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WSKAZÓWKI SPECJALNE  

WSKAZÓWKI SPECJAL-
NE

- Urządzenie może być obsługiwane przez dzieci, 
które ukończyły 8 lat oraz przez osoby o zmniej-
szonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych 
lub umysłowych lub osoby nieposiadające od-
powiedniego doświadczenia względnie wiedzy, 
jeżeli są one pod nadzorem lub zostały przeszko-
lone w zakresie bezpiecznej obsługi urządzenia 
oraz zrozumiały wynikające stąd niebezpieczeń-
stwa. Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. 
Czyszczenie oraz konserwacja wykonywana przez 
użytkownika są czynnościami, których dzieciom 
nie wolno wykonywać bez nadzoru.

 - Podczas instalacji należy przestrzegać wszystkich 
krajowych i miejscowych przepisów oraz regulacji 
prawnych.

 - Urządzenie nie jest dopuszczone do ustawienia 
na zewnątrz budynku.

 - Przestrzegać minimalnych odległości (patrz roz-
dział „Instalacja / Przygotowania / Ustawienie 
urządzenia”).

 - Przestrzegać warunków dotyczących miejsca 
ustawienia (patrz rozdział „Dane techniczne / Ta-
bela danych”).

 - W przypadku stałego podłączenia urządzenia do 
napięcia zasilania należy zapewnić możliwość 
odłączania wszystkich biegunów urządzenia od 
przyłącza sieciowego za pomocą odpowiedniego 
osprzętu elektrycznego z przerwą biegunową 
bezpieczną wynoszącą przynajmniej 3 mm. Do 
tego celu można zastosować styczniki, wyłączniki 
nadmiarowo-prądowe lub bezpieczniki.

 - Należy przestrzegać środków ostrożności przed 
zbyt wysokim napięciem dotykowym.

 - Przestrzegać zasad stosowania wymaganych dla 
urządzenia zabezpieczeń (patrz rozdział „Dane 
techniczne / Tabela danych”).

 - Wymiana uszkodzonego elektrycznego przewodu 
przyłączeniowego może być wykonana wyłącz-
nie przez specjalistę posiadającego odpowiednie 
uprawnienia oraz przy użyciu oryginalnej części 
zamiennej (rodzaj przyłącza X).

 - Urządzenie pracuje pod ciśnieniem. Podczas 
ogrzewania z zaworu bezpieczeństwa może kapać 
woda.

 - Regularnie należy uruchamiać zawór bezpieczeń-
stwa, aby zapobiec jego zablokowaniu np. przez 
osadzający się kamień.

 - Opróżnić urządzenie w sposób opisany w rozdzia-
le „Instalacja / Konserwacja i czyszczenie / Opróż-
nianie zasobnika”.

 - Zainstalować, posiadający odpowiednie dopusz-
czenia, zawór bezpieczeństwa na rurociągu do-
prowadzającym wody zimnej.

 - Maksymalne ciśnienie w rurociągu doprowadza-
jącym wody zimnej musi być przynajmniej o 20 % 
niższe niż ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeń-
stwa. W przypadku wyższego ciśnienia w prze-
wodzie doprowadzającym wody zimnej należy 
zainstalować zawór redukcyjny ciśnienia.

 - Należy zastosować przewód odpływowy o ta-
kich wymiarach, które pozwolą na swobodny 
odpływ wody przy całkowicie otwartym zaworze 
bezpieczeństwa.

 - Zamontować przewód odpływowy grupy zabez-
pieczającej przy zachowaniu stałego nachylenia w 
pomieszczeniu wolnym od mrozu.

 - Otwór wylotowy zaworu bezpieczeństwa musi 
być zawsze otwarty na zewnątrz do atmosfery.



  
Wskazówki ogólne

�� | WWK 220-300 electronic www.stiebel-eltron.com

�� Wskazówki ogólne
Rozdziały „Wskazówki specjalne” i „Obsługa” są przeznaczone dla 
użytkowników urządzenia i specjalistów.

Rozdział „Instalacja” przeznaczony jest dla specjalisty.

Wskazówka
Przed przystąpieniem do obsługi urządzenia należy do-
kładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i zachować ją 
do późniejszego wykorzystania.
W przypadku przekazania produktu osobom trzecim ni-
niejszą instrukcję należy również dołączyć.

1.1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

1.1.1 Struktura wskazówek dotyczących bezpieczeństwa

!
HASŁO OSTRZEGAWCZE – rodzaj zagrożenia
W tym miejscu są określone potencjalne skutki nieprze-
strzegania wskazówki dotyczącej bezpieczeństwa.

W tym miejscu są określone środki zapobiegające 
zagrożeniu.

1.1.2 Symbole i rodzaje zagrożenia

S�����
 
 

Obrażenia ciała 
 

 
 

Porażenie prądem elektrycznym 
 

 
 

Poparzenie
(Poparzenie) 

1.1.3 Hasła ostrzegawcze

����� ��!"#$-

GAWCZE

Znaczenie

ZAGROŻENIE Wskazówki, których nieprzestrzeganie prowadzi do cięż-
kich obrażeń ciała lub śmierci.

OSTRZEŻENIE Wskazówki, których nieprzestrzeganie może prowadzić do 
ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.

OSTROŻNIE Wskazówki, których nieprzestrzeganie może prowadzić do 
średnich lub lekkich obrażeń ciała.

1.2 Inne oznaczenia stosowane w niniejszej 
dokumentacji

Wskazówka
Ogólne wskazówki są oznaczone symbolem umieszczo-
nym obok.

Należy dokładnie zapoznać się z treścią wskazówek.

S����� Znaczenie

 
 

Szkody materialne
(uszkodzenie urządzenia, szkody następcze, szkody środo-
wiskowe)

 
 

Utylizacja urządzenia 
 

Ten symbol informuje o konieczności wykonania jakiejś czyn-
ności. Wymagane czynności opisane są krok po kroku.

1.3 Jednostki miar

Wskazówka
Jeśli nie określono innych jednostek, wszystkie wymiary 
podane są w milimetrach.

1.4 Parametry mocy zgodne z normą

Wyjaśnienie dotyczące określania i interpretacji parametrów mocy 
zgodnie z normą

Norma: EN 16147

Parametry mocy określone szczególnie w tekście, wykresach i ar-
kuszu danych technicznych zostały określone zgodnie z warunkami 
pomiarowymi normy podanej w tytule tego rozdziału.

Znormalizowane warunki pomiarowe z reguły nie odpowiada-
ją całkowicie warunkom dostępnym u użytkownika instalacji. 
Odchylenia mogą być znaczne w zależności od wybranej meto-
dy pomiaru i wymiaru odchyłki wybranej metody od warunków 
normy podanej w nagłówku tego rozdziału. Inne współczynniki 
wpływające na wartości pomiarowe to urządzenia pomiarowe, 
układ urządzenia, jego wiek oraz strumienie przepływu.

Potwierdzenie podanych parametrów mocy jest możliwe tylko 
pod warunkiem przeprowadzenia pomiaru zgodnie z warunkami 
normy podanej w nagłówku tego rozdziału.

2. Bezpieczeństwo

2.1 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Urządzenie służy do ogrzewania wody użytkowej w ramach granic 
stosowania wymienionych w rozdziale „Dane techniczne / Tabela 
danych”.

Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego Nieprzeszko-
lone osoby mogą bezpiecznie z niego korzystać. Urządzenie może 
być użytkowane również poza domem, np. w małych przedsiębior-
stwach, pod warunkiem użytkowania zgodnego z przeznaczeniem.

Inne lub wykraczające poza obowiązujące ustalenia zastosowanie 
traktowane jest jako niezgodne z przeznaczeniem. Do użytkowania 
zgodnego z przeznaczeniem należy również przestrzeganie niniej-
szej instrukcji obsługi oraz instrukcji obsługi użytego wyposażenia 
dodatkowego.

!

!
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2.2 Użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem

Czynności niedozwolone:

 - podgrzewanie innych cieczy niż woda użytkowa;

 - eksploatacja urządzenia z pustym zasobnikiem wody 
użytkowej;

 - eksploatacja urządzenia w warunkach wykraczających poza 
granice stosowania (patrz rozdział „Dane techniczne”);

 - odłączenie napięcia zasilania, ponieważ urządzenie bez na-
pięcia zasilania nie jest zabezpieczone przed korozją.

2.3 Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Instalację elektryczną i montaż urządzenia może wykonywać jedy-
nie wykwalifikowany specjalista. Specjalista jest odpowiedzialny 
za przestrzeganie obowiązujących przepisów.

Urządzenie użytkować wyłącznie w stanie całkowicie zmontowa-
nym i ze wszystkimi urządzeniami zabezpieczającymi.

!
OSTRZEŻENIE obrażenia ciała
Urządzenie może być obsługiwane przez dzieci, które 
ukończyły 8 lat, oraz przez osoby o zmniejszonych zdol-
nościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub 
osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia 
względnie wiedzy, jeżeli są one pod nadzorem lub zosta-
ły przeszkolone w zakresie bezpiecznej obsługi urządze-
nia oraz zrozumiały wynikające stąd niebezpieczeństwa. 
Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Czyszczenie 
oraz konserwacja wykonywana przez użytkownika są 
czynnościami, których dzieciom nie wolno wykonywać 
bez nadzoru.

OSTRZEŻENIE porażenie prądem elektrycznym
W przypadku dotknięcia elementów przewodzących prąd 
elektryczny zachodzi śmiertelne niebezpieczeństwo po-
rażenia prądem elektrycznym. Uszkodzenie izolacji lub 
poszczególnych elementów może stanowić bezpośrednie 
zagrożenie dla zdrowia i życia.

W razie uszkodzenia izolacji odłączyć napięcie zasi-
lania i zlecić wykonanie naprawy.

Wszelkie prace przy instalacji elektrycznej muszą być 
wykonywane przez specjalistę.

OSTRZEŻENIEprzed poparzeniem
Woda w zasobniku może nagrzewać się do temperatury 
wyższej niż 60 °C. W przypadku temperatur na wylocie 
wyższych niż 43 °C istnieje niebezpieczeństwo poparze-
nia.

Upewnij się, że nie ma bezpośredniego kontaktu z 
przepływającą wodą.

OSTRZEŻENIE poparzenie
Dotknięcie gorących elementów może spowodować po-
parzenia.
W trakcie wszelkich prac w pobliżu gorących elementów 
nosić roboczą odzież ochronną i rękawice ochronne.
Rury podłączone do wylotu ciepłej wody urządzenia 
mogą być rozgrzane do temperatury powyżej 60 °C.

OSTRZEŻENIEPRZED POPARZENIEM
Urządzenie jest fabrycznie napełnione czynnikiem chłod-
niczym.
Jeśli ze względu na nieszczelność czynnik chłodniczy 
wydobywa się z urządzenia, unikać kontaktu z czynni-
kiem chłodniczym i nie wdychać uwalnianych oparów. 
Wywietrzyć skażone pomieszczenia.

!
OSTROŻNIE obrażenia ciała
Nie umieszczać na urządzeniu żadnych przedmiotów. 
Przedmioty znajdujące się na urządzeniu mogą ze wzglę-
du na wibracje zwiększyć emisję hałasu, a jeśli spadną, 
spowodować obrażenia.

!
Szkody materialne
Po odłączeniu urządzenia od napięcia zasilania nie jest 
ono zabezpieczone przed działaniem mrozu ani przed 
korozją zasobnika.

Nie odłączać napięcia zasilania urządzenia.

!
Szkody materialne
Nie zakrywać urządzenia. Zakrycie wlotu lub wylotu po-
wietrza prowadzi do zmniejszenia dopływu powietrza. 
W przypadku zmniejszonego dopływu powietrza bez-
pieczeństwo pracy urządzenia nie jest zagwarantowane. 

!
Szkody materialne
Użytkować urządzenie wyłącznie przy napełnionym za-
sobniku wody użytkowej.

!
Szkody materialne
Zadbać o to, aby miejsce ustawienia urządzenia nie było 
narażone na zaolejone ani zasolone powietrze, a także 
na żadne substancje agresywne i wybuchowe.

2.4 Oznaczenie CE

Oznaczenie CE zapewnia, że urządzenie spełnia wszystkie pod-
stawowe wymagania:

 - dyrektywy dotyczącej kompatybilności elektromagnetycznej

 - dyrektywy niskonapięciowej,

2.5 Znak kontroli

Patrz tabliczka znamionowa na urządzeniu.
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(� Opis urządzenia
Urządzenie jest przeznaczone do ustawienia wewnątrz budynku. 
Urządzenie pracuje w trybie obiegu zamkniętego i nie wymaga 
dopływu powietrza zewnętrznego. Urządzenie pobiera ciepło z 
otaczającego go powietrza. Ciepło to wykorzystuje do ogrzania 
znajdującej się w zbiorniku wody użytkowej przy wykorzystaniu 
energii elektrycznej. Zapotrzebowanie energii elektrycznej oraz 
czas nagrzewania wody użytkowej zależą od temperatury zassa-
nego powietrza.

Ze względu na pobieranie ciepła powietrze otoczenia w miejscu 
ustawienia zostaje schłodzone o 1–3 °C. Urządzenie pobiera z po-
wierza również wilgoć, która zamienia się następnie w konden-
sat. Kondensat zostaje wyprowadzony z urządzenia przez odpływ 
kondensatu.

Po otwarciu punktu poboru ciepłej wody, ciepła woda użytko-
wa wypierana jest z urządzenia przez napływającą zimną wodę 
użytkową.

Zasobnik wody użytkowej jest pokryty wewnątrz specjalną po-
włoką emaliowaną zabezpieczającą przed korozją i dodatkowo 
wyposażony w niezużywającą się anodę ochronną z zasilaniem 
zewnętrznym.

