Technika dobrego samopoczucia

Pompa ciep³a powietrze/woda przeznaczona
do ogrzewania wody u¿ytkowej
WWK 300, WWK 300 SOL
Instrukcja obs³ugi i monta¿u

Monta¿ (po stronie wodnej i elektrycznej) oraz pierwsze uruchomienie urz¹dzenia i wszelkie naprawy mog¹ byæ wykonane
tylko zgodnie z niniejsz¹ instrukcj¹ przez Instalatora posiadaj¹cego odpowiednie uprawnienia lub Zak³ad Serwisowy.
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Wskazówki dla U¿ytkowników.
Niniejsz¹ instrukcjê obs³ugi i monta¿u
nale¿y starannie przechowywaæ, przekazywaæ nastêpcy przy zmianie u¿ytkownika
i udostêpniaæ Instalatorowi lub Serwisantowi do wgl¹du przy naprawach i pracach
konserwacyjnych.
Przy instalowaniu i eksploatacji urz¹dzenia nale¿y przestrzegaæ przepisów Prawa
Budowlanego, Polskich Norm, zaleceñ
Zak³adów Energetycznych oraz Zak³adów
Wodoci¹gowych.
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Dane techniczne
Typ

WWK 300

Nr katalogowy

WWK 300 SOL

074361

074362

Zakres stosowania pompy ciep³a

O

C

-6 do +35

Temperatura c.w.u.

Pompa ciep³a

O

C

+ 25 do + 55 (regulowana)

Grza³ka

O

C

+ 65 (sta³a)

m /h

Strumieñ przep³ywu powietrza

550

3

Objêtoæ zasobnika

l

Czynnik ch³odniczy / ciê¿ar nape³nienia

303

284

-/g

Wymiary: wys./szer./g³êb.

R 134a/850

mm

Ciê¿ar: pusta/ nape³niona

kg

1792/660/690
150/453

180/464

Napiêcie zasilania

V/Hz

1/PE ~ 230/50

PN max / zabezpieczenie elektryczne

kW/A

2,0 / 16

Króæce przy³¹czy wody

cale

R 1 gwint zewnêtrzny

Przy³¹cze cyrkulacji

cale

R 1/2 gwint zewnêtrzny

Przy³¹cze kondensatu

mm

Ø 12

Dopuszczalne cinienie robocze po stronie wodnej

bar

6

Nominalny pobór mocy1)

kW

0,44

Pobór mocy grza³ki dodatkowej

kW

1,5

Moc grzewcza pompy ciep³a2)

kW

ok. 1,6

Wymiennik ciep³a do ogrzewania wody u¿ytkowej ( tylko w wykonaniu SOL)
Powierzchnia grzewcza wymiennika

m2

Materia³
Pojemnoæ

-

1,3

-

ST-em

l

-

11

bar

-

10

C

-

95

Strata cin. wymiennika (1000 l/h)

hPa

-

4,5

Strata cin. wymiennika (1500 l/h)

hPa

-

8

3)

kW

-

przy temperaturze zasilania

55 OC

-

13,7

i strumieniu przep³ywu 1000 l/h

70 C

-

14,8

80OC

-

15,2

cale

-

R 1 gwint zewn.

Dopuszczalne cinienie robocze
Dopuszczalna temp. zasilania

Moc grzewcza wymiennika

O

O

Przy³¹cze wodne wymiennika

Osprzêt dodatkowy

1)
2)
3)

Typ

Nr kat.

Opis

PK9

182138

Pompa kondensatu

Przy³¹cze kana³ów powietrznych

071448

Adapter do przy³¹czenia kana³ów powietrznych NW 160 i NW 200 do pompy ciep³a

punkt pomiaru przy temp. powietrza 15OC, 70 % wilgotnoci wzglêdnej powietrza i 45 OC temperatury c.w.u
wartoæ rednia przy temp. powietrza 15OC, 70 % wilgotnoci wzglêdnej powietrza i podgrzaniu c.w.u. z 15OC na 55OC temperatury
przy redniej ró¿nicy temperatur DT = 30 K (ró¿nica pomiêdzy redni¹ temperatur¹ wymiennika i redni¹ temperatur¹ zasobnika)
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Instrukcja obs³ugi
(dla U¿ytkownika i Instalatora)

1. Eksploatacja i obs³uga
Pompa WWK 300 produkcji koncernu
Stiebel Eltron, wyposa¿ona w 300 litrowy
zasobnik jest urz¹dzeniem przeznaczonym do automatycznego przygotowania
ciep³ej wody u¿ytkowej, z mo¿liwoci¹
nastawiania ¿¹danej temperatury wody.
Pomimo ¿e pompa WWK 300 pod³¹czana i uruchamiana jest przez uprawnionego Instalatora zalecane jest zapoznanie
siê z jej najwa¿niejszymi parametrami
technicznymi i zasadami prawid³owej
eksploatacji.

