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Urz¹dzenie do centralnej wentylacji pomieszczeñ,
z wbudowan¹ pomp¹ ciep³a do ogrzewania wody u¿ytkowej
LWA 100
Instrukcja obs³ugi i monta¿u

Monta¿ (uk³ad wodny, instalacja elektryczna, pod³¹czenie kana³ów powietrznych),
pierwsze uruchomienie oraz konserwacja i naprawy mog¹ byæ wykonane jedynie przez

uprawnionego Instalatora lub Serwisanta, zgodnie z niniejsz¹ instrukcj¹.

Technika dobrego samopoczucia
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1. Instrukcja obs³ugi

1.1 Opis urz¹dzenia

Urz¹dzenie do centralnej wentylacji LWA
100 s³u¿y do centralnej wentylacji i ogrze-
wania wody u¿ytkowej w ma³ych i �red-
nich mieszkaniach o powierzchni do oko-
³o 120 m2.
Urz¹dzenie sk³ada siê z nastêpuj¹cych
elementów:
Ø Pompy ciep³a, umieszczonej w górnej

czê�ci urz¹dzenia.
Ø Jednostki wentylacyjnej.
Ø Zbiornika ciep³ej wody, o pojemno�ci

100 litrów, z wbudowan¹ grza³k¹ elek-
tryczn¹, pokrytego izolacj¹ ciepln¹.

Pompa ciep³a i grza³ka elektryczna ogrze-
waj¹ wodê u¿ytkow¹. Zbiornik ciep³ej
wody u¿ytkowej stalowy jest wewn¹trz
pokryty specjaln¹ emali¹ i dodatkowo za-
bezpieczony przed korozj¹, przy pomocy
anody ochronnej.

1.2 Wa¿ne wskazówki

W punktach poboru wody mog¹
wyst¹piæ temperatury przekra-
czaj¹ce 60OC.
Ze wzglêdu  na niebezpieczeñ-
stwo poparzenia nale¿y zwróciæ
szczególn¹ uwagê na dzieci!

Ø Nale¿y zlecaæ Serwisantowi lub Insta-
latorowi regularne kontrolowanie urz¹-
dzenia wentylacyjnego i zaworu bez-
pieczeñstwa.

Ø Nale¿y regularnie kontrolowaæ armatu-
ry. Osady wapienne z koñcówek arma-
tur usuwaæ przy pomocy �rodków od-
kamieniaj¹cych dostêpnych w handlu.

Ø Przy eksploatacji ci�nieniowej urz¹dze-
nia znajduj¹ siê pod ci�nieniem insta-
lacji wodnej, podczas ogrzewania wody
z zaworu bezpieczeñstwa mo¿e kapaæ
woda. W przypadku, gdy  woda wyp³y-
wa z zaworu po zakoñczeniu ogrzewa-
nia nale¿y skontaktowaæ siê z Serwi-
santem.

Zbiornik stalowy zabezpieczony
jest wewn¹trz specjaln¹ warstw¹
emalii oraz dodatkowo anod¹
ochronn¹.
Urz¹dzenie nape³nione jest
palnym czynnikiem grzew-
czym R 290 (Propan), który nie
zawiera substancji zapacho-
wych.

1.3 Konserwacja i czyszczenie

Prace konserwacyjne dotycz¹ce
np. sprawdzenia bezpieczeñstwa
elektrycznego mog¹ byæ wykona-
ne jedynie przez uprawnionego
Instalatora lub Serwisanta!

Ø Co najmniej raz w miesi¹cu nale¿y
skontrolowaæ odp³yw kondensatu z
urz¹dzenia (kontrola wzrokowa).
Wszelki zanieczyszczenia i zatkania
przewodu odp³ywu kondensatu nale¿y
niezw³ocznie usuwaæ.

Ø Do utrzymania w czysto�ci elementów
obudowy urz¹dzenia wystarczy wilgot-
na �ciereczka, zamoczona w roztwo-
rze myd³a. Nie nale¿y stosowaæ ¿ad-
nych szoruj¹cych lub rozpuszczaj¹-
cych �rodków  czysto�ci!

Ø Regularnie odkamieniaæ armatury przy
pomocy dostêpnych w handlu �rodków
odkamieniaj¹cych.

Wymiana filtra powietrza
Filtr powietrza nale¿y wymieniaæ co naj-
mniej raz w roku. Znajduje siê on w górnej
czê�ci urz¹dzenia LWA 100 - rys. 3 pkt. 3.
1. okrêciæ pokrywê urz¹dzenia
2. wyci¹gn¹æ star¹ matê filtracyjn¹
3. wsun¹æ now¹ matê filtracyjn¹, niebie-

sk¹ stron¹ do góry
4. przykrêciæ ponownie pokrywê
Urz¹dzenie mo¿e byæ u¿ytkowane tylko z
filtrem powietrza. Nale¿y u¿ywaæ oryginal-
nych mat filtracyjnych, o numerze katalo-
gowym 265006.

Niebezpieczeñstwo zamarzania
We wszystkich trybach pracy urz¹dzenie
chronione jest przed zamarzaniem nie jest
jednak chroniony dop³yw zimnej wody, sys-
tem rur, ani zawór bezpieczeñstwa.