Elektroniczny układ sterowania dobiera parametry pracy zapew-
niające maksymalną oszczędność energii. W zależności od planu 
taryfowego zakładu energetycznego oraz zapotrzebowania użyt-
kownika na CWU urządzenie automatyczne podgrzewa wodę do 
zadanej temperatury.

Zasada działania pompy ciepła

Zamknięty obieg wewnątrz urządzenia zawiera czynnik chłodniczy 
(patrz „Dane techniczne / Tabela danych”). Czynnik chłodniczy 
charakteryzuje się tym, że odparowuje już przy niskiej tempe-
raturze.

W parowniku, który pobiera ciepło z zassanego powietrza, czynnik 
chłodniczy przechodzi ze stanu ciekłego w gazowy. Sprężarka za-
sysa gazowy czynnik chłodniczy i spręża go. Zwiększenie ciśnienia 
powoduje podniesienie temperatury czynnika chłodniczego.

Do tego potrzebna jest energia elektryczna. Energia (ciepło silnika) 
nie rozprasza się, lecz wraz ze sprężonym czynnikiem chłodni-
czym transportowana jest do skraplacza. Tutaj czynnik chłodniczy 
oddaje ciepło do zasobnika wody użytkowej. Następnie zawór 
rozprężny redukuje dostępne jeszcze ciśnienie i obieg rozpoczyna 
się od nowa.

!
Szkody materialne
Po odłączeniu urządzenia od napięcia zasilania nie jest 
ono zabezpieczone przed działaniem mrozu ani przed 
korozją zasobnika.

Nie odłączać napięcia zasilania urządzenia.

Wskazówka
Po przerwie w zasilaniu praca sprężarki jest zablokowana 
przez przynajmniej jedną minutę. Układ elektroniczny 
opóźnia załączenie elektryczne o jedną minutę, w czasie 
której następuje inicjalizacja urządzenia.
Jeśli, z jakiś względów, sprężarka ma być dalej unie-
ruchomiona, można zablokować ją poprzez dodatkowe 
elementy zabezpieczające (klixon i wyłącznik wysokiego 
ciśnienia). Po czasie 1–10 minut blokada ta powinna zo-
stać usunięta.
Po ponownym podłączeniu napięcia zasilania urządzenie 
pracuje według parametrów ustawionych przed przerwą 
w zasilaniu.

3.1 Nagrzewanie zasobnika wody użytkowej

2

1

)*
***
*+*
,,+

1 Czujnik górny
2 Czujnik całkujący

Urządzenie ma dwa czujniki temperatury.

 - Czujnik górny określa temperaturę wody w górnej części 
zasobnika.

 - Czujnik całkujący jest czujnikiem temperatury obejmującym 
całą wysokość zasobnika. Czujnik całkujący określa średnią 
temperaturę zasobnika.

Na wyświetlaczu urządzenia pokazywana jest temperatura gór-
nej części zasobnika. Regulacja urządzenia korzysta ze średniej 
temperatury zasobnika.

Urządzenie może rozpocząć nagrzewanie, mimo że na wyświetla-
czu pojawia się informacja o osiągnięciu temperatury zadanej. W 
tym przypadku różnica między średnią temperaturą zasobnika od 
wartości zadanej jest większa niż histereza włączania.

Informacje na temat czasu nagrzewania można znaleźć w rozdziale 
„Dane techniczne”. Obliczanie dostępnej ilości wody zmieszanej 
jest oparte na średniej temperaturze zasobnika. Ilość wody zmie-
szanej jest obliczana tylko wtedy, gdy temperatura wody w górnej 
części zasobnika przekracza 40 °C.

W ramach granic stosowania nagrzewanie wody użytkowej odby-
wa się w normalnym przypadku za pomocą pompy ciepła urządze-
nia (patrz rozdział „Dane techniczne / Tabela danych”).
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Elektryczne ogrzewanie awaryjne/dodatkowe

Jeśli granice stosowania w trybie pracy pompy ciepła zostaną 
przekroczone lub nie są spełniane, tryb pracy pompy ciepła zo-
stanie przerwany. Elektryczne ogrzewanie awaryjne/dodatkowe 
przejmuje nagrzewanie wody użytkowej z ustawioną temperatu-
rą zadaną. Gdy urządzenie ponownie będzie działać w granicach 
stosowania, elektryczne ogrzewanie awaryjne/dodatkowe wyłą-
cza się. Nagrzewanie wody użytkowej jest kontynuowane przez 
pompę ciepła.

W razie awarii urządzenia, jeśli kod błędu jest powyżej 256, elek-
tryczne ogrzewanie awaryjne/dodatkowe można uruchomić w ra-
mach trybu grzania awaryjnego. Patrz rozdział „Obsługa / Przycisk 
szybkiego nagrzewania / Tryb grzania awaryjnego”.

Jeśli zapotrzebowanie na ciepłą wodę wzrośnie w nieplanowa-
ny sposób, za pomocą przycisku szybkiego nagrzewania można 
uruchomić elektryczne ogrzewanie awaryjne/dodatkowe oprócz 
pompy ciepła. Patrz rozdział „Obsługa / Przycisk szybkiego nagrze-
wania / Tryb nagrzewania szybkiego/komfortowego”.

WWK 300 electronic SOL: Podłączenie do zewnętrznej 
wytwornicy ciepła

!
Szkody materialne
Również w przypadku podłączenia zewnętrznej wytwor-
nicy ciepła nie wolno odłączać urządzenia od napięcia 
zasilania, ponieważ nie będzie ono w takim przypadku 
chronione przed mrozem i korozją. Także w zimie, gdy 
ogrzewanie wody użytkowej najczęściej odbywa się za 
pomocą zewnętrznej wytwornicy ciepła, nie wolno odłą-
czać napięcia zasilania.

Urządzenie wyposażone jest w zintegrowany gładkorurkowy wy-
miennik ciepła, do którego może zostać podłączona zewnętrz-
na wytwornica ciepła (np. instalacja solarna lub CO). Zasobnik 
wody użytkowej jest wyposażony w tym celu w tuleje czujników 
w różnych miejscach. Uzgodnienie zasad działania pomiędzy urzą-
dzeniem i zewnętrzną wytwornicą ciepła musi zostać dokonane 
jednorazowo przez specjalistę podczas pierwszego uruchomienia.

3.2 Użytkowanie urządzenia poza granicami 
stosowania

3.2.1 Temperatura otoczenia poniżej granicy stosowania

Przy temperaturach pomieszczenia poniżej granicy stosowania 
może, w zależności od wilgotności i temperatury wody w zasobni-
ku, występować oszronienie parownika. W przypadku oszronienia 
parownika czujnik oblodzenia wyłącza sprężarkę pompy ciepła. Po 
odmrożeniu parownika sprężarka uruchamia się automatycznie.

Aby zapewnić bezawaryjną pracę urządzenia zadbać o to, 
aby urządzenie użytkowane było w ramach granic stosowa-
nia (patrz rozdział „Dane techniczne / Tabela danych”).

Wskazówka
Odmrażanie parownika powoduje wydłużenie procesów 
nagrzewania.

3.2.2 Temperatura otoczenia powyżej granicy stosowania

Po przekroczeniu górnej granicy stosowania system zabezpie-
czający wyłącza urządzenie. Po kilku minutach potrzebnych na 

schłodzenie urządzenie ponownie załącza się automatycznie. Jeśli 
temperatura otoczenia jest nadal wyższa niż dopuszczalna wartość 
temperatury, urządzenie ponownie wyłącza się.

Aby zapewnić bezawaryjną pracę urządzenia zadbać o to, 
aby urządzenie użytkowane było w ramach granic stosowa-
nia (patrz rozdział „Dane techniczne / Tabela danych”).

3.3 Ochrona przed zamarzaniem

Jeśli temperatura wody użytkowej w zasobniku spadnie poniżej 
10°C, zintegrowany czujnik daje sygnał i urządzenie uruchamia 
funkcję zabezpieczenia przed zamarznięciem. Urządzenie nagrze-
wa wodę za pomocą pompy ciepła i elektrycznego ogrzewania 
awaryjnego/dodatkowego. Jeśli temperatura obliczona przez czuj-
nik całkujący osiągnie 18 °C, pompa ciepła i elektryczne ogrzewa-
nie awaryjne/dodatkowe zostaną wyłączone.

4. Nastawy

4.1 Wyświetlacz i elementy obsługowe

Wskazówka
Po 15 sekundach od każdej czynności obsługowej urzą-
dzenie automatycznie przechodzi z powrotem do wskaza-
nia standardowego (objętość wody zmieszanej) i zapisuje 
ustawione wartości.
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9 Symbol temperatury zadanej 2
10 Przycisk menu
11 Symbol objętości wody zmieszanej
12 Symbol temperatury rzeczywistej
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ciepła” zostają wyświetlone, jeśli zachodzi konieczność pracy tych 
komponentów urządzenia. Prezentacja tych symboli niekoniecznie 
musi oznaczać, że elektryczne ogrzewanie awaryjne/dodatkowe 
i pompa ciepła są włączone.

Przykład: aktywna funkcja nagrzewania szybkiego/komfortowego. 
Elektryczne ogrzewanie awaryjne/dodatkowe wyłącza się, jeśli 
w górnej części zasobnika osiągnięta zostanie temperatura 65 °C. 
Pompa ciepła jeszcze nie nagrzała dolnej części do 65 °C, funkcja 
nagrzewania szybkiego/komfortowego nie została więc jeszcze 
zakończona. Symbol elektrycznego ogrzewania awaryjnego/do-
datkowego wyświetlany jest aż do momentu zakończenia funkcji 
nagrzewania szybkiego/komfortowego.

Symbol Serwis/Błąd

Wskazówka
Jeśli symbol „Serwis/błąd” pojawi się na wyświetlaczu, 
należy poinformować o tym specjalistę. Symbol świecą-
cy się na stałe oznacza błąd, przy którym eksploatacja 
urządzenia jest możliwa.
Migający symbol „Serwis/błąd” oznacza, że woda nie 
jest nagrzewana i konieczne jest skontaktowanie się ze 
specjalistą.
Szczególnym przypadkiem jest sytuacja, kiedy urządze-
nie przełączone jest na tryb grzania awaryjnego. Pompa 
ciepła i elektryczne ogrzewanie awaryjne/dodatkowe 
nagrzewają wodę mimo migającego symbolu „Serwis/
błąd”.

4.2 Nastawy

Standardowe wskazanie prezentuje objętość wody zmieszanej. 

Wskazówka
Po 15 sekundach od każdej czynności obsługowej urzą-
dzenie automatycznie przechodzi z powrotem do wskaza-
nia standardowego i zapisuje ustawione wartości.

Przyciskiem menu po kolei wyświe-
tla się wszystkie informacje oraz opcje 
ustawień. Wyświetlany jest odpowiedni 
symbol.

4.2.1 Wskazanie objętości wody zmieszanej (wskazanie 
standardowe)

 
 
 
 

Wyświetlana jest aktualnie dostępna ob-
jętość wody zmieszanej o temperaturze 
40°C przy 15°C temperatury wody zimnej.

 
 
 
 

Jeśli w danej chwili objętość wody zmie-
szanej jest mniejsza niż 10 l, wyświetlana 
będzie wartość „< 10 l”.

KLMNPRTUVNWLYZU YL \ZUM^_

Wanna 120-150 l

Prysznic 30–50 l

Mycie rąk 2-5 l

Objętość wody zmieszanej, którą można uzyskać, zależy od wiel-
kości zasobnika oraz nastawionej temperatury zadanej.

4.2.2 Wskazanie temperatury rzeczywistej

 
 
 
 

Aby przejść do menu temperatury rze-
czywistej, w  menu wody zmieszanej 
jeden raz wcisnąć przycisk menu. 

Pojawi się symbol temperatury rzeczy-
wistej.

Wyświetlona zostanie aktualna tempera-
tura rzeczywista. Temperatura rzeczywi-
sta wskazuje temperaturę w górnej czę-
ści zasobnika wody użytkowej i w dużym 
stopniu odpowiada tym samym tempe-
raturze na wylocie.

4.2.3 Temperatura zadana 1

Wskazówka
Ze względów higienicznych nie nastawiać temperatury 
ciepłej wody na wartość niższą niż 50 °C.

Temperatura zadana 1 to temperatura ciepłej wody, którą utrzy-
muje urządzenie, jeśli żaden zewnętrzny nadajnik sygnałów nie 
jest podłączony ani aktywny. Temperatura zadana 1 jest fabrycznie 
ustawiona na 55 °C.

Aby przejść do menu temperatury zada-
nej 1, w menu temperatury rzeczywistej 
jeden raz wcisnąć przycisk menu.

Pojawi się symbol temperatury zada-
nej 1.

 

Przyciskiem „Plus” i „Minus” nastawić 
temperaturę zadaną 1 w zakresie od 20 
do 65 °C.

Wskazówka
Do miejsca nastawy temperatury zadanej 1 można przejść 
również, wciskając na wskazaniu standardowym (obję-
tość wody zmieszanej) przycisk „Plus” lub „Minus”.
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Ochrona przed zamarzaniem

Jeśli za pomocą przycisku Minus usta-
wiona zostanie temperatura niższa niż 
20°C, ochrona przed zamarznięciem bę-
dzie nadal aktywna.

4.2.4 Temperatura zadana 2

Wskazówka
Ze względów higienicznych nie nastawiać temperatury 
ciepłej wody na wartość niższą niż 50 °C.

Temperatura zadana 2 to temperatura ciepłej wody, którą utrzy-
muje urządzenie, jeśli zewnętrzny nadajnik sygnałów jest podłą-
czony i aktywny.

Aby przejść do menu temperatury za-
danej 2, w menu temperatury zadanej 1 
jeden raz wcisnąć przycisk menu.