1.1

Opis urz¹dzenia

Pompa WWK 300 zawiera dwie wytwornice ciep³a (pompa ciep³a oraz grza³ka elektryczna) za pomoc¹ których zgromadzona
w zbiorniku woda ogrzewana jest do ¿¹danej temperatury. Pompa WWK 300 z
dodatkowym symbolem "SOL" posiada
dodatkowy, wbudowany w zasobnik, wê¿ownicowy wymiennik ciep³a, który mo¿e
byæ zasilany z kot³owego systemu grzewczego lub systemu solarnego. Pompa
WWK 300 pobiera ciep³o z otaczaj¹cego
j¹ powietrza i wykorzystuje je do ogrzania
znajduj¹cej siê w zbiorniku wody u¿ytkowej. Temperatura pomieszczenia w którym ustawiona jest pompa WWK 300 obni¿ana jest w ten sposób o 1 - 3OC. Pompa WWK 300 mo¿e byæ równie¿ po³¹czona z systemem kana³ów powietrznych, za
pomoc¹ odpowiedniego przy³¹cza (nr katalogowy - patrz strona 2). Kana³y powietrzne nie mog¹ mieæ rednicy mniejszej ni¿
160 mm, a ich maksymalna d³ugoæ nie
mo¿e przekraczaæ 5 m.
Pompa podczas pracy odprowadza wilgoæ z powietrza. Wilgoæ ta gromadzi siê w
postaci kondensatu i musi byæ odprowadzana. W tym celu przewidziane jest odpowiednie przy³¹cze wê¿a.

1.2 Prawid³owa eksploatacja
Pompa ciep³a skonstruowana jest do
odbioru energii z powietrza znajduj¹cego
siê w pomieszczeniu, w którym jest ustawiona lub pomieszczenia z którym po³¹czona jest kana³ami powietrznymi i wykorzystania tej energii do ogrzania wody u¿ytkowej.

1.3 Nieprawid³owa eksploatacja
Niedopuszczalne jest:
Ø wykorzystywanie powietrza zawieraj¹cego t³uszcze
Ø ogrzewanie innych cieczy ni¿ woda u¿ytkowa
Ø ustawianie urz¹dzenia:
a) na zewn¹trz
b) w pomieszczeniach nara¿onych na
zamarzanie
c) w pomieszczeniach nara¿onych na
kurz, gazy lub ³atwopalne pary
4

Ø eksploatacja urz¹dzenia z pustym
zbiornikiem wody
Ø eksploatacja zasobnika poprzez zasilanie wbudowanego wymiennika ciep³a ciecz¹ inn¹ ni¿ woda kot³owa

1.4 Zasada dzia³ania
1.4.1 Eksploatacja z zastosowaniem
jako pompa ciep³a
Jest to normalna eksploatacja, która mo¿e
byæ realizowana w zakresie stosowania
(patrz dane techniczne). W celu ogrzania
300 litrów wody zgromadzonej w zasobniku do temperatury 55OC pompa WWK
300 potrzebuje:
J

pom.

6OC

Wilgot. J
wzgl.

zimnej wody

Czas COP (t)
ogrze.