1.4 Instrukcja obs³ugi i monta¿u

Niniejsz¹ instrukcjê nale¿y sta-
rannie przechowaæ i przekazaæ
nabywcy w przypadku sprzeda-
¿y urz¹dzenia. Przy pracach kon-
serwacyjnych lub ewentualnych
naprawach udostêpniæ do wgl¹-
du Serwisantowi.

2. Obs³uga dla U¿ytkownika
i Instalatora

2.1 Ustawienie temperatury ciep³ej
wody u¿ytkowej

1 Kontrolka pracy sprê¿arki
2 Kontrolka pracy dmuchawy
3 Regulator temperatury

grza³ki dodatkowej
4 Przycisk grza³ki dodatkowej

Rys. 1

Nastêpuj¹ce komponenty niezbêdne
do osi¹gania ¿¹danej temperatury cie-
p³ej wody wbudowane s¹ w urz¹dze-
nie LWA 100:
Ø Regulator temperatury pompy ciep³a,

ustawiony na sta³e na 55OC
Ø Grza³ka dodatkowa
Ø Regulator temperatury nastawiany w

zakresie od 35OC do 85OC
Podczas ogrzewania wody u¿ytkowej
przez pompê ciep³a pali siê kontrolka 1,
oznaczaj¹ca pracê sprê¿arki. Przy pomo-
cy sprê¿arki mo¿liwe jest osi¹gniecie
maksymalnej temperatury wynosz¹cej do
55OC, o ile regulator temperatury 3 na-
stawiony jest na ³ 55OC. ¯¹dana tempe-
ratura ciep³ej wody u¿ytkowej mo¿e byæ
nastawiana bezstopniowo, przy pomocy
pokrêt³a regulatora temperatury 3. Po
osi¹gniêciu nastawionej temperatury cie-
p³ej wody sprê¿arka wy³¹cza siê, a kon-
trolka 1 ga�nie. Tryb wentylacji pozostaje
jednak zachowany przy trwa³ych obrotach
dmuchawy (ustawienie fabryczne). Kon-
trolka 2 pali siê. Gdy po¿¹dane jest szyb-
kie nagrzanie wody lub temperatura cie-
p³ej wody wy¿sza ni¿ 55OC, nale¿y wci-
sn¹æ przycisk grza³ki dodatkowej 4. Po-
przez naci�niêcie przycisku w³¹czone zo-
stanie, równolegle do pracy sprê¿arki jed-
nokrotne podgrzewanie przy u¿yciu grza³-
ki dodatkowej. Przy pomocy pokrêt³a  re-
gulatora temperatury mo¿liwe jest bez-
stopniowe nastawienie temperatury cie-
p³ej wody u¿ytkowej, do 85OC.
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2.2 Ustawienie obrotów dmuchawy

Rys. 2

Prze³¹cznik obrotowy dmuchawy znajduje
siê po prawej stronie urz¹dzenia. Przy jego
pomocy mo¿liwe jest ustawianie ¿¹danych
obrotów dmuchawy i sterowanie w ten spo-
sób ilo�ci¹ powietrza przet³aczanego przez
wymiennik ciep³a.

Mo¿liwe s¹ trzy tryby pracy:

Tryb pracy normalnej
(ilo�æ powietrza niezbêdna do warunków
wystêpuj¹cych w mieszkaniu U¿ytkowni-
ka zosta³a nastawiona wstêpnie przez In-
stalatora)

Tryb party
dla przypadków, gdy po¿¹dana jest zwiêk-
szona wymiana powietrza

Tryb pracy obni¿onej
w przypadkach d³u¿szej nieobecno�ci lub
w nocy, gdy ¿¹dana jest mniejsza wymia-
na powietrza

Tryb pracy Ustawienie pokrêt³a

Normalny w pozycji poziomej

Party w prawo do tylnego po³o¿enia zatrzaskowego

Obni¿ony w lewo, do przedniego po³o¿enia zatrzaskowego

2.3 Co robiæ, gdy ...?

Usterka

Wyp³ywa tylko letnia woda

Wyp³ywa tylko zimna woda

Wyp³ywa tylko ma³a ilo�æ wody

Woda nie wyp³ywa w ogóle

Z zaworu bezpieczeñstwa kapie woda

Woda pod urz¹dzeniem

Przyczyna

Pobrana zosta³a du¿a ilo�æ wody np. na-
pe³nienie wanny

Brak zasilania elektrycznego

Zatkane jest wlot lub wylot powietrza

Zabrudzony jest filtr powietrza

Armatura wodna jest zabrudzona lub za-
kamieniona

Brak wody w sieci wodnej

Woda rozszerza siê podczas ogrzewania

Przewód odp³ywu kondensatu nie znajdu-
je siê w lejku

Sposób usuniêcia

Brak usterki
w³¹czyæ grza³kê dodatkow¹ - 3.1

sprawdziæ bezpieczniki instalacji elektrycznej

usun¹æ przyczynê zatkania

wymieniæ filtr powietrza - 3.4

wyczy�ciæ lub odkamieniæ armatury wodne

sprawdziæ przyczynê w Zak³adach Wodoci¹-
gowych

brak usterki. Niepotrzebna interwencja

skontrolowaæ mocowanie wê¿a odp³ywu kon-
densatu

W przypadku wszelkich innych usterek nale¿y zawiadomiæ Zak³ad Serwisowy.



