikacyjny

LON, nieprawidłowy
moduł komunikacyjny
LON

Sprawdzić przyłącza i typ
modułu komunikacyjnego
LON.
W razie potrzeby wymie-
nić w następującej kolej-
ności: Instalacyjna płytka
rozrządcza, przewody
taśmowe między płytką
instalacyjną rozrządczą a
płytą główną

C5 Blokada dostawy prądu przez ZE
  Blokada dostawy prądu

przez ZE aktywna
(wywołana przez ZE)

Środki zaradcze nie są
konieczne.
Jeżeli komunikat nie
znika: Sprawdzić przyłą-
cza na płytce instalacyjnej
regulatora i czujnika naj-
pierw na zacisku X3.7
(zasilanie), następnie na
zacisku X3.6 (230 V~).

Usuwanie usterek
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C9 Obieg chłodzenia
  Usterka obiegu chłodze-

nia:
■ Zadziałał czujnik

zabezpieczający
wysokiego ciśnienia.

■ Uruchomiła się
ochrona silnika (prze-
kaźnik termiczny)
sprężarki (jeżeli jest
zamontowany: zadzia-
łał łagodny rozrusznik
pełnookresowy lub
oddzielna ochrona sil-
nika sprężarki)

■ Zadziałało zabezpie-
czenie gazu gorącego
typu klixon

■ Sprawdzić czujniki tem-
peratury na zasilaniu i
powrocie obiegu pier-
wotnego i wtórnego.

■ Sprawdzić obieg pier-
wotny i wtórny pod
kątem ciśnienia i prze-
pływu (patrz również
komunikat A9).

■ Zlecić specjaliście ds.
chłodnictwa kontrolę
pompy ciepła.

Sygnał przełączający
można zmierzyć na przy-
łączu 215.4 (230 V~) płyty
głównej.

Wskazówka
Po usunięciu usterki wyłą-
czyć i włączyć urządze-
nie.
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CA Źródło pierwotne
  Usterka obiegu pierwot-

nego:
■ Zadziałał czujnik

ciśnienia/czujnik
ochrony przed zama-
rzaniem obiegu pier-
wotnego

■ Termoosłona pompy
pierwotnej

■ Sprawdzić elementy
zabezpieczające na
zaciskach X3.9 i X3.8
instalacyjnej płyty roz-
rządczej, w instalacjach
bez elementów zabez-
pieczających sprawdzić
mostek między X3.9/
X3.8.

■ Sprawdzić przyłącze na
zaciskach 26.1/26.2 (w
stanie fabrycznym
mostek jest zamonto-
wany, wtyk sH znajduje
się w kanale na prze-
wody z przodu regula-
tora).

Sygnał przełączający
można zmierzyć na przy-
łączu 215.3 (230 V~).

CB Temperatura pierwotna
 Pompa ciepła wyłącza

się
Temperatura spadła
poniżej min. temperatury
na zasilaniu obiegu pier-
wotnego (wlot solanki)

■ Za niska temperatura
na zasilaniu obiegu
pierwotnego, żadne
działania nie są
konieczne

CC Wtyk kodujący
  Nie można odczytać

wtyku kodującego
■ Sprawdzić wtyk kodu-

jący, ew. wymienić.
■ Sprawdzić płytkę insta-

lacyjną regulatora i
czujnika, w razie
potrzeby wymienić

Usuwanie usterek

Komunikaty (ciąg dalszy)
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CD KM-Bus Vitocom
  Błąd w komunikacji KM-

BUS Vitocom 100
Sprawdzić przyłącza i
przewody łączące
Vitocom 100.
Sprawdzić przyłącza na
regulacyjnej płytce insta-
lacyjnej regulatora i czuj-
nika aVG KM-BUS. Na
zaciskach można zmie-
rzyć napięcie wynoszące
od ok. 20 V do 30 V.

CE KM-Bus zewn. AE
  Błąd w komunikacji KM-

BUS, zewnętrzny zestaw
uzupełniający H1

Sprawdzić przyłącza i
przewody łączące
zewnętrznego zestawu
uzupełniającego H1.
Sprawdzić przyłącza na
regulacyjnej płytce insta-
lacyjnej regulatora i czuj-
nika aVG KM-BUS. Na
zaciskach można zmie-
rzyć napięcie wynoszące
od ok. 20 V do 30 V.

CF Moduł komunikacyjny
  Błąd w komunikacji

modułu LON regulatora
Sprawdzić moduł komuni-
kacyjny LON, ew. wymie-
nić.

Usuwanie usterek
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D1 Sprężarka
  Usterka sprężarki:

Uruchomił się przekaźnik
termiczny sprężarki lub
element zabezpiecza-
jący łagodnego rozrusz-
nika pełnookresowego (o
ile jest zamontowany).
Uruchomiła się
oddzielna ochrona sil-
nika sprężarki (jeżeli jest
zamontowana).

■ Odblokować przekaźnik
termiczny sprężarki,
sprawdzić ustawienie,
przywrócić ustawienia
fabryczne („Ustawie-
nie podstawowe”,
patrz struktura menu).

■ Sprawdzić przyłącza
elektryczne sprężarki,
zmierzyć opór uzwoje-
nia silnika sprężarki.
Sprawdzić kolejność faz
w sprężarce.

■ Sygnał przełączający
(przekaźnika termicz-
nego, łagodnego roz-
rusznika pełnookreso-
wego, oddzielna
ochrona silnika) można
zmierzyć na przyłączu
215.3 (230 V~).

Wskazówka
W przypadku przegrzania
wewnętrzna ochrona sil-
nika odblokowuje sprę-
żarkę dopiero po 1 do 3
godzin.

■ W razie potrzeby
wymienić łagodny roz-
rusznik pełnookresowy
(jeżeli jest dostępny),
zlecić kontrolę sprężarki
specjaliście w zakresie
chłodnictwa.

Usuwanie usterek
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D3 Niskie ciśnienie
  Usterka związana z

niskim ciśnieniem
■ Uszkodzona pompa

ciepła
■ Uszkodzona pompa

obiegu pierwotnego
■ Zadziałał lub jest

uszkodzony przełącz-
nik niskociśnieniowy

■ Zlecić specjaliście ds.
chłodnictwa kontrolę
pompy ciepła.

Sygnał można zmierzyć
na przyłączu 215,5
(230 V~).

D6 Czujnik przepływu
  Czujnik przepływu

obiegu studniowego nie
wykrywa przepływu obję-
tościowego

■ Sprawdzić pompę
studni.

■ Sprawdzić obieg pier-
wotny.

■ W przypadku braku
czujnika przepływu,
zamontować mostek
między X3.3/X3.4.

Sygnał można zmierzyć
na przyłączu 216.3 lub na
zaciskach X3.3/X3.4.

E0 Odbiornik LON
  Odbiornik LON jest

uszkodzony lub połącze-
nie zostało przerwane

■ Odczytać pamięć uste-
rek na odbiorniku.

■ Sprawdzić adresy
(numery instalacji i
odbiorników), przyłącza
i przewody łączące
LON.

F2 Param. mocy 1/2
  Nie jest ustawiona moc

sprężarki
Odpowiednio ustawić
parametr „Moc”.

FF Restart
  Restart regulatora Środki zaradcze nie są

konieczne.

Usuwanie usterek
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Wskazówka
Jeżeli pojawi się wskaźnik „Symula-
cja”, instalacja jest wyłączona. Nie
wolno zajmować przyłącza F11.

Diagnostyka (odczyty serwisowe)

Wywoływanie diagnostyki

Menu serwisowe:
1. Nacisnąć równocześnie OK + å i

przytrzymać przez ok. 4 s.
2. „Diagnostyka”
3. Wybrać żądany zakres, np. „Pompa

ciepła”

Odczyt danych roboczych

Można odczytywać dane robocze w następujących zakresach:
„Przegląd instalacji” Dalsze informacje, patrz str. 69
„Instalacja” Dalsze informacje, patrz Struktura menu
„Obieg grzewczy 1” Dalsze informacje, patrz Struktura menu
„Obieg grzewczy 2” Jeżeli dostępny jest obieg grzewczy z mieszaczem

M2, dalsze informacje, patrz Struktura menu
„Obieg chłodz. SKK” Jeżeli dostępny jest oddzielny obieg chłodzenia, dal-

sze informacje, patrz Struktura menu
„Ciepła woda użytkowa” Dalsze informacje, patrz Struktura menu
„Kolektor słoneczny” Jeśli podłączona jest instalacja solarna, dalsze infor-

macje, patrz Struktura menu
„Pompa ciepła” Dalsze informacje, patrz str. 71
„Czujniki temperatury” Dalsze informacje, patrz Struktura menu
„Wejścia sygnałów” Dalsze informacje, patrz Struktura menu
„Skrócony odczyt” Dalsze informacje, patrz str. 72

Wskazówka
Wyświetlane są tylko podłączone czuj-
niki temperatury. W razie usterki na
wyświetlaczu pojawia się „- - -”.

Usuwanie usterek

Komunikaty (ciąg dalszy)
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Przegląd instalacji

Menu serwisowe:
1. Nacisnąć równocześnie OK + å i

przytrzymać przez ok. 4 s.
2. „Diagnostyka”
3. „Przegląd instalacji”

Wskazówka
Wskazanie jest uzależnione od wersji
instalacji (np. kolumna H: pojawia się
tylko wtedy, gdy zamontowany jest obieg
grzewczy M2).
W przypadku kilku podzespołów sym-
bole poruszają się, jeżeli podzespoły te
pracują (np. pompy).
Przedstawione wartości są wartościami
przykładowymi.

Przegląd instalacjiÜ

21 22

38
44

38
32

41
45
1

0

 7
3

è2è11

A

50 45

B D E F G H K

51

50

C L

O N

Powrót za pomocą ä

20

10
15

33 21 22 18

45

Ç

29

A do L Objaśnienia treści kolumn od
A do L patrz poniższe
tabele.
Kolumny C i K są puste.

N Funkcja chłodzenia „natural
cooling” ( )
Strzałka wskazuje obieg
grzewczy/chłodzenia, włą-
czony w celu chłodzenia.

O Symbol sondy gruntowej

Usuwanie usterek
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A
Czujnik temperatury zewnętrznej

0 Temperatura zewnętrzna
3 Temperatura wody na zasilaniu

obiegu pierwotnego (temperatura
solanki na wlocie)

7 Temperatura wody na powrocie
obiegu pierwotnego (temperatura
na wylocie solanki)

B
1 Obieg chłodzenia (sprężarka,

stopień 1)
1 Podgrzewacz przepływowy wody

grzewczej (na stopniu 1)
45 Temperatura wody na zasilaniu

obiegu wtórnego
41 Temperatura wody na powrocie

obiegu wtórnego
Pompa wtórna

51 Temperatura gazu gorącego
Sprężarka
Pompa pierwotna (źródło pier-
wotne)

D
Obieg solarny

50 Temperatura kolektora (czujnik
temperatury cieczy w kolektorze)

29 Temperatura ciepłej wody użyt-
kowej w podgrzewaczu solarnym
(podłączonym do Vitosolic)
Pompa obiegu solarnego

E
Ciepła woda użytkowa

50 Temperatura c.w.u. góra
45 Wartość wymagana temperatury

c.w.u.
Pompa obiegowa c.w.u.
Pompa cyrkulacyjna

F
Buforowy podgrzewacz wody
grzewczej

45 Temperatura w podgrzewaczu
buforowym wody grzewczej

33 Wartość wym. temperatury w
podgrzewaczu buforowym wody
grzewczej

44 Temperatura na zasilaniu instala-
cji
Zasilanie instalacji
Basen
Pompa obiegowa basenu

G
1 Obieg grzewczy A1 (bez miesza-

cza)
21 Temperatura pomieszczenia
21 Wartość wymagana temperatury

pomieszczenia
38 Wartość wym. temp. wody na

zasilaniu obiegu grzewczego
Pompa obiegu grzewczego

H
2 Obieg grzewczy M2 (z miesza-

czem)
22 Temperatura pomieszczenia
22 Wartość wymagana temperatury

pomieszczenia
33 Temperatura na zasilaniu obiegu

grzewczego
38 Wartość wym. temp. wody na

zasilaniu obiegu grzewczego
Pompa obiegu grzewczego
Mieszacz

Usuwanie usterek

Diagnostyka (odczyty serwisowe) (ciąg dalszy)

54
41

 6
51

 P
L



71

L
Oddzielny obieg chłodzenia

20 Temperatura pomieszczenia
18 Wartość wymagana temperatury

pomieszczenia
15 Temperatura na zasilaniu

oddzielnego obiegu chłodzenia
10 Wartość zadana temperatury na

zasilaniu oddzielnego obiegu
chłodzenia
„Pompa obiegu chłodzenia”:
Sygnał NC
Mieszacz

Diagnostyka modułu pompy ciepła

W diagnostyce modułu pompy ciepła możliwy jest odczyt godzin pracy sprężarki dla
różnych klas obciążenia.
Klasa obciążenia określa tryb pracy sprężarki dla określonej różnicy temperatury
parowania i kondensacji ΔTV/K.

Czas pracy sprężarki (godziny pracy
wg klas obciążenia)

Wybierz naciskając
230h

Czas pracy sprężarkiÜ

1
Klasa obciążenia

3 4 5

h

(

Czas pracy

?

Menu serwisowe:
1. Nacisnąć równocześnie OK + å i

przytrzymać przez ok. 4 s.
2. „Diagnostyka”
3. „Pompa ciepła”
4. „Czas pracy sprężarki”

Godziny pracy sprężarki („Czas pracy”)
można odczytać za pomocą  dla każ-
dej „Klasy obciążenia”.

Przyporządkowanie klas obciążenia:
Klasa obcią-
żenia

Godziny pracy przy
ΔTV/K

1 ΔTV/K < 25 K
2 25 K < ΔTV/K < 32 K
3 32 K < ΔTV/K < 41 K
4 41 K < ΔTV/K < 50 K
5 ΔTV/K > 50 K

ΔTV/K Różnica temperatury skraplania i
kondensacji

Usuwanie usterek

Diagnostyka (odczyty serwisowe) (ciąg dalszy)
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Skrócony odczyt

W trakcie skróconego odczytu można odczytać dane np. temperatury, stanu opro-
gramowania i podłączonych komponentów.

Menu serwisowe:
1. Nacisnąć równocześnie OK + å i

przytrzymać przez ok. 4 s.
2. „Diagnostyka”
3. „Skrócony odczyt”

Skrócony odczyt

Wybierz naciskając (

Ü

2:
1:

3:
4: 0

0
0
1 F

0
0
0 0

0
0
0 A

0
0
0 0

0
0
1 2

0
0
0

Znaczenie poszczególnych wartości w danym wierszu patrz tabela poniżej:
Wiersz
(odczyt
skrócony)

Pole

 1 2 3 4 5 6
1 Regulator:

Stan oprogramowa-
nia (indeks oprogra-
mowania)

Urządzenie: Stan
kontrolny
Wtyk kodujący: Kod
cyfrowy Low

Wtyk kodujący: Wer-
sja

2 Schemat instalacji Liczba
odbiorni-
ków KM-
BUS

Wspólna temperatura zapotrzebo-
wania

3 0 Moduł
obsłu-
gowy:
Indeks
oprogra-
mowania

Zestaw
uzupeł-
niający
do
obiegu
grzew-
czego z
miesza-
czem
(M2/M3):
Stan
oprogra-
mowania

Regulator
systemów
solar-
nych:
Stan
oprogra-
mowania

Moduł
LON:
Stan
oprogra-
mowania

Zewnętrzny
zestaw uzu-
pełniający:
Stan opro-
gramowa-
nia

4 0 0 0 0 Typ urządzenia

Usuwanie usterek

Diagnostyka (odczyty serwisowe) (ciąg dalszy)
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Wiersz
(odczyt
skrócony)

Pole

 1 2 3 4 5 6
5 0: Brak

zapotrze-
bowania z
zewnątrz
1: Zapo-
trzebowa-
nie z
zewnątrz

0: Brak
blokowa-
nia z
zewnątrz
1: Bloko-
wanie z
zewnątrz

0 Przełączenie z zewnątrz 0 do
10 V
Wskazanie w %
0: Brak przełączenia z zewnątrz

6 Liczba odbiorników
LON

Cyfra
kontrolna

0 0 0

7 Zdalne sterowanie:
Obieg grzewczy bez
mieszacza A1:

Obieg grzewczy z
mieszaczem M2

 

0 Brak
1 Vitotrol

200

Stan
oprogra-
mowania

0 Brak
1 Vitotrol

200

Stan
oprogra-
mowania

0 0

8 Moduł EZR 1:
Indeks sprzętu

Moduł EZR 1:
Indeks oprogramo-
wania

Zestaw uzupełniający
do obiegu grzewczego
z mieszaczem do
oddzielnego obiegu
chłodzenia:
Stan oprogramowania

9 0 0 0 0 0 0
10 Regulator:

Stan oprogramowa-
nia High

Regulator:
Stan oprogramowa-
nia Low

Moduł obsługowy:
Stan oprogramowania

Kontrola wyjść (test urządzeń)

■ Wyświetlane są tylko te urządzenia,
które zgodnie z wyposażeniem insta-
lacji są dostępne.

■ Po aktywacji testu urządzeń wszystkie
urządzenia zostają odłączone od
prądu.

■ W tym menu można włączyć jedno lub
kilka urządzeń.

Usuwanie usterek

Diagnostyka (odczyty serwisowe) (ciąg dalszy)
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■ Test urządzeń zostaje automatycznie
zakończony po ok. 30 min lub można
go zakończyć za pomocą .

■ Za pomocą przycisków  można
otworzyć „Przegląd instalacji” oraz
stronę diagnostyki „Moduł EZR”,
bez konieczności zamykania testu
urządzeń. Powrót do wskazania testu
urządzeń za pomocą OK.

Menu serwisowe:
1. Nacisnąć równocześnie OK + å i

przytrzymać przez ok. 4 s.
2. „Test urządzeń”

Wskazówka
■ Jeśli pompa ładująca podgrzewacza

jest sterowana za pomocą sygnału
PWM, należy aktywować obydwa
wyjścia „Pompy ład. podgrz.”.

■ Za pomocą „Wszystkie urządzenia”
można równocześnie wyłączyć
wszystkie urządzenia.

Kontrola działania

Informacje dot. kontroli działania przyłą-
czonych komponentów (patrz Asystent
uruchamiania, strona 44).

Menu serwisowe:
1. Nacisnąć równocześnie OK + å i

przytrzymać przez ok. 4 s.
2. „Funkcje serwisowe”

3. „Kontrola działania”
4. Wybrać żądaną grupę, np. „Ciepła

woda”.

Menu „Kontrola działania”
Funkcja Reakcja instalacji
Obieg grzewczy 1 Pompa wtórna i pompa obiegu grzewczego A1 są

włączane.
Obieg grzewczy 2 Pompa obiegu grzewczego M2 zostanie włączona.

Otwieranie/zamykanie mieszacza co 5 min.
Oddzielny obieg chłodzenia Pompa pierwotna i pompa obiegowa oddzielnego

obiegu chłodzenia zostają włączone. Otwieranie/
zamykanie mieszacza co 5 min.

Ciepła woda użytkowa
(pojemnościowy podgrze-
wacz wody)

Pompa wtórna, pompa obiegowa ogrzewania pod-
grzewacza (po stronie wody grzewczej) i pompa ładu-
jąca podgrzewacza (po stronie wody użytkowej)
zostają włączone.

Basen Pompa wtórna włącza się. Wyjście basenu jest włą-
czane/wyłączane co 1 min.

Usuwanie usterek
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Funkcja Reakcja instalacji
Ogrzewanie elektryczne
(podgrzewacz przepływowy
wody grzewczej, wyposaże-
nie dodatkowe)

Pompa wtórna włącza się. Podgrzewacz przepły-
wowy wody grzewczej reguluje temperaturę wody na
zasilaniu do 30℃.

Pompa ciepła Pompa pierwotna i pompa wtórna zostają włączone.
Pompa ciepła jest ustawiana na temperaturę wody na
powrocie wyn. 30°C.

Kolektor słoneczny Pompa obiegu solarnego zostaje włączona.

Wskazówka
Jeżeli podłączony jest regulator Vitosolic, w przeglą-
dzie instalacji aktywowane jest tylko wskazanie
pompy obiegu solarnego. Pompę obiegu solarnego
należy włączać poprzez regulator Vitosolic (patrz
instrukcja serwisu Vitosolic).
 

