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OSTRZE ENIE : 
Urz dzenie nie jest przewidziane do u ytkowania przez osoby (w 
tym dzieci), których mo liwo ci fizyczne, sensoryczne lub 
mentalne s  ograniczone lub osoby bez do wiadczenia lub 
wiedzy, z wyj tkiem sytuacji kiedy s  nadzorowane przez osoby 
odpowiedzialne za ich bezpiecze stwo lub korzystały z nadzoru 
lub udzielono im instrukcji dotycz cych obsługi urz dzenia.  
Nale y zapewni  odpowiedni nadzór dzieci, aby uniemo liwi  im 
zabaw  urz dzeniem.  
To urz dzenie mo e by  u ywane przez dzieci powy ej 8-go roku 
ycia oraz osoby ze zmniejszonymi mo liwo ciami fizycznymi, 

czuciowymi i umysłowymi pod nadzorem osób dorosłych lub pod 
warunkiem e instrukcja obsługi urz dzenia została tym osobom 
odczytana i przez nie zrozumiana w celu zminimalizowania 
zagro e . Dzieci nie powinny bawi  si  urz dzeniem. 
Czyszczenia oraz konserwacji urz dzenia nie mog  dokonywa
dzieci bez nadzoru osób dorosłych. 

MONTAZ 
MONTA  Uwaga : Ostro nie obchodzi  si  z przedmiotami 
ci kimi. 
1/ Urz dzenie nale y zainstalowa  w pomieszczeniu 
zabezpieczonym przed mrozem. Uszkodzenie urz dzenia w 
wyniku nadmiernego ci nienia spowodowanego zablokowaniem 
zabezpieczenia nie podlega gwarancji. 
2/ Nale y upewni  si  czy ciana, na której planujemy monta
urz dzenia zdolna jest do utrzymania wagi ogrzewacza 
napełnionego wod . 
3/ Je li urz dzenie ma by  montowane w pomieszczeniu lub 
miejscu, którego temperatura przekracza stale 35°C, nale y 
przewidzie  mo liwo  wietrzenia tego pomieszczenia. 
4/ Umie ci  urz dzenie w miejscu umo liwiaj cym łatwy 
wykonanie czynno ci serwisowych. 
5/ Zapozna  si  z ilustracjami prezentuj cymi instalacj  na stronie 
8 
Wymiary powierzchni niezb dnej do prawidłowej instalacji 
urz dzenia s  podane na stronie 8. 
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PODŁ CZENIE HYDRAULICZNE 
Zawór bezpiecze stwa nale y obowi zkowo zainstalowa
bezpo rednio na wej ciu zimnej wody do ogrzewacza (zawór musi 
by  zgodny z Norm  Europejsk  EN 1487), ci nienie 9 bar - 9 
MPa o rednicy 3/4". Ogrzewacz wyposa ony w zawór 
bezpiecze stwa nale y zamontowa  w pomieszczeniu 
zabezpieczonym przed mrozem. 
Uruchomi  raz na miesi c zawór bezpiecze stwa by sprawdzi
jego działanie i zapobiec jego zablokowaniu. 
Je eli ci nienie wody doprowadzanej do ogrzewacza przekracza 
4 bary - 0,4 MPa, na instalacji wody zimnej nale y obowi zkowo 
zamontowa  reduktor ci nienia (nie jest dostarczony). 
Podł cz otwór spustowy zaworu bezpiecze stwa do kanalizacji 
(pomieszczenie musi by  zabezpieczone przed mrozem) lub 
zamontuj pomi dzy ogrzewaczem a zaworem bezpiecze stwa 
naczynie zbiorcze. 
Ci nienie robocze obwodu nie powinno przekracza  3 bary-0,3 
MPa, a temperatura nie powinna przekracza  100°C. 

WYCIEK :Wył czy  zasilanie oraz dopływ zimnej wody. Otworzy
kran z ciepł  wod  jednocze nie przekr caj c d wigni  zaworu 
bezpiecze stwa.  

PODŁ CZENIE ELEKTRYCZNE 
Przed rozpocz ciem czynno ci serwisowych nale y pami ta  o 
wył czeniu zasilania. 
Instalacja elektryczna zasilaj ca urz dzenie powinna by
wyposa ona w mechanizm odci cia zasilania na wszystkich 
biegunach (wył cznik, bezpiecznik) zgodnie z obowi zuj cymi 
przepisami (wył cznik ró nicowopr dowy 30 mA). 
Je li kabel zasilaj cy jest uszkodzony, nale y zast pi  go kablem 
fabrycznym lub kablem zalecanym przez producenta albo jego 
serwisanta. 
Je eli kabel zasilaj cy jest uszkodzony, jego wymian  nale y 
zleci  producentowi, serwisowi posprzeda nemu lub specjali cie, 
aby unikn  niebezpiecze stwa. 

PL
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Wa ne zalecenia 

Transport i przechowywanie 

Produkt mo na pochyli  na jeden bok o k t 90°. Ten bok jest wyra nie wyró niony na 
opakowaniu produktu za pomoc  oznakowania. Zabrania si  przechylania produktu na 
inny bok. Wska nik pochylenia umo liwia sprawdzenie czy produkt był transportowany 
i manipulowany zgodnie z naszymi zaleceniami. Zaleca si  szczególn  czujno  pod 
k tem podanych zalece . Zgodnie z powy szym, je li ten wska nik pochylenia jest 
czerwony, nast puje utrata naszej gwarancji handlowej. Nie ponosimy adnej 
odpowiedzialno ci za wszelkie usterki produktu wynikaj ce z transportu lub 
manipulowania produktem niezgodnie z naszymi zaleceniami.

Kategorycznie zabrania si  umieszczania produktu w poło eniu poziomym

Poło enia akceptowane Poło enia zakazane 

Przepisy bezpiecze stwa 

Prace monta owe i uruchomieniowe termodynamicznych ogrzewaczy wody mog  stanowi  zagro enie ze 
wzgl du na wysokie ci nienia oraz obecno  cz ci pod napi ciem. 

Wył cznie przeszkolony i wykwalifikowany personel firmy ATLANTIC POLSKA jest upowa niony do monta u i 
uruchamiania termodynamicznych ogrzewaczy wody. 
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Prezentacja produktu 

Zasada funkcjonowania 

Ogrzewacz wody z pomp  ciepła wykorzystuje nieogrzewane powietrze otaczaj ce do przygotowania c.w.u. 

Czynnik chłodniczy znajduj cy si  w pompie ciepła realizuje cykl termodynamiczny, dzi ki któremu mo liwe jest 
przekazanie energii cieplnej zawartej w otaczaj cym powietrzu nieogrzanym lub powietrzu zewn trznym wodzie 
znajduj cej si  w zasobniku. 

Wentylator wymusza przepływ powietrzna 
przez ró ne podzespoły urz dzenia, 
a w tym przez parownik.  

Podczas przej cia powietrza przez 
parownik, czynnik chłodniczy odparowuje 
i pobiera energi  z zasysanego powietrza.   

Spr arka spr a czynnik chłodniczy, co 
powoduje wzrost jego temperatury. 

To ciepło za pomoc skraplacza
przekazywane jest do c.w.u znajduj cej si
w zasobniku. 

Czynnik chłodniczy ulega rozpr eniu 
i schłodzeniu w termostatycznym 
zaworze rozpr nym. Po czym jest on 
gotowy do odbioru ciepła w parowniku.

Im zimniejsze jest powietrze, tym trudniej jest z niego odzyska  energi  ciepln . Podobnie, im wy sza jest 
warto  zadana temperatury ciepłej wody, tym wi ksze trudno ci ma pompa ciepła z przekazaniem do niej 
odzyskanej energii cieplnej. 

P
ow

ie
tr

ze
 

Zasobnik 

Parownik 

Spr arka 

Skraplacz

Zawór rozpr ny 
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Dane techniczne 

200L 270L 
Wymiary   H 1603 x l 625 x P 676 H 1959 x l 625 x P 676
Masa netto 
Masa netto (z wersjami cewka) 

Kg 
Kg 

84,7 
92,8 

92,8 
100,9 

Pojemno  zasobnika L 200 270 
Podł czenie wody ciepłej/zimnej   3/4 ’ ’ M 

Zabezpieczenie antykorozyjne   Anoda magnezowa 

Znamionowe ci nienie wody bary 8 

Zasilanie elektryczne (napi cie / cz stotliwo )   230 V, 50 Hz, jednofazowe 

Całkowita moc maksymalna pobrana przez urz dzenie W 2465 2465 
Moc rednia pobrana przez pomp  ciepła W 525 525 
Moc maksymalna pobrana przez pomp  ciepła W 665 665 
Moc oddana przez pomp  ciepła (w warunkach 
nominalnych + 15°C)

W 1650  1650  
Moc pobierana przez grzałk  elektryczn W 1800 1800 
Zakres regulacji temperatury wody za pomoc  pompy 
ciepła 

°C 
40 do 62 (temperatura ustawiona fabrycznie na 

52°C) 

Zakres temperatury pracy pompy ciepła (temperatura 
powietrza) °C 5 do 43 

Wydatek powietrza bez obci enia (bez rury 
doprowadzaj cej) 

    
  

Pr dko  1 m3/h 300 300 
Pr dko  2 m3/h 390 390 

Dopuszczalne opory (strata ci nienia) w obwodzie 
powietrznym bez wpływu na parametry pracy 

Pa 25 25 

Czynnik chłodniczy   R134A 

Masa czynnika chłodniczego kg 1,25 1,25 

To urz dzenie odpowiada dyrektywom 2004/108/CEE dotycz cych kompatybilno ci elektromagnetycznej  
i 2006/95/CEE dotycz cych niskiego napi cia.