5

3. Instrukcja  monta¿u dla
Instalatora

3.1 Budowa urz¹dzenia

1 przy³¹cze odprowadzenia powie-
trza na zewn¹trz

2 przy³¹cze doprowadzenia powie-
trza do urz¹dzenia

3 pokrywa filtra powietrza
4 dmuchawa z 5 stopniami obrotów
5 zawór rozprê¿ny
6 ogranicznik ci�nienia bezpie-

czeñstwa
7 parownik
8 sprê¿arka
9 zespó³ nadzoru odmra¿ania
10 regulator temperatury grza³ki do-

datkowej

Rys. 3

Zasada dzia³ania
Wentylator 4 zasysa powietrze przezna-
czone do odprowadzenia na zewn¹trz i kie-
ruje je do parownika 7 rys. 3. Tu odbiera-
ne jest z powietrza ciep³o oraz wilgoæ.
Energia cieplna zostaje przekazana do
czynnika ch³odz¹cego. Sprê¿arka 8 pod-
nosi ci�nienie czynnika ch³odz¹cego, któ-
ry zwiêksza temperaturê i gêsto�æ. Zgro-
madzone ciep³o przekazywane jest w skra-
placzu do wody znajduj¹cej siê w zasob-
niku ciep³ej wody u¿ytkowej , rys. 4. W
wyniku tego procesu na parowniku powsta-
je kondensat, który odprowadzany jest przy
pomocy wê¿a rys. 8. Sch³odzone i pozba-
wione wilgoci powietrze odprowadzane jest
na zewn¹trz budynku przez system kana-
³ów. W celu wyeliminowania podci�nienia
w pomieszczeniach mieszkalnych, w �cia-
nach zewnêtrznych pomieszczeñ z których
odprowadzane jest powietrze nale¿y zain-
stalowaæ zawory powietrzne, przez które
automatycznie doprowadzana jest taka
sama ilo�æ powietrza, jaka jest odprowa-
dzana. W ten sposób nastêpuje wymiana
zu¿ytego powietrza na �wie¿e. Dodatko-
wa grza³ka elektryczna przyspiesza ogrze-
wanie wody u¿ytkowej. Przy ma³ym stru-
mieniu przep³ywu i niskiej temperaturze
odprowadzanego powietrza na lamelach
parownika  zaczyna siê tworzyæ lód, w
wyniku którego nastêpuje obni¿enie tem-
peratury odparowania. Czujnik zespo³u
nadzoru odmra¿ania 9 przy temperaturze
-7OC w³¹cza sprê¿arkê, przy nadal pracu-
j¹cym wentylatorze, a¿ do czasu odmro-
¿enia lamel parownika i osi¹gniêcia tem-
peratury > 3OC.

3.2 Przepisy i zalecenia

Ø Monta¿ (uk³ad wodny, instalacja elek-
tryczna, pod³¹czenie kana³ów powietrz-
nych), pierwsze uruchomienie oraz
konserwacja i naprawy mog¹ byæ wy-
konane jedynie przez uprawnionego
Instalatora lub Serwisanta, zgodnie z
niniejsz¹ instrukcj¹.

Ø Zgodnie z PN-75/B-02440 urz¹dzenia
ci�nieniowe musz¹ byæ wyposa¿one w
elementy zabezpieczaj¹ce. Nale¿y
przestrzegaæ zaleceñ Prawa Budowla-
nego, lokalnego Zak³adu Energetycz-
nego, oraz Zak³adów Wodoci¹gowych.

Ø Prawid³owe dzia³anie urz¹dzenia i bez-
pieczna eksploatacja zapewnione s¹
tylko w przypadku stosowania oryginal-
nych czê�ci zamiennych przeznaczo-
nych dla tego urz¹dzenia.

Ø Nale¿y zapoznaæ siê z tabliczk¹ zna-
mionow¹.

Ø Nale¿y zwróciæ uwagê na dane tech-
niczne.

Instalacja wodna - materia³:
Zimna woda Ciep³a woda
rura miedziana Þ rura miedziana
rura stalowa Þ rura stalowa

lub miedziana

Systemy rur z tworzywa sztucznego
Dopuszczalne jest wykonanie instalacji
wodnej zimnej wody oraz ciep³ej wody u¿yt-
kowej z rur z tworzywa sztucznego posia-
daj¹cych odpowiednie atesty.

3.3 Transport i rozpakowanie

W celu zabezpieczenia urz¹dzenia przed
uszkodzeniem powinno byæ ono transpor-
towane w opakowaniu, w pozycji pionowej.
W przypadku problemów transportowych
mo¿liwy jest transport urz¹dzenia w pozy-
cji pochylonej do ty³u, lecz nie wiêcej ni¿ o
45O. Po dotarciu urz¹dzenia do miejsca
monta¿u nale¿y wykonaæ nastêpuj¹ce
czynno�ci:
1 przeci¹æ foliê
2 przeci¹æ ta�my transportowe
3 odkrêciæ 6 nakrêtek od elementów

drewnianych
4 usun¹æ elementy drewniane
5 zdj¹æ z ³at poprzecznych listwy mocu-

j¹ce
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3.4 Przygotowanie miejsca monta¿u