Źródło pierwotne

Wskazówka
Wykonanie tej funkcji trwa 10
min.
 

Pompa pierwotna zostaje włączona. Co minutę
następuje obliczenie średniej wartości temperatury
na zasilaniu obiegu pierwotnego.

Wskazówka
Funkcja ta umożliwia określenie temperatury nieza-
burzonego gruntu.
W przypadku wcześniejszego anulowania funkcji,
zapisywana jest średnia wartość obliczona w
momencie anulowania.
 

Działania przy zbyt niskiej temperaturze pomieszczenia

1. Odpowietrzyć obiegi grzewcze.

2. Sprawdzić strumień przepływu odpo-
wiednich obiegów grzewczych. Zale-
cana różnica temperatur między
zasilaniem a powrotem ogrzewania
ok. 8 K.

3. Przeprowadzić wyrównanie hydrau-
liczne przyłączonych obiegów grzew-
czych.

4. Sprawdzić czujnik temperatury
zewnętrznej (patrz strona 80).

Usuwanie usterek

Kontrola działania (ciąg dalszy)
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5. Podwyższyć wartość wymaganą
temperatury pomieszczenia w trybie
normalnym i dopasować krzywe
grzewcze.

Instrukcja obsługi

6. Uaktywnić eksploatację grzewczą
przez zintegrowany podgrzewacz
przepływowy wody grzewczej (jeżeli
jest dostępny) (patrz strona 103).

Brak wskazania na wyświetlaczu modułu obsługowego

1. Włączyć wyłącznik zasilania instala-
cji.

2. Sprawdzić i ew. wymienić bezpiecz-
nik regulatora (patrz strona 81).

3. Sprawdzić, czy włączone jest zasila-
nie regulatora, ew. włączyć zasila-
nie.

4. Sprawdzić złącza wtykowe i śru-
bowe.

5. W razie potrzeby wymienić moduł
obsługowy.

6. W razie potrzeby wymienić płytkę
instalacyjną 2 (płytę główną).

Usuwanie usterek

 Działania przy zbyt niskiej temperaturze… (ciąg dalszy)
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Przegląd podzespołów wewnętrznych

L

K

G

FDCB

A
aS

sH

kK

?

aJ

sG

lJ

%

H

aYNAaYNS

aYNG
aYNH

aYND
aYNF
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? Czujnik temperatury wody na zasi-
laniu obiegu wtórnego (położenia
alternatywne)

% Czujnik temperatury wody w pod-
grzewaczu

aS Temperatura na zasilaniu obiegu
pierwotnego (wlot solanki do
pompy ciepła)

aJ Czujnik temperatury wody na
powrocie obiegu wtórnego

sG Pompa wtórna
sH Pompa pierwotna
kK Sprężarka
lJ 3-drogowy zawór przełączny

ogrzewania/wody użytkowej
aYH Przyłącze na zaciskach:

1, 2 Czujnik temperatury gazu
gorącego

3, 4 Czujnik niskociśnieniowy
5, 6 Zabezpieczający czujnik

wysokiego ciśnienia

A Zawór odpowietrzający obiegu
pierwotnego

B Zawór spustowy skraplacza
C Zawór wysokiego ciśnienia Schra-

dera
D Zawór spustowy pompy pierwotnej
F Zawór spustowy po stronie wtórnej
G Rura/położenie podgrzewacza

przepływowego wody grzewczej
H Zawór niskiego ciśnienia Schra-

dera
K Zawór do napełniania i zawór spu-

stowy pojemnościowego podgrze-
wacza wody

L Zawór odpowietrzający obiegu
wtórnego

Usuwanie usterek

Naprawa (ciąg dalszy)
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Położenia zaworu do napełniania/spustowego podgrzewacza

A

B

C

A Zamknięty zawór do napełniania i
spustowy podgrzewacza

B Otwarty zawór do napełniania i spu-
stowy podgrzewacza w celu opró-
żnienia wewnętrznego przewodu
wody użytkowej

C Otwarty zawór do napełniania i spu-
stowy podgrzewacza w celu opró-
żnienia lub napełnienia podgrzewa-
cza

Opróżnianie pompy ciepła po stronie wtórnej

1. Zamknąć zawór KFE dostarczony
przez inwestora.

2. Opróżnić pompę ciepła za pośrednic-
twem zaworu spustowego na zasila-
niu obiegu wtórnego (patrz
strona 77).

Usuwanie usterek

Naprawa (ciąg dalszy)
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Kontrola czujników

Przyłącze czujników na płytce instalacyj-
nej regulatora i czujnika, patrz
strona 134.

Położenie czujników w pompie ciepła,
patrz rysunek strona 77.

Czujniki temperatury typ Ni 500

400
-40 -20 0

O
pó

r w

Temperatura w °C

440

480

520

560

600

20 40 60

640

Element pomiarowy: „Ni 500”
■ Czujnik temperatury zewnętrznej (F0)
■ Czujniki temperatury na zasilaniu

obiegów grzewczych M2 (F12)
■ Czujnik temperatury na zasilaniu

oddzielnego obiegu chłodzenia
■ Czujniki temperatury pomieszczenia

(Vitotrol)

Czujniki temperatury typ Pt 500

460
20

540

100

O
pó

r w

Temperatura w °C
60 140 180

620

700

780

860

-20

Element pomiarowy „Pt 500”
■ Czujnik temperatury wody na zasilaniu

instalacji (F13)
■ Buforowy czujnik temperatury (F4)
■ Czujnik temperatury wody w podgrze-

waczu (F6)
■ Czujnik temperatury na zasilaniu/

powrocie obiegu wtórnego (F8/F9)
■ Wszystkie czujniki w obrębie pompy

ciepła
■ Czujnik temperatury cieczy w kolekto-

rze (F21)

Usuwanie usterek

Naprawa (ciąg dalszy)
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Kontrola bezpiecznika

Położenie bezpieczników, patrz od
strony 126:
■ Bezpiecznik F1 znajduje się na

listwach zaciskowych.
■ Bezpiecznik F3 znajduje się na płycie

głównej.

Bezpiecznik F1 i F3:
■ T6,3 A, 250 V~
■ maks. moc stracona ≤ 2,5 W

Niebezpieczeństwo
Dotknięcie elementów przewo-
dzących prąd może prowadzić do
groźnych obrażeń spowodowa-
nych prądem elektrycznym.
Podczas prac przy urządzeniu
koniecznie odłączyć obwód
obciążeniowy.
Wyjęcie bezpieczników nie odłą-
cza obwodu obciążeniowego
od napięcia.

Urządzenie pracuje zbyt głośno

Możliwe przyczyny:
■ Nieusunięte zabezpieczenie transpor-

towe: Patrz strona 20.
■ Nieszczelnie zamknięte drzwi regula-

tora: Patrz strona 19.
■ Przewód na powrocie obiegu wtór-

nego A styka się z przewodem na
powrocie obiegu pierwotnego B lub
innym przewodem lub sprężarką.

A

B

Usuwanie usterek

Naprawa (ciąg dalszy)
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Na poniższych stronach zostały opisane
tylko te ustawienia, które może przepro-
wadzać wyłącznie specjalista w menu
serwisowym na „Poziomie kodowania
1”.
Parametry opisane w instrukcji obsługi
dla poziomu klienta nie są tu wyjaś-
niane.

! Uwaga
Błędna obsługa na „poziomie
kodowania 1” może doprowa-
dzić do uszkodzeń urządzenia i
instalacji grzewczej.
Bezwzględnie przestrzegać
wskazówek instrukcji montażu, w
przeciwnym razie wygasają
prawa gwarancyjne.

Wskazówka
Dostępność parametrów jest uzależ-
niona od konfiguracji instalacji (np. para-
metry obiegu grzewczego M2: pojawiają
się tylko wtedy, gdy skonfigurowany jest
obieg grzewczy M2).

Aktywacja menu serwisowego

Menu serwisowe można aktywować z
każdego menu.

Nacisnąć równocześnie OK + å i
przytrzymać przez ok. 4 s.

Wyłączanie menu serwisowego

Menu serwisowe pozostaje aktywne do
momentu jego wyłączenia za pomocą
komunikatu „Zakończyć serwis?” lub
w przypadku braku obsługi przez 30
min.

Ustawianie parametrów na przykładzie „Schematu instalacji”

W celu ustawienia parametru, najpierw
należy wybrać grupę parametrów, a
następnie parametr.
Wszystkie parametry wyświetlane są w
formie tekstowej. Ponadto do każdego
parametru przyporządkowany jest kod
parametru.

Menu serwisowe:
1. Nacisnąć równocześnie OK + å i

przytrzymać przez ok. 4 s.
2. Wybrać „Poziom kodowania 1”.
3. Wybrać grupę parametrów: „Defini-

cja instalacji”

Ustawienia regulatora wprowadzane przez specjalistę

Ustawienia regulatora wprowadzane przez specjalistę
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4. Wybrać parametr: „Schemat instala-
cji 7000”

5. Ustawić schemat instalacji: „2”

Alternatywnie, jeżeli menu serwisowe
jest już aktywowane:

Menu rozszerzone:
1. å

2. „Serwis”
3. Wybrać „Poziom kodowania 1”.

4. Wybrać grupę parametrów: „Defini-
cja instalacji”

5. Wybrać parametr: „Schemat instala-
cji”

6. Potwierdzić kod parametru: „7000”
7. Ustawić język: „2”

Wskazówka
To, które parametry są wyświetlane,
zależy od aktualnych ustawień urządze-
nia.

Powrót do ustawienia fabrycznego (Reset)

Menu serwisowe:
1. Nacisnąć równocześnie OK + å i

przytrzymać przez ok. 4 s.
2. „Poziom kodowania 1”
3. „Ustawienie podstawowe”
4. „Wszystkie grupy”

lub
wybrać żądaną grupę parametrów
(np. „Definicja instalacji”).

Ustawienia regulatora wprowadzane przez specjalistę

 Ustawienia regulatora wprowadzane przez… (ciąg dalszy)
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Menu serwisowe:
1. Nacisnąć równocześnie OK + å i

przytrzymać przez ok. 4 s.
2. „Poziom kodowania 1”

3. „Definicja instalacji”
4. Wybrać parametr.

7000 Schemat instalacji

„Schemat instalacji 7000”

Podczas uruchamiania ustawić schemat
instalacji odpowiednio do jej wersji. Do
wyboru dostępnych jest 12 różnych
schematów instalacji (patrz wytyczne
projektowe).

Podzespoły należące do określonego
schematu instalacji są automatycznie
aktywowane i nadzorowane.

Ustawienie Obieg grzewczy bez
mieszacza A1

Obieg grzewczy z
mieszaczem M2

Podgrzew wody użyt-
kowej

0 — — X
1 X — —
2 X — X
3 — X —
4 — X X
5 X X —
6 X X X
7-10 Nie zmieniać ustawień!
11 Sterowanie zewn.

Stan fabryczny 2
Ustawienie 0 do 11

7001 Język

Wskazówka
Ustawiać tylko w menu rozszerzonym.

Język elementów obsługowych i wskaź-
ników regulatora.

Instrukcja obsługi

Grupa parametrów Definicja instalacji

Grupa parametrów Definicja instalacji
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„Różnica temperatury ogrzewania 7003”

Różnica temperatur służąca do oblicze-
nia granicy ogrzewania.
Granica ogrzewania: Wymagana tempe-
ratura pomieszczenia pomniejszona o
„Różnicę temperatur ogrzewania”
Jeżeli średnia temperatura zewnętrzna
mierzona przez 3 godziny spadnie poni-
żej granicy ogrzewania, włącza się
ogrzewanie pomieszczenia.

Przykład:
Ustawiona temperatura wymagana
pomieszczenia wynosi 20°C, wartość
ustawiona w opcji „Różnica temperatur
ogrzewania” wynosi 4 K.
Granica ogrzewania wynikająca z
powyższych danych wynosi 16°C (20°C
– 4 K).
Jeżeli średnia wartość temperatury
zewnętrznej spadnie poniżej 16°C (gra-
nica ogrzewania), rozpoczyna się ogrze-
wanie pomieszczenia.

Jeżeli średnia temperatura zewnętrzna
przekroczy 18°C, ogrzewanie pomiesz-
czenia (ustawiane według ustalonej
histerezy 2 K) zostanie wyłączone.

2K
18°C
16°C

20°C

t

A Wartość wymagana temperatury
pomieszczenia

B Uśredniona temperatura
zewnętrzna

C Ustawiona wartość „Różnica tem-
peratur ogrzewania”

D Tryb grzewczy WYŁ.
E Tryb grzewczy WŁ.

Stan fabryczny 40 (≙ 4 K)
Zakres ustawień 0 do 200 (≙ 0 do 20 K)

7004 Różnica temperatur granicy chłodzenia

„Różnica temperatur chłodzenia 7004”

Różnica temperatur do obliczenia gra-
nicy chłodzenia.
Granica chłodzenia: Wartość wymagana
temperatury pomieszczenia powięk-
szona o „Różnicę temperatur chłodze-
nia”

Jeżeli średnia temperatura zewnętrzna
mierzona przez 3 godziny przekroczy
granicę chłodzenia, włącza się chłodze-
nie pomieszczenia.

Grupa parametrów Definicja instalacji

7003 Różnica temperatur granicy ogrzewania
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Przykład:
Ustawiona temperatura wymagana
pomieszczenia wynosi 20°C, wartość
ustawiona w opcji „Różnica temperatur
chłodzenia” wynosi 4 K.
Granica chłodzenia wynikająca z powyż-
szych danych wynosi 24℃ (20°C + 4
K).
Jeżeli średnia wartość temperatury
zewnętrznej przekroczy 24℃ (granica
chłodzenia), rozpoczyna się chłodzenie
pomieszczenia.

Jeżeli średnia temperatura zewnętrzna
spadnie poniżej 23℃ (według ustalonej
histerezy 1 K), chłodzenie pomieszcze-
nia zostanie wyłączone.

Wskazówka
Parametr ten jest dostępny tylko wów-
czas, gdy tryb chłodzenia został aktywo-
wany przez parametr „Chłodzenie”
(patrz strona 118).

Stan fabryczny 40 (≙ 4 K)
Zakres ustawień 10 do 200 (≙ 1 do 20 K)

7010 Zewnętrzny zestaw uzupełniający

„Zewnętrzny zestaw uzupełniający 7010”

Aktywacja zewnętrznego zestawu uzu-
pełniającego H1.

Zewnętrzny zestaw uzupełniający H1
można zastosować dla następujących
przyłączeń/podzespołów:
■ Ogrzewanie basenu
■ Przełączanie trybów pracy z zewnątrz
■ Zapotrzebowanie z zewnątrz
■ Zewnętrzny mieszacz otw.
■ Blokowanie z zewnątrz
■ Zewnętrzny mieszacz zamkn.

Wskazówka
Do regulatora może być przyłączony
tylko jeden zewnętrzny zestaw uzupeł-
niający.
Jeżeli do „Zewnętrznego zestawu uzu-
pełniającego H1” podłączone są podze-
społy ogrzewania basenu, nie można
wykonać dodatkowego poszerzenia (np.
przełączanie trybów pracy) „Zewnętrz-
nego zestawu uzupełniającego H1”.

War-
tość

Znaczenie

„1” Zewnętrzny zestaw uzupełnia-
jący H1 jest dostępny i aktywny.

„0” Zewnętrzny zestaw uzupełnia-
jący H1 nie jest aktywny.

Stan fabryczny 0
Ustawienie 1 / 0

Grupa parametrów Definicja instalacji

7004 Różnica temperatur granicy chłodzenia (ciąg dalszy)
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„Basen 7008”

Ogrzewanie basenu.

War-
tość

Znaczenie

„1” Basen jest podłączony i ogrze-
wany.

„0” Basen nie jest ogrzewany.

Wskazówka
Regulator temperatury do regulacji wody
w basenie kąpielowym podłączany jest
do regulatora za pośrednictwem
zewnętrznego zestawu uzupełniającego
H1. Ustawić parametr „Zewnętrzny
zestaw uzupełniający” na „1” (patrz
strona 86), w przeciwnym wypadku na
wyświetlaczu nie pojawi się punkt menu
„Basen”.

Stan fabryczny 0
Ustawienie 1 / 0

7011 Zewnętrzne przełączanie trybów pracy

„Przełączanie trybów pracy obiegów grzewczych 7011”

Wskazówka
Tylko w połączeniu z zewnętrznym
zestawem uzupełniającym H1.

Ustawienie, w przypadku których podze-
społów instalacji przy sygnale „Zapotrze-
bowanie z zewnątrz” następuje przełą-
czenie trybu pracy (sygnał aktywny przy
zamkniętym styku, patrz przegląd płytek
instalacyjnych, od strony 126).
Za pomocą zewnętrznego przełączania
trybów pracy można przełączyć np.
obieg grzewczy za pośrednictwem
Vitocom z trybu pracy „Zredukowany” na
„Normalny”.

Wskazówka
■ Sygnał „Blokowanie z zewnątrz” ma

wyższy priorytet niż „Zapotrzebowanie
z zewnątrz”.

■ Funkcja parametru „Zapotrzebowa-
nie z zewn. mieszacz otw. 7014” ma
wyższy priorytet niż funkcja parametru
„Przełącz. prog. roboczych obie-
gów grzewczych 7011”.

■ W parametrach „Przełącz. prog.
roboczych Działanie 7012” oraz
„Przełącz. prog. roboczych na stałe
7013” dodatkowo ustawić wybrany
tryb pracy i czas trwania przełączania.

Grupa parametrów Definicja instalacji

7008 Basen
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Usta-
wienie

Obieg grzew-
czy bez mie-
szacza A1

Obieg grzew-
czy z miesza-
czem M2

Podgrzew
wody użytko-
wej

Buforowy pod-
grzewacz wody
grzewczej

0 — — — —
1 X — — —
2 — X — —
3 X X — —
4-15 Nie zmieniać ustawień!
16 — — X —
17 X — X —
18 — X X —
19 X X X —
20-31 Nie zmieniać ustawień!
32 — — — X
33 X — — X
34 — X — X
35 X X — X
36-47 Nie zmieniać ustawień!
48 — — X X
49 X — X X
50 — X X X
51 X X X X
52-63 Nie zmieniać ustawień!

Stan fabryczny 0
Zakres ustawień 0 do 63

7012 Tryb pracy Zewnętrzne przełączanie trybów pracy

„Przełącz. prog. roboczych Działanie 7012”

Wskazówka
Tylko w połączeniu z zewnętrznym
zestawem uzupełniającym H1.

Ustawienie trybu pracy, włączanego
przez zewnętrzne przełączenie trybów
pracy (patrz również „Przełączanie try-
bów pracy obiegów grzewczych
7011”).

Tryby pracy
Instrukcja obsługi

Grupa parametrów Definicja instalacji

7011 Zewnętrzne przełączanie trybów pracy (ciąg dalszy)
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Wartość Tryb pracy (patrz instrukcja obsługi)
Ogrzewanie Ciepła woda użytkowa

„0” „Tryb oczekiwania” „Wył.”
„1” „Zredukowany” „Góra”
„2” „Normalny” „Normalny”
„3” „Wartość stała”

(patrz Wartość wymagana tem-
peratury na zasilaniu,
strona 110)

„2. temperatura”

Stan fabryczny 2
Zakres ustawień 0 do 3

7013 Czas trwania zewnętrznego przełączania trybów pracy

„Przełącz. prog. roboczych na stałe 7013”

Wskazówka
Tylko w połączeniu z zewnętrznym
zestawem uzupełniającym H1.

Ustawianie minimalnego czasu trwania
zewnętrznego przełączania trybów
pracy (patrz również „Przełączanie try-
bów pracy obiegów grzewczych
7011”). Po upływie tego czasu regulator
przełącza się ponownie na tryb pracy,
który był aktywny przed uruchomieniem
zewnętrznego przełączania trybów
pracy. Następuje to również wtedy, gdy
w międzyczasie aktywowany został tryb
Party.

Grupa parametrów Definicja instalacji

 7012 Tryb pracy Zewnętrzne przełączanie trybów… (ciąg dalszy)
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Przykład:

8 h

8 h

8 h

A

B

A

B

A

B

Rysunek przedstawia czas trwania
zewnętrznego przełączania trybów
pracy B w zależności od czasu trwania
sygnału A przy ustawieniu parametru
„Przełącz. prog. roboczych na stałe
7013” na 8 h (stan fabryczny).
Niezależnie od długości sygnału,
zewnętrzne przełączanie trybów pracy
jest aktywne przez przynajmniej 8 h
(stan fabryczny). Jeżeli sygnał trwa dłu-
żej niż 8 h, zewnętrzne przełączanie try-
bów pracy pozostaje aktywne tak długo,
jak długo trwa sygnał.