70 %

15 OC

11,5 h

3,3

15 C 70 %

15 OC

9,0 h

4,2

35 C 47 %

15 C

6,4 h

5,2

O
O

O

Je¿eli zaprogramowany za pomoc¹ programatora czas ogrzewania jest wystarczaj¹cy woda znajduj¹ca siê w zasobniku
zostanie ogrzana przez elektryczn¹ grza³kê dodatkow¹ do temperatury 55OC. W
ten sposób uzyskujemy mo¿liwoæ przygotowania w odpowiednim czasie du¿ej
iloci wody podmieszanej. Podczas pozosta³ego czasu woda jest nagrzewana
na temperaturê nastawion¹ na regulatorze (patrz strona 5 , rys. 1, poz. 3)
Je¿eli pompa ciep³a zostanie w
trakcie eksploatacji wy³¹czona i
ponownie w³¹czona rêcznie lub z
uwagi na brak napiêcia, sprê¿arka w³¹czy siê ponownie (po ok.
15 minutach) z chwil¹ wyrównania siê cinieñ w systemie ch³odniczym.
1.4.2 Elektryczna grza³ka dodatkowa
Przy zwiêkszonym zapotrzebowaniu ciep³ej wody u¿ytkowej lub gdy pompa WWK
300 by³a wy³¹czona, w przypadku gdy potrzebujemy szybko ciep³¹ wodê ogrzewanie mo¿na przyspieszyæ za pomoc¹ elektrycznej grza³ki dodatkowej. Ze wzglêdów
oszczêdnociowych elektryczna grza³ka
dodatkowa ogrzewa tylko górn¹ trzeci¹
czêæ zasobnika (ok. 100 litrów) w ci¹gu
oko³o 2 godzin. W przypadku wersji "SOL"
z uwagi na wysokie umieszczenie grza³ki
ogrzewane jest oko³o 50 litrów wody. Termostat elektrycznej grza³ki dodatkowej
w³¹cza przy temperaturze wody poni¿ej
58OC i wy³¹cza przy przekroczeniu temperatury 65OC. Jeli elektryczna grza³ka dodatkowa ma byæ za³¹czona tylko jeden
raz, w celu pokrycia zapotrzebowania
szczytowego, przycisk nale¿y nacisn¹æ 1
raz.

1.4.3 Eksploatacja z wykorzystaniem
kot³owego systemu grzewczego,
poprzez wymiennik ciep³a (tylko
wersja "SOL")
W zbiornik zasobnika pompy ciep³a wbudowany jest wymiennik ciep³a, który po³¹czony jest z systemem centralnego ogrzewania. Czas ogrzewu ca³ej objêtoci zasobnika przy pomocy wymiennika ciep³a
wynosi w zale¿noci od temperatury zasilania ok. 2 do 4 godzin.

1.5 Eksploatacja poza zakresem
stosowania
Poni¿ej 6OC do 4OC
Przy temperaturach pomieszczenia wynosz¹cych poni¿ej 6OC mo¿e w zale¿noci
od wilgotnoci powietrza i temperaturze
wody w zasobniku wystêpowaæ oblodzenie parownika. Przy zalodzonym parowniku, czujnik oblodzenia N2 (patrz schemat
elektryczny) wy³¹cza sprê¿arkê. Wentylator dzia³a w dalszym ci¹gu powoduj¹c rozmro¿enie parownika. Z chwil¹ rozmro¿enia sprê¿arka w³¹cza siê automatycznie i
pompa wraca do normalnej eksploatacji.
Najni¿sza temperatura pomieszczenia dla
eksploatacji jako pompa ciep³a wynosi
+4OC. W zakresie +4OC do +6OC parownik
rozmra¿a siê w zale¿noci od potrzeby,
powoduj¹c tym samym wyd³u¿enie czasu
nagrzewania wody u¿ytkowej.
Temperatura pomieszczenia powy¿ej
35OC
W przypadku wzrostu temperatury pomieszczenia powy¿ej 35OC pompa ciep³a
zostanie wy³¹czona przez system bezpieczeñstwa. Pompa zostanie ponownie w³¹czona po czasie och³odzenia. Je¿eli temperatura pomieszczenia wynosi nadal
powy¿ej 35OC pompa zostanie wy³¹czona
ponownie.
Nale¿y podj¹æ dzia³ania maj¹ce
na celu niedopuszczenie do wystêpowania temperatury pomieszczenia wy¿szej ni¿ 35OC.

1.6 Konserwacja i czyszczenie
Pompa WWK 300 jest urz¹dzeniem w
znacznym stopniu nie wymagaj¹cym konserwacji. Ewentualn¹ konserwacjê nale¿y zleciæ Zak³adowi Serwisowemu, który
dokona regularnej kontroli anody ochronnej. Pierwsz¹ kontrolê anody nale¿y wykonaæ po drugim roku eksploatacji pompy. Czêstotliwoæ kontroli zale¿na jest w
pierwszym rzêdzie od jakoci wody i zostanie okrelona przez Zak³ad Serwisowy przy pierwszej kontroli.

1.7 Eksploatacja i obs³uga
1.7.1 Widok panelu obs³ugowego

Temperatura c.w.u.