Wymiary 

        
270L     200L 
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Nazewnictwo 

1 Wylot powietrza 13 Osłona wentylatora 

2 Wlot powietrza 14 Wentylator 

3 Pokrywa tylna pompy ciepła 15 Regulacja/zadawanie parametrów 

4 Odprowadzenie skroplin 16 Kondensator stały spr arki 

5 Spr arka 17 Kondensator wentylator BV 

6 Obudowa spr arki 18 Kondensator wentylator GV 

7 Anoda magnezowa 19 Króciec ciepłej wody 

8 Element grzewczy zanurzeniowy 20 Pokrywa przednia pompy ciepła 

9 Uszczelka drzwi bocznych 21 Wspornik stojaka obudowy 

10 Pokrywa (dost powa) grzałki elektrycznej 22 Zdalne sterowanie radiowe 

11 Łapy stałe 23 Wspornik zdalnego sterowania radiowego 

12 Nadajnik radio 24 Stojak obudowy 

25 Króciec zimnej wody 

Nie przedstawione: instrukcja, zł czka dielektryczna, rurka odprowadzenia kondensatu, zespół bezpiecze stwa. 
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Instalacja 
Wybór miejsca monta u 
No no  posadzki • Minimalne obci enie 400 kg (powierzchnia pod podgrzewaczem wody) 

Miejsce zainstalowania winno spełnia  wymagania dla klasy ochrony IP 24,  
zgodnie z wymaganiami normy NFC 15-100 

Konfiguracja bez rurowa 
lub cz ciowo z rur Konfiguracja rurowa 

Rodzaj pomieszczenia w • Pomieszczenie nie ogrzewane o 
temperaturze powy ej 5°C i izolowane 
od ogrzewanych pomieszcze
mieszkalnych 

• Pomieszczenie zalecane = pod 
poziomem 0 lub na poziomie 0, 
pomieszczenie, którego temperatura 
przekracza w ci gu roku 10°C 

• Pomieszczenie którego minimalna 
temperatura przekracza 0°C

• Pomieszczenie zalecane = przestrze
zamieszkała (straty cieplne ogrzewacza 
wody nie s  tracone), w s siedztwie murów 
zewn trznych  

• Nale y unika  s siedztwa sypialni ze 
wzgl du na hałas. 

Przykład pomieszczenia • Piwnica, gara , kotłownia, suterena, 
pomieszczenie na suszenie bielizny.... 

• pralnia, piwnica, szafa cienna przy 
wej ciu... 

Kubatura pomieszczenia 
z którego czerpane jest 
powietrze  

• Kubatura > 20m3 • / 

Temperatura 
pomieszczenia w którym 
znajduje si  ogrzewacz 
wody 

• 5°C do 43°C poza prac  ogrzewacza 
wody 

• 5°C do 43°C  

Temperatura czerpanego 
powietrza 

• 5°C do 43°C • 5°C do 43°C 

Wysoko  pod sufitem • > 2m00 • > 2m00  

Wymagana powierzchnia • (625+400) x 700 (l x P), patrz poni szy 
rysunek 

• Bezwzgl dnie wymagane 
wypoziomowanie powierzchni 

• 680 x 700 (l x P),  patrz poni szy rysunek 
• Bezwzgl dnie wymagane wypoziomowanie 

powierzchni 

1100 mm

610 mm

66
5 

m
m

70
0 

m
m

mm mm

1000 mm

610 mm

66
5 

m
m

70
0 

m
m

Konfiguracja "bez rurowa" Konfiguracja "bez rurowa"

mm

66
5 

m
m

70
0 

m
m

680 mm

610 mm

Konfiguracja "bez rurowa" Konfiguracja "rurowa"
UWAGA : nie przestrzeganie wymaga  instalacyjnych, a w szczególno ci kubatury minimalnej pomieszczenia poni ej 20 m3, 

mo e powodowa  spadek wydajno ci systemu.

PL
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Konfiguracje zalecane 

1wsza Konfiguracja: Instalacja bez rurowa w pomieszczeniu nieogrzewanym (kubatura > 20m3) 
Parametr FAN nale y ustawi 0 (patrz rozdział "Uruchamianie"). 

Przykłady pomieszcze  nie ogrzewanych: 

- Gara : Odzysk energii cieplnej uwalnianej przez silnik wył czonego samochodu po je dzie lub przez 
pracuj ce urz dzenia AGD. 

- Pralnia: Usuwanie wilgoci pomieszczenia i odzysk energii oddawanej przez pralk  i suszark  bielizny. 
- Pomieszczenie poni ej poziomu 0: Odzysk darmowej energii cieplnej oddawanej przez grunt  

i ciany sutereny. 

2ga Konfiguracja: Instalacja w pomieszczeniu ogrzewanym lub nie, z rurami doprowadzenia  
i odprowadzenia powietrza 
Parametr FAN nale y ustawi 2 (patrz rozdział "Uruchamianie").

Zalecenia: 

- Zaleca si  przestrzeganie maksymalnych długo ci przewodów rurowych (patrz "podł czenie  
/ doprowadzenie powietrza"). 

- Nale y stosowa  rury sztywne lub pół-sztywne izolowane termicznie.
- Nale y przewidzie  kratk  na wlocie i wylocie powietrza celem niedopuszczenia do przedostawania si

obcych ciał; uwaga - zabrania si  stosowania kratek na wlocie i wylocie powietrza z r czn  blokad . 
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Konfiguracje tolerowane warunkowo

Instalacja w pomieszczeniu nie ogrzewanym z 1 rur  (kubatura > 20m3) 
Parametr FAN (WENTYLATOR) nale y ustawi 1 (patrz rozdział "Uruchamianie").

Mo liwe konsekwencje: 
- Wytworzenie podci nienia 
w pomieszczeniu w wyniku 
odprowadzania powietrza na 
zewn trz powoduje jego infiltracj
przez stolark  (drzwi i okna). 
Nale y przewidzie  wlot powietrza 
(o rednicy rury) wyprowadzony 
na zewn trz celem unikni cia 
czerpania powietrza z 
pomieszczenia ogrzewanego. 

- Uwaga: W zimie, to powietrze 
jest zimniejsze ni  powietrze 
oddawane przez ogrzewacz, 
powoduj c dodatkowe 
schłodzenie gara u.  

  Konfiguracje zabronione  

Konfiguracje instalacji Zwi zane ryzyko
 Ogrzewacz pobiera powietrze 

z pomieszczenia w którym 
znajduje si ródło ciepła 
opłacane, przeznaczone do 
ogrzewania pomieszczenia. 

Nadmierne zu ycie energii przez układ: ogrzewacz nie wykorzystuje 
energii darmowej, lecz ju  zapłacon . 

 Podł czenie do wentylacji 
mechanicznej kontrolowanej  

Wydatek powietrza termodynamicznego ogrzewacza wody (rz du 300 
m3/h) znacznie przewy sza wydatek wentylacji mechanicznej 
kontrolowanej (rz du 100 m3/h). 
Ponadto, pary zawieraj ce tłuszcze, jak równie  pyły mog  by
przenoszone przewodami wentylacji mechanicznej, a tym samym 
obni a ywotno  Waszego ogrzewacza. 

 Podł czenie pod zadaszeniem  W przypadku nie zadowalaj cej izolacji pomi dzy domem 
a zadaszeniami, taka instalacja nara a na wzrost strat cieplnych domu. 
W skrajnym przypadku, na sufitach pomieszcze  pod zadaszeniami 
o obni onej temperaturze mo e pojawi  si  wilgo .  
Ryzyko upadku przedmiotów i zasysanie pyłów przez ogrzewacz na 
podwy szeniu w tej konfiguracji, mog c ogranicza ywotno
Waszego ogrzewacza. 

 Przewody rurowe czerpalne 
powietrza zewn trznego 
i tłoczne powietrza wie ego do 
wewn trz 

Znaczny spadek COP i wyra nie odczuwalny wzrost schłodzenia 
pomieszczenia. 

 Podł czenie do studni 
kanadyjskiej  

Bardzo du e opory i problemy zwi zane z wła ciwym podziałem pracy 
pomi dzy dwa wentylatory poł czone szeregowo. 
Istotne ryzyko zanieczyszczenia parownika. 

Inne przeciwwskazania: - Zabrania si  czerpania powietrza do ogrzewacza z pomieszczenia do suszenia 
         bielizny  

- Nale y unika  pomieszcze  zapylonych  
- Zabrania si  czerpania powietrza zawieraj cego rozpuszczalniki i materiały 

wybuchowe 
- Zabrania si  podł czania ogrzewacza do odci gów powietrza zawieraj cego tłuszcze 

lub zanieczyszczenia 
- Zabrania si  monta u ogrzewacza w pomieszczeniu nara onym na temperatury 

poni ej 0 stopni 
- Zabrania si  umieszczania czegokolwiek nad ogrzewaczem. 
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Posadowienie produktu 

1- Umie ci  ogrzewacz w miejscu ostatecznego przeznaczenia. 
2- Rozci  pudło opakowania po linii kropkowanej.  
3- Zdj  ogrzewacz wody z palety i ustawi  w miejscu podł czenia hydraulicznego. 

MAKSIMUM!

Ogrzewacz wody nale y instalowa  na posadzce gładkiej 
i poziomej. 
W przeciwnym wypadku, nale y go wypoziomowa  przez 
wsuni cie podkładek pod łapy wsporcze. 

Niezastosowanie si  do powy szego mo e by  przyczyn
problemów z odprowadzeniem skroplin, a wiec i zaszronieniem.

Nale y bezwzgl dnie 
przymocowa  ogrzewacz wody 
(zgodnie z artykułem 20 normy 
EN 60335-1) za pomoc  łap 
mocuj cych przewidzianych do 
tego celu.

4- Regulacja wlotu i wylotu powietrza. 

+/- 1° 

Regulacja wylotów nastawialnych

Wykr ci  wkr t znajduj cy si  z tyłu 
ka dego nastawnego wylotu za 

pomoc  wkr taka. 