1 listwy monta¿owe
2 króciec wyp³ywu ciep³ej wody
3 magnezowa anoda ochronna
4 króciec dop³ywu zimnej wody
5 rurka odp³ywu ciep³ej wody
6 dop³yw zimnej wody
7 tulejka zanurzeniowa czujnika tempe-

ratury pompy ciep³a
8 prowadnica kablowa do pod³¹czenia

elektrycznego
9 ogranicznik temperatury bezpieczeñ-

stwa
10 przycisk odblokowania ogranicznika

temperatury bezpieczeñstwa (STB)
11 rurka czujnika temperatury i ogranicz-

nika temperatury bezpieczeñstwa
12 wymiennik ciep³a (skraplacz)
13 grza³ka elektryczna
14 panel obs³ugowy
15 króciec powietrza odprowadzanego

na zewn¹trz
16 króciec powietrza doprowadzanego

do urz¹dzenia
17 pokrywa

Rys. 4

3.5 Monta¿ urz¹dzenia

Urz¹dzenie mo¿e byæ instalowa-
ne tylko w pomieszczeniach o
powierzchni wiêkszej ni¿ 4 m2.

Wymagania dotycz¹ce miejsca monta¿u:
Ø Pomieszczenie nie zagro¿one tempe-

raturami ujemnymi.
Ø �ciana na której montowane jest urz¹-

dzenie musi mieæ no�no�æ co najmniej
170 kg.

Ø Urz¹dzenie nie mo¿e byæ instalowane
w pomieszczeniach nara¿onych na po-
wstawanie znacznych ilo�ci kurzu, wy-
stêpowanie t³ustych oparów, czy obec-
no�æ wybuchowych gazów.

Ø LWA 100 nale¿y instalowaæ jak najbli-
¿ej punktów poboru wody.

Ø Przed zainstalowaniem LWA 100 na-
le¿y zamontowaæ system kana³ów po-
wietrznych DN 125.

Ø Zachowaæ minimalne odleg³o�ci poka-
zane na rysunku 4.

Do monta¿u u¿yæ wkrêtów i ko³ków rozpo-
rowych odpowiednich do konstrukcji �cia-
ny i ciê¿aru urz¹dzenia nape³nionego
wod¹.
1 Po dokonaniu oceny warunków w miej-

scu instalowania urz¹dzenia nale¿y
przymocowaæ do �ciany dwie listwy
monta¿owe - rys. 5. Wymiary podano
na rysunku 4.

2 Przy u¿yciu dostarczonych wraz z urz¹-
dzeniem 5 mm podk³adek dystanso-
wych wyrównaæ ewentualne nierówno-
�ci pod³o¿a - rys. 6.

3 Z pomoc¹ dwóch osób podnie�æ urz¹-
dzenie z palety i zawiesiæ na listwach
monta¿owych.

4 Na listwy mocuj¹ce nasun¹æ za�lepki.

Rys. 5

Rys. 6
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3.6 Monta¿ kana³ów powietrznych

Urz¹dzenie wentylacyjne LWA 100 jest
przystosowane do pod³¹czenia okr¹g³ych
kana³ów powietrznych (zwijanych rur fel-
cowanych) o �rednicy 125 mm. Przewody
doprowadzenia powietrza do urz¹dzenia i
odprowadzenia powietrza na zewn¹trz
nale¿y pod³¹czyæ w sposób nastêpuj¹cy:
1 nasun¹æ rurê doprowadzenia powie-

trza na króciec doprowadzenia powie-
trza rys. 3. W przypadku przej�cia ka-
na³ów przez pomieszczenia zimniejsze
ni¿ pomieszczenie z którego pobiera-
ne jest powietrze np. piwnica, strop,
poddasze nale¿y wykonaæ izolacjê
ciepln¹ kana³u.

2 nasun¹æ rurê odprowadzenia powie-
trza na króciec odprowadzenia powie-
trza rys. 3

3 wykonaæ izolacjê rury (kana³u) odpro-
wadzenia powietrza przeciw tworzeniu
siê kondensatu. Do tego celu u¿yæ ma-
teria³u odpornego na wilgoæ.

Doprowadziæ kana³y dok³adnie do króæców
Do nastêpuj¹cych urz¹dzeñ doprowadziæ
niezale¿nie powietrze:
piece kaflowe, kominki, termy gazowe,
okapy poch³aniaczy

3.8 Odprowadzenie kondensatu

Przy u¿yciu elementów mocuj¹cych (klips,
k¹townik i �rubka) dostarczonych wraz z
urz¹dzeniem, do rurki wyp³ywu ciep³ej
wody grupy bezpieczeñstwa KV 30 lub KV
40 zamocowaæ w¹¿ odprowadzenia kon-
densatu jak pokazano na rysunku 8.
Dla zapewnienia prawid³owego odp³ywu
kondensatu w¹¿ nie mo¿e byæ przy mon-
ta¿u zaginany, ani za³amywany.
W¹¿ musi byæ w³o¿ony do lejka tak g³êbo-
ko, aby zapewnia³ prawid³owy odp³yw kon-
densatu.