Wartość Czas trwania
„0” Przełączanie następuje, dopóki dostępny jest sygnał „Zapotrzebo-

wanie z zewnątrz/mieszacz otw.”.
„1” do „12” Czas trwania przełączenia trybu pracy w godzinach, licząc od

momentu aktywowania zewnętrznego przełączania trybów pracy.

Stan fabryczny 8 h
Zakres ustawień 0 do 12 h

Grupa parametrów Definicja instalacji

 7013 Czas trwania zewnętrznego przełączania… (ciąg dalszy)
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„Zapotrzebowanie z zewnątrz, mieszacz otw. 7014”

Wskazówka
Tylko w połączeniu z zewnętrznym
zestawem uzupełniającym H1.

Ustawiania, w jaki sposób sygnał „Zapo-
trzebowanie z zewnątrz” ma działać na
pompę ciepła (sygnał aktywny przy
zamkniętym styku, patrz przegląd płytek
instalacyjnych od strony 126).

Wskazówka
■ Sygnał „Blokowanie z zewnątrz” ma

wyższy priorytet niż „Zapotrzebowanie
z zewnątrz”.

■ Patrz również „Temperatura wyma-
gana na zasilaniu przy zapotrzebowa-
niu z zewnątrz” na stronie 110.

Ustawienie Obieg grzewczy z miesza-
czem M2

Zapotrzebowanie na ciepło z
pompy ciepła

0 Eksploatacja regulacyjna Nie
1 Mieszacz „otw.” Nie
2-3 Nie zmieniać ustawień!
4 Eksploatacja regulacyjna Tak
5 Mieszacz „otw.” Tak
6-7 Nie zmieniać ustawień!

Stan fabryczny 4
Zakres ustawień 0 do 7

7015 Blokowanie z zewnątrz mieszacz „zamkn.”

„Blokowanie z zewnątrz, mieszacz zamkn. 7015”

Wskazówka
Tylko w połączeniu z zewnętrznym
zestawem uzupełniającym H1.

Parametr do ustawiania, w jaki sposób
sygnał „Blokowanie z zewnątrz” ma dzia-
łać na pompę ciepła (sygnał aktywny
przy zamkniętym styku, patrz przegląd
płytek instalacyjnych od strony 126).

! Uwaga
Ochrona przed zamarzaniem
instalacji nie jest zagwaranto-
wana.
 

Wskazówka
■ Sygnał „Blokowanie z zewnątrz” ma

wyższy priorytet niż „Zapotrzebowanie
z zewnątrz”.

■ Patrz również parametr „Temperatura
wymagana na zasilaniu przy zapotrze-
bowaniu z zewnątrz”, strona 110.

Grupa parametrów Definicja instalacji

7014 Zapotrzebowanie z zewn. mieszacz „otw.”
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Ustawienie Obieg grzewczy z miesza-
czem M2

Blokada pompy ciepła

0 Eksploatacja regulacyjna Nie
1 Mieszacz „zamkn.” Nie
2-3 Nie zmieniać ustawień!
4 Eksploatacja regulacyjna Tak
5 Mieszacz „zamkn.” Tak
6-7 Nie zmieniać ustawień!

Stan fabryczny 4
Zakres ustawień 0 do 8

7017 Vitocom 100

„Vitocom 100 7017”

Stosowanie modułu komunikacyjnego
Vitocom 100.

War-
tość

Znaczenie

„1” Moduł Vitocom 100 jest dostępny
i aktywny.

„0” Moduł Vitocom 100 nie jest sto-
sowany.

Stan fabryczny 0
Ustawienie 1 / 0

701B Wspólny czujnik temperatury instalacji

„Wspólny czujnik instalacji 701B”

Grupa parametrów Definicja instalacji

7015 Blokowanie z zewnątrz mieszacz „zamkn.” (ciąg dalszy)
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W przypadku instalacji z podgrzewa-
czem buforowym wody grzewczej, na
zasilaniu wodą grzewczą za podgrzewa-
czem buforowym wody grzewczej
można zamontować czujnik temperatury
wody na zasilaniu („czujnik temperatury
wody na zasilaniu instalacji”).

War-
tość

Znaczenie

„1” Czujnik temperatury wody na
zasilaniu instalacji jest dostępny i
włączony.

„0” Czujnik temperatury wody na
zasilaniu instalacji nie jest stoso-
wany. Czujnik temperatury wody
na zasilaniu obiegu wtórnego jest
stosowany.

Stan fabryczny 1
Ustawienie 1 / 0

Grupa parametrów Definicja instalacji

701B Wspólny czujnik temperatury instalacji (ciąg dalszy)
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Menu serwisowe:
1. Nacisnąć równocześnie OK + å i

przytrzymać przez ok. 4 s.
2. „Poziom kodowania 1”

3. „Sprężarka”
4. Wybrać parametr.

5000 Uruchomienie sprężarki

„Uruchomienie 5000”

Zwolnienie stopnia sprężarki.

Wskazówka
W eksploatacji normalnej nie można
zablokować sprężarki pompy ciepła.

War-
tość

Znaczenie

„1” Stopień sprężarki jest stoso-
wany.

„0” Stopień sprężarki nie jest stoso-
wany, np. na skutek uszkodze-
nia.

Stan fabryczny 1
Ustawienie 1 / 0

5030 Moc pompy ciepła

„Moc stopnia sprężarki 5030”

Moc cieplna pompy ciepła w zależności
od typu.

Ta wartość jest potrzebna do obliczania
bilansu energetycznego i rocznego stop-
nia pracy.

Stan fabryczny Podany za pośrednictwem wtyku kodującego odpowiednio
do znamionowej mocy cieplnej pompy ciepła (np. dla
typu 108 8 kW, znamionowa moc cieplna, patrz tabliczka
znamionowa).

Zakres ustawień 1 do 255 kW

Grupa parametrów Sprężarka

Grupa parametrów Sprężarka
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Menu serwisowe:
1. Nacisnąć równocześnie OK + å i

przytrzymać przez ok. 4 s.
2. „Poziom kodowania 1”

3. „Ciepła woda użytkowa”
4. Wybrać parametr.

6000 Wartość wym. temp. wody w podgrz.

„Temp. wody w podgrzewaczu Ciepła woda 6000”

Wymagana wartość temperatury dla
pojemnościowego podgrzewacza wody
w przypadku podgrzewu wody użytko-
wej.

Wskazówka
Jeżeli sama pompa ciepła nie jest w sta-
nie osiągnąć ustawionej temperatury
ciepłej wody użytkowej, włączany jest
dodatkowo podgrzewacz przepływowy
wody grzewczej (wyposażenie dodat-
kowe) (jeżeli jest aktywowany przez
parametr „Ciepła woda z elektr.
6015” .

Instrukcja obsługi

Stan fabryczny 500 (≙ 50°C)
Zakres ustawień 100 do 700 (≙ 10 do 70°C)

6015 Dogrzew wody użytkowej

„Ciepła woda z elektr. 6015”

Uruchomienie dogrzewu wody użytko-
wej przez przepływowy podgrzewacz
wody grzewczej (wyposażenie dodat-
kowe).

Jeżeli nie można osiągnąć wymaganej
temperatury wody w podgrzewaczu za
pomocą pompy ciepła, można zastoso-
wać przepływowy podgrzewacz wody
grzewczej (wyposażenie dodatkowe).

Grupa parametrów Ciepła woda użytkowa

Grupa parametrów Ciepła woda użytkowa
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Wskazówka
■ Przepływowy podgrzewacz wody

grzewczej (wyposażenie dodatkowe)
należy aktywować oddzielnie za
pomocą parametru „Podgrz. przepł.
wody grzew. 7900”.

■ Uwzględnić ustawienie dla „Histereza
ogrz. dodatkowego 6008”.

War-
tość

Znaczenie

„1” Przepływowy podgrzewacz wody
grzewczej (wyposażenie dodat-
kowe) jest podłączony i włączany
do dogrzewu wody użytkowej.

„0” Przepływowy podgrzewacz wody
grzewczej (wyposażenie dodat-
kowe) nie jest włączany do
dogrzewu wody użytkowej.

Stan fabryczny 1
Ustawienie 1 / 0

6005 Min. temperatura pojemnościowego podgrzewacza wody

„Temperatura minimalna 6005”

Dolna wartość wymagana temperatury
dla pojemnościowego podgrzewacza
wody (temperatura minimalna).
Przy spadku temperatury poniżej usta-
wionej temperatury minimalnej pojem-
nościowy podgrzewacz wody ogrze-
wany jest do tej wartości powiększonej o
histerezę (ochrona przed zamarza-
niem). Proces ten jest niezależny od
ustawionego programu roboczego.

Pomiar temperatury odbywa się tylko
poprzez górny czujnik temperatury wody
w podgrzewaczu.

Stan fabryczny 100 (≙ 10°C)
Zakres ustawień 50 do 600 (≙ 5 do 60°C)

Grupa parametrów Ciepła woda użytkowa

6015 Dogrzew wody użytkowej (ciąg dalszy)
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„Temperatura maksymalna 6006”

Górna granica temperatury pojemnoś-
ciowego podgrzewacza wody.
W przypadku osiągnięcia takiej wartości
temperatury pojemnościowy podgrze-
wacz wody będzie ponownie ogrzewany
dopiero wtedy, gdy temperatura spadnie
o min. 5 K.

Niebezpieczeństwo
Niebezpieczeństwo poparzenia
wodą o temperaturze przekra-
czającej 60ºC.
Aby ograniczyć temperaturę
wody do 60°C, należy zainstalo-
wać urządzenie mieszające, np.
mieszacz termostatyczny (wypo-
sażenie dodatkowe pojemnoś-
ciowego podgrzewacza wody).

Stan fabryczny 600 (≙ 60°C)
Zakres ustawień 200 do 800 (≙ 20 do 80°C)

6007/6008 Histereza ciepłej wody użytkowej/ogrzewania dodat-
kowego

„Histereza ciepłej wody 6007”
„Histereza ogrz. dodatkowego 6008”

Histereza temperatury wody w podgrze-
waczu do włączania i wyłączania pod-
grzewu wody użytkowej.
Ustawiona wartość określa, dla jakiego
odchylenia od wymaganej wartości tem-
peratury w pojemnościowym podgrze-
waczu wody („Temp. wody w podgrze-
waczu Ciepła woda 6000”) ma zostać
uruchomiony lub wyłączony podgrzew
wody użytkowej. Parametr „Histereza
ciepłej wody 6007” odnosi się do pod-
grzewu wody użytkowej przez pompę
ciepła. Parametr „Histereza ogrz.
dodatkowego 6008” podaje histerezę
w przypadku ogrzewania przez przepły-
wowy podgrzewacz wody grzewczej
(wyposażenie dodatkowe).

t

A Wymagana temp. wody użytkowej
B Histereza pompy ciepła („Histereza

ciepłej wody 6007”)

Grupa parametrów Ciepła woda użytkowa

6006 Maks. temperatura pojemnościowego podgrzewacza wody
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C Histereza ogrzewania dodatkowego
(„Histereza ogrz. dodatkowego
6008”)

D Wartość rzeczywista temperatury
wody użytkowej na górnym czujniku
podgrzewacza

E Stan łączeniowy pompy ciepła
F Stan łączeniowy ogrzewania dodat-

kowego
G Wył.
H Wł.

Wskazówka
■ Ustawiona wartość „Histerezy cie-

płej wody 6007” powinna być wyższa
od przewidywalnego obniżenia tem-
peratury na skutek strat ciepła w okre-
sie ograniczonej eksploatacji obiegów
grzewczych (ok. 5 K).

■ Niższa wartość „Histerezy ogrz.
dodatkowego 6008” zwiększa udział
podgrzewu wody użytkowej przez
ogrzewanie dodatkowe.

■ Przestrzegać ustawień dla „Ciepła
woda z elektr. 6015”.

 Histereza ciepłej wody
6007

Histereza ogrzewania
dodatkowego 6008

Stan fabryczny 70 (≙ 7 K) 100 (≙ 10 K)
Zakres ustawień 10 do 100 (≙ 1 do 10 K) 20 do 700 (≙ 2 do 70 K)

6009 Optymalizacja włączania ciepłej wody użytkowej

„Optymalizacja włączania 6009”

Funkcja Komfort do ogrzewania pojem-
nościowego podgrzewacza wody.

Instrukcja obsługi

Stan fabryczny 0
Zakres ustawień 1 / 0

600A Optymalizacja wyłączania ciepłej wody użytkowej

„Optymalizacja wyłączania 600A”

Funkcja Komfort do ogrzewania pojem-
nościowego podgrzewacza wody.

Instrukcja obsługi

Stan fabryczny 0
Zakres ustawień 1 / 0

Grupa parametrów Ciepła woda użytkowa

 6007/6008 Histereza ciepłej wody… (ciąg dalszy)
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„2. temp. wymagana 600C”

Wartość wymagana temperatury dla
dodatkowej funkcji podgrzewania wody
użytkowej, w celu likwidacji bakterii.

Instrukcja obsługi

Stan fabryczny 600 (≙ 60°C)
Zakres ustawień 100 do 700 (≙ 10 do 70°C)

600E 2. czujnik temperatury

„2. czujnik temperatury 600E”

Bez funkcji.

6016 Priorytet podgrzewu wody użytkowej

„Podgrzewacz uniwersalny 6016”

Bez funkcji.

6017 Ciepła woda użytkowa przy wysokim ciśnieniu regulacyj-
nym

„Liczba prób Ciepła woda 6017”

Wysokie wartości wymagane tempera-
tury wody w podgrzewaczu mogą pro-
wadzić do wyłączenia na skutek wyso-
kiego ciśnienia regulacyjnego. W przy-
padku zapotrzebowania regulator pona-
wia próbę włączenia podgrzewu wody
użytkowej. Za pomocą tego parametru
ustawia się liczbę prób włączenia.

Wskazówka
Aktywacja zablokowanego podgrzewu
wody użytkowej następuje automatycz-
nie przy przełączaniu statusu roboczego
ogrzewania podgrzewacza ciepłej wody
użytkowej z niskiego poziomu tempera-
tury na poziom wyższy. Np. z poziomu
„Góra” na „Normalny” (dalsze infor-
macje dot. statusu roboczego, patrz
instrukcja obsługi).

Grupa parametrów Ciepła woda użytkowa

600C 2. temperatura wymagana ciepłej wody użytkowej
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Stan fabryczny 1
Zakres ustawień 0 do 10

6020 Sposób eksploatacji pompy ładującej podgrzewacza

„Typ pompy ład. podgrzewacza 6020”

Do ustawiania sposobu eksploatacji
pompy ładującej podgrzewacza.

War-
tość

Znaczenie

„0” Pompa ładująca podgrzewacza
nie jest sterowana przez sygnał
PWM.

„1” Eksploatacja standardowa
pompy ładującej podgrzewacza:
wł./wył., sterowanie przez sygnał
PWM

„2” Eksploatacja z ustawianą na
stałe prędkością obrotową, stero-
wanie przez sygnał PWM

„3” Eksploatacja z regulacją obrotów
pompy ładującej podgrzewacza
za pośrednictwem sygnału
PWM.

Stan fabryczny 0
Zakres ustawień 0 do 3

Grupa parametrów Ciepła woda użytkowa

 6017 Ciepła woda użytkowa przy wysokim… (ciąg dalszy)
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Menu serwisowe:
1. Nacisnąć równocześnie OK + å i

przytrzymać przez ok. 4 s.
2. „Poziom kodowania 1”

3. „Kolektor słoneczny”
4. Wybrać parametr.

7A00 Regulator solarny

„Typ regul. syst. solar. 7A00”

Do ustawiania stosowanego regulatora
solarnego.

War-
tość

Znaczenie

„0” Brak regulatora systemów solar-
nych

„1” Vitosolic 100

War-
tość

Znaczenie

„2” Vitosolic 200
„3” Bez funkcji
„4” Bez funkcji

Stan fabryczny 0
Zakres ustawień 0 do 4

7A01 Maksymalna temperatura cieczy w kolektorze

„Temperatura maksymalna 7A01”

Do ustawiania maks. temperatury cieczy
w kolektorze.

W przypadku przekroczenia maksymal-
nej temperatury cieczy w kolektorze,
pompa obiegu solarnego zostaje wyłą-
czona.

Stan fabryczny 1300 (≙ 130°C)
Zakres ustawień 100 do 3000 (≙ 10 do 300°C)

7A02/7A03 Histereza pompy obiegu solarnego

„Histereza Pompa obiegu solarnego Wł.. 7A02”
„Histereza Pompa obiegu solarnego Wył. 7A03”

Grupa parametrów Kolektor słoneczny

Grupa parametrów Kolektor słoneczny
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Ustawiona wartość określa, przy jakiej
różnicy temperatur między temperaturą
cieczy w kolektorze a temperaturą wody
w podgrzewaczu pojemnościowym ma
nastąpić włączenie lub wyłączenie
pompy obiegu solarnego.

Wskazówka
Wartość dla „Histereza Pompa obiegu
solarnego Wł. 7A02” musi być większa
niż wartość „Histereza Pompa obiegu
solarnego Wył. 7A03”.

 Histereza pompy solarnej
Wł. 7A02

Histereza pompy solar-
nej Wył. 7A03

Stan fabryczny 70 (≙ 7 K) 30 (≙ 3 K)
Zakres ustawień 20 do 200 (≙ 2 do 20 K) 10 do 150 (≙ 1 do 15 K)

7A07 Przepływ objętościowy w obiegu solarnym

„Przepływ objętościowy 7A07”

Do ustawiania przepływu objętościo-
wego w obiegu solarnym.
Ta wartość jest wykorzystywana do wyli-
czenia zysku solarnego. Wartość prze-
pływu objętościowego jest obliczana na
podstawie ustawionej wydajności tłocze-
nia pompy obiegu solarnego i spadku
ciśnienia w obiegu solarnym.

Stan fabryczny 100 l/h
Ustawienie 10 do 500 l/h

7A09 Komunikat o błędzie dot. nieprawidłowej cyrkulacji

„Wykryw. niepr. cyrk. 7A09”

Do ustawiania, czy ma być wyświetlany
komunikat o błędzie dot. uszkodzonego
zaworu zwrotnego klapowego w obiegu
solarnym (odwrotna cyrkulacja).

War-
tość

Znaczenie

„1” Pojawia się zgłoszenie usterki.
„0” Nie pojawia się zgłoszenie

usterki.

Stan fabryczny 1
Ustawienie 0 / 1

Grupa parametrów Kolektor słoneczny

7A02/7A03 Histereza pompy obiegu solarnego (ciąg dalszy)
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Menu serwisowe:
1. Nacisnąć równocześnie OK + å i

przytrzymać przez ok. 4 s.
2. „Poziom kodowania 1”

3. „Ogrzewanie elektryczne”
4. Wybrać parametr.

7900 Przepływowy podgrzewacz wody grzewczej (wyposaże-
nie dodatkowe)

„Podgrz. przepł. wody grzew. 7900”

Jeżeli w zasilaniu wodą grzewczą wbu-
dowany jest przepływowy podgrzewacz
wody grzewczej (wyposażenie dodat-
kowe), należy go aktywować. Aktywacja
dotyczy tylko dogrzewu wody użytkowej
lub/i trybu grzewczego.

Parametr Włączenie przepływowego podgrzewacza
wody grzewczej dla
trybu grzewczego podgrzewu wody użytko-

wej
„Podgrz. przepł. wody grzew.
7900”

„1” „1”

„Ogrzewanie grzałką 7902” „1” „0”
„Ciepła woda z elektr. 6015” „0” „1”

Grupa parametrów Ogrzewanie elektryczne

Grupa parametrów Ogrzewanie elektryczne
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! Uwaga
Ustawienie „0” dla parametru
„Podgrz. przepł. wody grzew.
7900” powoduje całkowite wyłą-
czenie przepływowego podgrze-
wacza wody grzewczej i sprawia,
że nie będzie on dostępny do
ogrzewania w celu ochrony przed
zamarzaniem.