Pojawi się symbol temperatury zada-
nej 2. Temperatura zadana 2 oznaczona 
zostanie symbolem „N”.

 Przyciskiem plus i minus nastawić tem-
peraturę zadaną 2 w zakresie od 20 do 
65 °C.

Eksploatacja z zewnętrznym nadajnikiem sygnałów (wejście 
230 V)

Urządzenia są seryjnie wykonane w taki sposób, aby mogły przy-
porządkować podłączonemu zewnętrznemu nadajnikowi sygna-
łów, np. instalacji fotowoltaicznej lub nadajnikowi sygnałów ni-
skiej taryfy, właściwą mu, osobną wartość zadaną temperatury 
ciepłej wody („Temperatura zadana 2”).

Ta temperatura zadana 2 jest aktywowana, jeśli na zacisku X0/2 
dostępna jest faza (sygnał LF) (patrz rozdział „Rodzaje przyłączy”). 
Temperatura zadana 2 zastępuje w okresie swojej aktywności 
standardową wartość zadaną temperatury ciepłej wody („Tem-
peratura zadana 1”).

Jeśli temperatura zadana 2 zostanie aktywowana przez zewnętrzny 
nadajnik sygnałów, jest ona aktywna przez minimalny czas dzia-
łania wynoszący 20 minut. Jeśli po upływie tych 20 minut, sygnał 
nadal jest odbierany, sprężarka pracuje tak długo, aż sygnał LF 
zaniknie. W przeciwnym przypadku z powrotem aktywowana zo-
stanie ustawiona temperatura zadana 1.

Po osiągnięciu odpowiedniej wartości zadanej temperatury ciepłej 
wody sprężarka wyłącza się i pozostaje wyłączona przez minimal-
ny czas spoczynku wynoszący 20 minut.

Poniższy schemat przedstawia zależności na przykładzie sygnału 
zewnętrznego nadajnika.

Przykład:

 - Temperatura wody = 55 °C

 - Temperatura zadana 1 = 50 °C

 - Temperatura zadana 2 = 65 °C

b
c
0

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 t [min]
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A Sygnał LF
B Sprężarka
1 20 min – minimalny czas aktywności temperatury zadanej 2
2 20 min – minimalny czas spoczynku sprężarki

Wskazówka
Aby sygnał LF mógł być uwzględniony przez system stero-
wania, musi być odbierany przez przynajmniej 60 sekund. 
To zapobiega np. sytuacji, w której trwające tylko kilka 
sekund promieniowanie słoneczne uruchomiłoby proces 
nagrzewania, który następnie ze względu na brak dal-
szego promieniowania nie mógłby być realizowany przy 
wykorzystaniu instalacji fotowoltaicznej.

4.3 Wyświetlanie kodu błędu

Aby przejść do menu kodu błędu, w menu 
temperatury zadanej 2 jeden raz wcisnąć 
przycisk menu. Jeśli wystąpił błąd, poja-
wi się kod błędu. Jeśli błąd nie wystąpił, 
to menu nie zostanie aktywowane.

Patrz rozdział „Usuwanie problemów / Kody błędów”.

4.4 Przycisk szybkiego nagrzewania

 
 
 

Nacisnąć przycisk szybkiego nagrzewa-
nia.

Pojawią się symbole pompy ciepła i elek-
trycznego ogrzewania awaryjnego/do-
datkowego.

4.4.1 Nagrzewanie szybkie/komfortowe

W normalnym przypadku przyciskiem szybkiego nagrzewania ak-
tywuje się funkcję nagrzewania szybkiego/komfortowego, za po-
mocą której można pokryć nieplanowe, wysokie zapotrzebowanie 
ciepłej wody bez zmiany podstawowych parametrów urządzenia.

Jeśli nagrzewanie szybkie/komfortowe zostało aktywowane 
ręcznie poprzez naciśnięcie przycisku, niezależnie od ustawio-
nej temperatury zadanej, pompa ciepła i elektryczne ogrzewanie 
awaryjne/dodatkowe zostają uruchomione jednorazowo i rów-
nolegle pracują, aż temperatura ciepłej wody w zasobniku osią-
gnie wartość 65 °C. W celu obniżenia zużycia energii elektrycz-
ne ogrzewanie awaryjne/dodatkowe wyłącza się wcześniej, po 
osiągnięciu temperatury 65 °C w górnej części zasobnika (szybkie 
nagrzewanie).

Nagrzewanie szybkie/komfortowe pozostaje aktywne do momen-
tu, aż w całej objętości zasobnika wody użytkowej uzyskamy tem-
peraturę 65 °C (nagrzewanie komfortowe). Następnie urządzenie 
automatycznie powraca do wcześniej ustawionych parametrów.
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Wskazówka
Symbole elektrycznego ogrzewania awaryjnego/dodatko-
wego i pompy ciepła wyświetlane są aż do momentu za-
kończenia funkcji nagrzewania szybkiego/komfortowego. 
Symbol elektrycznego ogrzewania awaryjnego/dodat-
kowego prezentowany jest w przypadku nagrzewania 
szybkiego/komfortowego do momentu, aż pompa ciepła 
nagrzeje cały zasobnik do 65 °C i funkcja zostanie za-
kończona. Elektryczne ogrzewanie awaryjne/dodatkowe 
wyłącza się jednak już w momencie osiągnięcia 65 °C 
w górnej części zasobnika. 

Wskazówka
Jeśli nagrzewanie szybkie/komfortowe zostanie aktywo-
wane przypadkowo, funkcję tę można przerwać poprzez 
obniżenie temperatury zadanej.

Przytrzymać wciśnięty przycisk „Minus” tak długo, 
aż usłyszymy kliknięcie spowodowane wyłączeniem 
pompy ciepła i elektrycznego ogrzewania awaryj-
nego/dodatkowego. W tym momencie temperatura 
zadana powróci również do wartości, która była 
ustawiona przed aktywacją nagrzewania szybkiego/
komfortowego.

4.4.2 Tryb grzania awaryjnego

Jeśli urządzenie jest uszkodzone, można uruchomić elektryczne 
ogrzewanie awaryjne/dodatkowe w ramach trybu grzania awa-
ryjnego.

Jeśli po sygnale żądania grzania ciepłej wody przez 6 godzin po-
miar temperatury nie wykaże wzrostu (24 przedziałów czasowych 
po 15 minut, w których wzrost temperatury jest każdorazowo < 
0,25 °C), sprężarka zostanie wyłączona. Na wyświetlaczu miga 
symbol „Serwis/błąd” i kod błędu wskazuje, że urządzenie nie 
podgrzewa wody.

W takim przypadku poprzez naciśnięcie przycisku szybkiego na-
grzewania można aktywować tryb grzania awaryjnego. Po naci-
śnięciu przycisku szybkiego nagrzewania prezentowany kod błędu 
zwiększa się o wartość 256, ponieważ kody błędów sumują się 
(patrz tabela kodów błędów w rozdziale „Usuwanie problemów”). 
Symbol „Serwis/błąd” nadal miga. Aktywuje się elektryczne 
ogrzewanie awaryjne/dodatkowe.

Aktualna temperatura zadana (temperatura zadana 1 lub tempe-
ratura zadana 2) zostaje zignorowana. W trybie awaryjnym urzą-
dzenie pracuje według nastawionej stałej temperatury zadanej 
wynoszącej 40 °C. Po jednorazowej aktywacji funkcji za pomocą 
przycisku szybkiego nagrzewania funkcja ta jest aktywna przez 
7 dni.

Po 7 dniach pracy w trybie grzania awaryjnego elektryczne ogrze-
wanie awaryjne/dodatkowe zostaje zdezaktywowane. Prezento-
wany na wyświetlaczu kod błędu zmniejsza się o wartość 256.

Jeśli podczas trwania 7 dniowego trybu grzania awaryjnego po-
nownie naciśniemy przycisk szybkiego nagrzewania, czas działa-
nia siedmiodniowego trybu grzania awaryjnego rozpoczyna się 
od nowa.

Jeśli siedmiodniowy czas działania trybu grzania awaryjnego upły-
nął, poprzez naciśnięcie przycisku szybkiego nagrzewania można 
ponownie uruchomić tryb awaryjny na czas działania wynoszący 
siedem dni.

Naciśnięcie przycisku szybkiego nagrzewania aktywuje tryb grza-
nia awaryjnego tylko wtedy, gdy wcześniej wystąpił błąd o ko-
dzie błędu 8. Przy normalnej eksploatacji naciśnięcie przycisku 
szybkiego nagrzewania powoduje tylko jednorazowe nagrzanie 
zasobnika wody użytkowej.

Po przerwie w zasilaniu tryb grzania awaryjnego nie jest już ak-
tywny. Nastąpi ponowna próba grzania za pomocą pompy ciepła. 
Kod błędu 8 pojawia się dopiero po 6 godzinach. Dopiero wtedy 
tryb grzania awaryjnego można ponownie ręcznie aktywować 
przyciskiem szybkiego nagrzewania.

4.5 Wyłączenie awaryjne

W razie wystąpienia sytuacji awaryjnej wykonać następujące 
czynności:

Odłączyć napięcie zasilania poprzez wyciągniecie wtyczki 
sieciowej lub poprzez wyłączenie bezpiecznika.

Zamknąć dopływ zimnej wody.

Niezwłocznie poinformować specjalistę, ponieważ urzą-
dzenie przy braku napięcia zasilania nie jest zabezpieczone 
przed korozją zasobnika.

5. Konserwacja i pielęgnacja

OSTRZEŻENIE porażenie prądem elektrycznym
Wyczyścić urządzenie tylko z zewnątrz.
Nie otwierać urządzenia.
Nie wkładać żadnych przedmiotów do wnętrza urządze-
nia przez kratkę.
Nie spryskiwać urządzenia wodą.
Nie pryskać wody do wnętrza urządzenia.

!
OSTRZEŻENIE obrażenia ciała
Prace konserwacyjne, jak np. kontrola zabezpieczeń 
elektrycznych, mogą być wykonywane wyłącznie przez 
specjalistę.

jklmlnop qrst-

dzenia

Obudowa 
 
 

Do pielęgnacji elementów obudowy wystarcza wilgot-
na szmatka. Nie wolno używać środków czyszczących 
o właściwościach żrących lub zawierających rozpusz-
czalnik.

Kratki wlotu i wylotu 
powietrza 

Kratki wlotu i wylotu powietrza czyścić co pół roku. 
Pajęczyny lub inne zanieczyszczenia mogą negatyw-
nie wpłynąć na dopływ powietrza do urządzenia.

Zasobnik wody użyt-
kowej 
 
 
 
 

Zasobnik wody użytkowej jest wyposażony w bezob-
sługową anodę z zasilaniem zewnętrznym służącą 
do ochrony przed korozją. Aby anoda z zasilaniem 
zewnętrznym mogła zabezpieczać zasobnik wody 
użytkowej, urządzenie nie może zostać odłączone od 
napięcia, dopóki jest napełnione wodą. W przeciw-
nym przypadku zachodzi ryzyko korozji.

Elektryczne ogrzewa-
nie awaryjne/dodat-
kowe 

Od czasu do czasu należy zlecić odwapnienie elek-
trycznego ogrzewania awaryjnego/dodatkowego. 
Wydłuża to żywotność elektrycznego ogrzewania 
awaryjnego/dodatkowego.

Urządzenie Należy regularnie zlecać specjaliście kontrolę grupy 
zabezpieczającej i parownika.

Odpływ kondensatu 
 

Odkręcić kolanko odpływu kondensatu. Sprawdzić 
odpływ kondensatu pod kątem drożności i usunąć 
ewentualne zanieczyszczenia.
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6. Usuwanie problemów
wxyz{|} Przyczyna

Ciepła woda nie 
jest przygotowy-
wana.

Do urządzenia nie jest do-
prowadzane napięcie. 

Sprawdzić, czy urządzenie 
jest podłączone do napięcia 
zasilania.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zadziałał bezpiecznik 
w instalacji domowej. 
 
 
 
 
 
 
 

Sprawdzić, czy zadziałały bez-
pieczniki w instalacji domo-
wej. Ew. odłączyć urządzenie 
od napięcia zasilania i z po-
wrotem włączyć bezpieczniki. 
Jeśli po włączeniu napięcia 
zasilania nastąpi ponowne 
zadziałanie bezpiecznika, 
należy skontaktować się ze 
specjalistą.

 
 
 
 

W urządzeniu zapchany 
jest wlot lub wylot po-
wietrza. 
 

Sprawdzić kratki wlotu 
i wylotu powietrza i usunąć 
ewentualne zanieczyszczenia 
(patrz rozdział „Konserwacja 
i pielęgnacja”).

 
 
 
 
 
 

Temperatura otoczenia 
przekracza górną granicę 
stosowania (patrz rozdział 
„Dane techniczne / Tabela 
danych”). Zadziałało 
urządzenie zabezpiecza-
jące i nastąpiło automa-
tyczne wyłączenie całego 
urządzenia.

Zaczekać, aż urządzenie 
ochłodzi się. Jeśli urządzenie 
z powrotem nie włącza się 
samodzielnie, wezwać spe-
cjalistę. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Temperatura otoczenia 
spadła poniżej dolnej 
granicy stosowania (patrz 
rozdział „Dane techniczne 
/ Tabela danych”). Parow-
nik będzie przez jakiś czas 
odmrażany.

Zaczekać, aż urządzenie z po-
wrotem samodzielnie załączy 
się. 
 
 
 

Urządzenie nie na-
grzewa zasobnika 
wody użytkowej, 
mimo że symbol 
pompy ciepła 
świeci się. 

Jeszcze nie upłynął czas 
blokady sprężarki. Po 
wyłączeniu sprężarki 
zostanie ona ponownie 
załączona dopiero po 
upływie 20-minutowego 
czasu blokady. 