Wskazówki dotycz¹ce obs³ugi
Urz¹dzenie w³¹czone
Urz¹dzenie wy³¹czone
Jednokrotne za³¹czenie
elektrycznego dogrzania do 65OC

Symbole w nawiasach patrz schematy elektryczne rysunek 8, strona 9.
Rys. 1
Prze³¹cznik g³ówny (1)
I-0

Przycisk (2)
1x

Programator (4)
zaprogramowany

I

-

-

Jednokrotne dogrzanie przez grza³kê elektr na 65 C

I

1x

-

Programowane za³¹czenie grza³ki elektr. poprzez programator

I

-

tak

Funkcje WWK 300, WWK 300 SOL
Tylko eksploatacja jako pompa 25OC do 55OC
O

1.7.2 Opis dzia³ania
Ø prze³¹cznik (1) w³¹cza (I) lub wy³¹cza
pompê ciep³a (0)
Ø przy pomocy przycisku (2) za³¹cza siê
jednokrotne szybkie dogrzanie zasobnika przy pomocy dodatkowej grza³ki
elektrycznej. Po osi¹gniêciu temperatury wody wynosz¹cej 65OC w górnej
czêci zbiornika grza³ka elektryczna
wy³¹cza siê. Grza³ka nie w³¹cza siê
automatycznie.
Ø w przycisku (2) znajduje siê lampka
sygnalizacyjna. Lampka pali siê je¿eli
w³¹czona jest elektryczna grza³ka dodatkowa
Ø za pomoc¹ pokrêt³a regulatora temperatury (3) nastawiana jest temperatura ciep³ej wody
Ø pozycja "II" ok. 55OC
Ø pozycja "I" ok. 40OC
Ø pozycja " . " ok. 25OC (zabezpieczenie przeciwmrozowe)
W pozycji "I" pompa ciep³a pracuje
oszczêdniej ni¿ w po³o¿eniu ca³kowicie w
prawo. ¯¹dan¹ temperaturê ciep³ej wody
nale¿y ustaliæ indywidualnie poniewa¿
wy¿sza temperatura zapewnia wiêksz¹
iloæ wody o temperaturze ok. 40OC (temperatura wody do k¹pieli w wannie lub pod
prysznicem wynosi ok. 40OC).
Ø programator (4) wyposa¿ony jest w
tarczkê programowania tygodniowego
posiadaj¹c¹ 84 segmenty w³¹czeniowe. Najkrótszy czas w³¹czeniowy wynosi 2 godziny. Segmenty wciniête w
kierunku rodka tarczy (skok ok. 2 mm)
oznaczaj¹ "w³¹czenie".

Ø czujnik wskanika temperatury mierzy
temperaturê ciep³ej wody w górnej czêci zbiornika wody (ok. 100 litrów)

1.8 Usuwanie usterek przez U¿ytkownika
1.8.1 Brak ciep³ej wody
W przypadku braku ciep³ej wody mo¿liwe
jest wykonanie nastêpuj¹cych czynnoci
sprawdzaj¹cych:
brak pr¹du
sprawdziæ bezpieczniki. Jeli zadzia³a³y,
nale¿y wyci¹gn¹æ wtyczkê pompy ciep³a z
gniazdka, w³¹czyæ lub wymieniæ bezpieczniki. O ile przy w³¹czeniu wtyczki zadzia³aj¹ ponownie, nale¿y zawiadomiæ Zak³ad
Serwisowy.
brak ciep³ej wody pomimo dop³ywu
pr¹du
skontrolowaæ czy zapewniony jest nie zak³ócony dop³yw i odp³yw powietrza.
Przy przeci¹¿eniu sprê¿arki z powodu
zbyt wysokiej temperatury otoczenia,
zbyt wysokiej temperatury wyp³ywu
(>35OC) lub zak³óceñ w obiegu czynnika
ch³odniczego, termiczne zabezpieczenie silnika lub ogranicznik cinienia bezpieczeñstwa wy³¹cza sprê¿arkê. Przyczynê usterki ustali Serwisant. Termiczne zabezpieczenie silnika w³¹czy siê
samoczynnie.

1.8.2 Pozosta³e usterki
z zamontowanego na dop³ywie zimnej
wody zaworu bezpieczeñstwa kapie
woda
je¿eli ma to miejsce podczas procesu
ogrzewania wody jest to objaw ca³kowicie normalny
z przewodu odprowadzenia kondensatu kapie woda
ma to miejsce, wówczas gdy temperatura powierzchni parownika jest ni¿sza ni¿
temperatura punktu rozmra¿ania otaczaj¹cego powietrza.
Przy innych usterkach nale¿y zawiadomiæ Zak³ad Serwisowy.
W przypadku wiêkszoci usterek
mo¿liwe jest otrzymanie ciep³ej
wody poprzez w³¹czenie dodatkowej grza³ki elektrycznej.