Aby przepływowy podgrzewacz
wody grzewczej mógł zostać włą-
czony w przypadku zapotrzebo-
wania na ciepło do ochrony przed
zamarzaniem, w celu wyłączenia
ustawić parametr „Ogrzewanie
grzałką elektryczną 7902” na
„0”, natomiast „Podgrz. przepł.
wody grzew. 7900” na wartość
„1”.

Stan fabryczny 0
Ustawienie 0 / 1

7902 Eksploatacja grzewcza z ogrzewaniem dodatkowym

„Ogrzewanie grzałką 7902”

Włączenie trybu grzewczego z przepły-
wowym podgrzewaczem wody grzew-
czej (wyposażenie dodatkowe).
Jeżeli za pomocą pompy ciepła nie
można osiągnąć wymaganej tempera-
tury na zasilaniu, można zastosować
przepływowy podgrzewacz wody grzew-
czej (wyposażenie dodatkowe).

Wskazówka
Przepływowy podgrzewacz wody grzew-
czej (wyposażenie dodatkowe) należy
aktywować oddzielnie za pomocą para-
metru „Podgrz. przepł. wody grzew.
7900”.

War-
tość

Znaczenie

„1” Przepływowy podgrzewacz wody
grzewczej (wyposażenie dodat-
kowe) jest podłączony i aktywo-
wany w celu eksploatacji grzew-
czej.

„0” Przepływowy podgrzewacz wody
grzewczej (wyposażenie dodat-
kowe) nie zostaje włączony w try-
bie grzewczym.

Stan fabryczny 1
Ustawienie 1 / 0

7907 Maks. moc przepływowego podgrzewacza wody grzew-
czej

„Maksymalny stopień ogrzewania elektrycznego 7907”

Grupa parametrów Ogrzewanie elektryczne

 7900 Przepływowy podgrzewacz wody grzewczej… (ciąg dalszy)
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Za pomocą tego ustawienia określana
jest maksymalna moc (stopień 1, 2 lub
3), z jaką przepływowy podgrzewacz
wody grzewczej podgrzewa wodę użyt-
kową lub ogrzewa instalację.

Wskazówka
W przypadku Vitocal 222-G do pracy z
maksymalną mocą dostępny jest tylko
stopień 1.

Stan fabryczny 1
Zakres ustawień 1

790A Stopień blokady ZE

„Stopień w przyp. blokady ZE 790A”

Maksymalny stopień mocy podgrzewa-
cza przepływowego wody grzewczej
(wyposażenie dodatkowe) podczas blo-
kady ZE.
Dostępny jest stopień wybrany i wszyst-
kie stopnie niższe.

Wskazówka
W przypadku Vitocal 222-G do pracy z
maksymalną mocą dostępny jest tylko
stopień 1.

War-
tość

Znaczenie

„0” Przepływowy podgrzewacz wody
grzewczej podczas blokady ZE
jest wyłączony, włączony jest on
tylko w przypadku ochrony przed
zamarzaniem.

„1” Maks. stopień mocy, np. 9 kW

Stan fabryczny 0
Zakres ustawień 0 / 1

790B Temperatura dwuwartościowa przepływowego podgrze-
wacza wody grzewczej

„Temperatura dwuwartościowa Ogrzewanie elektryczne 790B”

Temperatura graniczna przy eksploata-
cji grzewczej z przepływowym podgrze-
waczem wody grzewczej (wyposażenie
dodatkowe).
Jeżeli długookresowa średnia wartość
temperatury zewnętrznej spadnie poni-
żej temperatury dwuwartościowej, regu-
lator aktywuje eksploatację grzewczą z
przepływowym podgrzewaczem wody
grzewczej.

Regulator włącza przepływowy podgrze-
wacz wody grzewczej powyżej tempera-
tury dwuwartościowej tylko w przypadku
uszkodzenia pompy ciepła.

Grupa parametrów Ogrzewanie elektryczne

 7907 Maks. moc przepływowego podgrzewacza wody… (ciąg dalszy)
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Stan fabryczny 100 (≙ 10°C)
Zakres ustawień –500 do +500 (≙ –50 do +50°C)

Grupa parametrów Ogrzewanie elektryczne

 790B Temperatura dwuwartościowa przepływowego… (ciąg dalszy)
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Menu serwisowe:
1. Nacisnąć równocześnie OK + å i

przytrzymać przez ok. 4 s.
2. „Poziom kodowania 1”

3. „Hydraulika wewn.”
4. Wybrać parametr.

7300 Pompa ciepła do osuszania budynku

„Pompa ciepła do osuszania budynku 7300”

Oprócz zastosowania w podgrzewaczu
przepływowym wody grzewczej (wypo-
sażenie dodatkowe), pompę ciepła
można również wykorzystać do osusza-
nia budynku.
Jeżeli pompa ciepła nie jest gotowa do
eksploatacji (np. obieg pierwotny nie jest
jeszcze gotowy), funkcja ta musi być
ustawiona na „0” (stan fabryczny).

Wskazówka
■ Przy stosowaniu pompy ciepła do osu-

szania budynku przestrzegać wytycz-
nych dot. specjalnego obciążenia.

■ Osuszanie budynku za pomocą pod-
grzewacza przepływowego wody
grzewczej (wyposażenie dodatkowe)
prowadzi do zwiększonego zużycia
prądu.

War-
tość

Znaczenie

„1” Pompa ciepła stosowana jest do
osuszania budynku.

„0” Pompa ciepła nie jest stosowana
do osuszania budynku.

Stan fabryczny 0
Ustawienie 1 / 0

7303 Program jastrychu

„Program jastrychu 7303”

Profil temperaturowo-czasowy do osu-
szania jastrychu (c: osuszanie pod-
kładu pod posadzkę).

! Uwaga
Ryzyko uszkodzenia budynku na
skutek przegrzania jastrychu w
razie zbyt wysokich temperatur
na zasilaniu.

Grupa parametrów Hydraulika wewnętrzna

Grupa parametrów Hydraulika wewnętrzna
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W zasilaniu obiegu grzewczego
instalacji ogrzewania podłogo-
wego należy zamontować regu-
lator temperatury służący do
ograniczania temperatury mak-
symalnej.

■ Program jastrychu oddziałuje równo-
legle na wszystkie aktywowane obiegi
grzewcze.

■ Po przerwie w dopływie prądu lub
wyłączeniu regulatora pompy ciepła,
wybrany „Program jastrychu” jest
kontynuowany.

■ Jeżeli „Program jastrychu” został
zakończony zgodnie z ustawieniami
lub jeśli przed zakończeniem pro-
gramu został wybrany profil tempera-
turowo-czasowy „0”, kontynuowany
jest ustawiony program pracy.

■ Profile temperaturowo-czasowe 7 do
12 można regulować do maksymalnej
temperatury na zasilaniu.

■ Jeśli profil czasowy ma wyższą wyma-
ganą temperaturę na zasilaniu, tem-
peraturę wymaganą ogranicza para-
metr „Maksymalna temperatura
wody na zasilaniu” (strona 117)
obiegu grzewczego.

■ Podczas stosowania podgrzewacza
przepływowego wody grzewczej
(wyposażenie dodatkowe) do osusza-
nia budynku rośnie zużycie prądu.

Wskazówka
Należy uwzględnić wymogi normy
EN 1264-4. W protokole wystawionym
przez specjalistę-instalatora muszą
znajdować się następujące dane doty-
czące ogrzewania:
■ Dane ogrzewania z odpowiednimi

temperaturami wody na zasilaniu
■ Maksymalna temperatura osiągnięta

na zasilaniu
■ Przekazywany stan roboczy i tempe-

ratura zewnętrzna

War-
tość

Profil temperaturowo-czasowy
A Temperatura wody na zasi-

laniu
B Dni

„0” Brak profilu temperaturowo-
czasowego
Przerwanie bieżącego profilu i
kontynuacja trybu grzewczego
bądź trybu chłodzenia.

„1” Profil temperaturowo-cza-
sowy 1 (wg EN 1264-4)

A

B
1 5 10 15 20 25 30

10
20
30
40
50

Grupa parametrów Hydraulika wewnętrzna

7303 Program jastrychu (ciąg dalszy)
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War-
tość

Profil temperaturowo-czasowy
A Temperatura wody na zasi-

laniu
B Dni

„2” Profil temperaturowo-cza-
sowy 2 (wg przepisów niem.
Związku Rzeczoznawców
Technologii Wykonania Par-
kietów i Podłóg)

A

B
1 5 10 15 20 25 30

10
20
30
40
50

„3” Profil temperaturowo-cza-
sowy 3 (wg austriackiego
instytutu normalizacji ÖNORM)

B

A

1 5 10 15 20 25 30
10
20
30
40
50

„4” Profil temperaturowo-cza-
sowy 4

A

B
1 5 10 15 20 25 30

10
20
30
40
50

War-
tość

Profil temperaturowo-czasowy
A Temperatura wody na zasi-

laniu
B Dni

„5” Profil temperaturowo-cza-
sowy 5

A

B
1 5 10 15 20 25 30

10
20
30
40
50

„6” Profil temperaturowo-cza-
sowy 6

A

B
1 5 10 15 20 25 30

10
20
30
40
50

„7” Program stałej wartości tempe-
ratury
Czas trwania: 5 dni

„8” Program stałej wartości tempe-
ratury
Czas trwania: 10 dni

„9” Program stałej wartości tempe-
ratury
Czas trwania: 15 dni

„10” Program stałej wartości tempe-
ratury
Czas trwania: 20 dni

Grupa parametrów Hydraulika wewnętrzna

7303 Program jastrychu (ciąg dalszy)
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War-
tość

Profil temperaturowo-czasowy
A Temperatura wody na zasi-

laniu
B Dni

„11” Program stałej wartości tempe-
ratury
Czas trwania: 25 dni

„12” Program stałej wartości tempe-
ratury
Czas trwania: 30 dni

Stan fabryczny 0
Zakres ustawień 0 do 12

730D Eksploatacja z 3-drogowym zaworem przełącznym

„Ogrzewanie/pompa ciepła Zawór przełączny 730D”

Nie zmieniać ustawienia (stan fabryczny „1”).

730C Wartość wymagana temperatury wody na zasilaniu zapo-
trz. z zewn.

„Temp. wymagana na zasilaniu Zapotrzebowanie z zewnątrz 730C”

Temperatura wymagana na zasilaniu
przy zapotrzebowaniu z zewnątrz, np.
przez basen (patrz strona 91).

W przeciwieństwie do wymaganych war-
tości temperatury na zasilaniu, regulo-
wanych przez temperaturę pomieszcze-
nia lub temperaturę zewnętrzną, w tym
przypadku, np. dla obiegów grzewczych,
ustawiana jest stała wartość tempera-
tury na zasilaniu.

Stan fabryczny 500 (≙ 50°C)
Zakres ustawień 0 do 700 (≙ 0 do 70°C)

7320 Sposób eksploatacji pompy pierwotnej

„Typ źródła pierwotnego 7320”

Grupa parametrów Hydraulika wewnętrzna

7303 Program jastrychu (ciąg dalszy)
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Do ustawiania sposobu eksploatacji
pompy pierwotnej.

War-
tość

Znaczenie

„0” Pompa pierwotna nie jest stero-
wana przez sygnał PWM.

„1” Eksploatacja standardowa
pompy pierwotnej: wł./wył., stero-
wanie przez sygnał PWM

War-
tość

Znaczenie

„2” Eksploatacja z ustawianą na
stałe prędkością obrotową, stero-
wanie przez sygnał PWM

„3” Eksploatacja z regulacją obrotów
pompy pierwotnej za pośrednic-
twem sygnału PWM.

Stan fabryczny 0
Zakres ustawień 0 do 3

7340 Sposób eksploatacji pompy wtórnej

„Typ pompy wtórnej 7340”

Do ustawiania sposobu eksploatacji
pompy wtórnej.

War-
tość

Znaczenie

„0” Pompa wtórna nie jest sterowana
przez sygnał PWM.

„1” Eksploatacja standardowa
pompy wtórnej: wł./wył., sterowa-
nie przez sygnał PWM

„2” Eksploatacja z ustawianą na
stałe prędkością obrotową, stero-
wanie przez sygnał PWM

„3” Eksploatacja z regulacją obrotów
pompy wtórnej za pośrednictwem
sygnału PWM.

Stan fabryczny 0
Zakres ustawień 0 do 3

Grupa parametrów Hydraulika wewnętrzna

7320 Sposób eksploatacji pompy pierwotnej (ciąg dalszy)
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Menu serwisowe:
1. Nacisnąć równocześnie OK + å i

przytrzymać przez ok. 4 s.
2. „Poziom kodowania 1”

3. „Podgrzewacz buforowy”
4. Wybrać parametr.

7200 Podgrzewacz buforowy wody grzewczej

„Podgrzewacz buforowy 7200”

Funkcja ta jest dostępna tylko przy
schemacie instalacji 1 i 2. W schema-
cie instalacji 1 i 2 podgrzewacz buforowy
wody grzewczej jest opcjonalny, a w
schematach 3 do 10 podgrzewacz bufo-
rowy wody grzewczej jest konieczny i
wstępnie ustawiony.

War-
tość

Znaczenie

„1” Dostępny podgrzewacz buforowy
wody grzewczej

„0” Brak podgrzewacza buforowego
wody grzewczej

Stan fabryczny 0
Ustawienie 1 / 0

7202 Temperatura wymagana dla trybu „Wartość stała”

„Temperatura stała 7202”

Temperatura wymagana dla trybu „War-
tość stała” podgrzewacza buforowego
wody grzewczej.

Wskazówka
Temperatury nie można ustawić na war-
tość wyższą od maks. temperatury pod-
grzewacza buforowego wody grzewczej
(patrz strona 113).

Stan fabryczny 500 (≙ 50°C)
Zakres ustawień 10 do 700 (≙ 1 do 70°C)

7203 Histereza

„Histereza Ogrzew. podgrzew. bufor. 7203”

Grupa parametrów Podgrzewacz buforowy

Grupa parametrów Podgrzewacz buforowy wody grzewczej
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Ustawiona wartość określa, dla jakiego
odchylenia od wymaganej wartości tem-
peratury w pojemnościowym podgrze-
waczu wody (w zależności od trybu
pracy) ma zostać uruchomione lub wyłą-
czone ogrzewanie.

Wskazówka
Dla schematu instalacji 1 i 2 funkcja ta
jest dostępna tylko wówczas, gdy w
punkcie „Podgrzewacz buforowy
7200” została wybrana opcja „1”.

t

A Temperatura wymagana
B Histereza włączania
C Ogrzewanie przez buforowy pod-

grzewacz wody grzewczej „wył.”
D Ogrzewanie przez buforowy pod-

grzewacz wody grzewczej „Wł.”

Stan fabryczny 50 (≙ 5 K)
Zakres ustawień 20 do 200 (≙ 2 do 20 K)

7204 Maks. temperatura

„Temperatura maksymalna 7204”

Górna granica temperatury w podgrze-
waczu buforowym wody grzewczej.
W przypadku osiągnięcia wartości tem-
peratury wyłączane jest ogrzewanie
podgrzewacza buforowego wody grzew-
czej.

Wskazówka
■ Dla schematu instalacji 1 i 2 funkcja

ta jest dostępna tylko wówczas, gdy w
punkcie „Podgrzewacz buforowy
7200” została wybrana opcja „1”.

■ Jeżeli podana tutaj wartość jest niższa
od maks. możliwej, wymaganej war-
tości temperatury na zasilaniu jednego
z podłączonych obiegów grzewczych,
w przypadku większego zapotrzebo-
wania na ciepło ten obieg grzewczy
może nie móc uzyskać obliczonej tem-
peratury na zasilaniu.

Stan fabryczny 600 (≙ 60°C)
Zakres ustawień 10 do 700 (≙ 1 do 70°C)

Grupa parametrów Podgrzewacz buforowy

7203 Histereza (ciąg dalszy)
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„Blokada temperatury ekspl. stałowart. podgrzewacza buforowego 7208”

Temperatura graniczna dla statusu
roboczego „Wart. stał.” z podgrzewa-
czem buforowym wody grzewczej (dal-
sze informacje dot. statusu roboczego
patrz instrukcja obsługi).
Jeżeli długookresowa średnia wartość
temperatury zewnętrznej wzrośnie
powyżej temperatury dwuwartościowej,
regulator zablokuje eksploatację grzew-
czą przepływowego podgrzewacza
wody grzewczej w statusie roboczym
„Wart. stał.” (np. w lecie). Buforowy
podgrzewacz wody grzewczej jest pod-
grzewany tylko do temperatury wymaga-
nej dla statusu roboczego „Normalny”.

Jeżeli długookresowa średnia wartość
temperatury zewnętrznej spadnie o
0,5 K (histereza) poniżej temperatury
dwuwartościowej, eksploatacja buforo-
wego podgrzewacza wody grzewczej
jest automatycznie kontynuowana w sta-
tusie roboczym „Wart. stał.” .

Stan fabryczny 100 (≙ 10°C)
Zakres ustawień –500 do +500 (≙ –50 do +50°C)

Grupa parametrów Podgrzewacz buforowy

7208 Temperatura dwuwartościowa podgrzewacza buforowego wody grzewczej
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Menu serwisowe:
1. Nacisnąć równocześnie OK + å i

przytrzymać przez ok. 4 s.
2. „Poziom kodowania 1”
3. „Obieg grzewczy 1”

lub
„Obieg grzewczy 2”
lub
„Oddzielny obieg chłodzenia”

4. Wybrać parametr.

Wskazówka
Parametry w grupach Obieg grzewczy 1,
Obieg grzewczy 2, Obieg grzewczy 3 są
identyczne.

Przyporządkowanie do obiegu grzew-
czego następuje poprzez pierwszą cyfrę
kodu parametru:
2xxx dla obiegu grzewczego 1
3xxx dla obiegu grzewczego 2

2000/2001/2022 Temperatury pomieszczenia i czasy łącze-
niowe

„Temperatura pomieszczenia Normalna 2000”
„Temperatura pomieszczenia Zredukowana 2001”
„Temperatura "Party" 2022”

Ustawienie wartości wymaganych tem-
peratury pomieszczenia i programów
czasowych dla wszystkich obiegów
grzewczych (A1, M2 i M3).

Instrukcja obsługi

Stan fabryczny 200 (≙ 20°C)
Zakres ustawień 100 do 300 (≙ 10 do 30°C)

2003 Włączanie zdalnego sterowania

„Zdalne sterowanie 2003”

W każdym obiegu grzewczym można
zastosować zdalne sterowanie
Vitotrol 200.

Instrukcja montażu Vitotrol  200

War-
tość

Znaczenie

„1” Zdalne sterowanie Vitotrol 200
obiegu grzewczego jest dostępne
i aktywowane.

„0” Zdalne sterowanie nie jest akty-
wowane.

Grupa parametrów Obiegi grzewcze/obieg chłodzenia

Grupa parametrów Obiegi grzewcze
54
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Wskazówka
W ustawieniu „Praca ręczna” pompy
ciepła zdalne sterowania nie mają przy-
pisanej funkcji.

Stan fabryczny 0
Ustawienie 1 / 0

2006/2007 Nachylenie/poziom krzywej grzewczej

„Nachylenie krzywej grzewczej 2006”
„Poziom krzywej grzewczej 2007”

Poziom i nachylenie krzywej grzewczej
dla wszystkich obiegów grzewczych (A1,
M2).

Instrukcja obsługi

 Poziom krzywej grzew-
czej 2007

Nachylenie krzywej grzew-
czej 2006

Stan fabryczny 0 (≙ 0 K) 12 (≙ 1,2)
Zakres ustawień –150 do +400 (≙ –15 do

+40 K)
0 do 35 (≙ 0 do 3,5)

200A Wpływ sterowania temperaturą pomieszczenia

„Nachylenie sterowania temperaturą pomieszczenia 200A”

Jeżeli zamontowany jest czujnik tempe-
ratury pomieszczenia oraz udostęp-
niona funkcja sterowania tą temperaturą
(patrz strona 117), można wybrać
wpływ sterowania temperaturą pomiesz-
czenia.
Im wyższa jest wybrana wartość, tym
większy jest wpływ temperatury
pomieszczenia na wartość wymaganej
temperatury na zasilaniu danego obiegu
grzewczego w przypadku sterowania
pogodowego.