 
 
 
 
 
 

Z zaworu bezpie-
czeństwa w ruro-
ciągu doprowadza-
jącym wody zimnej 
kapie. 

Urządzenie znajduje się 
pod ciśnieniem instalacji 
wodnej. Podczas ogrze-
wania z zaworu bezpie-
czeństwa może kapać 
woda. 

Jeżeli woda będzie nadal 
kapać po zakończeniu nagrze-
wania, należy poinformować 
specjalistę. 
 

Z odpływu kon-
densatu kapie. 
 
 

Temperatura powierzchni 
parownika jest niższa niż 
temperatura punktu rosy 
powietrza otoczenia. Po-
wstaje kondensat.

Ilość kondensatu zależy od 
wilgotności powietrza. 
 
 

Temperatura po-
mieszczenia zbyt 
mocno spadła. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ze względu na eksploatację 
urządzenia temperatura 
pomieszczenia może spaść 
o 1–3 °C. Jeśli temperatura po-
mieszczenia spadnie o więcej 
niż 5 °C, sprawdzić, czy wiel-
kość pomieszczenia jest odpo-
wiednia (patrz rozdział „Dane 
techniczne / Tabela danych”). 
Problem można rozwiązać, 
zwiększając kubaturę poprzez 
otwarcie drzwi do innego po-
mieszczenia.

~������ Przyczyna

Symbol „Serwis/
błąd” świeci się na 
stałe. 
 
 
 
 
 
 

Patrz rozdział „Kod 
błędu”. 
 
 
 
 
 
 
 

Powiadomić specjalistę. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Symbol Serwis/
Błąd pulsuje, woda 
nie jest podgrze-
wana. 
 
 
 
 
 
 

Patrz rozdział „Kod 
błędu”. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Koniecznie powiadomić spe-
cjalistę. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Symbol „Pompa 
ciepła” świeci się, 
ale sprężarka nie 
działa. Wentylator 
jest uruchomiony. 

Urządzenie znajduje się w 
trybie rozmrażania. 
 
 

Nie jest wymagane żadne 
działanie.  
 
 

Symbol „Pompa 
ciepła” miga. 
 
 
 
 
 

Zostało zgłoszone zapo-
trzebowanie na ciepło, 
lecz sprężarka jest zablo-
kowana. 
 
 
 

Nie jest wymagane żadne 
działanie. Sprężarka włączy 
się samoczynnie po upływie 
czasu blokady. Czas blokady 
sprężarki trwa 20 minut po 
wyłączeniu sprężarki. Miganie 
symbolu wyłącza się automa-
tycznie.

Symbol „elektrycz-
ne ogrzewanie 
awaryjne/dodatko-
we” miga. 
 
 
 
 
 
 
 

Podczas szybkiego na-
grzewania regulator 
temperatury wyłączył 
„elektryczne ogrzewanie 
awaryjne/dodatkowe”. 
 
 
 
 
 
 

Nie jest wymagane żadne 
działanie. Urządzenie konty-
nuuje szybkie nagrzewanie 
za pomocą pompy ciepła. 
Miganie symbolu wyłącza 
się, gdy regulator ponownie 
zatwierdzi „elektryczne ogrze-
wanie awaryjne/dodatkowe”. 
Symbol gaśnie, gdy w całym 
zasobniku wody użytkowej zo-
stanie osiągnięta temperatura 
zadania wynosząca 65 °C.
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Jeśli na wyświetlaczu symbol „Serwis/błąd” świeci się na stałe 
lub miga, można wyświetlić kod błędu.

Wciskać przycisk menu tak długo, aż po 
temperaturze zadanej 2 pojawi się kod 
błędu.

Pojawił się kod błędu.

��� Symbol 

Serwis/

0  Brak błędu  

2 
 
 
 
 
 

Świeci się 
na stałe 
 
 
 
 

Uszkodzony czujnik górny. 
Wskazanie temperatury rzeczy-
wistej przełącza się na czujnik 
całkujący. Urządzenie nagrze-
wa dalej. Wyświetlona objętość 
wody zmieszanej jest zawsze 
niższa niż 10 litrów.

  
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 

Świeci się 
na stałe 
 
 
 
 
 

Uszkodzony czujnik całkujący. 
W razie uszkodzenia czujnika 
całkującego zostanie on usta-
wiony na wartość czujnika 
górnego, a objętość wody 
zmieszanej zostanie obliczona 
na podstawie tej wartości. 
Urządzenie nagrzewa dalej.

 
 
 
 
 
 
 

6 
 

Miga 
 

Czujnik górny i czujnik całkują-
cy są uszkodzone. Urządzenie 
już nie nagrzewa.

  
 

8 
 
 
 
 

Miga 
 
 
 
 

Mimo wymogu przez 13 go-
dzin nie nastąpił żaden proces 
nagrzewania zasobnika wody 
użytkowej. 
 

Tymczasowo można 
nadal korzystać z urzą-
dzenia, aktywując tryb 
grzania awaryjnego. 
Patrz rozdział „Tryb 
grzania awaryjnego”.

16 
 
 
 
 
 

Świeci się 
na stałe 
 
 
 
 

Zwarcie anody ochronnej / 
anoda ochronna uszkodzona 
 
 
 
 

Niezwłocznie poin-
formować specjalistę, 
ponieważ w przypadku 
uszkodzenia anody 
ochronnej urządzenie 
nie jest zabezpieczone 
przed korozją.

32 
 
 

Miga 
 
 

Urządzenie używane jest z pu-
stym zasobnikiem wody lub 
urządzenie nie nagrzewa. 

Napełnić zasobnik 
wodą. Kod błędu znika, 
a urządzenie rozpoczyna 
pracę.

  
 

  
 

Przerwano dopływ prądu do 
anody. Urządzenie nie grzeje. 

Specjalista musi spraw-
dzić anodę ochronną 
oraz okablowanie.

128 
 
 
 

Świeci się 
na stałe 
 
 

Brak komunikacji pomiędzy 
elementem obsługowym 
a układem sterowania. Dotych-
czasowe zadane parametry są 
aktywne.

  
 
 
 

256 
 
 

Miga 
 
 

Ręcznie aktywowany tryb 
grzania awaryjnego (aktywne 
tylko elektryczne ogrzewanie 
awaryjne/dodatkowe)

Patrz rozdział „Opis 
urządzenia / Tryb grza-
nia awaryjnego”. 

Jeśli wystąpi kilka błędów, kody błędów sumują się.

Przykład: na wyświetlaczu pojawił się kod błędu 6 (= 2+4), jeśli 
uszkodzony jest czujnik górny i całkujący.

Przypadki stosowania trybu grzania awaryjnego

Jeśli urządzenie pokazuje kod błędu 8, można ręcznie aktywować 
tryb grzania awaryjnego. Jeśli wcześniej wystąpił inny błąd, który 
nie spowodował wyłączenia urządzenia, na wyświetlaczu może 
pojawić się kod błędu stanowiący sumę kilku błędów.

Poniżej wymieniono kody błędów, przy których można włączyć 
tryb grzania awaryjnego.

��� ����� �� ���������
8 8

10 Kod błędu 8 + kod błędu 2 

12 8+4

24 8+16

26 8+2+16

28 8+4+16

138 8+2+128

140 8+4+128

152 8+16+128

154 8+2+16+128

156 8+4+16+128

W trakcie trybu grzania awaryjnego prezentowany kod błędu jest 
zwiększony o wartość 256.

Kontakt ze specjalistą

Jeśli nie można usunąć przyczyny usterki, należy wezwać 
specjalistę. W celu usprawnienia i przyspieszenia pomocy 
należy podać numer urządzenia z tabliczki znamionowej 
(000000-0000-000000). Tabliczka znamionowa znajduje się 
z lewej strony nad przyłączem „Wylot ciepłej wody”.

Przykładowa tabliczka znamionowa

0
0
0
0
0
0
-0
0
0
0
-0
0
0
0
0
0

)*
***
*,+
,+ 

1

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

Q Numer na tabliczce znamionowej
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INSTALACJA  

INSTALACJA

£� Bezpieczeństwo
Instalacja, uruchomienie, jak również konserwacja i naprawa 
urządzenia mogą być wykonane wyłącznie przez specjalistę.

7.1 Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Producent zapewnia prawidłowe działanie i bezpieczeństwo eks-
ploatacji tylko w przypadku stosowania oryginalnego wyposażenia 
dodatkowego przeznaczonego do tego urządzenia oraz oryginal-
nych części zamiennych.

7.2 Przepisy, normy i wymogi

Wskazówka
Należy przestrzegać wszystkich krajowych i miejscowych 
przepisów oraz wymogów.

Przestrzegać informacji podanych na tabliczce znamionowej urzą-
dzenia i w rozdziale „Dane techniczne”.

8. Opis urządzenia
W górnej części urządzenia znajduje się agregat pompy ciepła. 
W dolnej części urządzenia znajduje się zasobnik wody użytkowej.

8.1 Zakres dostawy

Do urządzenia dołączone są następujące elementy:

 - Kolanko odpływu kondensatu

 - 2 króćce rurowe z nakrętką z tworzywa sztucznego i uszczel-
ką do przyłączy „Zimna woda zasilanie” i „Wylot ciepłej 
wody”.

8.2 Wymagane wyposażenie dodatkowe

W zależności od ciśnienia wody wodociągowej należy zastoso-
wać odpowiednie grupy zabezpieczające posiadające odpowiednie 
certyfikaty i zabezpieczające urządzenie przed niedopuszczalnym 
ciśnieniem.

8.3 Pozostałe wyposażenie dodatkowe

- Pompa kondensatu (jeśli kondensat nie może być odprowadzany 
poprzez naturalny spadek)

8.4 Użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem

Czynności niedozwolone:

 - eksploatacja urządzenia z otwartą obudową

 - napełnianie innym czynnikiem chłodniczym niż podany 
w rozdziale „Dane techniczne / Tabela danych”

Przestrzegać listy wymogów dotyczących miejsca i sposobu usta-
wienia urządzenia (patrz rozdział „Miejsce montażu”).

9. Przygotowanie

9.1 Transport

!
OSTROŻNIE obrażenia ciała

Uwzględnić masę urządzenia.
Do transportu urządzenia stosować odpowiednie 
środki pomocnicze (np. wózek ręczny, paleciak) oraz 
zaangażować odpowiednią liczbę osób. 

!
Szkody materialne
Urządzenie charakteryzuje się wysoko umiejscowionym 
środkiem ciężkości i niewielkim momentem wywracają-
cym (tzn. łatwo przewraca się).

Zabezpieczyć urządzenie przed wywróceniem.
Ustawiać urządzenie wyłączenie na równym podło-
żu.

!
Szkody materialne
Obudowa urządzenia nie jest zaprojektowana do przej-
mowania większych sił. Nieprawidłowy transport może 
stać się przyczyną powstania kosztownych szkód mate-
rialnych.

Należy przestrzegać wskazówek na opakowaniu.
Opakowanie należy usunąć dopiero tuż przed montażem.

Nie rozpakowywać urządzenia aż do przeniesienia na miejsce 
montażu.

Pozostawić urządzenie w opakowaniu i na palecie. Umożliwia to 
chwilowy (trwający przez krótki czas) transport urządzenia w po-
zycji poziomej oraz możliwość wygodnego chwycenia go w celu 
przeniesienia.

Transport za pomocą pojazdu

!
Szkody materialne
Urządzenie z zasady musi być składowane i transporto-
wane w pozycji pionowej.

Urządzenie można transportować w pozycji poziomej przez krótki 
czas po asfaltowych drogach na maksymalną odległość 160 km. 
Nie wolno dopuszczać do silnych wstrząsów.

!
Szkody materialne
W przypadku transportu w pozycji poziomej urządzenie 
wolno układać tylko na zakreskowaną stronę opakowania 
kartonowego.
Urządzenie może leżeć w pozycji poziomej maksymalnie 
przez 24 godziny.
Jeśli urządzenie było transportowane w pozycji leżącej, 
przed uruchomieniem musi zostać ustawione w pozycji 
pionowej na co najmniej jedną godzinę.

Należy przestrzegać wskazówek na opakowaniu.
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Q Uchwyty

Transport z pojazdu na miejsce ustawienia

Opakowanie kartonowe posiada wzmocnione elementy umożli-
wiające chwycenie (uchwyty) w górnej części urządzenia. W celu 
przetransportowania na miejsce ustawienia można chwycić urzą-
dzenie za te uchwyty oraz za paletę znajdującą się u dołu urządze-
nia. Uwzględnić masę urządzenia i zapewnić odpowiednią liczbę 
osób do transportu.

9.2 Przechowywanie

Jeśli konieczne jest przechowanie urządzenia przed montażem 
przez dłuższy czas, przestrzegać następujących wskazówek:

 - Przechowywać urządzenie wyłącznie w pozycji pionowej. 
Urządzenia nie wolno przechowywać w pozycji poziomej.

 - Przechowywać urządzenie w suchym miejscu, jak najmniej 
zanieczyszczonym pyłem.

 - Nie dopuszczać do kontaktu urządzenia z substancjami 
agresywnymi.

 - Chronić urządzenie przed wstrząsami lub wibracjami.

9.3 Miejsce montażu

Urządzenie nie jest dopuszczone do ustawienia na zewnątrz bu-
dynku.

Inne wymogi dotyczące miejsca ustawienia i sposobu ustawienia 
urządzenia, których nieprzestrzeganie grozi uszkodzeniem urzą-
dzenia: 

 - W miejscu montażu nie mogą znajdować się żadne zapalne, 
łatwopalne gazy ani substancje. Miejsce to nie może być 
również narażone na silne zapylenie.

 - Pomieszczenie musi być zabezpieczone przed mrozem.