Celem ułatwienia zało enia przewodów rurowych 
na nastawne wyloty, przewidziano okre lone 
poło enia (jak przedstawiono powy ej) aby 

umo liwi  wyj cie wylotów z obudowy. 

Po wykr ceniu wkr tów 
mocuj cych, istnieje mo liwo

nastawienia wylotów celem 
ułatwienia posadowienia 
urz dzenia. Wyloty maj
mo liwo  nastawianie  

w zakresie 360°. 

UWAGA
Konfiguracja zabroniona: urz dzenie zasysa przetłoczone 

zimniejsze powietrze. To zjawisko zwane recyrkulacj
powoduje znaczny spadek wydajno ci urz dzenia.
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Podł czenie hydrauliczne 
Zdecydowanie nie zaleca si  stosowania poł czenia sanitarnego: taka instalacja powoduje "rozwarstwienie" 
wody w zasobniku, a w konsekwencji intensywniejsz  prac  pompy ciepła jak równie  grzałki elektrycznej. 

Podł czenie doprowadzenia zimnej wody 

Przed przyst pieniem do podł czenia hydraulicznego nale y bezwzgl dnie dobrze przepłuka  instalacj  rurow
zasilaj c  celem niedopuszczenia do przedostania si  cz steczek metalicznych i innych do zasobnika 
ogrzewacza. 

Bezwzgl dnie nale y zamontowa  nowy zawór bezpiecze stwa na wej ciu zasobnika (doprowadzenie zimnej 
wody), zgodnie z obowi zuj cymi przepisami (w Europie EN 1487) o ci nieniu 9 barów (0,9 MPa). Zawór 
bezpiecze stwa nale y zamontowa  w pomieszczeniu zabezpieczonym przed mrozem. 

UUWWAAGGAA
aden podzespół hydrauliczny (zawór odcinaj cy, reduktor ci nienia ...) nie mo e znajdowa  si  pomi dzy 

zespołem zaworów bezpiecze stwa i doprowadzeniem zimnej wody do ogrzewacza, z wyj tkiem instalacji 
wykonanej z miedzi. 

Podł czy  zawór bezpiecze stwa do rurki odprowadzaj cej otwartej (nie podł czonej), umieszczonej w miejscu 
o temperaturze powy ej zera stopni, zapewniaj c jej stałe pochylenie w dół, celem odprowadzenia nadmiaru 
wody w wyniku jej rozszerzalno ci cieplnej lub wody w przypadku opró niania ogrzewacza. Stosowana instalacja 
rurowa winna wytrzyma  temperatur  100 °C i ci nienie 10 barów (1 MPa). 

W przypadku, gdy ci nienie wody na zasilaniu przekracza 5 barów (0,5 MPa), nale y zainstalowa  reduktor 
ci nienia (nie wchodzi w skład dostawy). Reduktor ci nienia nale y zamontowa  na wyj ciu głównego 
rozdziału (zasilania wod ). Zaleca si  ci nienie w przedziale od 3 do 4 barów.  

UWAGA: Zawór bezpiecze stwa w stanie dostawy nie odpowiada kryteriom instalacji na terytorium francuskim 
(Metropolia, Dominikana-Tom...) 

Podł czenie doprowadzenia ciepłej wody 

UUWWAAGGAA
Zabrania si  bezpo redniego podł czania ciepłej wody do instalacji wykonanej z miedzi celem unikni cia 
poł czenia galwanicznego elazo/mied  (zagro enie korozj ). Do podł czenia ciepłej wody nale y bezwzgl dnie 
u y  zł czki dielektrycznej (dostarczanej wraz z ogrzewaczem). 

Gwarancja nie obejmuje korozji poł czenia gwintowego na podł czeniu ciepłej wody nie wyposa onym w 
takie zabezpieczenie. 

W przypadku stosowania przewodów rurowych z tworzywa sztucznego (np.: PER), bezwzgl dnie zaleca si
monta  regulatora termostatycznego na wyj ciu ogrzewacza. Nale y go wyregulowa  w zale no ci od 
parametrów stosowanego materiału. 

Podł czenie obwodu pierwotnego (w przypadku produktu z wymiennikiem spiralnym) 

UUWWAAGGAA
Za pomoc  zaworu 3 bar - 0,3 MPa zabezpieczy  urz dzenie przed nadmiernym wzrostem ci nienia wody 
podczas ogrzewania wody, lub za pomoc  zbiornika wyrównawczego typu otwartego (pod ci nieniem 
atmosferycznym) lub te  zbiornika membranowego typu zamkni tego. Ci nienie robocze w instalacji nie mo e 
przekracza  3 bar - 0,3 MPa, a temperatura wody nie powinna przekracza  100 ° C.

Odprowadzanie skroplin 

UUWWAAGGAA
Schładzanie powietrza cyrkulacyjnego stykaj cego si  z parownikiem powoduje skraplanie wody zawartej w 
powietrzu pomieszczenia. Do odprowadzenia skondensowanej wody z tylnej cz ci pompy ciepła nale y u y
rurki plastikowej poprowadzonej od pompy ciepła i odprowadzaj cej skropliny. 

W zale no ci od wilgotno ci powietrza, mo e by  do 0,25 l/h skroplin. Nie nale y bezpo rednio odprowadza
tych skroplin do instalacji ciekowej, poniewa  pary amoniaku wydostaj ce si  z tej instalacji mog  spowodowa
uszkodzenie lamelek wymiennika ciepła oraz komponentów pompy ciepła. Nale y bezwzgl dnie przewidzie
syfon odpływowy do cieków (w adnym wypadku do wykonania syfonu nie nale y u ywa
dostarczonego przewodu rurowego).
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Doprowadzenie powietrza 

W przypadku, gdy kubatura pomieszczenia, w którym jest zainstalowany ogrzewacz jest niewystarczaj ca, 
mo na go podł czy  z wykorzystaniem przewodów rurowych doprowadzaj cych powietrze  
o rednicy 160 mm. Je li te przewody nie s  izolowane, podczas pracy mog  na nich pojawi  si  skropliny. Tak 
wi c nale ałoby zdecydowa  si  na izolowane przewody rurowe na powietrze. 

Nieprawidłowo wykonane poł czenia rurowe (rury zagniecione, zbyt długie kolanka lub te  za du a ich ilo ....) 
mo e by  przyczyn  spadku wydajno ci. Tak wi c bezwzgl dnie zabrania si  stosowania gi tkich 
przewodów rurowych. 

UUWWAAGGAA
W przypadku stosowania przewodów rurowych, konieczna jest zmiana parametrów regulacji.  

UUWWAAGGAA
Całkowity spadek ci nienia na przewodów rurowych i akcesoriach odprowadzaj cych i doprowadzaj cych 
powietrze nie mo e przekracza  150 Pa. Do obliczenia spadku ci nienia nale y u y  narz dzi do doboru 
dostarczanych przez producenta z uwzgl dnieniem proponowanych akcesoriów rurowych. 

Ilo  kolanek 

Całkowita długo
przewodów rurowych * 

wraz z wlotem i wylotem 
powietrza z katalogu 

0 kolanek 8 m
1 kolanko 90° 7 m
2 kolanka 90° 5 m

(*) Przewód rurowy z aluminium pół sztywny 

Uwaga: Nastawny wlot i wylot mog  umo liwi  redukcj , lub wyeliminowa  stosowanie kolanek  
z przewodami rurowymi. Dodatkowe informacje odno nie nastawnego wlotu i wylotu znajduj  si  w rubryce 
"Posadowienie produktu" (str. 9).  

Przewody rurowe 
winny współpracowa
z nastawnym wlotem i 

wylotem powietrza. 
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Podł czenie elektryczne 

UUWWAAGGAA
Nie podł cza  ogrzewacza wody do sieci zasilaj cej przed wcze niejszym napełnieniem go wod .  

UUWWAAGGAA
Urz dzenie wymaga stałego podł czenia do sieci zasilaj cej. 

Ogrzewacz wody mo e by  wł czony i funkcjonowa  wył cznie w sieci pr du zmiennego 230 V,  
1-fazowego. Podł czy  ogrzewacz wody za pomoc  przewodu elektrycznego sztywnego o przekroju yły 
równym 2,5 mm². W skład instalacji wchodzi:  

- Wył cznik wielobiegunowy 16 A z minimalnym odst pem pomi dzy stykami 3 mm. 
- Zabezpieczenie wył cznikiem ró nicowo-pr dowym 30 mA. 

W przypadku uszkodzenia kabla zasilaj cego, do jego wymiany zobowi zany jest producent, autoryzowany 
serwis firmy ATLANTIC lub osoby o równowa nych kwalifikacjach celem unikni cia zagro enia. 

UUWWAAGGAA
Uziemienie jest obowi zkowe. 
Zabrania si  bezpo redniego podł czenia grzałki elektrycznej. 

Naprawa termostatu bezpiecze stwa grzałki elektrycznej dopuszczalna jest wył cznie w zakładzie producenta. 
Nie spełnienie tego warunku powoduje utrat  korzy ci wynikaj cych z gwarancji.

Nale y instalowa  urz dzenie z zachowaniem przepisów elektrycznych danego kraju. 

Schemat podł cze  elektrycznych: 

Tablica 
elektryczna 

16A 

3x2.5 mm² 
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Podł czenie z kotłem grzewczym: 

UUWWAAGGAA
Przed przyst pieniem do pracy nale y wył czy  zasilanie urz dzenia. 

W przypadku urz dze  wyposa onych w wymiennik spiralny, który przewidziany jest do współpracy z kotłem c.o. 
automatyka urz dzenia w razie potrzeby wsparcia b dzie wysyła  polecenie ogrzewania do kotła c.o.

Okablowanie urz dzenia zewn trznego (kocioł c.o.) nale y podł czy  do zacisków C1 i C2  listwy zaciskowej. 