Stan fabryczny 10
Zakres ustawień 0 do 50

Grupa parametrów Obiegi grzewcze/obieg chłodzenia

2003 Włączanie zdalnego sterowania (ciąg dalszy)
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„Temp. pomieszczenia Sterowanie 200B”

Parametr ten określa, w jakich warun-
kach wartość wymagana temperatury na
zasilaniu w przypadku regulacji pogodo-
wej powinna być skorygowana przez
wpływ pomieszczenia.

War-
tość

Znaczenie

„0” Regulator pogodowy bez wpływu
pomieszczenia. Wartość wyma-
gana temperatury nie jest kory-
gowana.

„1” Regulator pogodowy z wpływem
pomieszczenia tylko dla trybu
pracy „Zredukowany”.

War-
tość

Znaczenie

„2” Regulator pogodowy z wpływem
pomieszczenia tylko dla trybu
pracy „Normalny”.

„3” Regulator pogodowy z wpływem
pomieszczenia dla trybu pracy
„Zredukowany” i „Normalny”.

Stan fabryczny 3
Zakres ustawień 0 do 3

200E Maks. wartość wymagana temperatury wody na zasilaniu

„Maksymalna temperatura wody na zasilaniu 200E”

Maks. dopuszczalna wymagana tempe-
ratura wody na zasilaniu obiegu grzew-
czego.
Wymagana wartość temperatury wody
na zasilaniu wynikająca z temperatury
zewnętrznej i krzywej grzewczej ograni-
czana jest przez ten parametr do maks.
wartości wymaganej temperatury na
zasilaniu. W przypadku obiegu grzew-
czego (A1) pompa ciepła reguluje tem-
peraturę na powrocie ze względu na
ograniczone właściwości modulacyjne.
Wymagana wartość temperatury na
powrocie wynika z temperatury wyma-
ganej na zasilaniu pomniejszonej o 5 K.

Wskazówka
Ponieważ regulator ogranicza za
pomocą tego parametru tylko wartość
wymaganą, w zasilaniu obiegu grzew-
czego instalacji ogrzewania podłogo-
wego należy koniecznie zamontować
(inwestor) czujnik temperatury, służący
do ograniczania temperatury maksymal-
nej.

Stan fabryczny 400 (≙ 40°C)
Zakres ustawień 100 do 700 (≙

10 do 70°C)

Grupa parametrów Obiegi grzewcze/obieg chłodzenia

200B Sterowanie temperaturą pomieszczenia (obiegi grzewcze)
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Menu serwisowe:
1. Nacisnąć równocześnie OK + å i

przytrzymać przez ok. 4 s.
2. „Poziom kodowania 1”

3. „Chłodzenie”
4. Wybrać parametr.

7100 Tryb chłodzenia

„Chłodzenie 7100”

Rodzaj trybu chłodzenia. Chłodzenie
oddziałuje na jeden z obiegów grzew-
czych lub na oddzielny obieg chłodze-
nia.

War-
tość

Znaczenie

„0” Brak chłodzenia.
„1” „natural cooling”

Chłodzenie bezpośrednie przy
zastosowaniu zestawu NC-Box
bez mieszacza.

„2” „natural cooling”
Chłodzenie bezpośrednie przy
zastosowaniu zestawu NC-Box z
mieszaczem.

„3” Bez funkcji.

Stan fabryczny 0
Zakres ustawień 0 do 3

7101 Obieg chłodzenia

„Obieg chłodzenia 7101”

Za pomocą tego parametru określa się,
czy chłodzenie następuje w jednym z
obiegów grzewczych czy w oddzielnym
obiegu chłodzenia.

War-
tość

Znaczenie

„1” Chłodzenie w obiegu grzewczym
A1

„2” Chłodzenie w obiegu grzewczym
M2

„3” Bez funkcji
„4” Chłodzenie w oddzielnym obiegu

chłodzenia

Grupa parametrów Chłodzenie

Grupa parametrów Chłodzenie
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Wskazówka
Tryb chłodzenia nie jest możliwy równo-
cześnie w kilku obiegach grzewczych lub
chłodzenia.

Stan fabryczny 1
Zakres ustawień 1 do 4

7102 Temperatura pomieszczenia, oddzielny obieg chłodzenia

„Temperatura pomieszczenia 7102”

Dla oddzielnego obiegu chłodzenia za
pomocą tego parametru można podać
inną wartość wymaganą temperatury
pomieszczenia niż dla obiegów grzew-
czych. Pozwala to np. na chłodzenie
pomieszczenia magazynowego nieza-
leżnie od ustawionej wymaganej tempe-
ratury w pomieszczeniu również w
zimie.

Instrukcja obsługi

Stan fabryczny 200 (≙ 20°C)
Zakres ustawień 100 do 300 (≙ 10 do 30°C)

7103 Min. temperatura wody na zasilaniu oddzielnego obiegu
chłodzenia

„Minimalna temperatura wody na zasilaniu 7103”

Jeżeli ze względu na temperaturę
zewnętrzną i temperaturę pomieszcze-
nia zgodnie z krzywą chłodzenia wyni-
kać będzie niższa wartość wymagana
temperatury wody na zasilaniu niż
podana tutaj wartość, temperatura wody
na zasilaniu dostosowana zostanie do
tej wartości.

Wskazówka
Wartość ta powoduje tylko ograniczenie
wymaganej temperatury na zasilaniu, a
nie temperatury rzeczywistej.
Podana tutaj min. dopuszczalna tempe-
ratura wody na zasilaniu dotyczy
zarówno trybu chłodzenia w jednym
obiegu grzewczym, jak i oddzielnego
obiegu chłodzenia.

Stan fabryczny 100 (≙ 10°C)
Zakres ustawień 10 do 300 (≙ 1 do 30°C)

Grupa parametrów Chłodzenie

7101 Obieg chłodzenia (ciąg dalszy)
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„Nachylenie sterowania temperaturą pomieszczenia 7104”

Jeżeli zamontowany jest czujnik tempe-
ratury pomieszczenia, można wybrać
wpływ sterowania temperaturą pomiesz-
czenia.
Im wyższa jest wybrana wartość, tym
większy jest wpływ temperatury
pomieszczenia na wartość wymaganej
temperatury na zasilaniu obiegu chło-
dzenia w przypadku sterowanego pogo-
dowo trybu chłodzenia.

Stan fabryczny 0
Zakres ustawień 0 do 50

7110/7111 Krzywa chłodzenia (obieg chłodzenia/oddzielny
obieg chłodzenia)

„Poziom krzywej chłodzenia 7110”
„Nachylenie krzywej chłodzenia 7111”

Jeżeli przez dłuższy czas temperatura
pomieszczenia nie odpowiada ustawio-
nej wartości wymaganej, istnieje możli-
wość dostosowania przebiegu chłodze-
nia do indywidualnych warunków oto-
czenia. Odbywa się to poprzez zmianę
nachylenia i poziomu krzywej chłodzenia
dla regulowanego pogodowo trybu chło-
dzenia.

Należy obserwować zmieniony przebieg
chłodzenia przez kilka dni (jeśli to moż-
liwe, poczekać na większą zmianę
pogody) przed podjęciem decyzji o
ponownych zmianach.

 Poziom krzywej chło-
dzenia 7110

Nachylenie krzywej chłodze-
nia 7111

Stan fabryczny 0 (≙ 0 K) 12 (≙ 1,2)
Zakres ustawień –150 do +400 (≙ –15 do

40 K)
0 do 35 (≙ 0 do 3,5)

Grupa parametrów Chłodzenie

7104 Sterowanie temperaturą pomieszczenia, oddzielny obieg chłodzenia
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Menu serwisowe:
1. Nacisnąć równocześnie OK + å i

przytrzymać przez ok. 4 s.
2. „Poziom kodowania 1”

3. „Godzina”
4. Wybrać parametr.

7C00 - 7C06 Czas letni/czas zimowy

W stanie fabrycznym moment zmiany
czasu jest ustawiony na noc z soboty na
niedzielę w ostatni weekend marca i paź-
dziernika. Ustawienie to można zmienić
za pomocą parametrów „Czas letni -
miesiąc”, „Czas letni - tydzień”, „Czas
letni - dzień”, „Czas zimowy - mie-
siąc”, „Czas zimowy - tydzień”, „Czas
zimowy - dzień”.

Parametr Kod parame-
tru

Stan
fabryczny

Zakres ustawień

„Automa-
tyczne prze-
stawienie
czasu let-
niego/zimo-
wego”

„7C00” „1” „1” Automatyczne przesta-
wienie akt.

  „0” Automatyczne przesta-
wienie nieakt.

„Czas letni -
miesiąc”

„7C01” „3” „1” do
„12”

Od stycznia do grudnia

„Czas letni -
tydzień”

„7C02” „5” „1” do
„5”

Od pierwszego do ostat-
niego tygodnia w mie-
siącu

„Czas letni -
dzień”

„7C03” „7” „1” do
„7”

Poniedziałek do niedzieli

„Czas zimowy
- miesiąc”

„7C04” „10” „1” do
„12”

Od stycznia do grudnia

„Czas zimowy
- tydzień”

„7C05” „5” „1” do
„5”

Od pierwszego do ostat-
niego tygodnia w mie-
siącu

„Czas zimowy
- dzień”

„7C06” „7” „1” do
„7”

Poniedziałek do niedzieli

Grupa parametrów Godzina

Grupa parametrów Godzina
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Menu serwisowe:
1. Nacisnąć równocześnie OK + å i

przytrzymać przez ok. 4 s.
2. „Poziom kodowania 1”

3. „Komunikacja”
4. Wybrać parametr.

7710 Moduł komunikacyjny LON

„Moduł LON dostępny 7710”

Jeżeli moduł komunikacyjny LON jest
wbudowany w regulator.

War-
tość

Znaczenie

„1” Moduł komunikacyjny LON jest
zamontowany i aktywowany.

„0” Moduł komunikacyjny LON nie
jest aktywowany.

Stan fabryczny 0
Ustawienie 1 / 0

7798/7777 Numer instalacji LON/numer odbiornika LON

„Numer instalacji 7798”
„Numer odbiornika 7777”

Zakresy numeryczne w adresowaniu
LON.
Adres odbiorników LON składa się,
podobnie jak przypadku sieci telefonicz-
nej (kod kraju, numer miejscowy, numer
odbiorcy), z 3 różnych części. Pierwsza
część jest ustawiona na taką samą war-
tość we wszystkich urządzeniach firmy
Viessmann. Pozostałe części składają
się z numeru instalacji i odbiornika.
Umożliwia to pogrupowanie odbiorników
wg numerów instalacji, aby np. rozdzielić
zewnętrzną wytwornicę ciepła także w
sieci LON.

Wskazówka
Aby uniknąć zakłóceń w komunikacji,
jeden numer odbiornika w obrębie jednej
instalacji można przydzielić tylko raz.
Złącze komunikacyjne Vitocom ma
zawsze numer odbiornika 99.

Grupa parametrów Komunikacja

Grupa parametrów Komunikacja
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 Numer odbiornika Numer instalacji
Stan fabryczny 1 1
Zakres ustawień 1 do 99 1 do 5

7779 Menedżer usterek

„Menedżer usterek 7779”

Urządzenie jest menedżerem usterek w
obrębie instalacji.
Parametr ten określa, czy urządzenie
ma zebrać i wyświetlić wszystkie komu-
nikaty o błędach instalacji. Ponadto
regulator kontroluje wszystkie odbiorniki
pod kątem ewentualnych awarii i gene-
ruje zbiorcze meldowanie usterek.

Wskazówka
W obrębie jednej instalacji tylko jedno
urządzenie może być skonfigurowane
jako menedżer usterek. Wyjątek: Złącze
komunikacyjne Vitocom może być
dodatkowym menedżerem usterek.

War-
tość

Znaczenie

„1” Urządzenie jest menedżerem
usterek.

„0” Urządzenie nie jest menedżerem
usterek.

Stan fabryczny 0
Ustawienie 1 / 0

779C Przedział odbioru danych

„Receive Heartbeat 779C”

Przedział odbioru wartości i komunika-
tów przesyłanych przez LON.
Jeżeli w czasie trwania tego cyklu nie
jest odbierany żaden sygnał dla danej
wielkości lub komunikatu, regulator usta-
wia tę wartość lub status zgodnie z
wewnętrznym ustawieniem wstępnym
do momentu ponownego odbioru okreś-
lonej wartości.

Stan fabryczny 20 min
Zakres ustawień 0 do 60 min

Grupa parametrów Komunikacja

 7798/7777 Numer instalacji LON/numer odbiornika… (ciąg dalszy)
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„Temperatura zewnętrzna 7797”

Jeżeli kilka odbiorników stosuje aktualną
wartość temperatury zewnętrznej, może
ona zostać udostępniona w obrębie
instalacji centralnie przez jedno urzą-
dzenie. Wszystkie inne odbiorniki tej
samej instalacji mogą odbierać wartości
temperatur.

Wskazówka
W obrębie instalacji tylko jeden odbiornik
może przesyłać temperaturę
zewnętrzną.

War-
tość

Znaczenie

„0” Urządzenie rejestruje tempera-
turę zewnętrzną poprzez lokalnie
przyłączony czujnik temperatury.

„1” Urządzenie odbiera temperaturę
zewnętrzną z innego odbiornika
LON w obrębie tej samej instala-
cji.

„2” Urządzenie przesyła temperaturę
zewnętrzną. Wszystkie odbiorniki
LON w obrębie tej samej instalacji
mogą odbierać wartości.

Stan fabryczny 0
Zakres ustawień 0 do 2

77FF Godzina za pośrednictwem LON

„Godzina 77FF”

Ten parametr określa, z jakiego źródła
regulator odbiera godzinę oraz czy ma
ona zostać przesłana przez LON do
innych odbiorników.

Wskazówka
W obrębie instalacji tylko jeden odbiornik
może przesyłać godzinę.

War-
tość

Znaczenie

„0” Urządzenie odbiera godzinę z
wewnętrznego zegara regula-
tora.

„1” Urządzenie odbiera godzinę z
innego odbiornika LON w obrębie
tej samej instalacji.

„2” Urządzenie przesyła godzinę do
wewnętrznego zegara regula-
tora. Wszystkie odbiorniki LON w
obrębie tej samej instalacji mogą
odbierać sygnał czasowy.

Stan fabryczny 0
Zakres ustawień 0 do 2

Grupa parametrów Komunikacja

7797 Temperatura zewnętrzna za pośrednictwem LON
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Menu serwisowe:
1. Nacisnąć równocześnie OK + å i

przytrzymać przez ok. 4 s.
2. „Poziom kodowania 1”

3. „Obsługa”
4. Wybrać parametr.

8800 Blokowanie obsługi

„Blokowanie obsługi 8800”

Do blokowania i odblokowania obsługi

War-
tość

Znaczenie

„0” Obsługa w Menu głównym i Menu
rozszerzonym udostępniona.

„1” Obsługa w Menu głównym i Menu
rozszerzonym zablokowana.
Możliwy tylko tryb ręczny.

„2” Obsługa w Menu głównym udo-
stępniona, w Menu rozszerzo-
nym zablokowana.

Wskazówka
Zdalna obsługa i zdalna konserwacja w
połączeniu z Vitocom możliwe we
wszystkich ustawieniach.

Stan fabryczny 0
Zakres ustawień 0 do 2

Grupa parametrów Obsługa

Grupa parametrów Obsługa
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Przegląd przyłączy elektrycznych

Vitocal 222-G, 400 V~

F

DG

B

C

B

B

B

H

L

M

K

A

Schematy przyłączy i okablowania

Przegląd płytek instalacyjnych i możliwości przyłączeń
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A Stycznik sprężarki
B Kanał na przewody
C 3-rzędowe listwy zaciskowe
D Płytka instalacyjna niskonapię-

ciowa
F Moduł obsługowy
G Płyta główna
H Przyłącze elektryczne sprężarki

(pod osłoną dłoni)

K Moduł sterujący z przyłączem elek-
trycznym przepływowego podgrze-
wacza wody grzewczej (wyposaże-
nie dodatkowe)

L ≥ 8 kW: Łagodny rozrusznik pełno-
okresowy

M Przekaźnik zabezpieczający silnik

Schematy przyłączy i okablowania

 Przegląd płytek instalacyjnych i możliwości… (ciąg dalszy)
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Vitocal 222-G, 230 V~

F

DG

B

C

B

B

B

H

L

K

A

N

O

M

Schematy przyłączy i okablowania

 Przegląd płytek instalacyjnych i możliwości… (ciąg dalszy)
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A Stycznik sprężarki
B Kanał na przewody
C 3-rzędowe listwy zaciskowe
D Płytka instalacyjna niskonapię-

ciowa
F Moduł obsługowy
G Płyta główna
H Przyłącze elektryczne sprężarki

(pod osłoną dłoni)

K Moduł sterujący z przyłączem elek-
trycznym przepływowego podgrze-
wacza wody grzewczej (wyposaże-
nie dodatkowe)

L ≥ 8 kW: Łagodny rozrusznik pełno-
okresowy

M Przekaźnik zabezpieczający silnik
N Kondensator roboczy
O Kondensator rozruchu

Wskazówki dot. przyłączy elektrycznych

Dalsze informacje, patrz rozdział „Pod-
łączanie elektryczne” od strony 25.
■ Suma mocy wszystkich podzespołów

przyłączonych bezpośrednio do regu-
latora (np. pomp, zaworów, urządzeń
zgłaszających usterki, styczników) nie
może przekraczać 1000 W.
Jeżeli całkowita moc ≤ 1000 W, moc
danego podzespołu (np. pompy,
zaworu, urządzenia zgłaszającego
usterki, stycznika) może być wyższa
od wyznaczonej. Nie można przy tym
przekroczyć mocy załączalnej odpo-
wiedniego przekaźnika (patrz
strona 151).

■ Zaciski przyłączeniowe mogą w stanie
fabrycznym być już zajęte (w zależ-
ności od wersji urządzenia).
Jeżeli dwa podzespoły przyłączone są
do jednego zacisku, obie żyły należy
wcisnąć w jedną tuleję końcową.

■ Żyły magistrali KM można wymieniać
miejscami.

■ Przewody zerowe i przewody
ochronne wszystkich podzespołów
przyłącza się na zaciskach X2.N i
X1.? listew zaciskowych.

Wskazówka
Na poniższych rysunkach płytek instala-
cyjnych przedstawiono tylko przyłącza
obowiązkowe. W tabelach objaśniono
również przyłącza przygotowane
fabrycznie.

Schematy przyłączy i okablowania

 Przegląd płytek instalacyjnych i możliwości… (ciąg dalszy)
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Płyta główna (podzespoły robocze 230 V~)

1 2 3 4 5 1 2 3 4

sYH sYG sYF

sYÖ sYA sYS sYD fÖ F3

T6,3A

N?
N? N

r N?

M

N?

A1

N? N?

1 2

N

F3 Bezpiecznik T 6,3 A
fÖ Przyłącze fabryczne
sYÖ Przyłącze fabryczne

sYA/sYS Przyłącza wykonywane przez
inwestora

sYD-sYH Przyłącza fabryczne

Schematy przyłączy i okablowania

 Przegląd płytek instalacyjnych i możliwości… (ciąg dalszy)
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Podzespoły robocze 230 V~
Wtyk Zaciski Funkcja Objaśnienie
fÖ  Zasilanie elektryczne

płytek instalacyjnych
Przyłączone fabrycznie

sYÖ 210.1
210.2

Sterowanie sprężarki
przez regulator EZR
(regulator obiegu chło-
dzenia)

■ Zapotrzebowanie na ciepło: styk
zamknięty, na 210.2 jest napięcie

Przyłączone fabrycznie

210.1
210.2

Koniec łańcucha
zabezpieczeń

Napięcie powstaje przy bezuster-
kowym łańcuchu zabezpieczeń

sYA 211.1 Pompa pierwotna/ste-
rowanie pompą studni

■ Moc maksymalna: 200 W
Przyłączone fabrycznie

211.2 Pompa wtórna (w
obiegu grzewczym
instalacji ogrzewania
podłogowego w sze-
regu z ogranicznikiem
temperatury jako ogra-
nicznikiem tempera-
tury maksymalnej
ogrzewania podłogo-
wego)

■ W przypadku instalacji bez pod-
grzewacza buforowego wody
grzewczej nie jest konieczna
dodatkowa pompa obiegu
grzewczego (patrz zacisk 212.2)

■ Moc maksymalna: 130 W
Do podłączenia przez inwestora

211.3 Sterowanie pracą pod-
grzewacza przepływo-
wego wody grzewczej

Wyposażenie dodatkowe
■ Moc 10 W
Do podłączenia przez inwestora

211.4 3-drogowy zawór prze-
łączny ogrzewania/
wody użytkowej

Przyłączone fabrycznie

211.5 Sterowanie zestawem
NC-Box („natural coo-
ling”)

Do podłączenia przez inwestora

sYS 212.2 Pompa obiegu grzew-
czego Obieg grzewczy
bez mieszacza (A1)

■ Jeśli zainstalowany jest bufo-
rowy podgrzewacz wody grzew-
czej, pompa ta montowana jest
dodatkowo, oprócz pompy wtór-
nej

■ Moc maksymalna: 100 W
Do podłączenia przez inwestora

212.3 Pompa cyrkulacyjna
wody użytkowej

■ Moc maksymalna: 50 W
■ Napięcie: 230 V
Do podłączenia przez inwestora

Schematy przyłączy i okablowania

 Przegląd płytek instalacyjnych i możliwości… (ciąg dalszy)
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3-rzędowe listwy zaciskowe (wejścia informacyjne i zabezpie-
czające)

X3

1
1
2

3
4
6

7

8

9

16
16

F1 T6,3A

N
X2

?