 - Temperatura zasysania urządzenia musi mieć wartość znaj-
dującą się w dopuszczalnych granicach stosowania (patrz 
rozdział „Dane techniczne / Tabela danych”).

 - W miejscu ustawienia dostępne musi być poziome i odpo-
wiednio nośne podłoże. Uwzględnić masę urządzenia przy 
napełnionym zasobniku wody użytkowej (patrz „Dane tech-
niczne / Tabela danych”). Jeśli podłoże nie jest nośne, zacho-
dzi niebezpieczeństwo zawalenia się. Jeśli urządzenie nie jest 
odpowiednio wypoziomowane, zachodzi niebezpieczeństwo 
uszkodzenia urządzenia.

 - Wielkość pomieszczenia musi odpowiadać granicom stoso-
wania urządzenia (patrz rozdział „Dane techniczne / Tabela 
danych”).

 - Przestrzegać bezpiecznych odległości i stref ochronnych.

 - Dostępna musi być wystarczająca przestrzeń na prace mon-
tażowe, konserwacyjne i naprawy. Zachowane muszą być 
wymagane odległości minimalne (patrz rozdział „Przygoto-
wania / Ustawianie urządzenia”).

 - Eksploatacja innych urządzeń w miejscu ustawienia nie może 
być zakłócona.

 - Aby instalacja hydrauliczna była jak najkrótsza, zalecamy za-
instalowanie urządzenia w pobliżu kuchni lub łazienki.

 - Aby uniknąć niewygody spowodowanej odgłosami eksplo-
atacyjnymi, nie należy instalować urządzenia w pobliżu 
sypialni.

Nie dopuszcza się montażu w następujących miejscach, ponieważ 
urządzenie może ulec uszkodzeniu:

 - miejsca o zaolejonym lub zatłuszczonym powietrzu

 - otoczenie o zasolonym powietrzu

 - otoczenie z wodami termalnymi

 - otoczenie maszyn wysokiej częstotliwości

 - miejsca z atmosferą zawierającą amoniak (np. oczyszczalnie 
ścieków)

 - miejsca z atmosferą zawierającą chlor (np. baseny)

 - ogólnie miejsca z atmosferą silnie obciążoną np. pyłem lub 
z atmosferą agresywną

Wskazówka
Podane parametry mocy urządzenia zostały wyliczone 
zgodnie z normą przy temperaturze powietrza wlotowego 
15 °C. Poniżej 15 °C wydajność urządzenia jest niższa.

Wskazówka
Można poprawić efektywność urządzenia poprzez wyko-
rzystanie ciepła odpadowego innych urządzeń, np. kotła 
grzewczego, suszarki lub zamrażarki, do nagrzewania 
zasobnika wody użytkowej.

Emisja hałasu

Emisja hałasu jest wyższa po stronie wlotu i wylotu powietrza niż 
po stronach zamkniętych.

Nie kierować wlotu ani wylotu powietrza na pomieszczenia 
wrażliwe na hałas, np. sypialnię.

Wskazówka
Informacje na temat emisji hałasu można znaleźć w roz-
dziale „Dane techniczne / Tabela danych”.
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Przygotowanie

9.4 Ustawianie urządzenia
Ostrożnie otworzyć opakowanie w obszarze klamer opako-
wania kartonowego.

)*
***
*,e
¦§¦

1

Q Klamry opakowania kartonowego

Urządzenie jest przymocowane do palety za pomocą metalowych 
łączników ze śrubami. Metalowe łączniki są zahaczone o nóżki 
urządzenia znajdujące się pod dolną płytą urządzenia.

1. 2.

)*
***
*,e
¦§ª

1

Q Śruba mocująca metalowe łączniki

Wykręcić śruby mocujące metalowych łączników z palety.

Wsunąć metalowe łączniki nieco w kierunku środka zasobni-
ka, aby odhaczyć je z nóżek urządzenia.

Wyciągnąć metalowe łączniki spod urządzenia.

!
Szkody materialne
Należy mieć na uwadze środek ciężkości i masę urzą-
dzenia.

Lekko przechylić urządzenie i ostrożnie zsunąć je z palety.

Ustawić urządzenie na miejsce docelowego montażu.

Odstępy minimalne

)*
***
* *
¦ª ,

Należy zachować odstępy minimalne.

!
Szkody materialne
Aby uniknąć uszkodzeń urządzenia, musi ono stać pio-
nowo.
Urządzenie posiada nóżki z regulacją wysokości.

Za pomocą tych nóżek z regulacją wysokości należy 
wypoziomować urządzenie.

)*
***
*,e
ª *f
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10. Montaż

!
OSTRZEŻENIE obrażenia ciała
Nieprawidłowy montaż może prowadzić do ciężkich ob-
rażeń osób lub szkód rzeczowych.
Przed rozpoczęciem prac zapewnić wystarczającą prze-
strzeń montażową.
Ostrożnie obchodzić się z elementami posiadającymi 
ostre krawędzie. 

10.1 Przyłącze wody

!
Szkody materialne
Wszystkie prace instalacyjne w zakresie podłączania 
wody należy wykonywać zgodnie z przepisami.

W przypadku instalacji rur metalowych dopuszczone są następu-
jące połączenia materiałowe:

¬®¯° ±²³° ´°µ¶°¯·
Rura miedziana Rura miedziana

Rura stalowa rura stalowa lub rura miedziana

Przed podłączeniem urządzenia dokładnie przepłukać system 
rur. Ciała obce, takie jak opiłki spawalnicze, rdza, piasek czy 
materiał uszczelniający, negatywnie wpływają na bezpie-
czeństwo pracy urządzenia.

!
Szkody materialne
Przyłącze wody w celu zabezpieczenia przyłączy przed 
korozją musi być uszczelnione płasko. Uszczelnianie przy-
łączy konopiami jest niedopuszczalne.
Zawarte w zakresie dostawy nakrętki z tworzywa sztucz-
nego służą do wyizolowania i zapobiegania katodowemu 
powstawaniu kamienia przy silnie przewodzącej wodzie.

!
Szkody materialne
Zbyt wysoki moment dokręcania może zniszczyć nakręt-
ki z tworzywa sztucznego. W takim przypadku zachodzi 
ryzyko uszkodzenia urządzenia.
W przypadku zawartych w zakresie dostawy uszczelek 
moment dokręcania nie może przekraczać 25 Nm. Nie 
wolno przekraczać dopuszczalnej wartości momentu 
dokręcającego.

Podłączyć zawarte w zakresie dostawy rury miedziane, przy 
wykorzystaniu dołączonych uszczelek i złączek z tworzywa 
sztucznego, do przyłączy „Zimna woda zasilanie” i „Wylot 
ciepłej wody”.

Sprawdzić szczelność połączenia uszczelek i nakrętek z two-
rzywa sztucznego.

Zawór bezpieczeństwa

Urządzenie jest zamkniętym, ciśnieniowym ogrzewaczem wody 
użytkowej. Urządzenie musi zostać wyposażone w zawór bez-
pieczeństwa.

Zainstalować, posiadający odpowiednie dopuszczenia, zawór 
bezpieczeństwa na rurociągu doprowadzającym wody zim-
nej. Ciśnienie zadziałania zaworu bezpieczeństwa musi być 
niższe lub równe dopuszczalnemu nadciśnieniu roboczemu 
zasobnika wody użytkowej.

Zawór bezpieczeństwa chroni urządzenie przed niedopuszczal-
nym przekroczeniem ciśnienia. Średnica rurociągu dolotowego 
nie może być większa niż średnica zaworu bezpieczeństwa.

Należy dopilnować, aby nadmiar wody wypływający z zawo-
ru bezpieczeństwa mógł spływać do odpływu, np. do kratki 
ściekowej.

Odpływ nie może posiadać możliwości odcięcia.

Należy zastosować przewód odpływowy o takich wymiarach, 
które pozwolą na swobodny odpływ wody przy całkowicie 
otwartym zaworze bezpieczeństwa.

Należy zapewnić, aby rura odpływowa zaworu bezpieczeń-
stwa była otwarta do atmosfery.

Zamontować przewód odpływowy grupy zabezpieczającej 
przy zachowaniu stałego nachylenia w pomieszczeniu wol-
nym od mrozu.

Zawór redukcyjny ciśnienia

Maksymalne ciśnienie w rurociągu doprowadzającym wody zimnej 
musi być przynajmniej o 20 % niższe niż ciśnienie otwarcia zaworu 
bezpieczeństwa. W przypadku wyższego ciśnienia w przewodzie 
doprowadzającym wody zimnej należy zainstalować zawór re-
dukcyjny ciśnienia.

Zawór spustowy

Zainstalować odpowiedni zawór spustowy na najniższym 
punkcie rurociągu doprowadzającego wody zimnej.

Cyrkulacja

Efektywność systemu spada wskutek strat ciepła rurociągu cyrku-
lacyjnego i poboru mocy elektrycznej przez pompę cyrkulacyjną. 
Cyrkulująca w instalacji woda powoduje wymieszanie i ochło-
dzenie wody w zasobniku wody użytkowej. W miarę możliwości 
należy zrezygnować z przewodu cyrkulacji. Jeśli nie jest to moż-
liwe, pompa cyrkulacyjna musi posiadać sterowanie termiczne 
lub czasowe.

Izolacja cieplna

W celu ograniczenia strat ciepła zaizolować rurociągi ciepłej 
wody i cyrkulacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

10.2 Podłączenie zewnętrznej wytwornicy ciepła 
(tylko WWK 300 electronic SOL)

!
Szkody materialne
Również w przypadku podłączenia zewnętrznej wytwor-
nicy ciepła nie wolno odłączać urządzenia od napięcia 
zasilania, ponieważ nie będzie ono w takim przypadku 
chronione przed mrozem i korozją. Także w zimie, gdy 
ogrzewanie wody użytkowej najczęściej odbywa się za 
pomocą zewnętrznej wytwornicy ciepła, nie wolno odłą-
czać napięcia zasilania.
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!
Szkody materialne
Podłączenie zewnętrznej wytwornicy ciepła przy użyciu 
przyłącza „wytwornica ciepła zasilanie” nie może skut-
kować przekroczeniem granic stosowania (patrz rozdział 
„Dane techniczne / Tabela danych”).
Podłączona zewnętrzna wytwornica ciepła nie może być 
sterowana przez urządzenie. Zewnętrzna wytwornica 
ciepła musi być sterowana zewnętrznie. Należy wykluczyć 
przekroczenie w zasobniku maksymalnej dopuszczalnej 
temperatury ciepłej wody podanej w rozdziale „Dane 
techniczne / Tabela danych”

!
Szkody materialne
Wszystkie prace instalacyjne należy wykonywać zgod-
nie z przepisami. W Niemczech podłączenie zewnętrznej 
wytwornicy ciepła musi zostać przeprowadzone zgodnie 
z rozporządzeniem dotyczącym instalacji grzewczej z 
membranowym naczyniem wzbiorczym i zaworem bez-
pieczeństwa pomiędzy zewnętrzną wytwornicą ciepła a 
zasobnikiem wody użytkowej.

Można podłączać wyłącznie zewnętrzną wytwornicę ciepła z prze-
łączaniem priorytetowym ciepłej wody. Należy przy tym rejestro-
wać temperaturę zasobnika przy użyciu elektronicznego czujnika 
temperatury zasilanego napięciem bezpiecznym.

Zasobnik ciepłej wody urządzenia daje możliwość ustawienia czuj-
nika temperatury na dwóch różnych wysokościach w zasobniku. 
Ustawienie tulei czujnika w górnej 1/3 części zasobnika w odróż-
nieniu od dolnej pozycji czujnika umożliwia późniejsze ogrzewanie 
wody użytkowej przez zewnętrzną wytwornicę ciepła. 

10.3 Odpływ kondensatu

Aby odprowadzić powstający kondensat, trzeba zainstalować wąż 
odpływu kondensatu.

Podłączyć zawarte w zakresie dostawy kolanko odpływu kon-
densatu do przyłącza „Odpływ kondensatu”.

Podłączyć wąż odpływu kondensatu do kolanka odpływu 
kondensatu.

!
Szkody materialne
Zapewnić prawidłowy odpływ kondensatu.

Użyć węża odpływu kondensatu, którego średnica 
jest większa niż średnica kolanka odpływu konden-
satu.
Uważać, aby wąż odpływu kondensatu nie został 
załamany.
Ułożyć wąż odpływu kondensatu, zachowując ciągły 
spadek.

Odpływ kondensatu musi mieć połączenie z atmosferą.

W przypadku niewystarczającego spadku, użyć odpowiedniej 
pompy kondensatu. Uwzględnij warunki na miejscu montażu.

10.4 Podłączenie elektryczne

OSTRZEŻENIE porażenie prądem elektrycznym
Wszystkie elektryczne prace przyłączeniowe i insta-
lacyjne wykonywać zgodnie z przepisami krajowymi i 
lokalnymi.

OSTRZEŻENIE porażenie prądem elektrycznym
W przypadku stałego podłączenia urządzenia do napięcia 
zasilania należy zapewnić możliwość odłączania wszyst-
kich biegunów urządzenia od przyłącza sieciowego za 
pomocą odpowiedniego osprzętu elektrycznego z prze-
rwą biegunową bezpieczną wynoszącą przynajmniej 3 
mm. Do tego celu można zastosować styczniki, wyłącz-
niki nadmiarowo-prądowe lub bezpieczniki.

OSTRZEŻENIE porażenie prądem elektrycznym
Należy przestrzegać środków ostrożności przed zbyt 
wysokim napięciem dotykowym.

OSTRZEŻENIE porażenie prądem elektrycznym
W razie kontaktu z elementami przewodzącymi prąd za-
chodzi śmiertelne niebezpieczeństwo. Przed przystąpie-
niem do prac przy skrzynce rozdzielczej odłączyć urzą-
dzenie od źródła zasilania. Zagwarantować, że podczas 
wykonywania prac, nikt nie włączy napięcia. 