3.7 Pod³¹czenie wody

Zainstalowaæ grupê bezpieczeñstwa
rys. 7
KV 30 nr katalogowy 000826, dla ci�nie-
nia wody w sieci do 4,8 bar
KV 40 nr katalogowy 000828, dla ci�nie-
nia wody w sieci do 10 bar
1 zawór bezpieczeñstwa
2 zawór zwrotny
3 zawór kontrolny (do pomiaru)
4 zawór odcinaj¹cy (d³awik)
5 reduktor ci�nienia (przy KV 40)
6 króciec pomiarowy do manometru
7 armatura termostatyczna TA 260 nr

katalogowy 003466 (nale¿y zamówiæ
oddzielnie)
Mo¿liwe równie¿ w po³¹czeniu z KV 40.

Ø grupê bezpieczeñstwa zamontowaæ w
³atwo dostêpnym miejscu

Ø w najni¿szym miejscu przewodu dopro-
wadzaj¹cego zimn¹ wodê zamontowaæ
zawór spustowy.

Przewód odp³ywu wody
Ø �rednicê przewodu odp³ywu wody na-

le¿y dobieraæ tak, aby zapewniæ swo-
bodny odp³yw z zaworu bezpieczeñ-
stwa w pe³ni otwartego. Przewód musi
byæ otwarty do atmosfery.

Ø przewód odp³ywu wody z zaworu bez-
pieczeñstwa nale¿y zamontowaæ ze
spadkiem

Ø uwzglêdniæ wskazówki instrukcji mon-
ta¿u zaworu bezpieczeñstwa lub gru-
py bezpieczeñstwa. Przy pomocy d³a-
wika przy grupie bezpieczeñstwa na-
stawiæ na maks. przep³yw 18 l/min

Rys. 7

  Klips   �rubka

        K¹townik W¹¿

Rys. 8

3.9 Pod³¹czenie elektryczne

Pod³¹czenie elektryczne mo¿e wykonaæ
jedynie Instalator posiadaj¹cy uprawnie-
nia, na podstawie niniejszej instrukcji.
Przy pracach w przestrzeni przy³¹czenio-
wej urz¹dzenia od³¹czyæ zasilanie elek-
tryczne.
Fabrycznie zamontowany trzy¿y³owy prze-
wód elektryczny mo¿e byæ wykorzystany
do pod³¹czenia sta³ego. W przypadku pod-
³¹czenia urz¹dzenia do przewodu elek-
trycznego u³o¿onego na sta³e nale¿y zwró-
ciæ uwagê na nastêpuj¹ce punkty:
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Ø zdj¹æ pokrywê doln¹ urz¹dzenia.
W tym celu zdj¹æ pokrêt³o doboru tem-
peratury i wykrêciæ �ruby 1 i 2.

Ø Usun¹æ przewód przy³¹czeniowy
Ø Przygotowaæ sta³y przewód poprowa-

dzony w �cianie.

Instalacja elektryczna musi byæ wykonana
w taki sposób, aby mo¿liwe by³o ca³kowite
od³¹czenie urz¹dzenia na wszystkich bie-
gunach, za pomoc¹ wyjêcia lub wy³¹cze-
nia bezpieczników (minimalna przerwa
powietrzna w obwodzie - 3 mm).

3.10 Pierwsze uruchomienie

Pierwsze uruchomienie urz¹dzenia i prze-
szkolenie mo¿e byæ wykonane jedynie
przez Instalatora lub Serwisanta.

3.10.1 Uruchomienie
1. urz¹dzenie nape³niæ wod¹, odpowie-

trzyæ i starannie przep³ukaæ !
2. sprawdziæ dzia³anie grupy bezpieczeñ-

stwa
3. pokrêt³o doboru temperatury przekrê-

ciæ do oporu w prawo
4. w³¹czyæ zasilanie elektryczne
5. sprawdziæ dzia³anie urz¹dzenia w try-

bie wentylacji i pompy ciep³a, ewentu-
alnie dopasowaæ do warunków w miej-
scu pracy

Eksploatacja urz¹dzenia (wenty-
lacja i pompa ciep³a) w trakcie
budowy jest niedopuszczalna.

Wskazówki:
Ø eksploatacja urz¹dzenia w zakresie

temperatur innym ni¿ +15OC do +30OC
jest niewskazana

Ø przy temperaturach poni¿ej -15OC (np.
transport lub sk³adowanie) mo¿liwe jest
zadzia³anie ogranicznika temperatury
bezpieczeñstwa. Wcisn¹æ przycisk od-
blokowania (rys. 4, poz. 10).

3.10.2 Dopasowanie pracy pompy
     ciep³a

Urz¹dzenie LWA 100 potrzebuje pewne-
go czasu do ogrzania i dogrzania wody. W
tabelach znajduj¹cych siê obok pokazano
czasy nagrzewania w zale¿no�ci od tem-
peratury doprowadzanego powietrza,
wzglêdnej wilgotno�ci powietrza i jego ilo-
�ci.

Czas nagrzewania z pomp¹ ciep³a

J powietrza Wilgotno�æ Objêto�æ Czas Czas
dopr. wzglêdna pow. nagrzew. dogrzew.

20OC 58% 70 m3 7 h 2,8 h

20OC 58% 118 m3 6,5 h 2,5 h

Czas nagrzewania z pomp¹ ciep³a + grza³k¹ dodatkow¹

J powietrza Wilgotno�æ Objêto�æ Czas Czas
dopr. wzglêdna pow. nagrzew. dogrzew.