Ogranicznik cinienia bezpieczeñstwa mo¿e zostaæ za³¹czony ponownie jedynie przez Serwisanta, po usuniêciu przyczyny
usterki.
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Instrukcja monta¿u
(dla Instalatora)

2. Systemy zabezpieczaj¹ce
i konserwacja
2.1 Konserwacja urz¹dzenia
Systemy zabezpieczaj¹ce pompy WWK
300 roz³¹czaj¹ w przypadku usterki odpowiedni obieg pr¹du.
Usterki te mog¹ byæ wywo³ane np. przez
uszkodzony uk³ad priorytetu ciep³ej wody
u¿ytkowej pod³¹czonego systemu grzewczego.
Przed rozpoczêciem prac przy
urz¹dzeniu nale¿y wyj¹æ wtyczkê z gniazdka.
Ogranicznik temperatury bezpieczeñstwa (STB)
wy³¹cza pompê ciep³a jeli temperatura
ciep³ej wody przekroczy 95OC.
Po usuniêciu przyczyn usterki nale¿y zresetowaæ ogranicznik temperatury bezpieczeñstwa, poprzez naciniêcie przycisku
(pozycja 2, rysunek 3), po otwarciu urz¹dzenia (patrz rysunek 2).

Czyszczenie parownika
dla zapewnienia sta³ej mocy pompy WWK
300 nale¿y dokonywaæ okresowego czyszczenia parownika. O koniecznoci dokonania takiego czyszczenia decyduje Serwisant.

2.2 Konserwacja systemu
Zawór bezpieczeñstwa (zapewnia Instalator)
s³u¿y do utrzymywania prawid³owego cinienia wody w systemie. W przypadku
przekroczenia nastawionej wartoci 6 bar,
zawór bezpieczeñstwa otwiera siê i powoduje obni¿enie cinienia. Zawór jest
nastawiony w taki sposób, ¿e przy wy³¹czonym ogrzewaniu nie wyp³ywa z niego
woda. Wyp³ywanie pomimo to wody z zaworu oznacza zanieczyszczenie gniazda
zaworu, zbyt wysokie cinienie wody w
systemie lub te¿ uszkodzenie reduktora
cinienia.

Ogranicznik cinienia bezpieczeñstwa
(SDBK)
wy³¹cza sprê¿arkê w przypadku nadmiernego wzrostu cinienia w obiegu czynnika
ch³odniczego. Ogranicznik cinienia bezpieczeñstwa mo¿e zadzia³aæ równie¿ wtedy, gdy pompa WWK 300 pracuje poza zakresem stosowania (>35OC - temperatura
powietrza wylotowego). Po usuniêciu przyczyn usterki nale¿y zresetowaæ ogranicznik cinienia bezpieczeñstwa, poprzez naciniêcie przycisku (pozycja 1, rys. 3), po
otwarciu urz¹dzenia (patrz rys. 2).
Uk³ad zabezpieczenia silnika
wy³¹cza sprê¿arkê w przypadku jej przeci¹¿enia spowodowanego wysokim obci¹¿eniem termicznym. Po usuniêciu
usterki uk³ad zabezpieczenia silnika w³¹czy po krótkim czasie sprê¿arkê samoczynnie.
Anoda ochronna
zosta³a wbudowana w zbiornik w celu zabezpieczenia go przed korozj¹. Anoda jest
wetkniêta w ko³nierz od rodka w kierunku na zewn¹trz i zamocowana.
W celu dokonania kontroli anody nale¿y
zdemontowaæ ko³nierz, aby równoczenie
mo¿na by³o dokonaæ kontroli grza³ki elektrycznej i stanu emalii zbiornika. W przypadku wymiany anody, przy monta¿u nowej nale¿y zwróciæ baczn¹ uwagê na prawid³owy kontakt czêci metalowych umo¿liwiaj¹cy przep³yw ³adunków.
Czêstotliwoæ dokonywania kontroli zale¿y przede wszystkim od jakoci wody. Przy
pierwszej kontroli Serwisant okreli czêstotliwoæ kontroli nastêpnych. Producent
zaleca dokonanie pierwszej kontroli najpóniej po 2 latach eksploatacji.
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Rys. 2

Rys. 3

Reduktor cinienia (zapewnia Instalator)
nale¿y sprawdziæ prawid³owoæ dzia³ania
reduktora i jeli to konieczne dokonaæ
wymiany.
Regularna konserwacja zaworów
wzglêdy bezpieczeñstwa wymagaj¹, aby
od czasu do czasu dokonywaæ kontroli
prawid³owoci dzia³ania zaworów. Od jakoci wody zale¿y jak szybko bêdzie osadza³ siê kamieñ. Kontroli takiej nale¿y dokonaæ najpóniej przy nastêpnym przegl¹dzie urz¹dzenia.