OSTRZEŻENIE porażenie prądem elektrycznym
Nieprawidłowe uziemienie może prowadzić do porażenia 
prądem elektrycznym. Upewnij się, że urządzenie jest 
uziemione zgodnie z przepisami krajowymi i lokalnymi.

OSTRZEŻENIE porażenie prądem elektrycznym
Wymiana uszkodzonego elektrycznego przewodu przy-
łączeniowego może być wykonana wyłącznie przez 
specjalistę posiadającego odpowiednie uprawnienia 
oraz przy użyciu oryginalnej części zamiennej (rodzaj 
przyłącza X).

!
Szkody materialne
Podane napięcie musi być zgodne z napięciem siecio-
wym. Zwrócić uwagę na treść tabliczki znamionowej.

!
Szkody materialne
Urządzenia nie wolno podłączać do napięcia zasilania 
przed napełnieniem zasobnika wody użytkowej.

Urządzenie dostarczane jest z sieciowym przewodem przyłącze-
niowym z wtyczką sieciową.

10.4.1 Standardowe przyłącze bez zewnętrznego nadajnika 
sygnałów

X0

PE

PE

N

N

L

L

2

1 )*
***
*,e
eª¦
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10.4.2 Wariant przyłącza z zewnętrznym nadajnikiem 
sygnałów

Do zacisku X0/2 można podłączyć zewnętrzny nadajnik sygnałów, 
który umożliwia aktywowanie osobnej temperatury zadanej cie-
płej wody (temperatura zadana 2).

Fabrycznie zacisk X0/2 nie jest aktywny. Jeśli zacisk ten zostanie 
zasilony napięciem 230 V, urządzenie aktywuje temperaturę za-
daną 2.

Temperatura zadana 2 po jednorazowej aktywacji (długość sygna-
łu co najmniej 1 minuta) obowiązuje przez przynajmniej 20 minut 
i jest parametrem nadrzędnym dla temperatury zadanej 1.

OSTRZEŻENIE porażenie prądem elektrycznym
Jeśli do przyłącza X0/2 podłączony ma być sygnał 230 V 
zewnętrznego nadajnika sygnałów, urządzenia z zain-
stalowanym fabrycznie sieciowym przewodem przyłą-
czeniowym i wtyczką z uziemieniem nie wolno podłączać 
do napięcia zasilania.
Urządzenie musi być w takim przypadku podłączone na 
stałe do napięcia zasilania. Nie wolno zamienić miej-
scami L1 i N.

Wskazówka
Nie podłączać zacisku X0/1.

Przykład 1: Sygnał zakładu energetycznego z własną fazą 230 V

X0

1

2

L

L

N

N

PE

PE

L1

L1, L2 oder L3 

N

PE

EVU: )*
***
*,e
+ª§

Przykład 2: sygnał instalacji fotowoltaicznej przez 
przekaźnik zamontowany we własnym zakresie klienta i faza 
wyprowadzona z urządzenia

Wskazówka
Przekaźnik w przemienniku częstotliwości musi spełniać 
następujące wymogi:
 - Bezpotencjałowy zestyk zwierny (240 V AC / 24 V DC, 

1 A)
 - Przestrzeganie wytycznych dotyczących bezpieczeń-

stwa i norm w zakresie zastosowań niskonapięcio-
wych (SELV)

 - Wyjście przełączające musi zostać zaprogramowa-
ne tak, aby przy przekroczeniu lub niespełnieniu 
określonych wartości granicznych (moc na wyjściu 
przemiennika częstotliwości) zestyk zamykał się lub 
otwierał.

U producenta przemiennika częstotliwości należy uzyskać 
informacje, czy produkt spełnia podane kryteria.

X0

1

2

L

L

N

N

PE

PE

L1

N

PE

1 )*
***
*,e
+§ *

1 Inwerter (styk bezpotencjałowy)

Zasilanie prądem z inwertera następuje w centralnym punkcie 
podłączeń elektrycznych (np. w głównej skrzynce bezpieczników).

Przyłącze na bloku zacisków X0

Zdjąć pokrywę urządzenia (patrz rozdział „Konserwacja i 
czyszczenie / Zdejmowanie pokrywy urządzenia”).

)*
***
*,e
ª *,

1

Q Zacisk X0

Przygotować przewody elektryczne do podłączenia na bloku 
zacisków X0 w taki sposób, aby przewody elektryczne koń-
czyły się tulejkami kablowymi przy X0.

Przeprowadzić przewody elektryczne przez zabezpieczenie 
przed wyrwaniem przewodu.

Podłączyć przewody elektryczne do bloku zacisków X0 (patrz 
rozdział „Wariant przyłącza z zewnętrznym nadajnikiem 
sygnałów”).

10.5 Montaż urządzenia

Wskazówka
Po zakończeniu prac z powrotem zamontować pokrywę 
urządzenia. Patrz rozdział „Konserwacja i czyszczenie / 
Montaż pokrywy urządzenia”).
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Uruchomienie

11. Uruchomienie

11.1 Pierwsze uruchomienie

!
Szkody materialne
Urządzenia nie wolno podłączać do napięcia zasilania 
przed napełnieniem zasobnika wody użytkowej.

Wskazówka
Ogranicznik temperatury bezpieczeństwa może zadzia-
łać w temperaturze poniżej -15°C. Na takie temperatury 
urządzenie może być wystawione już podczas przecho-
wywania lub transportu.

Ew. wcisnąć przycisk reset ogranicznika temperatury 
bezpieczeństwa.

Wskazówka
Po przerwie w zasilaniu praca sprężarki jest zablokowana 
przez przynajmniej jedną minutę. Układ elektroniczny 
opóźnia załączenie elektryczne o jedną minutę, w czasie 
której następuje inicjalizacja urządzenia.
Jeśli, z jakiś względów, sprężarka ma być dalej unie-
ruchomiona, można zablokować ją poprzez dodatkowe 
elementy zabezpieczające (klixon i wyłącznik wysokiego 
ciśnienia). Po czasie 1–10 minut blokada ta powinna zo-
stać usunięta.

11.1.1 Napełnianie zasobnika wody użytkowej

Napełnić zasobnik wody użytkowej i odpowietrzyć system rur, 
postępując w następujący sposób:

Zamknąć zawór spustowy.

Otworzyć wszystkie punkty poboru ciepłej wody i zawór od-
cinający w dopływie zimnej wody.

Zamknąć punkty poboru ciepłej wody, jak tylko zacznie wy-
pływać z nich woda.

Sprawdzić zawór bezpieczeństwa, pozostawiając go otwar-
tym tak długo, aż zacznie wypływać woda.

11.1.2 Ustawienia / kontrola działania

W celu kontroli działania ustawić temperaturę zadaną wody 
użytkowej na wartość maksymalną.

Wskazówka
Po przerwie w zasilaniu praca sprężarki jest zablokowana 
przez przynajmniej jedną minutę. Układ elektroniczny 
opóźnia załączenie elektryczne o jedną minutę, w czasie 
której następuje inicjalizacja urządzenia.
Jeśli, z jakiś względów, sprężarka ma być dalej unie-
ruchomiona, można zablokować ją poprzez dodatkowe 
elementy zabezpieczające (klixon i wyłącznik wysokiego 
ciśnienia). Po czasie 1–10 minut blokada ta powinna zo-
stać usunięta.

Omówić z klientem życzenia dotyczące komfortu użytkowania i od-
powiednio ustawić temperaturę zadaną ciepłej wody. Informacje 
dotyczące zapotrzebowania ciepłej wody znajdują się w dyrekty-
wie VDI 2067.

W ramach eksploatacji urządzenia po przeprowadzeniu kontroli 
działania obniżenie temperatury zadanej ciepłej wody pomaga 
obniżyć zużycie energii.

11.1.3 Przekazanie urządzenia

Wyjaśnić użytkownikowi sposób działania urządzenia i zapo-
znać go ze sposobem użytkowania.

Poinformować użytkownika o potencjalnych zagrożeniach, 
zwłaszcza o ryzyku poparzenia.

Poinformować użytkownika o warunkach, jakie mogą wy-
stąpić w pomieszczeniu, w którym zostało zainstalowane 
urządzenie.

Zwrócić użytkownikowi uwagę na to, że podczas procesu na-
grzewania z zaworu bezpieczeństwa może kapać woda.

Niniejszą instrukcję obsługi i instalacji należy przekazać użyt-
kownikowi, aby mógł z niej korzystać w przyszłości.

11.2 Ponowne uruchomienie

Jeśli urządzenie zostanie wyłączone z powodu przerwy w zasi-
laniu, po wznowieniu napięcia zasilania nie są konieczne żadne 
czynności związane z ponownym uruchomieniem. Urządzenie za-
pisało ostatnio ustawione parametry i pracuje według nich dalej.

Jeśli przed przerwą w zasilaniu aktywna była funkcja nagrzewania 
szybkiego/komfortowego, po ponownym włączeniu napięcia zasi-
lania zostanie ona ponownie aktywowana z temperaturą zadaną 
65 °C.

Tryb grzania awaryjnego nie zostanie ponownie wznowiony po 
przerwie w zasilaniu.

Wskazówka
Po przerwie w zasilaniu praca sprężarki jest zablokowana 
przez przynajmniej jedną minutę. Układ elektroniczny 
opóźnia załączenie elektryczne o jedną minutę, w czasie 
której następuje inicjalizacja urządzenia.
Jeśli, z jakiś względów, sprężarka ma być dalej unie-
ruchomiona, można zablokować ją poprzez dodatkowe 
elementy zabezpieczające (klixon i wyłącznik wysokiego 
ciśnienia). Po czasie 1–10 minut blokada ta powinna zo-
stać usunięta.

12. Wyłączenie z eksploatacji

!
Szkody materialne
Po odłączeniu urządzenia od napięcia zasilania nie jest 
ono zabezpieczone przed działaniem mrozu ani przed 
korozją zasobnika.

Urządzenie odłączać od zasilania na dłuższy czas 
tylko wtedy, gdy opróżniony jest również zasobnik 
wody użytkowej.

Jeśli urządzenie ma zostać wyłączone na dłuższy czas, trzeba 
opróżnić zasobnik wody użytkowej. Patrz rozdział „Konserwacja 
- opróżnianie urządzenia”.

Wyłączenie urządzenia jest możliwe tylko poprzez odłączenie na-
pięcia zasilania.

Wyciągnąć wtyczkę sieciową lub odłączyć urządzenie od 
napięcia zasilania za pomocą bezpiecznika w instalacji 
domowej.
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13. Usuwanie usterek

OSTRZEŻENIE przed porażeniem prądem elektrycznym
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac przy urządzeniu 
odłączyć je od napięcia zasilania.

!
Szkody materialne
Po odłączeniu urządzenia od napięcia zasilania nie jest 
ono zabezpieczone przed działaniem mrozu ani przed 
korozją zasobnika.

Urządzenie odłączać od zasilania na dłuższy czas 
tylko wtedy, gdy opróżniony jest również zasobnik 
wody użytkowej.

Do prac wewnątrz urządzenia zdjąć pokrywę urządzenia 
(patrz rozdział „Konserwacja i czyszczenie / Zdejmowanie 
pokrywy urządzenia”).

W razie potrzeby usunąć pierścień obudowy z górnej części 
(patrz rozdział „Konserwacja i czyszczenie / Zdejmowanie 
pierścienia obudowy”).

Wskazówka
Po zakończeniu prac z powrotem zamontować pierścień 
obudowy. Patrz rozdział „Konserwacja i czyszczenie / 
Montaż pierścienia obudowy”).

Wskazówka
Po zakończeniu prac z powrotem zamontować pokrywę 
urządzenia. Patrz rozdział „Konserwacja i czyszczenie / 
Montaż pokrywy urządzenia”).

13.1 Tabela usterek

ÀÁÂÃÄÅÆ Przyczyna

Urządzenie 
wyłącza się 
w nieplano-
wany sposób 
i nie załącza się 
z powrotem. 
 
 
 

Ciśnienie w obiegu czyn-
nika chłodniczego jest 
za wysokie. Ochronny 
ogranicznik ciśnienia 
spowodował wyłączenie. 
Sprężarka została wyłą-
czona. 
 
 

Usunąć przyczynę zwiększone-
go ciśnienia w obiegu czynnika 
chłodniczego.  
Odczekać ok. 5–15 minut, podczas 
gdy urządzenie wykona wyrów-
nanie ciśnień. Zresetować ogra-
nicznik ciśnienia bezpieczeństwa 
(patrz rozdział „Usuwanie usterek 
/ Resetowanie ogranicznika ci-
śnienia bezpieczeństwa”).

 
 
 
 
 
 
 
 

Urządzenie użytkowane 
jest poza granicami sto-
sowania. Temperatura 
otoczenia jest wyższa niż 
dopuszczalna wartość. 
Ochronny ogranicznik 
ciśnienia spowodował 
wyłączenie.  

Zapewnić przestrzeganie granic 
stosowania. 
Odczekać ok. 5–15 minut, podczas 
gdy urządzenie wykona wyrów-
nanie ciśnień. Zresetować ogra-
nicznik ciśnienia bezpieczeństwa 
(patrz rozdział „Usuwanie usterek 
/ Resetowanie ogranicznika ci-
śnienia bezpieczeństwa”).

Sprężarka 
wyłącza się 
w nieplanowa-
ny sposób.

Obciążenie termiczne 
sprężarki zostało prze-
kroczone. Zadziałał wy-
łącznik ochronny silnika.

Usunąć przyczynę zbyt wysokiego 
obciążenia termicznego. Zaczekać, 
aż urządzenie ponownie załączy 
się.

Moc cieplna 
urządzenia 
została zredu-
kowana. 
 