20OC 58% 70 m3 75 min 45 min

20OC 58% 118 m3 60 min 42 min

Ø do dok³adnego okre�lenia czasu na-
grzewania nale¿y u¿yæ poni¿szych wy-
kresów

Czas nagrzewania przy zimnym zasobniku,
w zale¿no�ci od nastawionej temperatury
pompy ciep³a
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Czas nagrzewania h

Czas nagrzewania po korzystaniu z pryszni-
ca przy 80 l wody i temperaturze c.w.u. 40OC
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3.10.3 Standardowe nastawy wentylatora
Okre�lenie wymaganego strumienia prze-
p³ywu wynika z powierzchni, która ma byæ
wentylowana, wysoko�ci pomieszczenia i
wspó³czynnika wymiany powietrza, co naj-
mniej 0,5 krotna / godzinê, oraz ca³kowitej
ró¿nicy ci�nieñ pomiêdzy króæcem dopro-
wadzenia powietrza do urz¹dzenia i króæ-
cem odprowadzenia powietrza na zewn¹trz.
Nastêpnie nale¿y ustawiæ stopieñ wenty-
latora (stopieñ 2 lub 3) w zale¿no�ci od
wyliczonej ca³kowitej ró¿nicy ci�nieñ i wy-
maganego strumienia przep³ywu, przy na
wpó³ otwartych zaworach powietrznych.

Ustawienie stopnia wentylatora 2 lub 3
Poprzez prze³o¿enie mostka na bloku za-
cisków X1 ustawiæ ¿¹dany stopieñ wenty-
latora (patrz tabela na schemacie elek-
trycznym (strona 10). Fabrycznie nastawio-
ny jest stopieñ 2. Na zakoñczenie, przy
pracuj¹cym wentylatorze prze³¹cznik ob-
rotowy (rys 2) nastawiæ na tryb pracy Nor-
mal (normalny). Zmierzyæ ca³kowit¹ ró¿ni-
cê ci�nieñ pomiêdzy króæcem powietrza
doprowadzanego do urz¹dzenia i króæcem
powietrza odprowadzanego na zewn¹trz.
Zmierzon¹ ró¿nicê ci�nieñ nanie�æ na wy-
kres w kierunku strza³ki 1, jak to pokazano
na rysunku 9. Punkt przeciêcia z odpo-
wiedni¹ krzyw¹ stopnia wentylatora po³¹-
czyæ z osi¹ X (strza³ka 2). Odczytaæ stru-
mieñ przep³ywu.

Ustawienie trybu pracy wentylatora
Poprzez prze³o¿enie mostka na bloku za-
cisków X 2, wentylator mo¿e byæ nasta-
wiony na pracê ci¹g³¹ (nastawa fabryczna
lub na pracê zale¿n¹ od sprê¿arki.

Stopnie wentylatora
przyjête straty
ci�nienia systemu
wentylacji
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Strumieñ przep³ywu doprowadzonego powietrza m3/h

Rys. 9
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3.11 Konserwacja i czyszczenie

Mog¹ byæ wykonywane jedynie przez In-
stalatora lub Serwisanta.
Ø przed rozpoczêciem wszelkich prac

ogrzewacz nale¿y od³¹czyæ na wszyst-
kich biegunach od sieci elektrycznej

Ø odkamienianie miedzianej grza³ki  elek-
trycznej mo¿liwe dopiero po wymonto-
waniu. Nie u¿ywaæ �rodka odkamienia-
j¹cego do czyszczenia powierzchni
urz¹dzenia.

Ø regularnie kontrolowaæ grupê bezpie-
czeñstwa poprzez doprowadzenie do
pe³nego wyp³ywu strumienia wody i po-
nowne zamkniêcie.

W przypadku konieczno�æ opró¿nienia
wody z urz¹dzenia nale¿y postêpowaæ w
nstêpuj¹cej kolejno�ci:
opró¿nianie zbiornika
1 Przed rozpoczêciem opró¿niania urz¹-

dzenie nale¿y od³¹czyæ od sieci elek-
trycznej!

2 zamkn¹æ zawór odcinaj¹cy na dopro-
wadzeniu zimnej wody

3 zdj¹æ pokrywê doln¹
4 otworzyæ ca³kowicie wszystkie armatu-

ry c.w.u. w punktach poboru
Przy opró¿nianiu z urz¹dzenia mo¿e wy-
p³ywaæ gor¹ca woda !
Anoda ochronna zu¿ywa siê samoczynnie.
1 anodê ochronn¹ nale¿y po raz pierw-

szy skontrolowaæ najpó�niej po 2 latach
eksploatacji urz¹dzenia

2 opró¿niæ urz¹dzenie
3 wymontowaæ grza³kê miedzian¹
4 wymieniæ anodê ochronn¹
5 zmierzyæ oporno�æ pomiêdzy anod¹

ochronn¹ i króæcem zbiornika. Mo¿e
ona wynosiæ maksymalnie 1W.

6 Wmontowaæ grza³kê miedzian¹
7 Nape³niæ urz¹dzenie
Na podstawie stopnia zu¿ycia anody mo¿-
liwe jest okre�lenie dalszej czêstotliwo�ci
kontroli.
Poinformowaæ U¿ytkownika o stanie urz¹-
dzenia i okre�liæ czasokres kolejnych prze-
gl¹dów.