3. Monta¿

Ustawienie

3.1 Transport
Z uwagi na niebezpieczeñstwo uszkodzenie urz¹dzenie nale¿y do miejsca ustawienia transportowaæ w opakowaniu fabrycznym, w pozycji pionowej. Urz¹dzenie mo¿na w ograniczonych przypadkach
koniecznoci transportowaæ równie¿ w
pozycji pochylonej do ty³u.

3.2 Ustawienie
1
2
3
4
5

Wymiary w mm
Rys. 4

wykrêciæ z palety transportowej 4 ruby mocuj¹ce
usun¹æ podk³adki
przed zdjêciem pompy z palety nale¿y
wyj¹æ t³umiki drgañ z opakowania i
przykrêciæ do pompy
pompê zdj¹æ z palety i ustawiæ w miejscu przeznaczenia
poprzez przestawienie t³umików drgañ
ustawiæ pompê w odpowiedniej pozycji

Sprawdzenie warunków w miejscu ustawienia
Pomieszczenie w którym ma byæ zainstalowana pompa WWK 300 powinno odpowiadaæ nastêpuj¹cym warunkom:
Ø odpowiednia nonoæ pod³ogi (ciê¿ar
pompy WWK 300 z wod¹ wynosi ok.
455 kg)
Ø pompa WWK 300 nie mo¿e byæ eksploatowana w pomieszczeniach nara¿onych na znaczne iloci kurzu, obecnoæ gazów lub par wybuchowych

Ø powierzchnia pomieszczenia powinna
wynosiæ co najmniej 6 m2, przy czym
kubatura nie mo¿e byæ mniejsza ni¿
13 m3
Ø pompa WWK 300 nie mo¿e byæ ograniczona przez ciany i sufit bardziej ni¿
to pokazano na rysunku 4
Ø temperatura pomieszczenia nie mo¿e
byæ ni¿sza ni¿ +6OC, poniewa¿ temperatura pomieszczenia podczas pracy
pompy obni¿a siê o ok. 1 - 3OC. Temperatura wyjciowa osi¹gana jest ponownie po ok. 1/2 godziny od wy³¹czenia siê pompy ciep³a.
Przy ustawieniu pompy ciep³a w pomieszczeniu kot³owni nale¿y zwróciæ uwagê, by
nie ogranicza³o to pracy urz¹dzeñ grzewczych.

3.3 Pod³¹czenie ciep³ej wody
Nale¿y przestrzegaæ przepisów Prawa
Budowlanego i zaleceñ Zak³adów Wodoci¹gowych.
W celu u³atwienia pod³¹czenia pompy
WWK 300 do systemu, wraz z pomp¹ dostarczane s¹ (w woreczku) pod³¹czeniowe kolanka wtykowe, króæce wraz ze rubunkami i uszczelki p³askie.
Z uwagi na niebezpieczeñstwo
korozji po³¹czenia nale¿y zaopatrzyæ w uszczelki p³askie. U¿ywanie konopi przy po³¹czeniach jest
niedopuszczalne.

Wymiary przy³¹czeniowe
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

doprowadzenie zimnej
wody R 1"
pod³¹czenie ciep³ej wody
u¿ytkowej R 1"
odp³yw kondensatu 1/2 przy³¹cze wê¿a
przy³¹cze cyrkulacji R 1/2
nypel 1" dla czujnika kolektora lub czujnika kot³a
zasilanie wody grzewczej R 1"
powrót wody grzewczej R 1"
zawór spustowy
zawór bezpieczeñstwa
przelotowy zawór odcinaj¹cy
króciec pomiarowy manometru
zawór zwrotny
zawór kontrolny
reduktor cinienia, tylko przy
cinieniu powy¿ej 4,8 bar
przepust do przewodów
elektrycznych
pompa cyrkulacyjna

Wymiary w mm
Rys. 5
7

Przy zastosowaniu instalacji rurowej z
metalu zalecane s¹ nastêpuj¹ce kombinacje:

3.5 Przyk³ady schematów technologicznych
Dogrzewanie za pomoc¹ kolektorów s³onecznych

Przewody
wody zimnej

wody ciep³ej

rury miedziane

rury miedziane

rury stalowe

rury stalowe
lub miedziane

W celu unikniêcia strat ciep³a przewody
wody ciep³ej nale¿y izolowaæ.
Nale¿y zachowaæ zgodn¹ z rysunkiem 5
kolejnoæ armatur na doprowadzeniu zimnej wody. Przed dokonaniem pod³¹czenia
przewody nale¿y przep³ukaæ. W przewód
zimnej wody wmontowaæ bezwzglêdnie
zawór bezpieczeñstwa. Woda wzbiorcza
musi w widoczny sposób odp³ywaæ do zlewu lub lejka. rednica przewodu odp³ywowego nie mo¿e byæ wiêksza ni¿ rednica zaworu bezpieczeñstwa. Odp³yw
musi byæ dobrany w tak, aby woda mog³a
odp³ywaæ w sposób nieograniczony równie¿ przy ca³kowicie otwartym zaworze
bezpieczeñstwa. Otwór odp³ywu nie mo¿e
mieæ mo¿liwoci zamkniêcia. Zawór bezpieczeñstwa musi byæ dobrany na cinienie otwarcia 6-1 bar. W najni¿szym punkcie przewodu doprowadzenia zimnej wody
nale¿y zainstalowaæ zawór spustowy. Przy
cinieniu wody w instalacji przekraczaj¹cym 5 bar nale¿y zainstalowaæ reduktor
cinienia.

ciep³a woda

grupa bezpieczeñstwa

Dogrzewanie za pomoc¹ kot³a

Odp³yw kondensatu
kondensat z pompy WWK 300 nale¿y odprowadzaæ do odp³ywu przy pomocy wê¿a
o rednicy 1". W razie potrzeby nale¿y zastosowaæ pompê kondensatu (numer
katalogowy patrz strona ??).
Pod³¹czenie do zbiornika przewodu cyrkulacji
poprzez straty ciep³a przewodu cyrkulacji
oraz pobór mocy pompy cyrkulacyjnej obni¿a siê efektywnoæ energetyczna systemu. Wych³odzona woda z przewodu cyrkulacji zostaje wymieszana z ciep³¹ wod¹
znajduj¹c¹ siê w zasobniku. Z tego powodu nale¿y w miarê mo¿liwoci ograniczyæ stosowanie cyrkulacji, a jeli nie jest
to mo¿liwe, nale¿y zastosowaæ termiczne
lub czasowe sterowanie pompy cyrkulacyjnej.

ciep³a woda

grupa bezpieczeñstwa

3.4 Pod³¹czenie kot³a grzewczego
(WWK 300 SOL)
Dla u³atwienia po³¹czenia kot³a grzewczego z wymiennikiem do pomp ciep³a w
wersji SOL za³¹czone s¹ odpowiednie
kolanka wraz ze rubunkami.
Pod³¹czenie takie mo¿liwe jest tylko w przypadku kot³ów posiadaj¹cych priorytet ciep³ej wody w po³¹czeniu z elektronicznym
czujnikiem temperatury pod³¹czonym do
obwodu niskiego napiêcia na listwie zaciskowej kot³a. Tulejka zanurzeniowa znajduje siê za dolnymi drzwiczkami, z przodu
pompy ciep³a. Temperatura ciep³ej wody
jest ustawiana w regulatorze kot³a.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

pompa ciep³a WWK 300 SOL
czujnik zasobnika ciep³ej
wody u¿ytkowej
pompa obiegowa kolektorów
s³onecznych
zawór bezpieczeñstwa
zawór zwrotny
pompa obiegowa ogrzewania
pompa obiegowa obiegu mieszacza
naczynie wzbiorcze
zawór kulowy

Rys. 6
8

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

zawór nape³niaj¹co-spustowy
kolektor s³oneczny
kocio³ grzewczy
odpowietrzenie
czujnik kolektora
czujnik zewnêtrzny
czujnik zaworu mieszaj¹cego
zawór mieszaj¹cy
regulator solarny
regulator kot³a grzewczego

3.6 Pod³¹czenie elektryczne
Pompa ciep³a WWK 300 dostarczana jest
wraz z przewodem zasilaj¹cym i wtyczk¹.
Do jej pod³¹czenia wymagane jest gniazdko o napiêciu 230 V / 50 Hz ze stykiem
uziemiaj¹cym. Zabezpieczenie elektryczne 16 A.
Do pod³¹czenia czujnika temperatury przeznaczony jest przepust kablowy w tylnej
ciance pompy.
Przed w³¹czeniem wtyczki do gniazdka
prze³¹cznik 1 ( rysunek1) nale¿y ustawiæ
w pozycji "AUS" (Wy³) - O

Szafka przy³¹czeniowa pompy WWK 300 / WWK 300 SOL

Zbiornik zasobnika nale¿y nape³niæ wod¹!