X1

N
N
N
N
N
N
N
N
N
3
1

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

1 PE

L1

?NL1

230V/50 Hz
1/N/PE

18

P+

P

G

F1 Bezpiecznik T 6,3 A
X1 Zaciski X1.? do przewodów

ochronnych wszystkich podzespo-
łów

X2 Zaciski X2.N do przewodów zero-
wych wszystkich podzespołów

X3 ■ Zaciski przyłączeniowe do przyłą-
cza elektrycznego regulatora
„L1” i podzespołów dodatkowych

■ Przełączona faza L1:
X3.1

■ Zaciski do przyłączy zgłoszenio-
wych i przyłączy zabezpieczają-
cych

Schematy przyłączy i okablowania

 Przegląd płytek instalacyjnych i możliwości… (ciąg dalszy)
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Wejścia informacyjne i zabezpieczające
Zaciski Funkcja Objaśnienie
X3.1 Faza przełączona  
X3.3
X3.4

Czujnik przepływu obiegu
studniowego

Wymagany styk beznapięciowy:
■ zamknięty: pompa ciepła pracuje
■ otwarty: pompa ciepła wyłączona
■ zdolność łączenia 230 V, 0,15 A

Do przyłączenia przez inwestora, przy
przyłączaniu usunąć mostek

X3.6
X3.7

Blokada dostawy prądu
przez zakład energe-
tyczny

Wymagany styk beznapięciowy:
■ zamknięty: brak blokady (łańcuch bez-

pieczeństwa zamknięty)
■ otwarty: blokada aktywna
■ zdolność łączenia 230 V, 0,15 A

Do przyłączenia przez inwestora, przy
przyłączaniu usunąć mostek

X3.8
X3.9

Czujnik ciśnienia obiegu
pierwotnego lub/i czujnik
ochrony przed zamarza-
niem
lub
Mostek

Wymagany styk beznapięciowy:
■ zamknięty: łańcuch bezpieczeństwa

zamknięty
■ otwarty: łańcuch bezpieczeństwa prze-

rwany, pompa ciepła wyłączona
■ zdolność łączenia 230 V~, 0,15 A

Do podłączenia przez inwestora:
■ połączenie szeregowe, jeśli dostępne są

oba podzespoły zabezpieczające
■ założyć mostek, jeśli podzespoły

zabezpieczające nie są dostępne
X2.1
X3.16

Wyłącznik zasilania W module obsługowym

Schematy przyłączy i okablowania

 Przegląd płytek instalacyjnych i możliwości… (ciąg dalszy)
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Płytka instalacyjna niskonapięciowa

F6

F7

F0

F2

F3

F4

L
O
N

X31

aVG

F21

F23

F18

F20

F16

F17

F13

F14

F11

F12

F8

F9

193d

F.. Wtyki czujników
LON Gniazdo modułu LON
„X31” Gniazdo wtyku kodującego

aVG KM-BUS
a:Dc Przyłącze sterujące (modulacja

szerokości impulsu PWM)

Czujniki
Wtyk Czujnik Typ
F0 Czujnik temperatury zewnętrznej

Do podłączenia przez inwestora
Ni 500

F2 Czujnik temperatury wody na zasilaniu obiegu pierwot-
nego
Przyłączone fabrycznie

Pt 500

F3 Czujnik temperatury wody na powrocie obiegu pierwot-
nego
Przyłączone fabrycznie

Pt 500

Schematy przyłączy i okablowania

 Przegląd płytek instalacyjnych i możliwości… (ciąg dalszy)
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Wtyk Czujnik Typ
F4 Buforowy czujnik temperatury

Do podłączenia przez inwestora
Pt 500

F6 Górny czujnik temperatury wody w podgrzewaczu
Przyłączone fabrycznie

Pt 500

F8 Czujnik temperatury wody na zasilaniu obiegu wtór-
nego
Przyłączone fabrycznie

Pt 500

F9 Czujnik temperatury wody na powrocie obiegu wtór-
nego
Przyłączone fabrycznie

Pt 500

F12 Czujnik temperatury wody na zasilaniu obiegu grzew-
czego z mieszaczem (M2)
Do podłączenia przez inwestora

Ni 500

F13 Czujnik temperatury wody na zasilaniu instalacji (z tuleją
zanurzeniową, za podgrzewaczem buforowym wody
grzewczej)
Do podłączenia przez inwestora

Pt 500

F14 Czujnik temperatury na zasilaniu obiegu chłodzenia
(bezpośredni obieg grzewczy A1 lub oddzielny obieg
chłodzenia)
Do podłączenia przez inwestora

Ni 500

F16 Czujnik temperatury pomieszczenia, oddzielny obieg
chłodzenia
Do podłączenia przez inwestora

Ni 500

Schematy przyłączy i okablowania

 Przegląd płytek instalacyjnych i możliwości… (ciąg dalszy)
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Wskazówki dotyczące zamawiania
części zamiennych!
Należy podać numer katalogowy i
fabryczny wyrobu (patrz tabliczka zna-
mionowa) oraz numer pozycji części (z
niniejszej listy).

Części dostępne w handlu można otrzy-
mać w lokalnych sklepach branżowych.
A Tabliczka znamionowa
112 Blacha przednia SATAG
113 Blacha przednia górna
313 Zacisk zabezpieczający 7 28
314 Zacisk zabezpieczający 7 25
317 Obejma rury gwintowanej

7 21-23, M8, z wkładem EPDM
318 Obejma rury gwintowanej

7 26-28, M8, z wkładem EPDM
319 Obejma rury gwintowanej

7 31-35, M8, z wkładem EPDM

327 Opaska zaciskowa z taśmy spręży-
nowej DN32 standard

332 Sprężyna zabezpieczająca
500 Pierścień samouszczelniający

20 x 3,5
501 Pierścień samouszczelniający

DIN3771 34 x 2
502 Opakowanie dodatkowe pierścieni

samouszczelniających
504 Opakowanie dodatkowe uszczelek
506 Opakowanie dodatkowe obejm rur

gwintowanych
507 Opakowanie dodatkowe zacisków

zabezpieczających
509 Opakowanie dodatkowe śrub
650 Zestaw uszczelek A 16 x 24 x 2
651 Uszczelka 23 x 30 x 2
652 Zestaw uszczelek A 31 x 38 x 2
759 Nit rozprężny

Części bez ilustracji
015 Opakowanie dodatkowe zestawu

przyłączeniowego
016 Przewód przyłączeniowy zasilania

wodą użytkową
124 Osłony przewodów
125 Osłony przewodów
216 Śruby mocujące sprężarki
328 Zaślepka G¾ z pętlą
329 Zawór bezpieczeństwa R½, DN15,

10 mbar
334 Przełącznik wilgotnościowy
335 Mały rozdzielacz
340 Lakier w sztyfcie, biały
341 Lakier w aerozolu, biały
342 Instrukcja montażu i serwisu
343 Instrukcja obsługi
630 Czujnik temperatury wody w pod-

grzewaczu NTC
653 Magnezowa anoda łańcuchowa

7 26/33 x 723/693

709 Płytka instalacyjna adaptera przy-
łączeniowego

710 Płytka instalacyjna adaptera przy-
łączeniowego, wyłącznik sieciowy

713 Wiązka przewodów 230 V~
715 Wiązka przewodów niskiego napię-

cia
717 Vitocal 222-G, 400 V~: Przewód

przyłączeniowy sprężarki 400 V
718 Vitocal 222-G, 230 V~: Przewód

przyłączeniowy sprężarki
719 Przewód przyłączeniowy pompy

wtórnej
720 Przewód przyłączeniowy obiegu

pierwotnego
721 Przewód przyłączeniowy zaworu

przełącznego
722 Przewód przyłączeniowy zaworu

przełącznego
723 Zestaw przewodów elektronicz-

nego zaworu rozprężnego

Wykazy części

Lista części zamiennych
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724 Przewód przyłączeniowy elektrycz-
nego zaworu rozprężnego

730 Światłowód
733 Przewód przyłączeniowy gazu

gorącego
740 Kondensator roboczy
748 Vitocal 222-G, 400 V~, typ BWT

106: Moduł sterujący
749 Vitocal 222-G, 400 V~, typ BWT

108/110: Moduł sterujący
752 Vitocal 222-G, 230 V~: Moduł ste-

rujący
754 Przewód łączący
756 Przewód taśmowy modułu obsłu-

gowego

760 Wtyk
761 Wtyk
762 Wtyk
768 Przewód przyłączeniowy czujnika

ochrony przed zamarzaniem
769 Czujnik temperatury wody w pod-

grzewaczu PT500
770 Czujnik temp. wody na powrocie

PT500 solar.
771 Zacisk bezpiecznika urządzenia
772 Gniazdo bezpiecznika
773 Bezpiecznik urządzenia 6,3 A

Wykazy części

Lista części zamiennych (ciąg dalszy)
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105

106

107 109

113
112

114

775

Wykazy części

Lista części zamiennych (ciąg dalszy)
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103
119

120

600

611

610

612

613

007

316

614

321

012
309

003

407

406

315

002333

315

317

Wykazy części

Lista części zamiennych (ciąg dalszy)
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402

001

311

400

402

300

004

401
005

003

121

317

310
306

101

308

100
111

104

110

330

102

337

406
407

774

303

312

323

322

015

325

326

319

122318

Wykazy części

Lista części zamiennych (ciąg dalszy)
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205

204

006409

214

228

212

202

116

126

203

232

231

774

732

774

311

311
774

207

311

210

227

229

233

230

230

218217
219

218
219
217

221

226

209

225

318
127

408 324

338

215

213

222

234

731

332

Wykazy części

Lista części zamiennych (ciąg dalszy)
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Vitocal 222-G, 400 V~

727

700

776

712
702

711
701

735

743

745

767

765

757

118

115

748

763

307

307

758

704

729

729

728

728

Wykazy części

Lista części zamiennych (ciąg dalszy)
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Vitocal 222-G, 230 V~

745

307

307

758

701

704
764

727

700

776

729

729

728

728 712
702

711

736

767

766

757

118

115

748

737

738

743

Wykazy części

Lista części zamiennych (ciąg dalszy)
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759

313 314 327 332 500 501

504502 506 507 509

650 651 652

317 318 319

Wykazy części

Lista części zamiennych (ciąg dalszy)
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Wartości ustawień i pomiaru  Wartość
wymagana

Pierwsze uru-
chomienie

Stężenie środka przeciw zamarzaniu w
obiegu pierwotnym (solanka)

°C -15   

Ustawienie zaworu przelewowego     
Po 10 min pracy:     
Temperatura wody na zasilaniu obiegu pier-
wotnego

°C    

Temperatura wody na powrocie obiegu
pierwotnego

°C    

Różnica temperatur ΔT (obieg pierwotny) K 3 do 5   
Temperatura wody na zasilaniu obiegu
wtórnego

°C    

Temperatura wody na powrocie obiegu
wtórnego

°C    

Różnica temperatur ΔT (obieg wtórny,
uwzględnić minimalny przepływ objętoś-
ciowy)

K 5 do 8   

Protokół parametrów regulatora

Opis parametrów, patrz od strony 84.

Protokoły

Protokół parametrów układu hydraulicznego
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Parametr Kod Stan fabryczny Pierwsze
urucho-
mienie

Definicja instalacji
Schemat instalacji 7000 2  
Język 7001 Niemiecki  
Różnica temperatury ogrzewania 7003 40 (≙ 4 K)  
Różnica temperatury chłodzenia 7004 40 (≙ 4 K)  
Zewnętrzny zestaw uzupełniający 7010 0  
Basen 7008 0  
Przełączanie programów roboczych
obiegów grzewczych

7011 0  

Oddziaływanie przełączania programów
roboczych

7012 2  

Przełączanie programów roboczych na
stałe

7013 8 h  

Zapotrzebowanie z zewnątrz, mieszacz
otw.

7014 4  

Blokowanie z zewnątrz, mieszacz
zamkn.

7015 4  

Vitocom 100 7017 0  
Wspólny czujnik instalacji 701B 1  
Sprężarka
Aktywacja 5000 1  
Moc stopnia sprężarki 5030 Znamionowa moc

cieplna zgodnie z
tabliczką znamio-
nową

 

Protokoły

Protokół parametrów regulatora (ciąg dalszy)
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Parametr Kod Stan fabryczny Pierwsze
urucho-
mienie

Ciepła woda użytkowa
Temperatura podgrzewacza ciepłej wody
użytkowej

6000 500 (≙ 50 °C)  

Ogrzewanie elektryczne wody użytkowej 6015 1  
Temperatura minimalna 6005 100 (≙ 10 °C)  
Temperatura maksymalna 6006 600 (≙ 60 °C)  
Histereza ciepłej wody użytkowej 6007 70 (≙ 7 K)  
Histereza ogrzewania dodatkowego 6008 100 (≙ 10 K)  
Optymalizacja włączenia 6009 0  
Optymalizacja wyłączania 600A 0  
2. Temperatura wymagana 600C 600 (≙ 60 °C)  
2. Czujnik temperatury 600E Bez funkcji
Podgrzewacz uniwersalny 6016 Bez funkcji
Liczba prób dla ciepłej wody użytkowej 6017 1  
Typ pompy ładującej podgrzewacza 6020 0  
Kolektor słoneczny
Typ regulatora solarnego 7A00 0  
Temperatura maksymalna 7A01 1300 (≙ 130°C)  
Histerezy pompy solarnej wł. 7A02 70 (≙ 7 K)  
Histerezy pompy solarnej wył. 7A03 30 (≙ 3 K)  
Przepływ objętościowy 7A07 100 l/h  
Wykryw. niepr. cyrk. 7A09 1  
Ogrzewanie elektryczne
Podgrz. przepł. wody grzew. 7900 0  
Ogrzewanie grzałką 7902 1  
Maksymalna moc ogrzewania elektrycz-
nego

7907 1  

Stopień blokady zasilania 790A 0  
Temperatura dwuwartościowa ogrzewa-
nia elektrycznego

790B 100 (≙ 10°C)  

Protokoły

Protokół parametrów regulatora (ciąg dalszy)
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Parametr Kod Stan fabryczny Pierwsze
urucho-
mienie

Hydraulika wewn.
Pompa ciepła do osuszania budynku 7300 0  
Program jastrychu 7303 0  
Zawór przełączny ogrzewania/ciepłej
wody użytkowej

730D Nie przestawiać!

Wymagana temperatura na zasilaniu,
zapotrzebowanie z zewnątrz

730C 500 (≙ 50 °C)  

Typ źródła pierwotnego 7320 0  
Typ pompy wtórnej 7340 0  
Buforowy podgrzewacz wody grzewczej
Podgrzewacz buforowy 7200 0  
Temperatura stała 7202 500 (≙ 50 °C)  
Histereza ogrzewania podgrzewacza
buforowego

7203 50 (≙ 5 K)  

Temperatura maksymalna 7204 600 (≙ 60 °C)  
Blokada temperatury do eksploatacji przy
wartościach stałych podgrzewacza bufo-
rowego

7208 100 (≙ 10°C)  

Obieg grzewczy 1
Normalna temperatura pomieszczenia 2000 200 (≙ 20 °C)  
Zredukowana temperatura pomieszcze-
nia

2001 200 (≙ 20 °C)  

Temperatura "Party" 2022 200 (≙ 20 °C)  
Zdalne sterowanie 2003 0  
Nachylenie krzyw. grzew. 2006 12 (≙ 1,2)  
Poziom krzyw. grzew. 2007 0 (≙ 0 K)  
Krzywa sterowania temp. pomieszcze-
nia

200A 10  

Sterowanie temperaturą pomieszczenia 200B 3  
Maksymalna temperatura na zasilaniu 200E 400 (≙ 40 °C)  

Protokoły

Protokół parametrów regulatora (ciąg dalszy)
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Parametr Kod Stan fabryczny Pierwsze
urucho-
mienie

Obieg grzewczy 2
Normalna temperatura pomieszczenia 3000 200 (≙ 20 °C)  
Zredukowana temperatura pomieszcze-
nia

3001 200 (≙ 20 °C)  

Temperatura "Party" 3022 200 (≙ 20 °C)  
Zdalne sterowanie 3003 0  
Nachylenie krzyw. grzew. 3006 12 (≙ 1,2)  
Poziom krzyw. grzew. 3007 0 (≙ 0 K)  
Krzywa sterowania temp. pomieszcze-
nia

300A 10  

Sterowanie temperaturą pomieszczenia 300B 3  
Maksymalna temperatura na zasilaniu 300E 400 (≙ 40 °C)  
Chłodzenie
Chłodzenie 7100 0  
Obieg chłodzenia 7101 1  
Temperatura pomieszczenia 7102 200 (≙ 20°C)  
Minimalna temperatura na zasilaniu 7103 100 (≙ 10°C)  
Krzywa sterowania temp. pomieszcze-
nia

7104 0  

Nachylenie krzywej chłodzenia 7110 12 (≙1,2)  
Poziom krzywej chłodzenia 7111 0 (≙ 0 K)  
Godzina    
Automatyczne przestawienie czasu let-
niego/zimowego

7C00 1  

Czas letni - miesiąc 7C01 3  
Czas letni - tydzień 7C02 5  
Czas letni - dzień 7C03 7  
Czas zimowy - miesiąc 7C04 10  
Czas zimowy - tydzień 7C05 5  
Czas zimowy - dzień 7C06 7  

Protokoły

Protokół parametrów regulatora (ciąg dalszy)
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Parametr Kod Stan fabryczny Pierwsze
urucho-
mienie

Komunikacja    
Moduł LON dostępny 7710 0  
Numer odbiornika 7777 1  
Numer instalacji 7798 1  
Menedżer usterek 7779 0  
Receive Heartbeat 779C 20 min  
Temperatura zewn. 7797 0  
Godzina 77FF 0  
Obsługa    
Blokowanie obsługi 8800 0  

Protokoły

Protokół parametrów regulatora (ciąg dalszy)
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Wartości przyłączeniowe podzespołów roboczych
Podzespół Przyłącze Moc [W] Napięcie

[V]
Maks. prąd
[A]

Pompa pierwotna/pompa
studni

211.1 200 230 4(2)

Pompa wtórna 211.2 130 230 4(2)
Sterowanie podgrzewa-
cza przepływowego wody
grzewczej stopień 1
(wyposażenie dodat-
kowe)

211.3 10 230 4(2)

Pompa obiegowa ogrze-
wania podgrzewacza (po
stronie wody grzewczej)

211.4 130 230 4(2)

Sterowanie zestawem
NC-Box

211.5 10 230 4(2)

Pompa obiegu grzew-
czego A1

212.2 100 230 4(2)

Pompa cyrkulacyjna wody
użytkowej

212.3 50 230 4(2)

Prąd całkowity    maks. 5(3) A

Vitocal 222-G, 400 V
Vitocal 222-G Typ BWT 106 BWT 108 BWT 110
Dane dotyczące mocy ogrzewania
przy różnicy 5 K (wg EN 14511,
B0/W35°C)

  

Znamionowa moc cieplna kW 5,9 7,7 10,0
Wydajność chłodnicza kW 4,6 6,0 7,8
Pobór mocy elektrycznej kW 1,40 1,84 2,32
Stopień efekt. ∊ (COP)  4,2 4,2 4,3
Dane dotyczące mocy ogrzewania
przy różnicy 10 K (wg EN 255,
B0/W35°C)