Aby uzyska  dost p do listwy zaciskowej, patrz wskazówki odno nie zdejmowania pokrywy przedniej (strona 
29).

UUWWAAGGAA

Dławik jest przeznaczony dla tego poł czenia. Nale y go wykorzysta .

Podł czenie sterownika solarnego 

UUWWAAGGAA
Przed przyst pieniem do pracy nale y wył czy  zasilanie urz dzenia. 

W przypadku urz dze  wyposa onych w wymiennik spiralny poł czonych z systemem solarny zachodzi 
konieczno  poł czenia sterownika solarnego z ogrzewaczem. 
W tej konfiguracji, ogrzewacz otrzymuje polecenie wł czenia grzałki elektrycznej ze sterownika solarnego. 
Wszystkie inne tryby s  nieaktywne.

Okablowanie kotła nale y podł czy  do zacisków B1 i B2 listwy zaciskowej u ytkownika. 

Aby uzyska  dost p do listwy zaciskowej u ytkownika, patrz wskazówki odno nie zdejmowania pokrywy 
przedniej (strona 29).

UUWWAAGGAA
Dławik jest przeznaczony dla tego poł czenia. Nale y go wykorzysta . 

Dławik na kabel 

Dławik na kabel
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Instalowanie czujnika sterowania solarnego: 

Nale y zdj  za lepk  i usun  piank  obudowy obok 
wymiennika wewn trznego.

Wprowadzi  czujnik przez korek (w korku wywiercono 
otwór w tym celu)

Wprowadzi  czujnik do prowadniczki, upewniaj c si , 
e dobrze jest on umieszczony w dolnej cz ci 

obudowy

           
Zało y  z powrotem piank  i za lepk  / korek 

1

2

3

4 5
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Uruchamianie 

Napełnianie ogrzewacza. 

- Otworzy  kurek (kurki) ciepłej wody. 
- Otworzy  zawór kurkowy zimnej wody znajduj cy si  na zaworze bezpiecze stwa (upewni  si , e 

zawór opró niania zespołu znajduje si  w poło eniu zamkni tym). 
- Po wypływie wody przez zawory ciepłej wody, nale y je zamkn , po czym ogrzewacz jest 

napełniony wod . 
- Sprawdzi  szczelno  poł cze  rurowych. 
- Sprawdzi  działanie podzespołów hydraulicznych otwieraj c stopniowo zawór spustowy zespołu 

zaworów bezpiecze stwa, celem wyeliminowania ewentualnych pozostało ci w zaworze 
opró niania.

Zasilanie elektryczne ogrzewacza wody. 

- Wło y  baterie (dostarczane) do zdalnego sterowania radiowego. Zdalne sterowanie automatycznie 
wchodzi w tryb poł czenia.  
      Podczas poł czenia, na ekranie pojawia si , co nast puje: 

  

- Wł czy  ogrzewacz.  
- Napis OFF miga, co oznacza nawi zywanie poł czenia. 
- Po nawi zaniu poł czenia, na ekranie przez 5 sekund pojawi si  ON. 

Uwaga: Celem ponownego nawi zania poł czenia, nale y wcisn  na 9 sekund na klawisz nastaw. 

- Sprawdzi , czy na ekranie nie pojawił si  jaki  bł d, je li tak, to zapozna  si  z cz ci  po wi cona 
diagnostyce systemu. Na ekranie pojawia si  warto  temperatury zadanej. Natychmiast wł cza si
wentylator, a nast pnie po 3 minutach - spr arka.  

Sprawdzanie poprawno ci działania. 

- Wybra  parametr "FAN" ("WENTYLATOR") i skonfigurowa  zgodnie z zaleceniami z paragrafu 
"Zadawanie parametrów regulacji". 

- Temperatura na wylocie powietrza po około 10 minutach pracy spr arki jest, co najmniej  
o 3 do 4°C ni sza od temperatury powietrza zasysanego. Woda wypływa kroplami przez otwór 
opró niania zespołu zaworów bezpiecze stwa (ten otwór nale y podł czy  zgodnie z podanym w 
paragrafie „Podł czenia hydrauliczne”). Jest to zjawisko całkiem normalne, b d ce wynikiem 
rozszerzania si  podgrzewanej wody.  

- Ponownie sprawdzi  szczelno  poł cze . 
- Je li wynik tej kontroli jest pozytywny, ogrzewacz jest gotowy. Tak wi c pracuje on zgodnie  

z nastawami fabrycznymi w trybie ECO. 
- Nale y zapozna  si  z cz ci  po wi cona zadawaniu parametrów niniejszej instrukcji celem 

optymalizacji działania Waszego ogrzewacza. 

Uwaga: Podczas grzania za pomoc  grzałki elektrycznej oraz zale nie od jako ci wody, ogrzewacz mo e 
wydawa  d wi k podobny do szumu czajnika. Jest to normalne i nie oznacza adnej usterki ogrzewacza. 
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8

Zadawanie parametrów / U ytkowanie 

Zdalne sterowanie radiowe 

  

Opis piktogrammów:

Symbol Nazwa Opis 

Spr arka Stan spr arki: 
 Spr arka w trakcie pracy  Miga długo  

Wentylator 
Stan wentylatora: 

Wentylator pracuje z nisk  pr dko ci  Miga wolno  
Wentylator pracuje z wysok  pr dko ci  Miga szybko  

Czujnik 
Wskazuje fizyczne poło enie czujników 

Czujnik zwi zany z temperatur  wy wietlan  Miga wolno 

Grzałka 
elektryczna 

Stan grzałki elektrycznej: 
Grzałka elektryczna w trakcie pracy  Miga wolno 

Tryb AUTO 
Sterowanie zoptymalizowane pomp  ciepła i grzałk  celem 

zapewnienia komfortu 

Tryb ECO Pracuje wył cznie pompa ciepła 

Tryb BOOST Wymuszona praca elektryczna grzałka + pompa ciepła na 
ogrzewanie 

Tryb 
NIEOBECNO

Dłu sza nieobecno : zabezpieczenie przeciwmrozowe 
ogrzewacza i uruchomienie w ostatnim dniu nieobecno ci 

Tryb SOLARNY Zezwolenie na prac  sterowania solarnego. W tym trybie, pompa 
ciepła nie mo e pracowa . 

Pod wietlony ekran w stylu retro 

Klawiatura nawigacyjna

Przycisk 
zmniejszania 

Przycisk  
nastaw 

Przycisk  
tryb 

Przycisk 
informacji 

Przycisk 
zwi kszania 
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Nastawy 
u ytkownika 

Ten piktogram pojawia si  podczas uruchomienia menu nastawa 
u ytkownika. 

Menu test Ten piktogram pojawia si  podczas uruchomienia menu test. 

Przegrzew 
przeciwbakteryjny

Wskazuje uruchomienie przegrzewu przeciwbakteryjnego. 

Blokada Wskazuje zablokowanie klawiatury nawigacyjnej zdalnego 
sterowania radiowego. 

Komunikacja 
radiowa Wskazuje stan poł czenia radiowego. 

Baterie Wskazuje na stan rozładowania baterii 

Instalacja solarna Stan instalacji solarnej. Piktogram pojawia si  podczas działania 
instalacji solarnej. 

Zegar Wskazuje uruchomienia funkcji programowania godzinowego. 

Godzina 
uruchomienia 

W trakcie programowania godzinowego, ten piktogram wskazuje 
godzin  uruchomienia urz dzenia. Umo liwia równie  okre lenie 

stanu zakresu godzin. 

Godzina 
wył czenia 

W trakcie programowania godzinowego, ten piktogram wskazuje 
godzin  wył czenia urz dzenia. Umo liwia równie  okre lenie 

stanu zakresu godzin. 

Parametry wymagaj ce zadania podczas instalowania 
Celem wej cia w tryb PARAMETRAGE INSTALLATION - ZADAWANIE PARAMETRÓW INSTALACJI nale y 
równocze nie wcisn  nast puj ce dwa klawisze:  

  

W tym menu, mo na, w razie potrzeby, sprawdzi  i zmieni  wszystkie parametry nastawialne. Fabryczne 
warto ci domy lne gwarantuj  optymalne działanie. 

Piktogramy  i  wskazuj  stan aktywno ci menu PARAMETRAGE INSTALLATION  
- ZADAWANIE PARAMETRÓW INSTALACJI. 

Aby zmieni  parametr wymagaj cy nastawy nale y wcisn  klawisz:

Celem zmiany elementu wykonawczego stanu nale y wcisn  klawisze:   lub    

Zatwierdzenie nastawy danego parametru odbywa si  przez przej cie do nast pnego parametru.  
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Parametry Nazwa Wy wietlacz Warto ci Uwagi 

Parametr 1 

Cz sto
przegrzewu 

przeciw 
-bakteryjnego 

OFF (WYŁ) 
Funkcja przegrzewu 
przeciwbakteryjnego nieaktywna 

1 
Warto  domy lna. Cz sto  1-go 
cyklu przegrzewu 
przeciwbakteryjnego na miesi c 

2 
Cz sto  2-go cyklu przegrzewu 
przeciwbakteryjnego na miesi c 
(zalecane) 

3 
Cz sto  3-go cyklu przegrzewu 
przeciwbakteryjnego na miesi c 

4 
Cz sto  4-go cyklu przegrzewu 
przeciwbakteryjnego na miesi c 

Parametr 2 
Rodzaj 

instalacji 

0 
Warto  domy lna. Instalacja samego 
termodynamicznego ogrzewacza wody 

1 

Instalacja termodynamicznego 
ogrzewacza wody współpracuj cego  
z instalacj  solarn  (mo liwe wył cznie 
w przypadku urz dze  wyposa onych  
w grzałk  hydro) 

2 

Instalacja termodynamicznego 
ogrzewacza wody współpracuj cego  
z kotłem grzewczym (mo liwe wył cznie 
w przypadku urz dze  wyposa onych  
w grzałk  hydro) 

Parametr 3 

Podł czenie 
przewodów 
rurowych 

(doprowadzenie i 
odprowadzenia 

powietrza) 

0 

Warto  domy lna. Pozycja 0 
odpowiada ogrzewaczowi wody bez 
przewodów rurowych. Układ regulacji 
steruje wentylatorem tak, aby zapewni
komfort akustyczny. 