Rys. 7
Schemat elektryczny WWK 300 / WWK 300 SOL

E1
F1
F3
F4
H1
K1
M1
M2
N1
N2
N3
S1
S2
S5
X1
Z1

grza³ka elektryczna
ogranicznik temperatury bezpieczeñstwa
ogranicznik cinienia
Zabezpieczenia silnika (Klixon)
lampka sygnalizacyjna
grza³ki elektrycznej (S2)
przekanik
sprê¿arka
wentylator
regulator pompy ciep³a
czujnik temperatury oblodzenia
czujnik 65OC
wy³¹cznik g³ówny
przycisk grza³ki elektrycznej 1x
programator tygodniowy
pod³¹czenie do sieci elektrycznej
kondensator rozruchowy

Rys. 8
9

4. Uruchomienie

6. Ochrona rodowiska

Uruchomienia mo¿e dokonaæ jedynie
uprawniony Instalator lub Zak³ad Serwisowy. W celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem grza³ki i sprê¿arki zbiornik zasobnika nale¿y nape³niæ wod¹. Dla umo¿liwienia nape³nienia i odpowietrzenia odkrêciæ armatury ciep³ej wody i odczekaæ ,
a¿ zacznie wyp³ywaæ woda.
Otworzyæ zawór bezpieczeñstwa, odczekaæ, a¿ woda zacznie wyp³ywaæ pe³nym
strumieniem i nastêpnie zamkn¹æ zawór
bezpieczeñstwa.
Ø w³¹czyæ pompê WWK 300: prze³¹cznik 11 ustawiæ w pozycji "I"
Ø nacisn¹æ przycisk dodatkowego ogrzewania 2 (patrz rys. 1, str. ??). Zapali
siê lampka sygnalizacyjna.
Ø pokrêt³o regulacji temperatury 31 ustawiæ na "II"
Ø ustawiæ aktualny czas w programatorze 4 (patrz rys. 1, str. ??).
Nale¿y uprzedziæ U¿ytkownika, ¿e podczas
ogrzewania wody z zaworu bezpieczeñstwa mo¿e wyp³ywaæ woda.
Zapoznaæ U¿ytkownika z zasadami bezpiecznej obs³ugi i eksploatacji pompy ciep³a.

Ø Wszystkie czêci kartonowe zosta³y
wykonane z makulatury.
Ø U¿yte elementy drewniane nie s¹ powlekane ¿adnymi rodkami chemicznymi i mog¹ byæ u¿ywane do innych
celów lub zniszczone.
Ø Folie zosta³y wykonane z polietylenu i
mog¹ byæ u¿ywane jako surowce
wtórne.
Ø Izolacja cieplna nie zawiera FCKW.

5. Wy³¹czenie z eksploatacji
Ø Wyci¹gn¹æ wtyczkê z gniazdka.
Ø Z uwagi na niebezpieczeñstwo zamarzania (w zimie) i z powodów higienicznych przy przewidywanych d³u¿szych
przerwach w eksploatacji pompy ciep³a nale¿y opró¿niæ zbiornik z wody.

10

7. Gwarancja
Ø Obowi¹zuj¹ zasady i warunki gwarancji zawarte w za³¹czonej do urz¹dzenia oryginalnej karcie gwarancyjnej
wydanej przez Stiebel Eltron Polska
Sp. z o.o.
Ø Usterki nale¿y zg³aszaæ w miejscu zakupu urz¹dzenia lub do autoryzowanego Zak³adu Serwisowego wpisanego do karty gwarancyjnej.
Ø Gwarancja obejmuje tylko obszar kraju w którym urz¹dzenie zosta³o zakupione.
Ø Monta¿, pod³¹czenie elektryczne oraz
konserwacja urz¹dzenia mog¹ byæ wykonane wy³¹cznie przez uprawnionego Instalatora lub Serwisanta.
Ø Producent nie bierze odpowiedzialnoci za uszkodzenia urz¹dzeñ wynik³e z
monta¿u i / lub u¿ytkowania niezgodnego z niniejsz¹ instrukcj¹ monta¿u i
obs³ugi.

Notatki:
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