Opornik zabezpieczenia przeciw korozji
znajduj¹cy siê przy p³ycie izolacyjnej nie
mo¿e zostaæ uszkodzony, ani usuniêty
podczas prac konserwacyjnych.
Przy wymianie opornika ochrony nale¿y
dokonaæ ponownego starannego monta-
¿u, w poni¿szej kolejno�ci:
1 opró¿niæ urz¹dzenie
2 wymontowaæ grza³kê miedzian¹ 1
3 zdj¹æ p³ytê izolacyjn¹ 4
4 wymieniæ opornik ochrony przed koro-

zj¹ 2
5 za³o¿yæ p³ytê izolacyjn¹
6 zamontowaæ grza³kê miedzian¹
7 nape³niæ urz¹dzenie

1 grza³ka miedziana
2 opornik ochrony przed korozj¹
3 ko³nierz dociskowy
4 p³yta izolacyjna

Elementy zabezpieczaj¹ce
Przy wymianie zespo³u czujnika - ogranicz-
nika temperatury zachowaæ g³êboko�æ
zanurzenia czujników.

1 czujnik ogranicznika temperatury bezpieczeñstwa
2 czujnik temperatury

Wymiana anody ochronnej
1 anodê ochronn¹ nale¿y po raz pierw-

szy skontrolowaæ najpó�niej po 2 latach
eksploatacji urz¹dzenia

2 opró¿niæ urz¹dzenie
3 wymontowaæ grza³kê miedzian¹
4 wymieniæ anodê ochronn¹
5 zmierzyæ oporno�æ pomiêdzy anod¹

ochronn¹ i króæcem zbiornika. Mo¿e
ona wynosiæ maksymalnie 1W.

6 Wmontowaæ grza³kê miedzian¹
7 Nape³niæ urz¹dzenie
Na podstawie stopnia zu¿ycia anody mo¿-
liwe jest okre�lenie dalszej czêstotliwo�ci
kontroli.
Poinformowaæ U¿ytkownika o stanie urz¹-
dzenia i okre�liæ czasokres kolejnych prze-
gl¹dów.

Prace konserwacyjne i czyszcz¹-
ce obiegu ch³odniczego z uwagi
na w³a�ciwo�ci palne czynnika
R 290 mog¹ byæ wykonywane wy-
³¹cznie przez Instalatora lub Ser-
wisanta.

W celu unikniêcia uszkodzeñ parownika,
do jego czyszczenia nie wolno u¿ywaæ
ostrych przedmiotów.
W ¿adnym przypadku nie wolno u¿ywaæ
�róde³ otwartego p³omienia do sprawdza-
nia szczelno�ci obiegu czynnika ch³odz¹-
cego.

3.12 Usuwanie usterek

Usterka

Brak mo¿liwo�ci ustawienia temperatury

Sprê¿arka jest wy³¹czona

Wy³¹czona jest sprê¿arka i wentylator

Przyczyna

Uszkodzony jest regulator temperatury

Usterka w obiegu czynnika ch³odz¹cego,
zadzia³a³ SDB F 3

Zbyt wysoka temperatura sprê¿arki za-
dzia³a³o zabezpieczenie termiczne F2

Zadzia³a³ STB F1. Temperatura wody
wzros³a do ponad 95OC

Sposób usuniêcia

wymontowaæ zespó³ czujnik ogranicznik

wymieniæ kompletny regulator temperatury

wmontowaæ nowy zespó³ czujnik ogranicznik

zlokalizowaæ i usun¹æ usterkê

w³¹czyæ ponownie SDB

obni¿yæ temperaturê. Zabezpieczenie ter-
miczne w³¹czy samoczynnie sprê¿arkê.

zlokalizowaæ i usun¹æ usterkê

w³¹czyæ ponownie STB

W przypadku wszelkich innych usterek nale¿y zawiadomiæ Zak³ad Serwisowy.
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chem
at elektryczny LW

A
 100

A - E stopieñ
wentylatora 1
(min)

A - 4 stopieñ
wentylatora 2

A - 3 stopieñ
wentylatora 3

A - 2 stopieñ
wentylatora 4
(max)

E1 grza³ka elektryczna
F1 ogranicznik temperatury bezpieczeñstwa
F2 zabezpieczenie silnika sprê¿arki (Klixon)
F3 czujnik wysokiego ci�nienia (HD)
F4 zabezpieczenie silnika wentylatora (Klixon)
H1 kontrolka wentylatora
H2 kontrolka sprê¿arki
K1 zabezpieczenie szybkiego nagrzewania
M1 sprê¿arka
M2 wentylator
N1 regulator temperatury grza³ki
N2 czujnik odmra¿ania
N3 regulator temperatury pompy ciep³a
S1 przycisk szybkiego nagrzewania
S2 prze³¹cznik obrotowy
X1 zaciski sieæ
X2 zaciski pod³¹czenia zewnêtrznego
X3 zaciski pompy ciep³a
X4 listwa zaciskowa sprê¿arki
X5 listwa zaciskowa wentylatora
X6 blok N
X7 listwa zaciskowa obrotów wentylatora
X8 kontrolka wentylatora
Z1 kondensator rozruchowy