Przyczyną może być zbyt 
mały strumień powietrza 
przepływający przez pa-
rownik. 

Sprawdzić, czy wentylator nie jest 
zanieczyszczony. Sprawdzić, czy 
parownik nie jest zanieczyszczony. 
Upewnić się, że nic nie blokuje 
dopływu ani odpływu powietrza.

Objaśnienie kodu błędu można znaleźć w rozdziale „Usuwanie 
problemów”.

13.2 Resetowanie ogranicznika ciśnienia 
bezpieczeństwa

Ogranicznik ciśnienia bezpieczeństwa przy niedopuszczalnie wy-
sokim ciśnieniu w obiegu czynnika chłodniczego wyłącza sprę-
żarkę. Ogranicznik ciśnienia bezpieczeństwa aktywuje się także, 
jeśli urządzenie użytkowane przy temperaturze otoczenia powyżej 
dopuszczalnej wartości lub regulator temperatury pompy ciepła 
nie zadziałał.

)*
***
*,e
ª *g

1 X

Q Przycisk resetowania ogranicznika ciśnienia bezpieczeństwa
2 Przycisk resetowania ogranicznika temperatury 

bezpieczeństwa

Po usunięciu źródła błędu zresetować ogranicznik ciśnienia 
bezpieczeństwa poprzez naciśnięcie przycisku reset.

13.3 Resetowanie ogranicznika temperatury 
bezpieczeństwa

Ogranicznik temperatury bezpieczeństwa zabezpiecza urządzenie 
przed przegrzaniem. Elektryczne ogrzewanie awaryjne/dodatkowe 
wyłącza się, gdy temperatura wody zasobnika przekroczy 87±5 °C.

Po usunięciu źródła błędu nacisnąć przycisk resetowania ogra-
nicznika temperatury bezpieczeństwa na termostacie prętowym. 
W tym celu trzeba zdjąć pokrywę urządzenia.

13.4 Wyłącznik ochronny silnika

Przy zbyt wysokim obciążeniu termicznym sprężarki, wyłącznik 
ochronny silnika wyłącza sprężarkę.

Usunąć przyczynę.

Wyłącznik ochronny silnika po krótkiej fazie chłodzenia samodziel-
nie z powrotem załącza sprężarkę.
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14. Konserwacja i czyszczenie

OSTRZEŻENIE porażenie prądem elektrycznym
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac przy urządzeniu 
odłączyć je od napięcia zasilania.

14.1 Zdejmowanie pokrywy urządzenia

)*
***
*,+
,  

Odkręcić śrubę (torx) mocującą panel obsługowy i pokrywę 
do urządzenia.

Wysunąć panel obsługowy do góry.

)*
***
*,e
ª * 

Zdjąć panel obsługowy.

Element obsługowy jest podłączony za pomocą przewodu 
elektrycznego do układu elektronicznego urządzenia. W razie 
potrzeby wyciągnąć wtyczkę z tyłu panelu obsługowego, aby 
całkowicie wyjąć panel obsługowy.

Ostrożnie zdjąć pokrywę urządzenia i odłączyć przewód 
uziemiający, który poprowadzony jest ze skrzynki rozdzielczej 
urządzenia do pokrywy.

Wskazówka
Po zakończeniu prac z powrotem zamontować pokrywę 
urządzenia. Patrz rozdział „Konserwacja i czyszczenie / 
Montaż pokrywy urządzenia”).

14.2 Zdejmowanie pierścienia obudowy

Wskazówka
Jeśli nie ma odpowiedniej ilości miejsca na wykonywa-
nie prac w urządzeniu, można zdjąć pierścień obudowy 
znajdujący się w górnej części urządzenia.

)*
***
*,e
ª *,

1

Q Śruby mocujące pierścień obudowy

Pierścień obudowy jest przymocowany za pomocą śrub.

Odkręcić śruby mocujące pierścień obudowy.

Zdemontować kolanko odpływu kondensatu poprzez odkrę-
cenie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara 
i zdjąć rozetkę odpływu kondensatu.

!
Szkody materialne
Na pierścieniu obudowy we wnętrzu urządzenia podłą-
czony jest przewód uziemiający, który trzeba odłączyć, 
aby móc zdemontować pierścień obudowy.

)*
***
*,e
ªge

Pierścień obudowy łączy się na pomocą zaczepu umieszczonego z 
jednej strony pierścienia i wgłębienia na drugim końcu pierścienia 
obudowy.

Aby zdjąć lub przesunąć do dołu pierścień obudowy, rozłą-
czyć go.

Wskazówka
Po zakończeniu prac z powrotem zamontować pierścień 
obudowy. Patrz rozdział „Konserwacja i czyszczenie / 
Montaż pierścienia obudowy”).
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14.3 Czyszczenie parownika

!
OSTRZEŻENIE obrażenia ciała
Parownik składa się z wielu płytek o ostrych krawę-
dziach. Podczas czyszczenia parownika należy zachować 
ostrożność i nosić odzież ochronną, a w szczególności 
rękawice ochronne.

Aby utrzymać stałą, wysoką wydajność urządzenia, należy regu-
larnie sprawdzać parownik pod kątem zanieczyszczeń i w razie 
potrzeby wyczyścić.

Odkręcić śrubę znajdującą się u góry panelu obsługowego, 
którą przymocowana jest pokrywa urządzenia.

Zdjąć panel obsługowy i pokrywę urządzenia.

Ostrożnie wyczyścić płytki parownika. Używać tylko wody 
i miękkiej szczotki. W żadnym przypadku nie wolno używać 
środków czyszczących zawierających kwasy lub zasady.

14.4 Opróżnianie zasobnika

OSTRZEŻENIE poparzenie
Podczas opróżniania zasobnika wody użytkowej może 
wylać się gorąca woda.

Aby opróżnić zasobnik wody użytkowej, np. do wyłączenia z ruchu 
urządzenia, postępować w następujący sposób.

Odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

Zamknąć zawór odcinający w rurociągu doprowadzającym 
wody zimnej.

Zasobnik wody użytkowej opróżnia się poprzez rurociąg dopro-
wadzający wody zimnej.

Otworzyć zawór spustowy zamontowany na rurociągu dopro-
wadzającym wody zimnej (patrz rozdział „Przyłącze wody”). 
Jeśli nie zainstalowano zaworu spustowego, należy odkręcić 
rurociąg doprowadzający wody zimnej na przyłączu „Zimna 
woda zasilanie”.

Aby odpowietrzyć, odkręcić rurociąg ciepłej wody podłączony 
do przyłącza „Wylot ciepłej wody”.

W dolnej części zasobnika wody użytkowej może znajdować się 
jeszcze trochę wody.

14.5 Odkamienianie elektrycznego ogrzewania 
awaryjnego/dodatkowego

Elektryczne ogrzewanie awaryjne/dodatkowe należy odkamieniać 
tylko po zdemontowaniu. Zasobnik wody użytkowej oraz anoda 
ochronna nie mogą być poddane działaniu środków odkamieniają-
cych. Elektryczne ogrzewanie awaryjne/dodatkowe jest wkręcone 
centralnie od góry w zasobnik wody użytkowej urządzenia.

)*
***
*,e
¦§§

1

Q Elektryczne ogrzewanie awaryjne/dodatkowe z anodą 
ochronną

14.6 Anoda ochronna

Kołnierz elektrycznego ogrzewania awaryjnego/dodatkowego jest 
wyposażony w anodę ochronną, która przy włączonym napięciu 
zasilania chroni urządzenie przed korozją. Anoda ochronna jest 
bezobsługową anodą z zasilaniem zewnętrznym.

Jeśli na wyświetlaczu pojawi się kod błędu oznaczający uszko-
dzenie anody ochronnej, należy wykonać następujące czynności:

Zdjąć regulator elektrycznego ogrzewania awaryjnego/
dodatkowego.

Sprawdzić anodę ochronną i jej okablowanie.

Z powrotem zamontować regulator elektrycznego ogrzewa-
nia awaryjnego/dodatkowego.

14.7 Zawory

Aby zapewnić bezpieczeństwo eksploatacji urządzenia, regular-
nie sprawdzać zawory instalacji (zawór bezpieczeństwa, zawór 
redukcyjny ciśnienia, zawór spustowy). Ilość osadów wapiennych 
zależy od jakości lokalnej wody.

Sprawdzić wszystkie zawory instalacji i usunąć osady 
wapienne.

W razie potrzeby wymienić zawory.

Sprawdzić działanie zaworów.
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14.8 Wymiana elektrycznego przewodu 
przyłączeniowego

OSTRZEŻENIE porażenie prądem elektrycznym
Jeśli sieciowy przewód przyłączeniowy jest uszkodzony, 
musi zostać wymieniony na nowy. Sieciowy przewód 
przyłączeniowy może zostać wymieniony jedynie przez 
specjalistę (rodzaj przyłącza X).

14.9 Montaż pierścienia obudowy

OSTRZEŻENIE porażenie prądem elektrycznym
Ponownie podłączyć przewód uziemiający do pier-
ścienia obudowy.

)*
***
*,e
ªge

Zamontować górny pierścień obudowy. Pierścień obudowy 
łączy się na pomocą zaczepu umieszczonego z jednej stro-
ny pierścienia i wgłębienia na drugim końcu pierścienia 
obudowy.

Przykręcić pierścień obudowy.

Zamontować rozetkę odpływu kondensatu i kolanko odpływu 
kondensatu.

14.10 Montaż pokrywy urządzenia

OSTRZEŻENIE porażenie prądem elektrycznym
Ponownie podłączyć przewód uziemiający do po-
krywy urządzenia.

Założyć pokrywę urządzenia.

Podłączyć przewód, który łączy element obsługowy z ukła-
dem elektronicznym urządzenia.

Zamontować panel obsługowy.

Zamocować pokrywę urządzenia i panel obsługowy za po-
mocą śruby znajdującej się u góry panelu obsługowego.
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15. Dane techniczne

15.1 Wymiary i przyłącza

15.1.1 WWK 220 electronic
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  WWK 220 electronic

b01 Przepust na przewody elektryczne    

c01 Zimna woda zasilanie Gwint zewnętrzny  G 1 A

c06 Ciepła woda wyjście Gwint zewnętrzny  G 1 A

c10 Cyrkulacja Gwint zewnętrzny  G 1/2 A

d45 Odpływ kondensatu Gwint zewnętrzny  G 3/4 A

g01 Wlot powietrza    

g02 Wylot powietrza    

i43 Osłona otworu technologicznego    



www.stiebel-eltron.com WWK 220-300 electronic | ÏÐ

 
��
��

INSTALACJA  
Dane techniczne

15.1.2 WWK 300 electronic
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  WWK 300 electronic

b01 Przepust na przewody elektryczne    

c01 Zimna woda zasilanie Gwint zewnętrzny  G 1 A

c06 Ciepła woda wyjście Gwint zewnętrzny  G 1 A

c10 Cyrkulacja Gwint zewnętrzny  G 1/2 A

d45 Odpływ kondensatu Gwint zewnętrzny  G 3/4 A

g01 Wlot powietrza    

g02 Wylot powietrza    

i43 Osłona otworu technologicznego    
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15.1.3 WWK 300 electronic SOL
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  WWK 300 electronic SOL

b01 Przepust na przewody elektryczne    

c01 Zimna woda zasilanie Gwint zewnętrzny  G 1 A

c06 Ciepła woda wyjście Gwint zewnętrzny  G 1 A

c10 Cyrkulacja Gwint zewnętrzny  G 1/2 A

d33 Wytwornica ciepła zasilanie Gwint wewnętrzny  G 1

d34 Wytwornica ciepła powrót Gwint wewnętrzny  G 1

d45 Odpływ kondensatu Gwint zewnętrzny  G 3/4 A

g01 Wlot powietrza    

g02 Wylot powietrza    

h22 Czujnik wytwornicy ciepła Średnica mm 9,6

h23 Czujnik wytwornicy ciepła, opcja Średnica mm 9,6

i43 Osłona otworu technologicznego    
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15.2 Schemat połączeń elektrycznych
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A1 Podzespół elektroniczny (regulacja)
A2 Podzespół elektroniczny (element obsługowy)
B1 Czujnik temperatury
C1 Kondensator roboczy
E1 Grzałka
F1 Ogranicznik temperatury bezpieczeństwa TSR
F2 Wyłącznik ochronny silnika M1
F3 Czujnik wysokiego ciśnienia
F4 Bezpiecznik topikowy
G1 bezobsługowa z zasilaniem zewn.
K2 Przekaźnik sprężarki
K3 Przekaźnik elektrycznego ogrzewania awaryjnego/

dodatkowego

LLF Opcjonalny styk do zewnętrznego nadajnika sygnałów 
(patrz rozdział „Przyłącze elektryczne / Wariant przy-
łącza z zewnętrznym nadajnikiem sygnałów”).

M1 Sprężarka
M2 Wentylator
N1 Termostat TSR
N2 Regulator odmrażania
R1 Oporność
S1 Przełącznik DIP
X0 Zacisk sieciowy
X1 Zaciski przyłączeniowe wewnętrzne
Behälter Zbiornik
Kappe Pierścień obudowy
Mantel Obudowa

!
Szkody materialne
Jeśli zacisk X0/2 zostanie podłączony, napięcia zasilania 
urządzenia może być podłączone wyłącznie w formie 
przyłącza stałego (patrz rozdział „Przyłącze elektryczne 
/ Wariant przyłącza z zewnętrznym nadajnikiem sygna-
łów”). Nie wolno zamieniać L i N.