1 

Pozycja 1 odpowiada przypadkowi 
jednej rury montowanej generalnie na 
wylocie celem odprowadzenia zimnego 
powietrza z pomieszczenia. 

2 
Pozycja 2 odpowiada przewodom 
rurowym po stronie ss cej i tłocznej. 

Parametr 4 Inicjalizacja 

NO (NIE) Warto  domy lna. 

YES (TAK) 
Umo liwia całkowit  reinicjalizacj
urz dzenia i powrót do ustawie
fabrycznych. 

Zadawanie warto ci zadanej temperatury 
Warto  zadana fabrycznie temperatury Waszego ogrzewacza wynosi 52°C, trybie ECO.  

Mo na j  zmieni  naciskaj c na klawisze             i            , bezpo rednio przez wy wietlacz domy lnie.  

Współczynnik uzysku energetycznego (COP) jest tym lepszy, im ni sza jest warto  zadana pompy ciepła.  
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Opis trybów pracy 

W celu zmiany trybu, nale y wcisn rodkowy przycisk „MODE”, jak pokazano poni ej:

Wszystkie tryby pracy pojawiaj  si  na ekranie i migaj ca strzałk  nad aktywnym trybem (domy lnie ogrzewacz 
jest fabrycznie ustawiony w trybie ECO).

W celu zmiany trybu, nale y wcisn  ponownie rodkowy przycisk „MODE”, a  do wybrania danego trybu (np. 
dla powy szej konfiguracji, jedno wci ni cie skonfiguruje ogrzewacz wody w trybie BOOST, dwa kolejne 
wci ni cia skonfiguruj  ogrzewacz w trybie NIEOBECNO , ...).

Po wybraniu danego trybu, nale y odczeka  5s aby system zatwierdził zmian . Dlatego na ekranie pozostanie 
wył cznie symbol wybranego trybu pracy.

Praca w trybie AUTO 

Tryb ten automatycznie zarz dza wyborem energii, które pozwoli na najwi ksze oszcz dno ci, zapewniaj c 
jednocze nie wystarczaj cy komfort ciepłej wody.  
Ogrzewacz preferuje do współpracy pomp  ciepła. Je eli temperatura powietrza s  poza zakresem działania lub 
je eli zostanie wykryty bł d na pompie ciepła, automatycznie zostan  wybrane grzałka elektryczna lub kocioł, 
je li s  zadeklarowane, aby zapewni  wystarczaj c  ilo  ciepłej wody.

W trybie AUTO, fabryczna warto  zadana wynosi 60 °C. Zakres regulacji wynosi od 50 °C do 62 °C.

Praca w trybie ECO 

Tryb ten wykorzystuje tylko pomp  ciepła (PAC) do przygotowania ciepłej wody. Jednak e, w przypadku jakiej
awarii lub gdy urz dzenie zgłosi, e temperatura powietrza znajduje si  poza normalnym zakresem pracy (5-43 
°C), je li jest zgłoszona grzałka elektryczna lub kocioł, zostan  one u yte w celu zapewnienia minimalnej ilo ci 
gor cej wody (w tym przypadku, warto  zadana temperatury zostaje automatycznie zmniejszona do 45 °C, a 
informacja o tym fakcie przesyłana do u ytkownika).

W trybie ECO, fabryczna warto  zadana wynosi 52 °C. Zakres regulacji wynosi od 40 °C do 55 °C.
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Praca w trybie BOOST 

Tryb BOOST umo liwia u ytkownikowi wymuszenie równoczesnej pracy pompy ciepła i grzałki elektrycznej w 
przypadku zwi kszonego zapotrzebowania na c.w.u. Układ regulacji automatycznie powraca do trybu poprzednio 
wybranego pod koniec cyklu. 

W trybie BOOST, warto  zadana temperatury wynosi 62°C. Nie mo na jej zmienia . 

Praca w trybie ABSENCJA  (piktogram ) 

Ten tryb pracy umo liwia zabezpieczenie zasobnika podczas nieobecno ci: zapewnione jest zabezpieczenie 
przed korozj , a układ sterowania utrzymuje temperatur  wody powy ej 7°C. Strzałki wyboru umo liwiaj
zaprogramowanie czasu trwania nieobecno ci. U ytkownik mo e zaprogramowa  nieobecno  w przedziale 1 
do 99 dni. Je li nie zaprogramowano adnego dnia, ogrzewacz na stałe wchodzi w tryb nieobecno ci. 

W ostatnim zaprogramowanym dniu nieobecno ci w tym trybie, ogrzewacz realizuje przegrzew 
przeciwbakteryjny. Pod koniec trybu absencja, układ regulacji automatycznie przechodzi w poprzednio wybrany 
tryb. 
  

Praca w trybie SOLAR (piktogram )  

Ten tryb pracy stosuje si , gdy z urz dzeniem współpracuje sterownik solarny. W tym trybie pracy, wszystkie 
inne ródła energii s  zablokowane. Urz dzenie pracuje jako slave i steruje grzałk  elektryczn  aby uzyska
warto  zadan  temperatury po otrzymaniu informacje od sterownika solarnego.

Sterowanie automatycznym odszranianiem 

Ogrzewacz wyposa ony jest w funkcje odszraniania parownika, za któr  odpowiada sam wentylator (spr arka 
jest wył czona). 

Czujnik temperatury parownika steruje uruchomieniem trybu odszraniania. Potrafi on wykry  tworzenie si
szronu niezale nie od temperatury powietrza lub konfiguracji instalacji.  

Maksymalny czas trwania cyklu odszraniania wynosi 20 minut.  

Blokada elementów sterowania 

Istnieje mo liwo  zablokowania klawiatury sterowniczej celem niedopuszczenia do jakichkolwiek 
niepo danych manipulacji. Celem uaktywnienia (lub dezaktywacji) blokady, nale y nacisn  równocze nie na 
nast puj ce klawisze przez 2 sek. Aby zablokowa  klawiatur  sterownicz , nale y nacisn  jednocze nie 
nast puj ce klawisze:
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Menu informacja 

To menu umo liwia prezentacj  chwilowych warto ci pomierzonej temperatury ró nymi czujnikami, jak równie
jej warto ci maksymalnej i minimalnej. Menu info umo liwia równie  prezentacj  czasu działania pompy ciepła 
lub grzałki elektrycznej. 

Uaktywnienie parametru INIT (Yes / No) umo liwia wyzerowanie ró nych warto ci.  

Celem wej cia w tryb INFO, nale y wcisn  nast puj cy klawisz:  

  

Celem przewijania informacji, nale y wcisn  klawisz: 

Celem zmiany stanu parametru INI, nale y wcisn  klawisze:   lub     

Wy wietlacz Wyszczególnienie

Wskazuje czas pracy grzałki ogrzewacza w godzinach

Wskazuje czas pracy pompy ciepła w godzinach

Umo liwia inicjalizacj (przez wybór parametru YES)
liczników czasu pracy grzałki elektrycznej i pompy ciepła.

Menu zadawanie u ytkownika 

To menu umo liwia u ytkownikowi nastaw  pracy urz dzenia zgodnie z jego yczeniem.   

Celem wej cia w tryb zadawanie przez u ytkownika, nale y wcisn  nast puj cy klawisz:    

  

UWAGA:  
Gdy baterie zu yj  si  lub je eli wyj to je z pilota, nale y ponownie ustawi  zegar oraz 

odtworzy  programowanie godzinowe produktu. 
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Nastawy Nazwa Wy wietlacz Polecenia Uwagi 

Regulacje 
/zadawanie 
parametrów 1 

Ustawianie zegara 
urz dzenia. 
Ten etap jest 

obowi zkowy celem 
uaktywnienia

programowania 
godzin.

Miga podczas ustawiania minut  

Hour (Godzina) 
ECO 

lub Ustawienie godziny 

Potwierdzenie ustawienia godziny

lub Ustawienie minut 

Potwierdzenie ustawienia minut 

Regulacje 
/zadawanie 
parametrów 2 

Programowanie 
godzinowe. 

Funkcja ta umo liwia 
wyznaczenie 

przedziału godzin 
pracy urz dzenia. 

Uwaga, 
zdecydowanie nie 

zaleca si
programowania 

okresu pracy poni ej 
8 godzin, co mo e 

by  przyczyn  ryzyka 
braku ciepłej wody. 

                    ZAŁ   lub    WYŁ 

 ECO 

lub 
Aktywacja (ON) lub dezaktywacja 
(OFF) programowania 
godzinnego 

Potwierdzenie stanu funkcji 
programowania 

Miga podczas ustawiania minut 

ECO 

lub Ustawienie godziny rozpocz cia 
przedziału godzinnego 

Potwierdzenie ustawienia godziny

lub Ustawienie minut 

Potwierdzenie ustawienia minut 

Powtarza si  t  sam  operacj  celem ustawienie godziny rozpocz cia  
przedziału godzinnego. 

Zatem wy wietlany jest piktogram STOP. 

Regulacje 
/zadawanie 
parametrów 3 

Praca 
wymuszona pompy 

ciepła. 

To ustawienie 
umo liwia 

wymuszenie pracy 
samej pompy ciepła. 

W tym przypadku 
grzałka i kocioł 
grzewczy s

zablokowane.