1 - 2 Nastawa fabryczna ci¹g³a praca wentylatora
2 - 3 praca wentylatora zale¿na od sprê¿arki

Stopieñ Stopieñ Stopieñ
wentylatora 1 wentylatora 2 wentylatora 4

Stopieñ Stopieñ Stopieñ
wentylatora 1 wentylatora 3 wentylatora 4

Stopieñ Stopieñ Stopieñ
wentylatora wentylatora wentylatora
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5. Dane techniczne (patrz równie¿ dane na tabliczce znamionowej)

Typ LWA 100

Numer katalogowy 220278

Wymiary: wys. / szer. / g³êb. mm 1270 / 510 / 510

Ciê¿ar pusty / pe³ny kg 65 / 165

Dane eksploatacyjne

Zakres stosowania (zakres temperatur doprowadzanego powietrza) OC +15 do +30

Wspó³czynnik COP 2,8

Temperatura c.w.u. - pompa ciep³a OC +35 do +55

Temperatura c.w.u. - grza³ka dodatkowa OC +35 do +85

Czas trwania nagrzewania i dogrzewania c.w.u. przy pomocy pompy ciep³a h 7 / 2,8
z 15OC na 55OC (L20/F58)1) i 90 m3/h strumienia przep³ywu powietrza

Pobór mocy grza³ki elektrycznej kW 3,0

Czas trwania nagrzewania i dogrzewania c.w.u. przy pomocy pompy ciep³a + grza³ki min 75 / 45
dodatkowej z 15OC na 55OC (L20/F58)1) i 90 m3/h strumienia przep³ywu powietrza

Pobór mocy wentylatora stopieñ 1-2-3-4 W 16,6-23,1-29,2-36,3

PN max / Zabezpieczenie kW / A 3,45 / 16

Pobór mocy (L20/F58)1) i temp. c.w.u. 45OC kW 0,35

Moc grzewcza pompy ciep³a (L20/F58)1) i temp. c.w.u. 45OC W 800

Napiêcie / Czêstotliwo�æ V / Hz 1/N/PE ~230 / 50

Rodzaj ochrony IP 24

Pompa ciep³a

Dopuszczalne ci�nienie robocze obiegu ch³odz¹cego MPa 2,8

Czynnik ch³odz¹cy R 290

Ilo�æ czynnika g 150

Ciep³a woda u¿ytkowa

Dopuszczalne ci�nienie robocze c.w.u. MPa 0,6

Pojemno�æ zasobnika c.w.u. l 100

Wentylacja

Strumieñ przep³ywu powietrza doprowadzanego dla trybu wentylacji m3/h 60 - 130

Minimalny strumieñ przep³ywu przy trybie pompy ciep³a m3/h 60

Max dostêpne ci�nienie zewnêtrzne przy max obrotach wentylatora Pa 75
i 130 m3/h strumienia przep³ywu powietrza

Przy³¹cza

Przy³¹cze c.w.u. cale G 1/2 gw. zewn.

Odprowadzenie kondensatu cale W¹¿ 1,55 m 1/2�

Króæce odprowadzenia powietrza / doprowadzenia powierza DN 125

Poziom ha³asu DB (A) 45

1) (L20/F58) = temperatura powietrza doprowadzanego 20OC, wilgotno�æ powietrza doprowadzanego  58%
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6. Ochrona �rodowiska na-
turalnego

Prosimy o wspó³pracê w zakresie prze-
strzegania zasad ochrony �rodowiska na-
turalnego. W tym celu nale¿y usun¹æ opa-
kowanie zgodnie z obowi¹zuj¹cymi prze-
pisami o surowcach wtórnych.
Ø Wszystkie elementy kartonowe s¹  wy-

konane z makulatury i mog¹ byæ wy-
korzystane jako surowiec wtórny.

Ø Wszystkie elementy z drewna nie s¹
pokrywane ¿adnymi �rodkami konser-
wuj¹cymi i mog¹ byæ ponownie u¿yte
lub s³u¿yæ do dalszej obróbki.

Ø Folie wykonane s¹ z polietylenu (PE),
ta�my napinaj¹ce z polipropylenu (PP).

Ø Spieniony polistyrol (EPS) lub styropor
u¿ywane jako pianka izolacyjna sk³a-
daj¹ siê w 98% z powietrza i w 2% z
polistyrolu (PS).

Ø Wszystkie materia³y mog¹ s³u¿yæ jako
surowce wtórne.

8. Gwarancja

Gwarancja obejmuje tylko obszar kraju w
którym urz¹dzenie zosta³o zakupione.
Naprawy gwarancyjne nale¿y zg³aszaæ do
Zak³adu  Serwisowego  wymienionego w
karcie gwarancyjnej.
Monta¿, pod³¹czenie elektryczne oraz na-
prawy i konserwacja urz¹dzenia mog¹ byæ
wykonane wy³¹cznie przez uprawnionego
Instalatora  lub Serwisanta, pod rygorem
utraty gwarancji.
Producent nie bierze odpowiedzialno�ci za
uszkodzenia urz¹dzeñ wynik³e z monta¿u
i / lub u¿ytkowania niezgodnego z niniej-
sz¹ instrukcj¹ monta¿u i obs³ugi.