  

Znamionowa moc cieplna kW 6,2 8,0 10,4
Wydajność chłodnicza kW 4,9 6,4 8,3
Pobór mocy elektrycznej kW 1,36 1,77 2,23
Stopień efekt. ∊ (COP) ogrzewanie  4,5 4,5 4,6

Dane techniczne

Dane techniczne
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Vitocal 222-G Typ BWT 106 BWT 108 BWT 110
Obieg pierwotny (solanka)   
Pojemność l 3,3 3,3 3,9
Min. przepływ objętościowy przy róż-
nicy 5 K (koniecznie przestrzegać)

l/h 820 1120 1450

Maks. zewnętrzna strata ciśnienia
(RFH) przy min. przepływie objętoś-
ciowym

mbar 680 630 590

Maks. temperatura na wejściu °C 25 25 25
Min. temperatura na wejściu °C –5 –5 –5
Obieg wtórny (woda grzewcza)   
Pojemność pompy ciepła l 3,3 3,5 3,8
Pojemność całkowita l 18,5 18,7 19,0
Min. przepływ objętościowy przy róż-
nicy 10 K (koniecznie przestrzegać)

l/h 540*1 710 910

Maks. zewnętrzna strata ciśnienia
(RFH) przy min. przepływie objętoś-
ciowym

mbar 580 580 540

Maks. temp. na zasilaniu °C 60 60 60
Przepływowy podgrzewacz wody
grzewczej   
Moc cieplna kW 9,0 (1-stopniowa)
Napięcie znamionowe  3/N/PE 400 V/50 Hz
Zabezpieczenie  3× B16A 1-biegunowy
Parametry elektryczne pompy cie-
pła

  

Napięcie znamionowe sprężarki  3/PE 400 V/50 Hz
Natężenie znamionowe sprężarki A 5,5 6,0 8,0
Prąd rozruchowy sprężarki A 25,0 14,0*2 20,0*2

Prąd rozruchowy sprężarki (przy
zablokowanym wirniku)

A 26,0 35,0 48,0

Zabezpieczenie sprężarki A 1 × C 16A
3–biegu-

nowy

1 × Z 16A
3–biegu-
nowy

1 × Z 16A
3–biegu-
nowy

Napięcie znamionowe regulatora/
układu elektronicznego

 1/N/PE 230 V/50 Hz

Zabezpieczenie regulatora/układu
elektronicznego (wewnętrzne)

 T 6,3 A / 250 V

*1 600 l/h z przepływowym podgrzewaczem wody grzewczej
*2 Z rozrusznikiem pełnookresowym łagodnym

Dane techniczne

Dane techniczne (ciąg dalszy)
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Vitocal 222-G Typ BWT 106 BWT 108 BWT 110
Pobór mocy elektrycznej   
■ Pompa pierwotna dla stopnia 1/2/3 W 81/113/151
■ Pompa wtórna dla stopnia 1/2/3 W 62/92/132
Maks. pobór mocy regulatora W 1000 1000 1000
Moc znamionowa regulatora/układu
elektronicznego

W 5 5 5

Stopień ochrony  IP 20 IP 20 IP 20
Obieg chłodz.   
Czynnik roboczy  R410A R410A R410A
Ilość (napełnianie) kg 2,1 2,1 2,4
Sprężarka Typ Scroll - w pełni hermetyczna
Dop. ciśnienie robocze obiegu chło-
dzenia, wys. ciśn.

bar 43 43 43

Dop. ciśnienie robocze obiegu chło-
dzenia, niskie ciśn.

bar 28 28 28

Wymiary   
■ Długość całkowita mm 680 680 680
■ Szerokość całkowita mm 600 600 600
■ Wysokość całkowita mm 1829 1829 1829
Masa całkowita kg 250 250 256
Dop. ciśnienie robocze   
Obieg pierwotny (solanka) bar 3,0 3,0 3,0
Obieg wtórny wody grzewczej bar 3,0 3,0 3,0
Obieg wtórny wody użytkowej bar 10,0 10,0 10,0
Przyłącza   
Zasilanie i powrót obiegu pierwot-
nego (solanka)

mm Cu 28 x 1

Zasil. i powrót ogrzewania mm Cu 28 x 1
Zimna woda, ciepła woda RP ¾
Cyrkulacja wody użytkowej G 1
Moc akustyczna (przy B0/W35°C) dB(A) 46 46 46

Dane techniczne

Dane techniczne (ciąg dalszy)

54
41

 6
51

 P
L

Se
rw

is

 



154

Vitocal 222-G, 230 V
Vitocal 222-G Typ BWT 106 BWT 108 BWT 110
Dane dotyczące mocy ogrzewania
przy różnicy 5 K (wg EN 14511,
B0/W35°C)

  

Znamionowa moc cieplna kW 6,0 7,8 10,1
Wydajność chłodnicza kW 4,6 6,0 7,9
Pobór mocy elektrycznej kW 1,50 1,85 2,34
Stopień efekt. ∊ (COP)  4,0 4,2 4,3
Dane dotyczące mocy ogrzewania
przy różnicy 10 K (wg EN 255,
B0/W35°C)

  

Znamionowa moc cieplna kW 6,2 8,0 10,4
Wydajność chłodnicza kW 4,9 6,4 8,3
Pobór mocy elektrycznej kW 1,45 1,77 2,27
Stopień efekt. ∊ (COP) ogrzewanie  4,3 4,5 4,6
Obieg pierwotny (solanka)   
Pojemność l 3,3 3,3 3,9
Min. przepływ objętościowy przy róż-
nicy 5 K (koniecznie przestrzegać)

l/h 870 1050 1450

Maks. zewnętrzna strata ciśnienia
(RFH) przy min. przepływie objętoś-
ciowym

mbar 670 640 590

Maks. temperatura na wejściu °C 25 25 25
Min. temperatura na wejściu °C –5 –5 –5
Obieg wtórny (woda grzewcza)   
Pojemność pompy ciepła l 3,3 3,5 3,8
Pojemność całkowita l 18,5 18,7 19,0
Min. przepływ objętościowy przy róż-
nicy 10 K (koniecznie przestrzegać)

l/h 540*3 710 910

Maks. zewnętrzna strata ciśnienia
(RFH) przy min. przepływie objętoś-
ciowym

mbar 580 581 540

Maks. temp. na zasilaniu °C 60 60 60
Przepływowy podgrzewacz wody
grzewczej   
Moc cieplna kW 9,0 (1-stopniowa)
Napięcie znamionowe  1/N/PE 230 V/50 Hz
Zabezpieczenie  3× B16A 1-biegunowy

*3 600 l/h z przepływowym podgrzewaczem wody grzewczej

Dane techniczne

Dane techniczne (ciąg dalszy)
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Vitocal 222-G Typ BWT 106 BWT 108 BWT 110
Parametry elektryczne pompy cie-
pła

  

Napięcie znamionowe sprężarki  1/N/PE 230 V/50 Hz
Natężenie znamionowe sprężarki A 16,0 17,1 23,0
Prąd rozruchowy sprężarki A 45,0 45,0 45,0
Prąd rozruchowy sprężarki (przy
zablokowanym wirniku)

A 58,0 67,0 98,0

Zabezpieczenie sprężarki A 1 × Z 16A
1–biegu-

nowy

1 × Z 20 1–
biegu-
nowy

1 × Z 25 1–
biegunowy

Napięcie znamionowe regulatora/
układu elektronicznego

 1/N/PE 230 V/50 Hz

Zabezpieczenie regulatora/układu
elektronicznego (wewnętrzne)

 T 6,3 A / 250 V

Pobór mocy elektrycznej   
■ Pompa pierwotna dla stopnia 1/2/3 W 81/113/151
■ Pompa wtórna dla stopnia 1/2/3 W 62/92/132
Maks. pobór mocy regulatora W 1000 1000 1000
Moc znamionowa regulatora/układu
elektronicznego

W 5 5 5

Stopień ochrony  IP 20 IP 20 IP 20
Obieg chłodz.   
Czynnik roboczy  R410A R410A R410A
Ilość (napełnianie) kg 2,1 2,1 2,4
Sprężarka Typ Scroll - w pełni hermetyczna
Dop. ciśnienie robocze obiegu chło-
dzenia, wys. ciśn.

bar 43 43 43

Dop. ciśnienie robocze obiegu chło-
dzenia, niskie ciśn.

bar 28 28 28

Wymiary   
■ Długość całkowita mm 680 680 680
■ Szerokość całkowita mm 600 600 600
■ Wysokość całkowita mm 1829 1829 1829
Masa całkowita kg 250 250 256
Dop. ciśnienie robocze   
Obieg pierwotny (solanka) bar 3,0 3,0 3,0
Obieg wtórny wody grzewczej bar 3,0 3,0 3,0
Obieg wtórny wody użytkowej bar 10,0 10,0 10,0

Dane techniczne

Dane techniczne (ciąg dalszy)
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Vitocal 222-G Typ BWT 106 BWT 108 BWT 110
Przyłącza   
Zasilanie i powrót obiegu pierwot-
nego (solanka)

mm Cu 28 x 1

Zasil. i powrót ogrzewania mm Cu 28 x 1
Zimna woda, ciepła woda RP ¾
Cyrkulacja wody użytkowej G 1
Moc akustyczna (przy B0/W35°C) dB(A) 46 46 46

Dane techniczne

Dane techniczne (ciąg dalszy)
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Menu serwisowe: Diagnostyka
          
 Diagnostyka        
        
  Przegląd insta-

lacji
    

  Instalacja     
      
   Temperatura zewnętrzna stłumiona/

rzecz.
Wspólna temp. na zasilaniu Wym./
rzecz.
Status roboczy instalacji
Okres grzewczy
Okres chłodz.
Podgrzewacz buforowy
Status roboczy podgrz. buf.
Prog. czas. podgrzewacza buforo-
wego
Usterka zbiorcza
Status roboczy basenu
Wtyk kodujący
Nr odbiornika
Zewn. przył. 0..10 V
Godzina
Data
Dni osuszania budynku

 

Struktura menu

Struktura menu
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 Diagnostyka
(ciąg dalszy)

 Obieg grz. 1/2     
      
   Program roboczy, program roboczy/

status roboczy
Prog. czas. Ogrzewanie
Prog. czas. ogrz./chłodz.
Temp. zad. pomiesz.
Temp. rzecz. pom.
Zred. Temp. zad. pomiesz.
Pochylenie krzywej grzewczej ogrz./
poziom ogrz.
Pompa obiegu grzewczego
Program wakacyjny, dzień wyjazdu/
dzień powrotu
Mieszacz
Temperatura zasilania
Wymagana temperatura wody na
zasilaniu
Nachylenie krzywej chłodzenia,
chłodz./poziom chłodz.
Natural Cooling

 

 Diagnostyka
(ciąg dalszy)

 Ciepła woda
użytkowa

    
      
   Program roboczy, program roboczy/

status roboczy
Prog. czas. Ciepła woda użytkowa
Prog. czas. Cyrkulacja
Ciepła woda użytkowa Temp. wym.
CWU/temp. rzecz. CWU, góra
Pompa ład. podgrz.
Pompa cyrkulacyjna
1 x przygotowanie CWU
Ogrzew. podgrzewacza
Ogrzew. podgrzewacza

 

 Diagnostyka
(ciąg dalszy)

 Kolektor sło-
neczny

    
      
   Temp. kolektora

CWU z ob. solar.
Temp. na powr. ob. solar.
Energia solarna
Pompa obiegu kolektora
Ogranicz. dogrzewu
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 Diagnostyka
(ciąg dalszy)

 Pompa ciepła     
      
   Sprężarka

Źródło pierwotne
Pompa wtórna
Zawór Ogrzewanie/CWU
Spręż. Godz. pracy
Spręż. Dni włącz.
Temp. zasil. pierw.
Temp. na powrocie pierw.
Temp. zasil. wtórn.
Temp. na powrocie wtór.
Podgrz. przepł. st. 1
Podgrz. przepł. st. 1
Czas pracy sprężarki

 

 Diagnostyka
(ciąg dalszy)

 Czujniki tempe-
ratury

    
      
   Temperatura zewn.

Temp. zasil. pierw.
Temp. na powr. pierw.
Temp. zasil. wtórn.
Temp. na powr. wtór.
Temp. gazu gor.
Temp. zasil. instalacji
Podgrzewacz buforowy
Temp. rzecz. CWU góra
Temp. kolektora
CWU z ob. solar.
Temp. na powr. ob. solar.
Temp. na zas. OG2
Temp. pom. OG1
Temp. pom. OG2
Temp. zasilania SKK
Temp. pom. NC
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 Diagnostyka
(ciąg dalszy)

 Wejścia sygna-
łów

    
      
   Zewn. zapotrzebowanie

Zewn. blokada
Ogranicz. dogrzewu
Styk blokujący ZE
Źródło pierwotne
Zabezp. wys. ciśn.
Niskie ciśnienie
Wys. ciśn. regul.
Zabezpieczenie silnika sprężarki
Czujnik przepływu

 

  Skrócony
odczyt

    

          

Menu serwisowe, ciąg dalszy
          
 Test urządzeń        
        
  Sprężarka

Źródło pierwotne
Pompa wtórna
Podgrzewacz przepływowy st.1
Ogrzew. podgrzewacza
Pompa obiegu grzewczego OG1
Pompa obiegu grzewczego OG2
Mieszacz OG2
Pompa ład. podgrz.
Pompa ład. podgrz.
Pompa cyrkulacyjna
Przełącz. Ogrzewanie/CWU
Pompa obiegu kolektora
Usterka zbiorcza
Basen
Natural Cooling
Mieszacz chłodzenie
Mieszacz ogrzewanie/CWU
Zawór gazu płynnego
Wszystkie urządzenia

  

Struktura menu

Struktura menu (ciąg dalszy)

54
41

 6
51

 P
L



161

 Poziom kodowa-
nia 1

Wskazówka
Treść menu na
poziomie kodowa-
nia 1 oraz kolej-
ność są zgodne z
danym w tabeli
„Protokół parame-
trów regulatora”,
patrz strona 145.
 

       
        
  Definicja instalacji    
  Sprężarka     
  Ciepła woda użyt-

kowa
    

  Kolektor słoneczny     
  Ogrzewanie elek-

tryczne
    

  Hydraulika wewn.     
  Podgrzewacz bufo-

rowy
    

  Obieg grzewczy OG1     
  Obieg grzewczy OG2     
  Chłodzenie     
  Godzina     
  Komunikacja     
  Obsługa     
  Ustawienie podsta-

wowe
    

 Lista komunikatów
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 Funkcje serwi-
sowe

       
        
  Kontrola odbiorników     
  Service Pin Message     
  Kontrola działania     
      
   Obieg grzewczy 1

Obieg grzewczy 2
Ciepła woda użytkowa
Basen
Ogrzewanie elektryczne
Pompa ciepła
Kolektor słoneczny
Pompa pierwotna

 

  Ładowanie ustawień     
  Zapis ustawień     
        
 Zakończyć ser-

wis?
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My, firma Viessmann Werke GmbH & Co KG, D-35107 Allendorf, oświadczamy z
całą odpowiedzialnością, że wyrób Vitocal 222-G łącznie z regulatorem pompy
ciepła Vitotronic 200, typ WO1A, jest zgodny z następującymi normami:

DIN 7003 DIN EN 60 335-1 włącznie z A1/13; 2009–
05

DIN 8901 DIN EN 61 000-3-2; 2006-10
DIN 8975 DIN EN 61 000-3-3; 2009-06
DIN EN 50 090-2-2; 2007-11 EN 292/T1/T2
DIN EN 50 366; 2006-11 EN 294
DIN EN 55 014-1; 2007-06 EN 349
DIN EN 55 014-2; 2009-06 EN 378; 2002-05
DIN EN 60 335-2-40; 2006–11 BGR 500-Rozdział 2.35

Zgodnie z postanowieniami zawartymi w poniższych dyrektywach, wyrób ten został
oznakowany symbolem _:

2004/108/WE 98/37/WE
97/23/WE 2006/95/WE

Dane według Dyrektywy ciśnieniowej (97/23/WE): Kategoria I, moduł A
  
Podczas oceny energetycznej instalacji grzewczych oraz instalacji doprowadzania
powietrza wykonanych wg DIN V 4701-10 wymaganej na mocy niem. rozporządzenia
o instalacjach grzewczych - EnEV można przy określaniu parametrów instalacji dla
produktu Vitocal 222-G zastosować obliczone parametry (patrz Wytyczne projek-
towe).

  
Allendorf, 31 sierpnia 2009 Viessmann Werke GmbH&Co KG
 

 z up. Manfred Sommer
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2
2. czujnik temperatury........................99
2. temperatura wymagana.................99

A
Aktywacja, menu serwisowe..............82
Armatura zabezpieczająca.................24
Asystent uruchamiania.......................44

B
BA KM-Bus miesz. OG......................61
Basen.................................................87
Bezpiecznik urządzenia.....................81
Blokada dostawy prądu przez ZE 62
■ bez rozdzielenia obciążenia ze strony

inwestora........................................31
■ z rozdzieleniem obciążenia ze strony

inwestora........................................34
Blokada temperatury ekspl. stałowart.
podgrzewacza buforowego
■ Parametr.......................................114
Blokada ZE........................................31
Blokowanie obsługi
■ Parametr.......................................125
Blokowanie z zewnątrz......................91
Błąd konfiguracji.................................50
Brak wskazania na wyświetlaczu.......76

C
Charakterystyki oporności czujników.80
Chłodzenie
■ Grupa parametrów........................118
■ Minimalna temperatura wody na

zasilaniu........................................119
■ Nachylenie krzywej chłodzenia.....120
■ Nachylenie sterowania temperaturą

pomieszczenia..............................120
■ Parametr.......................................118
■ Poziom krzywej chłodzenia..........120
■ Temperatura pomieszczenia........119
Chodzenie
■ Obieg chłodzenia..........................118

Ciepła woda użytkowa
■ 2. czujnik temperatury....................99
■ 2. temperatura wymagana..............99
■ Grupa parametrów..........................95
■ Histereza ciepłej wody użytkowej...97
■ Histereza ogrzewania

dodatkowego..................................97
■ Liczba prób ciepłej wody użytkowej99
■ Maksymalna temperatura...............97
■ Minimalna temperatura...................96
■ Ogrzewanie elektryczne ciepłej wody

użytkowej........................................95
■ Optymalizacja włączania................98
■ Optymalizacja wyłączania..............98
■ Podgrzewacz uniwersalny..............99
■ Typ pompy ładującej

podgrzewacza..............................100
■ Wartość wym. temp. wody w

podgrz.............................................95
Ciepła woda użytkowa przy wysokim
ciśnieniu regulacyjnym.......................99
CWU obiegu solarnego
■ 54....................................................54
■ 5C...................................................55
Czas letni.........................................121
Czas pracy sprężarki.........................71
Czas trwania zewnętrznego
przełączania trybów pracy.................89
Czas zimowy....................................121
Czuj. na zasilaniu OG2......................54
Czuj. powr. ob. solar.
■ 93....................................................57
■ 9B...................................................58
Czuj. powr. pierw...............................52
Czuj. powr. wtórn.
■ 21....................................................51
■ 29....................................................52
Czuj. zas. instalacji............................54
Czuj. zas. pierw..................................52
Czuj. zas. wtórn.
■ 20....................................................51
■ 28....................................................51
Czujnik ciśnienia obiegu pierwotnego37
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Czujnik ciśnienia obiegu solanki........37
Czujnik CWU górn.......................54, 55
Czujniki..............................................77
Czujnik kolejności i zaniku faz...........36
Czujnik na powrocie obiegu
pierwotnego.......................................53
Czujnik na zasilaniu chłodzenia
■ 44....................................................54
■ 4C...................................................54
Czujnik na zasilaniu instalacji............53
Czujnik na zasilaniu obiegu
pierwotnego.......................................53
Czujnik na zasilaniu OG2...................53
Czujnik podgrzewacza buforowego
■ 60....................................................55
■ 68....................................................55
Czujnik prądu trójfazowego................36
Czujnik przepływu..............................67
Czujnik temperatury...........................99
Czujnik temperatury kolektora
■ 92....................................................57
■ 9A...................................................57
Czujnik temperatury pomieszczenia
OG1
■ 70....................................................56
■ 78....................................................56
Czujnik temperatury pomieszczenia
OG2
■ 71....................................................56
■ 79....................................................57
Czujnik temperatury pomieszczenia
SKK
■ 73....................................................56
■ 7B...................................................57
Czujnik zewnętrzny
■ 10....................................................50
■ 18....................................................50
Czyszczenie, pojemnościowy
podgrzewacz......................................42