                    ZAŁ   lub    WYŁ 

ECO 

lub 
Aktywacja (ON) lub dezaktywacja 
(OFF) funkcji pracy wymuszonej 
pompy ciepła 

Potwierdzenie stanu funkcji pracy 
wymuszonej pompy ciepła 

Miga podczas ustawiania  
godzin 

Miga podczas ustawiania 
godzin 
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Zalecenia – Konserwacja i usuwanie usterek 

Porady dla u ytkownika  

• W przypadku anomalii, braku grzania, lub wydostawania si  pary podczas czerpania wody, nale y wył czy
zasilanie elektryczne i powiadomi  Waszego instalatora. 

• Ten ogrzewacz nie jest przewidziany do stosowania przez osoby (w tym dzieci), o ograniczonych 
mo liwo ciach fizycznych, zmysłowych lub psychicznych lub przez osoby niedo wiadczone lub nieobeznane, 
z wyj tkiem, gdy za po rednictwem osoby odpowiedzialnej za ich bezpiecze stwo  
i nadzór zostali wcze niej przeszkoleni w zakresie obsługi tego urz dzenia. 

• Nale y pilnowa  dzieci, aby nie bawiły si  tym urz dzeniem. 

• Z tego urz dzenia mog  korzysta  dzieci w wieku co najmniej 8 lat oraz przez osoby o ograniczonych 
mo liwo ciach fizycznych, zmysłowych lub psychicznych lub przez osoby niedo wiadczone lub nieobeznane, 
w przypadku ich prawidłowego nadzorowania lub te  po przeszkoleniu odnosz cym si  do bezpiecznego 
korzystania z urz dzenia jak równie  po zapoznaniu ich z ewentualnymi zagro eniami. Dzieci nie powinny 
bawi  si  tym urz dzeniem.  Dzieci bez nadzoru nie powinny czy ci  ani konserwowa  tego urz dzenia. 

Istotna uwaga - Koniec okresu u ytkowania urz dzenia: 

• Po zako czeniu okresu u ytkowania urz dzenia, nale y go przekaza  do centrum segregacji 
przeznaczonego dla urz dze  elektrycznych i elektronicznych celem odzysku płynu. Zabrania si  wyrzucania 
tego urz dzenia wraz z odpadami komunalnymi; nale y je odstawi  w miejsce przeznaczone do tego celu 
(punkt składowania), gdzie b dzie poddane recyklingowi. Nale y zwróci  si  do miejscowej słu by zbiórki 
surowców wtórnych w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat istniej cych centrów zbiórki 
odpadów.  

• Zabrania si  wypuszczania do atmosfery czynnika chłodniczego znajduj cego si  w urz dzeniu. 
Kategorycznie zabrania si  odprowadzania gazów do atmosfery, co mo e by  niebezpieczne. 

Uwaga : GWP (Global Warming Potential) R134a wynosi 1350. 

Konserwacja przez u ytkownika:  

Urz dzenie nie stawia u ytkownikowi wymaga  w zakresie konserwacji w warunkach domowych: nale y 
przesterowa  d wigni  zespołu bezpiecze stwa raz lub dwa razy w miesi cu celem usuni cia pozostało ci 
kamienia kotłowego oraz sprawdzenia, czy nie jest on zablokowany. 

Okresowo nale y sprawdza , czy na wy wietlaczu nie ma komunikatu alarmu. Je li taki komunikat wyst puje, 
nale y post powa  zgodnie z podanym w paragrafie po wi conym usuwaniu usterek. 

W regionach o bardzo du ej zawarto ci wapnia (Th>20°F), zaleca si  jej zmi kczanie. Po zastosowaniu rodka 
zmi kczaj cego, twardo  wody winna przekracza  15°F. Zastosowanie rodka zmi kczaj cego nie powoduje 
utraty naszej gwarancji pod warunkiem, e jest podawany zgodnie z przepisami sztuki oraz regularnie 
sprawdzany i poddawany zabiegom konserwacyjnym. 
Kryteria agresywno ci winny odpowiada  podanym w DTU 60.1. 
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Konserwacja przez upowa nionego przedstawiciela firmy ATLANTIC  
Aby ogrzewacz wody mógł poprawnie pracowa  przez wiele lat, co 2 lata, przedstawiciel firmy Atlantic 
winien sprawdzi  jego wyposa enie. 

• Wył czy  zasilanie elektryczne ogrzewacza (wył cznik, bezpiecznik....) 
• Opró ni  zasobnik: 

 zamkn  kurek wody zimnej zespołu zaworu bezpiecze stwa, 
 otworzy  kurek wody ciepłej, 
 przesterowa  zawór bezpiecze stwa w poło enie opró niania. 

• Zdemontowa  przedni  pokryw .  
• Odł czy  przewody od zacisków termostatu. 
• Zdemontowa  zespół grzewczy. 
• Usun  kamie  kotłowy w postaci osadu lub płytek, znajduj cy si  na spodzie zbiornika i dokładnie 

oczy ci  osłony elementów grzewczych i termostatu. Nie nale y drapa  lub odbija  kamienia kotłowego 
przylegaj cego do cianek, poniewa  grozi to pogorszeniem jako ci pokrycia. Do usuni cia pozostało ci 
mo na u y  pochłaniacza wody i pyłów. 

• Zało y  zespół grzewczy z u yciem nowej uszczelki i dokr ci  umiarkowanie oraz stopniowo nakr tki 
(dokr canie na krzy ). 

• Napełni  ogrzewacz wody przy otwartym kurku ciepłej wody; wypływ wody wskazuje na napełnienie 
ogrzewacza. 

• Sprawdzi  szczelno  uszczelki, a nast pnie zało y  termostat wraz ze wspornikiem oraz podł czy
zasilanie elektryczne. 

• Ponownie sprawdzi  nast pnego dnia szczelno  uszczelnienia, i w razie potrzeby lekko dokr ci  nakr tki. 
• Sprawdzi  podł czenie elektryczne. 
• Sprawdzi  prawidłowo  poło enia czujnika temperatury w rurce pomiarowej znajduj cej si   

z s siedztwie grzałki elektrycznej (czujnik winien znajdowa  si  na spodzie tej rurki). 

Parownik: 

• Co rok nale y sprawdza  czysto  parownika i wentylatora. Zanieczyszczenie tych komponentów mo e 
pogarsza  warunki pracy pompy ciepła. 

• Celem uzyskania dost pu do parownika, nale y zdj  pokryw  przedni  mocowan  wkr tem. W razie 
potrzeby, mo na tak e zdj  pokryw  tyln . 

• W razie potrzeby, do czyszczenia parownika i wentylatora mo na u y  p dzla z mi kkim włosem. Nale y 
zachowa  ostro no  podczas czyszczenia p dzlem parownika, aby nie uszkodzi  jego lamelek. W 
przypadku pogi cia lamelek, nale y je wyprostowa  odpowiednim narz dziem. 

UUWWAAGGAA
Przed przyst pieniem do pracy, nale y wył czy  urz dzenie spod napi cia. 

Zawór rozpr ny: 

• Zabrania si  manipulowania rub  regulacyjn  zaworu rozpr nego przez osob  nieuprawnion . Wszelkie 
regulacje tego zaworu bez zgody producenta mog  spowodowa  utrat  gwarancji na ten produkt. 

• W ogólno ci nie zaleca si  regulowania zaworu rozpr nego przed wyczerpaniem wszelkich innych metod 
naprawy. 

Rurka odprowadzania skroplin: 

• Nale y sprawdza  czysto  rurki odprowadzania skroplin. Zanieczyszczenie pomieszczenia (pył) mo e by
przyczyn  odkładania si  osadu w pojemniku na skropliny. Ten osad mo e blokowa  rurk  odprowadzania 
skroplin i powodowa  nadmierne gromadzenie si  wody w pojemniku b d c przyczyn  nieprawidłowego 
działania. 
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Pomoc przy usuwaniu usterek  
Kody alarmu panelu sterowniczego: 
Naci ni cie na klawisz "Réglage" ("Nastawa") powoduje skasowanie usterek. Powoduje to równie
skasowanie sygnału akustycznego brz czka.  

Wy wietlany 
kod 

Warunki 
generowania usterki Przyczyna Konsekwencje Sposób post powania 

Err
03 

Uszkodzony czujnik 
temperatury wody (rurka 

pomiarowa) 

 Przerwa lub 
zwarcie w czujniku 

 Grzanie (wody) niemo liwe 
 Ostrze enie o wysokim 
ci nieniu (Bł d 25) 

 Sprawdzi  podł czenia lub wymieni
wi zk  czujnika 

Err
09 

Za gor ca c.w.u. 
(> 80°C) 

 Zasilanie podane 
bezpo rednio na 
grzałk

 Uszkodzony 
czujnik 

 Ryzyko zadziałania 
zabezpieczenia 
mechanicznego 

 Brak grzania 

 Sprawdzi  podł czenia i poło enie 
czujnika 

 Sprawdzi , czy grzałka nie jest ci gle 
pod napi ciem 

 W razie potrzeby zazbroi  bezpiecznik 
mechaniczny i skontaktowa  si  z 
instalatorem 

Err 
10 

Utrata poł czenia 
radiowego. 

 Uszkodzony 
nadajnik radiowy 

 Uszkodzona karta 
sterowania 

 Nie działa zdalne radiowe 
sterowanie urz dzenia. 

 Urz dzenie pracuje w ostatnio 
wybranym trybie. 

 Sprawdzi  poł czenie nadajnika radio 
na karcie sterowania. 

 Skontaktowa  si  z instalatorem. 