Wskazówka

Nie podłączać zacisku X0/1.
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15.3 Tabela danych

 WWK 220 electronic WWK 300 electronic WWK 300 electronic SOL

  231208 231210 233583

Parametry hydrauliczne

Pojemność znamionowa l 220 302 291

Powierzchnia wymiennika ciepła m2   1,3

Zakres stosowania

Temperatura ciepłej wody z pompą ciepła maks. °C 65 65 65

Temperatura ciepłej wody z ogrzewaniem awaryjnym/dodatkowym 
maks.

°C 65 65 65 

Dopuszczalna temperatura ciepłej wody w zasobniku maks. °C   70

Granica stosowania dolnego źródła min. / maks. °C 6-42 6-42 6-42

Min. przestrzeń przed kratką zasysania i wydmuchiwania powietrza w 
miejscu ustawienia

mm 400 400 400 

Min. przestrzeń nad urządzeniem w miejscu montażu mm 350 350 350

Min. powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na montaż urządze-
nia

m2 6 6 6 

Min. kubatura pomieszczenia przeznaczonego na montaż urządzenia m3 13 13 13

Maks. dopuszczalne ciśnienie robocze zimnej/ciepłej wody MPa 0,8 0,8 0,8

Parametry mocy wg EN 16147

Znamionowa temperatura ciepłej wody (EN 16147) °C 55 I 65 55 55

Znamionowy profil poboru ciepłej wody (EN16147)  L I XL XL XL

Temperatura poboru ciepłej wody (EN 16147 / A15) °C 53,8 | 63,1 53,8 53,8

Temperatura poboru ciepłej wody (EN 16147 / A7) °C 53,2 I 63,2 53,2 53,2

Maksymalna ilość ciepłej wody do wykorzystania 40 °C (EN 16147 / A15) l 288 | 365 404 404

Maksymalna ilość ciepłej wody do wykorzystania 40 °C (EN 16147 / A7) l 289 I 365 405 405

Czas nagrzewania (EN 16147 / A15) h 6,98 | 8,70 9,75 9,75

Czas nagrzewania (EN 16147 / A7) h 10,02 I 11,97 13,41 13,41

Pobór mocy w okresie gotowości (EN 16147 / A15) kW 0,033 | 0,062 0,045 0,045

Pobór mocy w okresie gotowości (EN 16147 / A7) kW 0,046 I 0,075 0,063 0,063

Współczynnik wydajności COP (EN 16147 / A15)  3,22 I 2,95 3,27 3,27

Współczynnik wydajności COP (EN 16147 / A7)  2,61 I 2,22 2,65 2,65

Moce grzewcze

Średnia moc grzewcza (EN 16147 / A15) kW 1,68 I 1,62 1,69 1,69

Średnia moc grzewcza (EN 16147 / A7) kW 1,23 I 1,17 1,23 1,23

Pobór mocy

Średni pobór mocy przez pompę ciepła (EN 16147 / A15) kW 0,52 I 0,55 0,52 0,52

Średni pobór mocy przez pompę ciepła (EN 16147 / A7) kW 0,47 I 0,53 0,47 0,47

Pobór mocy przez pompę ciepła maks. (za wyjątkiem okresu rozruchu) kW 0,65 0,65 0,65

Pobór mocy ogrzewania awaryjnego/dodatkowego kW 1,50 1,50 1,50

Maks. pobór mocy przez pompę ciepła + ogrzewanie awaryjne/dodat-
kowe

kW 2,15 2,15 2,15 

Parametry elektryczne

Klasa efektywności energetycznej podgrzewania wody (profil obciąże-
nia), powietrze w pomieszczeniu

  A1) (L) A1) (XL) A1) (XL) 

Współczynniki wydajności wg EN 255

Współczynnik wydajności przy A15/W15-55 (EN 255)  3,42 3,82 3,82

Współczynnik efektywności energetycznej przy A15/W15-55 (EN 255)  3,78 4,22 4,22

Dane elektryczne

Przyłącze sieciowe   1/N/PE ~ 220-240V 
50/60Hz

1/N/PE ~ 220-240V 
50/60Hz

1/N/PE ~ 220-240V 50/60Hz 

Maks. prąd roboczy A 8,54 8,54 8,54

Prąd włączeniowy maks. A 23,44 23,44 23,44

Zabezpieczenie A C16 C16 C16

Poziom hałasu

Poziom mocy akustycznej (EN 12102) dB(A) 60 60 60

Średni poziom ciśnienia akustycznego w odległości 1 m na wolnej prze-
strzeni

dB(A) 45 45 45 

Wykonania

Stopień ochrony (IP)  IP21 IP21 IP21

Czynnik chłodniczy  R134a R134a R134a

Ilość czynnika chłodniczego kg 0,85 0,90 0,90

Przybliżona długość sieciowego przewodu przyłączeniowego mm 2200 2200 2200
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 WWK 220 electronic WWK 300 electronic WWK 300 electronic SOL

Wymiary

Wysokość mm 1545 1913 1913

Średnica mm 690 690 690

Wysokość pochylonego urządzenia mm 1692 2034 2034

Wysokość po przechyleniu z opakowaniem mm 1895 2230 2230

Wymiary urządzenia z opakowaniem (wysokość/szerokość/głębokość) mm 1740/740/740 2100/740/740 2100/740/740

Masy

Masa własna kg 120 135 156

Przyłącza

Przyłącze kondensatu  G 3/4 A G 3/4 A G 3/4 A

Przyłącze cyrkulacji  G 1/2 A G 1/2 A G 1/2 A

Przyłącze wody  G 1 A G 1 A G 1 A

Podłączenie wymiennika ciepła    G 1

Parametry

Typ anody   bezobsługowa z zasila-
niem zewn.

bezobsługowa z zasila-
niem zewn.

bezobsługowa z zasilaniem 
zewn.

Natężenie przepływu powietrza m3/h 550 550 550

Parametry mocy odnoszą się do nowych urządzeń z czystymi wy-
miennikami ciepła.

Dane znamionowe według EN 16147 – pompa ciepła na powietrze 
obiegowe

Informacja dotycząca klasy efektywności energetycznej: Dane 
spełniają oficjalne wymogi dla podgrzewaczy wody wprowadzone 
rozporządzeniem UE nr 812/2013, które wejdą w życie we wrześniu 
2015 r., określone dla pomp ciepła normą EN 16147.
Klasy efektywności energetycznej oznaczone 1) będą odpowia-
dać od września 2017 r. klasyfikacji A+. 
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KYOTO | R134a

Niniejsze urządzenie jest napełnione czynnikiem chłodniczym 
R134a. 

Czynnik chłodniczy R134a jest fluorowanym gazem cieplarnianym 
ujętym w Protokole z Kioto o globalnym potencjale cieplarnianym 
GWP = 1300.

Czynnika chłodniczego R134a nie wolno uwalniać do atmosfery.

ÚÛÜÝÜÞßàÜ

Urządzeń zakupionych poza granicami Niemiec nie obejmu-
ją warunki gwarancji naszych niemieckich spółek. Ponadto w 
krajach, w których jedna z naszych spółek córek jest dystrybu-
torem naszych produktów, gwarancji może udzielić wyłącznie 
ta spółka. Taka gwarancja obowiązuje tylko wówczas, gdy spół-
ka-córka sformułowała własne warunki gwarancji. W innych 
przypadkach gwarancja nie jest udzielana.

Nie udzielamy gwarancji na urządzenia zakupione w krajach, w 
których żadna z naszych spółek córek nie jest dystrybutorem 
naszych produktów. Ewentualne gwarancje udzielone przez 
importera zachowują ważność.

Ochrona środowiska i recycling
Pomóż chronić środowisko naturalne. Materiały po wykorzy-
staniu należy utylizować zgodnie z krajowymi przepisami.
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Deutschland 
STIEBEL ELTRON GmbH & Co. KG 
Dr.-Stiebel-Straße 33 | 37603 Holzminden 
Tel. 05531 702-0 | Fax 05531 702-480 
info@stiebel-eltron.de 
www.stiebel-eltron.de 

Verkauf Tel. 05531 702-110 | Fax 05531 702-95108 | info-center@stiebel-eltron.de 
Kundendienst Tel. 05531 702-111 | Fax 05531 702-95890 | kundendienst@stiebel-eltron.de 
Ersatzteilverkauf Tel. 05531 702-120 | Fax 05531 702-95335 | ersatzteile@stiebel-eltron.de 

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten! | Subject to errors and technical changes! | Sous réserve 
d‘erreurs et de modifications techniques! | Onder voorbehoud van verãäååäæãçæ en technische wièéäãäæãçæê ë
Salvo error o modificación técnica! | Excepto erro ou alteração técnica | Zastrzeżone zmianì íçîïæäîéæç ä
ewentualne błędì ë ðñìòì ó íçîïæäîôõ éñöæì èå÷ø ùìïúóéçæìê ë û ñøåéóôä ùüòí÷éíótások és tévedések è÷ãüí
fenntartjuk! | Отсутствие ошибок не гарантируется. Возможны технические изменения. | Chìýì ó
technické zmeny sú vyhradené! Stand 9030
 

Australia 
STIEBEL ELTRON Australia Pty. Ltd. 
6 Prohasky Street | Port Melbourne VIC 3207 
Tel. 03 9645-1833 | Fax 03 9645-4366 
info@stiebel.com.au 
www.stiebel.com.au 

Austria 
STIEBEL ELTRON Ges.m.b.H. 
Eferdinger Str. 73 | 4600 Wels 
Tel. 07242 47367-0 | Fax 07242 47367-42 
info@stiebel-eltron.at 
www.stiebel-eltron.at 

Belgium 
STIEBEL ELTRON bvba/sprl 
't Hofveld 6 - D1 | 1702 Groot-Bijgaarden 
Tel. 02 42322-22 | Fax 02 42322-12 
info@stiebel-eltron.be 
www.stiebel-eltron.be 

China 
STIEBEL ELTRON (Guangzhou) Electric Appliance 
Co., Ltd. 
Rm 102, F1, Yingbin-Yihao Mansion, No. 1 
Yingbin Road 
Panyu District | 511431 Guangzhou 
Tel. 020 39162209 | Fax 020 39162203 
info@stiebeleltron.cn 
www.stiebeleltron.cn 

Czech Republic 
STIEBEL ELTRON spol. s r.o. 
K Hájům 946 | 155 00 Praha 5 - Stodůlky 
Tel. 251116-111 | Fax 235512-122 
info@stiebel-eltron.cz 
www.stiebel-eltron.cz 

Denmark 
Pettinaroli A/S 
Mandal Allé 21 | 5500 Middelfart 
Tel. 06341 666-6 | Fax 06341 666-0 
info@stiebel-eltron.dk 
www.stiebel-eltron.dk 

Finland 
STIEBEL ELTRON OY 
Kapinakuja 1 | 04600 Mäntsälä 
Tel. 020 720-9988 
info@stiebel-eltron.fi 
www.stiebel-eltron.fi 

France 
STIEBEL ELTRON SAS 
7-9, rue des Selliers 
B.P 85107 | 57073 Metz-Cédex 3 
Tel. 0387 7438-88 | Fax 0387 7468-26 
info@stiebel-eltron.fr 
www.stiebel-eltron.fr 

Hungary 
STIEBEL ELTRON Kft. 
Gyár u. 2 | 2040 Budaörs 
Tel. 01 250-6055 | Fax 01 368-8097 
info@stiebel-eltron.hu 
www.stiebel-eltron.hu 

Japan 
NIHON STIEBEL Co. Ltd. 
Kowa Kawasaki Nishiguchi Building 8F 
66-2 Horikawa-Cho 
Saiwai-Ku | 212-0013 Kawasaki 
Tel. 044 540-3200 | Fax 044 540-3210 
info@nihonstiebel.co.jp 
www.nihonstiebel.co.jp 

Netherlands 
STIEBEL ELTRON Nederland B.V. 
Daviottenweg 36 | 5222 BH 's-Hertogenbosch 
Tel. 073 623-0000 | Fax 073 623-1141 
info@stiebel-eltron.nl 
www.stiebel-eltron.nl 

Poland 
STIEBEL ELTRON Polska Sp. z O.O. 
ul. Działkowa 2 | 02-234 Warszawa 
Tel. 022 60920-30 | Fax 022 60920-29 
biuro@stiebel-eltron.pl 
www.stiebel-eltron.pl 

Russia 
STIEBEL ELTRON LLC RUSSIA 
Urzhumskaya street 4, 
building 2 | 129343 Moscow 
Tel. 0495 7753889 | Fax 0495 7753887 
info@stiebel-eltron.ru 
www.stiebel-eltron.ru 

Slovakia 
TATRAMAT - ohrievače vody s.r.o. 
Hlavná 1 | 058 01 Poprad 
Tel. 052 7127-125 | Fax 052 7127-148 
info@stiebel-eltron.sk 
www.stiebel-eltron.sk 

Switzerland 
STIEBEL ELTRON AG 
Industrie West 
Gass 8 | 5242 Lupfig 
Tel. 056 4640-500 | Fax 056 4640-501 
info@stiebel-eltron.ch 
www.stiebel-eltron.ch 

Thailand 
STIEBEL ELTRON Asia Ltd.  
469 Moo 2 Tambol Klong-Jik 
Amphur Bangpa-In | 13160 Ayutthaya 
Tel. 035 220088 | Fax 035 221188 
info@stiebeleltronasia.com 
www.stiebeleltronasia.com  

United Kingdom and Ireland 
STIEBEL ELTRON UK Ltd. 
Unit 12 Stadium Court 
Stadium Road | CH62 3RP Bromborough 
Tel. 0151 346-2300 | Fax 0151 334-2913 
info@stiebel-eltron.co.uk 
www.stiebel-eltron.co.uk 

United States of America 
STIEBEL ELTRON, Inc. 
17 West Street | 01088 West Hatfield MA 
Tel. 0413 247-3380 | Fax 0413 247-3369 
info@stiebel-eltron-usa.com 
www.stiebel-eltron-usa.com 
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