D
Dane techniczne
■ 230 V~..........................................154
■ 400 V~..........................................151
Definicja instalacji
■ Basen.............................................87
■ Blokowanie z zewnątrz mieszacz

zamkn.............................................91
■ Grupa parametrów..........................84
■ Język..............................................84
■ Przełączanie trybów pracy Czas

trwania............................................89
■ Przełączanie trybów pracy obiegów

grzewczych.....................................87
■ Różnica temperatur chłodzenia......85
■ Różnica temperatur ogrzewania.....85
■ Schemat instalacji...........................84
■ Tryb pracy zewnętrznego

przełączania trybów pracy..............88
■ Vitocom 100....................................92
■ Wspólny czujnik instalacji...............92
■ Zapotrzebowanie z zewn. mieszacz

otw..................................................91
■ Zewnętrzny zestaw uzupełniający. .86
Deklaracja zgodności.......................163
Diagnostyka.......................................68
■ Dane robocze/temperatury.............68
■ Godziny pracy.................................71
■ Moduł pompy ciepła........................71
■ Przegląd instalacji...........................69
■ Skrócony odczyt.............................72
■ Stan oprogramowania....................72
■ Wywoływanie..................................68
Długości przewodów..........................26
Dogrzew podgrzewacza.....................95
Dogrzew wody użytkowej...................95
Drzwi regulatora.................................81
Działanie, przełączanie trybów pracy.88

E
EEPROM...........................................60
Elektryczne ogrzewanie dodatkowe.103
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G
Głośność............................................81
Gniazdo wtyku kodującego..............134
Godzina
■ Czas letni......................................121
■ Czas zimowy................................121
■ Grupa parametrów........................121
■ LON..............................................124
■ Parametr.......................................124
Godziny pracy diagnostyki.................71
Granica chłodzenia............................85
Granica ogrzewania...........................85
Grupa parametrów
■ Chłodzenie....................................118
■ Ciepła woda użytkowa....................95
■ Definicja instalacji...........................84
■ Godzina........................................121
■ Hydraulika wewnętrzna................107
■ Kolektor słoneczny.......................101
■ Komunikacja.................................122
■ Obieg chłodzenia..........................115
■ Obiegi grzewcze/obieg

chłodzenia....................................115
■ Obsługa........................................125
■ Ogrzewanie elektryczne...............103
■ Podgrzewacz buforowy................112
■ Sprężarka.......................................94
Gwarancja..........................................82

H
Heartbeat.........................................123
Histereza
■ Ciepła woda użytkowa....................97
■ Ogrzewanie dodatkowe..................97
■ Ogrzewanie podgrzewacza

buforowego...................................112
■ Podgrzew wody użytkowej.............97
■ Pompa obiegu solarnego..............101

Histereza pompy obiegu solarnego. 101
Hydraulika wewnętrzna
■ Grupa parametrów........................107
■ Pompa ciepła do osuszania

budynku........................................107
■ Program jastrychu........................107
■ Typ pompy wtórnej.......................111
■ Typ źródła pierwotnego................110
■ Wymagana temperatura wody na

zasilaniu zapotrz. z zewn..............110
■ Zawór przełączny ogrzewania/ciepłej

wody użytkowej............................110

J
Język..................................................84

K
Kąt przechylenia................................11
Klasa obciążenia................................71
KM-Bus miesz. chłodz.......................61
KM-BUS ob. solarny..........................61
KM-Bus Vitocom................................65
KM-Bus zewn. AE..............................65
KM-Bus ZS OG1................................61
KM-Bus ZS OG2................................61
Kod, komunikaty................................49
Kody usterek......................................49
Kolektor słoneczny
■ Grupa parametrów........................101
■ Histereza pompy solarnej wł.........101
■ Histereza pompy solarnej wył.......101
■ Maksymalna temperatura.............101
■ Przepływ objętościowy.................102
■ Typ regulatora solarnego..............101
■ Wykryw. niepraw. cyrkul...............102
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Komunikacja
■ Godzina........................................124
■ Grupa parametrów........................122
■ Menedżer usterek.........................123
■ Moduł LON dostępny....................122
■ Numer instalacji............................122
■ Numer odbiornika.........................122
■ Receive Heartbeat........................123
■ Temperatura zewnętrzna..............124
Komunikat o błędzie dot. nieprawidłowej
cyrkulacji..........................................102
Komunikaty
■ Odczyt............................................48
■ Odczyt z listy komunikatów............49
■ Ponowne wywołanie.......................48
■ Potwierdzanie.................................48
■ Przegląd.........................................49
■ Znaczenie.......................................48
Kontrola
■ Bezpiecznik....................................81
■ Czujniki...........................................80
Kontrola bezpiecznika........................81
Kontrola ciśnienia...............................42
Kontrola ciśnienia w instalacji............42
Kontrola czujników.............................80
Kontrola działania..............................74
Kontrola funkcji..................................73
Kontrola naczynia zbiorczego............42
Kontrola szczelności obiegu
chłodzenia..........................................40
Kontrola wyjść....................................73
Konwerter analog.-cyfr.......................60
Krzywa grzewcza
■ Nachylenie....................................116
■ Poziom..........................................116
Kubatura pomieszczenia......................8

L
Liczba prób ciepłej wody użytkowej...99
Lista błędów.......................................49
Lista komunikatów.............................49
Listwy zaciskowe.............................132

Listy części zamiennych..................136
LON
■ Adresowanie.................................122
■ Gniazdo modułu LON...................134
■ Menedżer usterek.........................123
■ Numer instalacji............................122
■ Numer odbiornika.........................122
■ Odbiornik LON E0..........................67
■ Parametr modułu LON dostępny. .122
■ Przedział odbioru danych.............123
■ Przesyłanie/odbiór godziny...........124
■ Wysyłanie/odbiór temperatury

zewnętrznej..................................124

M
Maks. temperatura
■ Kolektor słoneczny.......................101
■ Maksymalna temperatura cieczy w

kolektorze.....................................101
■ Parametr maksymalnej

temperatury..................................117
■ Pojemnościowy podgrzewacz

wody...............................................97
Maksymalna moc ogrzewania
elektrycznego...................................104
Maksymalna temperatura
■ Parametr.......................................113
■ Parametry.......................................97
Maksymalna temperatura cieczy w
kolektorze.........................................101
Manometr...........................................24
Masa....................................................8
Menedżer usterek............................123
Menu rozszerzone.............................83
Menu serwisowe................................82
■ Aktywacja.......................................82
■ Struktura menu.............................157
■ Wyłączanie.....................................82
■ Wywoływanie..................................83
Mieszacz otw.....................................91
Mieszacz zamkn................................91
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Min. temperatura
■ Minimalna temperatura wody na

zasilaniu........................................119
■ Pojemnościowy podgrzewacz

wody...............................................96
Minimalna kubatura pomieszczenia.....8
Minimalne odległości............................8
Moc pompy ciepła..............................94
Moduł komunikacyjny.........................65
Moduł komunikacyjny BF...................62
Moduł komunikacyjny LON..............122
Moduł obsługowy...............................76
Moduł podgrzewacza
■ Dobudowa......................................19
■ Zdejmowanie..................................12
Moduł pompy ciepła
■ Demontaż.......................................17
■ Montaż............................................19
■ Wywoływanie diagnostyki...............71
Moduł zdalnego nadzorowania..........92
Moduł zdalnego sterowania...............92
Montaż...............................................19

N
Nachylenie
■ Krzywa chłodzenia........................120
■ Krzywa grzewcza..........................116
■ Sterowanie temperaturą

pomieszczenia..............................120
Nachylenie sterowania temperaturą
pomieszczenia
■ Parametr.......................................116
Napełnianie
■ Po stronie pierwotnej......................40
■ Po stronie wtórnej...........................40
Naprawa.............................................77
Ni 500.................................................80
Niskie ciśnienie..................................67
Numer instalacji...............................122
Numer odbiornika.............................122

O
Obieg chłodzenia...............................63
■ Grupa parametrów........................115
■ Parametr.......................................118
Obiegi grzewcze/obieg chłodzenia
■ Grupa parametrów........................115
■ Maks. temperatura wody na

zasilaniu........................................117
■ Nachylenie krzywej grzewczej......116
■ Nachylenie sterowania temperaturą

pomieszczenia..............................116
■ Normalna temperatura

pomieszczenia..............................115
■ Poziom krzywej grzewczej............116
■ Sterowanie temperaturą

pomieszczenia..............................117
■ Temperatura Party........................115
■ Zdalne sterowanie........................115
■ Zredukowana temperatura

pomieszczenia..............................115
Obieg pierwotny
■ Napełnianie i odpowietrzanie..........40
■ Podłączanie....................................23
Obieg solarny 58
■ Podłączanie....................................25
■ Przepływ objętościowy.................102
Obieg wtórny
■ Napełnianie i odpowietrzanie..........40
■ Podłączanie....................................24
Objaśnienia dot. styków elektrycznych,
przykład instalacji.................................9
Obsługa
■ Blokowanie obsługi.......................125
■ Grupa parametrów........................125
Odczyt, komunikaty............................48
Odczyt danych roboczych..................68
Odczyt stanów roboczych..................68
Odczyt sygnalizatora usterki..............48
Odczyt temperatur.............................68
Odczyty serwisowe............................68
Odległości od ściany............................8
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Odpowietrzanie
■ Po stronie pierwotnej......................40
■ Po stronie wtórnej...........................40
Odpowietrznik automatyczny.............24
Ogrzewanie elektryczne.....................59
■ Grupa parametrów........................103
■ Maksymalna moc ogrzewania

elektrycznego...............................104
■ Ogrzewanie grzałką elektryczną...104
■ Podgrz. przepł. wody grzew.........103
■ Stopień blokady ZE......................105
■ Temperatura dwuwartościowa

ogrzewania elektrycznego............105
Ogrzewanie elektryczne ciepłej wody
użytkowej...........................................95
Ogrzewanie grzałką elektryczną......104
Opróżnianie, strona wtórna pompy
ciepła..................................................79
Optymalizacja włączania....................98
Optymalizacja wyłączania..................98
Osłona dłoni.............................127, 129
Ostrzeżenie..................................48, 49
Osuszanie budynku.........................107
Otwieranie pompy ciepła....................12
Oznaczenia styków elektrycznych,
przykład instalacji.................................9

P
Pamięć usterek..................................49
Param. mocy 1/2................................67
Parametry 84
■ Protokół........................................145
■ Resetowanie...................................83
■ Ustawianie na przykładzie..............82
Parametry układu hydraulicznego,
protokoły..........................................145
Płyta główna.....................................130
Płytka instalacyjna
■ Listwy zaciskowe..........................132
■ Płyta główna.................................130
■ Płytka instalacyjna

niskonapięciowa...........................134

Płytki instalacyjne
■ Przegląd.......................................126
Podgrz. przepł. wody grzew.............103
Podgrzewacz
■ Zawór do napełniania/spustowy.....79
Podgrzewacz buforowy 112
■ Blokada temperatury ekspl. stałowart.

podgrzewacza buforowego...........114
■ Grupa parametrów........................112
■ Histereza ogrzewania podgrzewacza

buforowego...................................112
■ Maksymalna temperatura.............113
■ Stała temperatura.........................112
■ Temperatura wymagana...............112
Podgrzewacz buforowy wody
grzewczej.........................................112
■ Histereza......................................112
■ Maks. temperatura........................113
■ Temperatura dwuwartościowa......114
■ Temperatura wymagana...............112
Podgrzewacz pojemnościowy
■ Czyszczenie...................................42
Podgrzewacz przepływowy
■ Aktywacja.....................................103
■ Temperatura dwuwartościowa......105
Podgrzewacz przepływowy wody
grzewczej
■ Temperatura dwuwartościowa......105
Podgrzewacz uniwersalny.................99
Podgrzew wody użytkowej
■ 2. czujnik temperatury....................99
■ 2. temperatura wymagana..............99
■ Histereza........................................97
■ Optymalizacja włączania................98
■ Optymalizacja wyłączania..............98
Podłączenie elektryczne....................25
Podłączenie hydrauliczne..................22
Podzespoły robocze
■ 230 V~..........................................130
■ Wartości przyłączeniowe..............151
Podzespoły wewnętrzne
■ Przegląd.........................................77
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Pojemnościowy podgrzewacz wody
■ Maks. temperatura..........................97
■ Min. temperatura............................96
Pomieszczenie techniczne...................8
Pompa ciepła 59
■ Moc.................................................94
■ Otwieranie......................................11
■ Ustawianie......................................20
■ Zamykanie......................................38
Pompa ciepła do osuszania
budynku...........................................107
Pompa obiegu grzewczego 1.............58
Pompa pierwotna.............................110
Pompa wtórna............................58, 111
Pompy................................................77
Potwierdzanie komunikatów..............48
Powierzchnie uszczelnienia...............19
Powrót do ustawienia fabrycznego....83
Poziom
■ Krzywa chłodzenia........................120
■ Krzywa grzewcza..........................116
Poziom kodowania 1..........................82
Poziom serwisowy.............................82
Priorytet podgrzewu wody użytkowej.99
Program jastrychu............................107
Protokoły
■ Parametry regulatora....................145
■ Parametry układu hydraulicznego 145
■ Sporządzenie przy pierwszym

uruchomieniu..................................40
Protokoły parametrów regulatora.....145
Przedział odbioru danych.................123
Przegląd
■ Czujniki...........................................77
■ Komunikaty.....................................49
■ Płytki instalacyjne.........................126
■ Podzespoły wewnętrzne.................77
■ Pompy............................................77
■ Przyłącza elektryczne...................126
■ Przyłącza hydrauliczne...................22
■ Zawory............................................77
Przegląd przyłączy hydraulicznych....22
Przełączanie trybów pracy.................89

Przełączanie trybów pracy Działanie. 88
Przełączanie trybów pracy obiegów
grzewczych........................................87
Przepływ objętościowy.....................102
Przepływowy podgrzewacz
■ Maksymalna moc..........................104
Przepływowy podgrzewacz wody
grzewczej
■ Maksymalna moc..........................104
Przewody ochronne.........................129
Przewody zerowe.............................129
Przykład instalacji................................8
Przyłącza
■ elektryczne.....................................25
■ hydrauliczne...................................22
■ Obieg pierwotny..............................23
■ Obieg solarny.................................25
■ Obieg wtórny..................................24
Przyłącza elektryczne, przegląd......126
Przyłącza zabezpieczające..............132
Przyłącza zgłoszeniowe...................132
Przyłącze elektryczne........................27
■ Przewody........................................29
■ Regulator........................................30
■ Sprężarka.......................................31
■ Wskazówki......................................28
Przyłącze elektryczne Vitotronic........30
Pt 500.................................................80
PWM
■ Przyłącze sterujące......................134

R
Receive Heartbeat...........................123
Regulator
■ Demontaż.......................................12
■ Przyłącze elektryczne.....................30
Regulator solarny.............................101
Reset..................................................83
Restart...............................................67
Rozdzielenie obciążenia....................34
Różnica temperatur
■ Chłodzenie......................................85
■ Ogrzewanie....................................85
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S
Schemat instalacji..........................8, 84
Schematy okablowania....................126
Schematy przyłączy.........................126
Skrócone odczyty...............................72
Specjalista..........................................82
Sposób eksploatacji pompy ładującej
podgrzewacza..................................100
Sposób eksploatacji pompy
pierwotnej.........................................110
Sposób eksploatacji pompy wtórnej.111
Sprężarka 66
■ Czas pracy......................................71
■ Grupa parametrów..........................94
■ Moc pompy ciepła...........................94
■ Przyłącze elektryczne.....................31
■ Uruchomienie.................................94
Stała temperatura............................112
Stan oprogramowania........................72
Sterowanie temperaturą pomieszczenia
■ Tryb pracy.....................................117
■ Wpływ...........................................116
■ Wpływ na tryb chłodzenia.............120
Stopień blokady ZE..........................105
Struktura menu................................157
SW po błędzie danych.......................49
Symulacja..........................................68
Szkolenie użytkownika instalacji........47
Szmer.................................................81

T
Temperatura dwuwartościowa
■ Ogrzewanie elektryczne...............105
■ Podgrzewacz buforowy wody

grzewczej......................................114
Temperatura Party...........................115
Temperatura pierwotna......................64
Temperatura pomieszczenia
■ Normalna......................................115
■ Oddzielny obieg chłodzenia..........119
■ Sterowanie....................................117
■ Zredukowana................................115

Temperatura w podgrzewaczu ciepłej
wody użytkowej..................................95
Temperatura w podgrzewaczu wody
użytkowej...........................................95
Temperatura wymagana
■ Podgrzewacz buforowy wody

grzewczej......................................112
Temperatura wymagana ciepłej wody
użytkowej...........................................99
Temperatura zewnętrzna.................124
Test przekaźników.............................73
Test urządzeń....................................73
Tryb chłodzenia................................118
Tryb eksploatacji wpływ
pomieszczenia.................................117
Tryb pracy zewnętrznego przełączania
trybów pracy.......................................88
Typ pompy ładującej podgrzewacza100
Typ pompy wtórnej...........................111
Typ regulatora solarnego.................101
Typ źródła pierwotnego....................110

U
Uruchomienie sprężarki.....................94
Urządzenie pracuje zbyt głośno.........81
Ustawianie.........................................11
Ustawienia regulatora..................82, 84
Ustawienie...........................................8
Ustawienie podstawowe....................83
Usterka.........................................48, 49

V
Vitocom..............................................92
Vitocom 100.......................................92
Vitotrol..............................................115

W
Wartości przyłączeniowe podzespołów
roboczych.........................................151
Wartość wymagana temperatury
■ Pojemnościowy podgrzewacz

wody...............................................95
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Wartość wymagana temperatury
pomieszczenia
■ Tryb chłodzenia............................119
Wartość wymagana temperatury wody
na zasilaniu
■ Chłodzenie....................................119
■ Maksymalna.................................117
Warunki dotyczące ustawienia.............8
Warunki ustawienia..............................8
Wpływ pomieszczenia......................116
Wskazówka..................................48, 49
Wskazówki dot. przyłączy
elektrycznych...................................129
Wspólny czujnik instalacji..................92
Wtyk kodujący....................................64
Wykryw. niepraw. cyrkul..................102
Wyłączanie przez wysokie ciśnienie
regulacyjne.........................................99
Wymagana temperatura wody na
zasilaniu zapotrz. z zewn.................110
Wymiana anody magnezowej............44
Wymiary...............................................8
Wywołanie komunikatu o usterce......49
Wywoływanie
■ Diagnostyka....................................68
■ Diagnostyka modułu pompy ciepła.71
■ Przegląd instalacji...........................69
Wywoływanie przeglądu instalacji......69

Z
Zabezpieczenie transportowe......20, 81
Zamykanie serwisu............................82
Zapotrz. z zewn.
■ Wymagana temperatura wody na

zasilaniu........................................110
Zapotrzebowanie z zewn.
■ Parametry.......................................91
Zawór bezpieczeństwa......................24
Zawór do napełniania/spustowy.........79
Zawór przełączny.............................110
Zawór przełączny ogrzewania/ciepłej
wody użytkowej................................110
Zawór zwrotny klapowy......................58
Zbyt niska temperatura
pomieszczenia...................................75
Zdalne sterowanie............................115
Zestaw przyłączeniowy......................23
Zewnętrzne przełączanie trybów
pracy............................................87, 89
Zewnętrzny zestaw uzupełniający.....86

Ź
Źródło pierwotne................................64
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Wskazówka dotycząca ważności

Kompaktowa pompa ciepła z napędem elektrycznym 400 V~ i 230 V~
Moc Nr fabryczny:
 Vitocal 222-G, 400 V~ Vitocal 222-G, 230 V~
6 kW 7418 013 9 00000 ... 7418 017 9 00000 ...
8 kW 7418 014 9 00000 ... 7418 018 9 00000 ...
10 kW 7418 015 9 00000 ... 7418 019 9 00000 ...

Viessmann Sp. z o.o.
ul. Karkonoska 65
53-015 Wrocław
tel.: (071) 36 07 100
faks: (071) 36 07 101
www.viessmann.com 54
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