Err
21 

Uszkodzony czujnik 
temperatury na wlocie 

powietrza 

 Przerwa lub 
zwarcie w czujniku 
temperatury (wlot 
powietrza) 

 Nie zachowany zakres pracy 
 Grzanie grzałk  elektryczn

 Sprawdzi  podł czenia lub wymieni
wi zk  czujnika 

Err
22 

Uszkodzone czujniki 
temperatury parownika 

 Przerwa lub 
zwarcie w 
czujnikach 

 Usterka 
wentylatora 

 Nie działa odszranianie 
parownika 

 Ryzyko uszkodzenia spr arki 
 Grzanie grzałk  elektryczn

 Sprawdzi  podł czenia lub wymieni
czujniki parownika 

 Sprawdzi  poprawno  działania 
wentylatora 

Err
24 

Pomierzona temperatura 
znajduje si  poza 

zakresem 

 Temperatura 
powietrza poza 
zakresem pracy 

 Praca pompy ciepła poza 
zakresem 

 Grzanie grzałk  elektryczn

 Zamontowa  ogrzewacz zgodnie  
z zaleceniami instrukcji 

 Sprawdzi  parametr FAN 
(WENTYLATOR)  

 Sprawdzi  podł czenia i poło enie 
czujnika na wlocie powietrza. 

Err
25 

Alarm presostatu 
(usterka wysokie 

ci nienie) 

 Za du a warto
wysokiego 
ci nienia 

 Brak zasilania spr arki 
 Grzanie grzałk  elektryczn

 Sprawdzi , czy temperatura powietrza 
nie przekracza 43°C. 

 Wci ni cie klawisza Tryb kasuje t
usterk , skontaktowa  si   
z instalatorem. 

Err
26 

Alarm spr arki 
(usterka klixon) 

 Spr arka 
zablokowana 

 Brak zasilania spr arki 
 Grzanie grzałk  elektryczn  Skontaktowa  si  z instalatorem. 

Err
27 

Uszkodzony czujnik 
temperatury na wyj ciu 

spr arki 

 Przerwa lub 
zwarcie w czujniku 

 Za wysoka 
temperatura 
przetłaczania 
spr arki 

 Brak zasilania spr arki 
 Grzanie grzałk  elektryczn  Skontaktowa  si  z instalatorem. 

Err 
28 

Nie prawidłowe działanie 
odszraniania 

 Brak płynu 
 Uszkodzenie 
wentylatora 

 Nieskuteczne odszranianie i 
„zablokowany” parownik 

 Grzanie grzałk  elektryczn

 Sprawdzi  działanie wentylatora 
 Wci ni cie klawisza Tryb kasuje t
usterk , skontaktowa  si  z 
instalatorem. 

Err
30 

Nie przerwana praca 
pompy ciepła przez okres 

ponad 50 h 

 Uszkodzenie 
pompy ciepła 

 Brak płynu 
 Uszkodzenie 
spr arki 

 Za długi czas grzania 
 Ryzyko braku c.w.u. 
 Grzanie grzałk  elektryczn

 Skontaktowa  si  z instalatorem. 
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Diagnostyka usterek do u ytku upowa nionego serwisanta firmy Atlantic  
UUWWAAGGAA

Wył cznie upowa niony specjalista posiada prawo do wykonywania konserwacji i napraw. 

Szczególny tryb umo liwia działanie systemu wspomagaj c diagnostyk . 
Ten tryb wymaga technicznej wiedzy na temat systemu. Ten tryb zastrze ony jest dla instalatorów 

Celem wej cia w tryb TEST instalacji nale y równocze nie wcisn  nast puj ce dwa klawisze:  

  

piktogram  wskazuje, e aktywny jest tryb TEST. 

Aby zmieni  badany komponent nale y wcisn  klawisz:

Celem zmiany elementu wykonawczego stanu nale y wcisn  klawisze:   lub     

Parametr Wyszczególnienie Warto

P1 Praca pompy ciepła
ON/OFF 

wymusza prac  spr arki i wentylatora 
z nisk  pr dko ci

P2 Praca wentylatora
OFF/LO/HI 

wymusza prac  samego wentylatora

P3 Praca grzałki elektrycznej
ON/OFF 

wymusza prac  grzałki elektrycznej

P4 Praca kotła grzewczego
ON/OFF 

wymusza prac  kotła grzewczego

SOL Praca solarna
ON/OFF 

wymusza prac  stacji solarnej

RAD Wska nik pracy radio
0 do 100%

wskazuje na jako  poł czenia radiowego

Umo liwia sprawdzenie stanu działania spr arki (OFF / ON).

Wskazuje temperatur  czujnika na wlocie powietrza.

Wskazuje temperatur  czujnika parownika.

Wskazuje temperatur  wody w zasobniku.

Wskazuje temperatur  czujnika parownika.

Wskazuje temperatur  płynu chłodniczego na wyj ciu spr arki.

Umo liwia sprawdzenie, czy wej cie solarne modułu steruj cego zasilaniem elektrycznym (moduł B1 
/ B2) jest zasilane napi ciem 230 V (OFF  0 V / ON 230 V).

Ten tryb pracy nie uwzgl dnia usterek wykrytych przez system ani temperatur czujnika.  
W zwi zku z powy szym, ogrzewacz nie mo e działa  dłu ej w tej konfiguracji. Praca wymuszona 
ka dego elementu wykonawczego zostanie przerwana po upływie 3 minut aby nie dopu ci  do 
uszkodzenia urz dzenia. 

Cz  usterek diagnozuje układ sterowania, sygnalizuj c je u ytkownikowi za pomoc  kodu usterek.  
W takim przypadku nale y zapozna  si  z pomoc  w diagnostyce. 

Celem wyj cia z trybu test, nale y wcisn  klawisz tryb:  
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Sposób post powania z ogrzewaczem wody podczas napraw 

Demonta  pokrywy przedniej pompy ciepła 

Demonta  pokrywy tylnej pompy ciepła 

Uwaga: Operacja to jest konieczna wył cznie do nast puj cych operacji (czyszczenie parownika, naprawy 
wentylatora, spr arki....) 

UUWWAAGGAA
Przed 

przyst pieniem do 
pracy, nale y 

wył czy  urz dzenie 
spod napi cia.

Nale y odł czy  kabel zasilania elektrycznego na listwie 
zaciskowej klienta w celu zdj cia pokrywy tylnej pompy ciepła 

Wykr ci rubokr tem pi  wkr tów pokrywy. 

UUWWAAGGAA
Przed 

przyst pieniem do 
pracy, nale y 

wył czy  urz dzenie 
spod napi cia.

Wykr ci rubokr tem  
cztery wkr ty pokrywy. 
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Dost p do grzałki elektrycznej ogrzewacza wody 

Retirer la vis se trouvant derrière 
la télécommande

à l’aide d’un tournevis, et incliner la colonne 
d’habillage pour l’extraire de son logement.

Retirer la vis du capot à l’aide d’un tournevis, et 
lever légèrement le capot pour l’extraire de son 

logement.

UUWWAAGGAA
Przed przyst pieniem 

do pracy, nale y 
wył czy  urz dzenie 

spod napi cia. 

Wykr ci  wkr t znajduj cy si  z tyłu 
zdalnego sterowania radiowego za 

pomoc  wkr taka i odchyli  kolumn
mocowania celem wyj cia  

jej z obudowy. 

Wykr ci rubokr tem wkr t pokrywy 
 i unie  nieznacznie pokryw  celem 

wyj cia jej z obudowy. 

PL
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Diagnostyka usterek do u ytku upowa nionego serwisanta firmy Atlantic  
STWIERDZONA USTERKA MO LIWA PRZYCZYNA DIAGNOSTYKA I USUWANIE 

√ Brak grzania 
√ Brak ciepłej wody 

Za krótki czas zasilania 
elektrycznego ogrzewacza wody: 
bezpieczniki, okablowanie, itd.... 

Sprawdzi  obecno  napi cia na przewodach 
zasilaj cych ogrzewacz. 

Uszkodzona grzałka lub jej 
przewody. Sprawdzi , czy jest napi cie na ogrzewaczu. 

Przerwa w obwodzie: przewody 
le podł czone lub uszkodzone. Sprawdzi  wzrokowo poł czenia elektryczne. 

√ Woda niewystarczaj co 
ciepła. 

Ustawianie warto ci zadanej 
temperatury na zbyt niskim 
poziomie. 

Podwy szy  warto  zadan  temperatury. 
Patrz menu zadawanie parametrów. 

Cz ciowo uszkodzona grzałka 
lub jej przewody. 

Sprawdzi  oporno  grzałki na zł czu jej 
wi zki, jak równie  stan samej wi zki. 

Powrót zimnej wody w obwodzie 
c.w.u. 

Zamkn  kurek wody zimnej zespołu zaworu 
bezpiecze stwa, Nast pnie otworzy  kurek w 
poło eniu wody ciepłej. Odczeka  10 minut. 
Je li woda wypływa, naprawi  uszkodzone 
zawory kurkowe i/lub upewni  si  co do 
wła ciwego poło enia zespołu zaworu 
bezpiecze stwa (patrz paragraf „Podł czenia 
hydrauliczne”). 

√ Słaby przepływ wody w 
kurku ciepłej wody. 

Uszkodzony lub zanieczyszczony 
zawór bezpiecze stwa. Wymieni  zespół zaworów bezpiecze stwa. 

√ Ci gły wyciek wody przez 
zespół zaworu 
bezpiecze stwa, gdy 
woda nie jest 
podgrzewana. 

Za du e ci nienie w sieci. 

Upewni  si , e ci nienie na wyj ciu licznika 
wody nie przekracza 5 barów; w przeciwnym 
wypadku nale y zainstalowa  reduktor 
cienienia nastawiony na 3 bary na wyj ciu 
głównego rozdziału wody. 

√ Nie działa grzałka 
elektryczna. 

Uszkodzony termostat 
elektryczny. Wymieni  termostat. 

Uszkodzony element grzewczy. Wymieni  element grzewczy. 

√ Przelewanie si  skroplin. 

Nie wypoziomowany ogrzewacz 
wody. 

Sprawdzi  prawidłowo  wypoziomowania 
ogrzewacza wody. 

Zatkany odpływ skroplin. 

Wyczy ci  (patrz paragraf „konserwacja przez 
autoryzowany serwis Atlantic”). 
Sprawdzi , czy na rurce odprowadzaj cej 
znajduje si  syfon. 

√ Zapach. 
Brak syfonu. Zamontowa  syfon. 

Brak wody w syfonie. Napełni  syfon. 

√ Wydostawanie si  pary 
podczas czerpania. 

Wył czy  zasilanie elektryczne i powiadomi
serwis Atlantic. 

√ Uszkodzenie zdalnego 
sterowania radiowego lub 
problem z wy wietlaniem. 

Zakłócenia w pracy zdalnego 
sterowania radiowego zwi zane 
z zakłóceniami w sieci zasilaj cej. 

Wł czy  i wył czy  zasilanie elektryczne 
ogrzewacza. 

√ Pompa ciepła pracuje 
krótko, grzałka działa 
niemal w sposób ci gły. 

Temperatura otaczaj cego 
powietrza poza tolerowanym 
zakresem pracy. 

Odczeka  powrotu temperatury do poziomu 
z akceptowanego zakresu (upewni  si , czy 
ogrzewacz znajduje si  w pomieszczeniu o 
kubaturze > 20 m3; patrz paragraf „Instalacja”). 

Znaczne zanieczyszczenie 
parownika. 

Oczy ci  parownik (patrz paragraf 
„Konserwacja przez autoryzowany serwis 
Atlantic"). 

√ Nie obraca si  wentylator. 
Znaczne zanieczyszczenie 
wentylatora. 

Oczy ci  wentylator. 

√ Odgłos gotuj cej si
wody. 

Ogrzewacz zanieczyszczony 
wapniem. Usun  kamie  kotłowy. 

√ Programowanie 
godzinowe podgrzewacza 
wody nie działa. 

Baterie pilota zu yły si  lub wyj to 
je. 

Nale y wymieni  baterie w pilocie i powtórzy
programowanie godzinowe. 

√ Inne przypadki 
nieprawidłowej pracy. 

W przypadku innych rodzajów usterek nale y 
skontaktowa  si  z serwisem posprzeda nym. 
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WA NE 

Zabrania si  bezpo redniego podł czenia grzałki elektrycznej. 

Serwis posprzeda ny  

Nale y stosowa  wył cznie oryginalne cz ci producenta. Przy ka dorazowym zamówieniu składanym  
u dystrybutora nale y dokładnie okre li  typ ogrzewacza oraz dat  jego produkcji. Wszelkie dane znajduj  si  na 
tabliczce znamionowej urz dzenia znajduj cej si  z tyłu, w pobli u podł czenia odprowadzania skroplin. 

Wył cznie uprawiony elektryk upowa niony jest do naprawy cz ci elektrycznych.. 

W przypadku uszkodzenia kabla, nale y go wymieni  na kabel lub specjalny zespół dost pny  
w serwisie posprzeda nym.

Zakres zastosowania gwarancji  

Z gwarancji wył cza si  nast puj ce usterki spowodowane przez: 

√√√√ Nienormalne warunki rodowiskowe:

• Ró ne uszkodzenia spowodowane wstrz sami lub upadkiem podczas transportu po opuszczeniu zakładu 
producenta. 

• Usytuowanie urz dzenia w miejscu nara onym na działanie niskich temperatur lub niekorzystnych warunków 
( rodowisko zawilgocone, agresywne, lub le przewietrzane). 

• Stosowanie wody o stopniu agresywno ci okre lonym w przepisach DTU Plomberie 60-1 dodatek 4 ciepła 
woda (zawarto  chlorków, siarczanów, wapnia, rezystywno  i TAC). 

• Ci nienie wody przekraczaj ce 5 barów. 
• Zasilanie elektryczne o du ych przepi ciach (sie , wyładowania atmosferyczne...) 
• Uszkodzenia wynikłe z nieustalonych przyczyn spowodowanych wyborem miejsca posadowienia (miejsca 

trudno dost pne), a których mo na by unikn  przez natychmiastow  napraw  urz dzenia.  

√√√√ Instalacja nieodpowiadaj ca obowi zuj cym przepisom, normom i przepisom sztuki,  
a w szczególno ci: 

• Brak, lub te  nieprawidłowy monta  nowego zespołu zaworów bezpiecze stwa, zmiana jego regulacji... 
• Brak zł czek ( eliwo, stal, izolacyjna) na przewodach rurowych podł czenia ciepłej wody mog ce by

przyczyn  korozji. 
• Niepoprawne podł czenie elektryczne: nieprawidłowe uziemienie, za cienkie przewody, podł czenie 

przewodami gi tkimi (linkami) bez osłony (korytek) metalowych, nieprzestrzeganie schematów podł cze
zalecanych przez Producenta. 

• Wł czenie nienapełnionego urz dzenia pod napi cie (grzanie na sucho). 
• Usytuowanie urz dzenia niezgodne z wymaganiami niniejszej Instrukcji. 
• Korozja zewn trzna w wyniku braku szczelno ci poł cze  rurowych. 

√√√√ Nieprawidłowa konserwacja: 

• Nadmierne osadzanie si  kamienia kotłowego na elementach grzewczych oraz zaworach/elementach 
bezpiecze stwa. 

• Brak konserwacji zespołu zaworów bezpiecze stwa powoduj cy nadmierne ci nienie. 
• Brak czyszczenia parownika oraz odprowadzania skroplin. 
• Zmiana wyposa enia oryginalnego, bez zgody Producenta, lub te  stosowanie nieoryginalnych cz ci 

zamiennych. 
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Warunki gwarancji  

Urz dzenie winien zainstalowa  wykwalifikowany specjalista zgodnie z przepisami sztuki, obowi zuj cymi 
normami w kraju instalacji, jak równie  wskazaniami naszego serwisu technicznego. 

Nale y jest u ywa  normalnie, a specjalista winien je regularnie konserwowa . 

W takich warunkach, nasza gwarancja obejmuje wymian  lub dostaw  do naszego dystrybutora lub instalatora 
elementów uznanych za uszkodzone przez nasz serwis, lub, w razie konieczno ci, urz dzenia,  
z wył czeniem kosztów robocizny oraz transportu jak równie  wszelkich odszkodowa  i przedłu enia gwarancji. 

Gwarancja zaczyna obowi zywa  od daty posadowienia (przyjmuje si  dat  faktury zainstalowania);  
w przypadku braku dokumentu potwierdzaj cego ten stan, za dat  rozpocz cia gwarancji przyjmuje si  dat
produkcji podan  na tabliczce znamionowej plus 6 miesi cy. 

Gwarancja na zamienne cz ci lub ogrzewacz (na gwarancji) ko czy si  w tym samym terminie, co gwarancja 
wymienionej cz ci lub ogrzewacza. 

UWAGA: Producent nie ponosi odpowiedzialno ci za koszty lub uszkodzenia wynikłe z wadliwej instalacji (np. 
niskie temperatury, zespół zaworów bezpiecze stwa nie podł czony do odprowadzenia cieków, brak pojemnika 
retencyjnego) lub te  utrudniony dost p. 

Postanowienia warunków niniejszej gwarancji nie wykluczaj  przywileju na korzy  kupuj cego, gwarancji 
prawnej w zakresie ukrytych wad, maj cej zastosowanie we wszystkich przypadkach zgodnie z warunkami 
artykułu 1641 i zgodnie z prawem cywilnym. 

W adnym wypadku wymiana komponentu nie upowa nia do wymiany urz dzenia. Tak wi c nale y przyst pi
do wymiany uszkodzonego elementu. 

GWARANCJA: 
− Ogrzewacz wody (zbiornik, wymiennik, cz ci elektryczne i elektroniczne): 5 lat. 
− Pompa ciepła: 2 lata. 

Deklaracja zgodno ci  
• To urz dzenie odpowiada dyrektywom 2004/108/CEE dotycz cych kompatybilno ci elektromagnetycznej i 

2006/95/CEE dotycz cych niskiego napi cia. 

• Dyrektywa R & TTE 1999/5/EC* 

Oznaczenie: Sterowanie cyfrowe + Moduł radio 

Typ: Nadajnik – Odbiornik – radio 868 MHz 

O wiadcza, e produkt o którym mowa powy ej odpowiada zasadniczym wymaganiom dyrektywy R & TTE 1999/5/CE. 

Bezpiecze stwo elektryczne: NF EN 60950-1 (kwiecie  2002) / produkt TBTS 
/ Produkt klasy II 

Kompatybilno  elektromagnetyczna: EN 301 489-3 (grudzie  2002) 

Efektywne korzystanie z pasma 
radioelektrycznego:

EN 300220-2 (lipiec 2006) 

O wiadcza, e przeprowadzono zasadnicze próby radiowe.  

Produkty oznacza si  symbolem CE. 

Rok oznaczenia symbolem CE: 2009 

Deklaracja Producenta CE: N°EM 01283 

Data 01/10/09 

* Dyrektywa odno nie Urz dze  Ko cowych Radiowo-Telekomunikacyjnych 
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 Schemat elektryczny 

EN PL

1 230V + N + Earth 230V + N + ziemia 

2 Regulation Sterowanie 

3 Backflow probe Czujnik przetłaczania 

4 Evaporator probe - 2 Czujnik parownik – 2 

5 MRL MRL 

6 Air input probe 
Czujnik na wlocie 

powietrza 

7 Evaporator probe - 1 Czujnik parownik – 1 

8 ECS probe Czujnik c.w.u. 

9 Immersion heater Grzałka nurkowa 

10 
C3: Fan capacitor, 

2nd speed 

C3: kondensator 

wentylator, 2ga pr dko

11 
C2: Fan running 

capacitor 

C2: kondensator 

roboczy wentylatora 

12 Fan Wentylator 

13 High pressure switch 
Pressostat wysokie 

ci nienie 

14 Compressor Spr arka 

15 
C1: Compressor 

running capacitor 

C1: kondensator 

roboczy spr arki 

16 Solar drive Sterowanie solarne 

17 Boiler output 
Wyj cie kotła 

grzewczego 
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