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1. Informacje ogólne

Zakupując nasze   urządzenie, wybrali   Państwo 
nowoczesną i ekologiczną instalację ogrzewania. Ciągła 
kontrola jakości, ulepszanie jej, jak również kontrola 
powykonawcza  u  producenta,  gwarantują  Państwu 
urządzenie niezawodne technicznie.
Proszę uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Zawarte są 
w  niej    ważne  informacje  potrzebne  do  poprawnej  i 
oszczędnej obsługi  urządzenia.

Głośność urządzenia
Pompa   ciepła TERRA jest   ze   względu   na   swoją 
konstrukcję  urządzeniem bardzo cichym.  Mimo to  ważne 
jest,  by  pomieszczenie  kotłowni  znajdowało  się  poza 
obszarem wrażliwym na hałas, z dobrze zamykającymi się 
drzwiami.

Osuszanie budowy/Wygrzewania jastrychu
Pompa  ciepła  nie  jest  przeznaczona  dla  pokrycia 
zawyżonego zapotrzebowania na ciepło podczas osuszania 
budowy lub wygrzewania jastrychu. Zapotrzebowanie takie 
musi zostać pokryte poprzez odrębne urządzenie.

Serwis i konserwacja
Regularna konserwacja wraz z przeglądem i czyszczeniem 
wszystkich  ważnych  elementów  instalacji  gwarantuje  jej 
długotrwale  bezpieczne  i  oszczędne  użytkowanie. 
Zalecamy dlatego zawarcie dodatkowej umowy konserwacji 
w odpowiednim punkcie obsługi klienta. 

Czyszczenie
W  razie  potrzeby  pompa  ciepła  TERRA  może  być 
czyszczona  wilgotną  ścierką.  Nie  zaleca  się  stosowania 
środków czyszczących.

Urządzenie odpowiada dyrektywom UE:
Dotyczące dyrektywy WE
Maszyny (89/392/EWG)
Urządzenia niskiego napięcia (73/23/EWG) 
EMC (89/366/EWG)

Dotyczące zharmonizowane normy EN
EN 378 EN 60529
EN 292/T1/T2 EN 294
EN 349 EN 60335-1/2-40
EN 55014 EN 55104

Dotyczące normy/dyrektywy państwowe
ÖNORM M 7755-2 (Austria) DIN 8901 (Niemcy)

Proszę  dokładnie  stosować  się  do 
następujących  wskazówek  BHP,  by  uniknąć 
szkód  oraz  zagrożenia   dla  ludzi  oraz 
przedmiotów!

Praca przy urządzeniu:
Montaż,  pierwsze  uruchomienie,  inspekcja,  konserwacja 
oraz  naprawy  dokonywane  być  mogą  wyłącznie  przez 
autoryzowany personel specjalistyczny!

Pompy  ciepła  mogą  być  instalowane  tylko  przez 
kompetentnych fachowców i uruchamiane wyłącznie przez 
personel  obsługi  klienta,  wyszkolony  w  firmie  IDM 
Energiesystem GmbH.

Podczas pracy przy pompie ciepła  należy odłączyć ją od 
napięcia i zabezpieczyć przed ponownym włączeniem.

W  trakcie  prac  przy  urządzeniu  należy  stosować  się  do 
wytycznych  zawartych  w  odpowiednich  dokumentach 
pompy, na naklejkach na urządzeniu oraz wszystkich innych 
obowiązujących wskazówek BHP.

W razie zagrożenia:
Natychmiast  odłączyć  instalację  od  napięcia,  np.  poprzez 
bezpieczniki  lub  wyłącznik  główny.  W  razie  pożaru  użyć 
odpowiedniej gaśnicy.

Wylanie się czynnika chłodniczego:
Pompa  ciepła  napełniona  jest  nietrującym  i  niepalnym 
czynnikiem chłodniczym.  W razie uszkodzenia może on się 
jednak wydostać na zewnątrz i spowodować wyparcie tlenu. 
W połączeniu z otwartym ogniem może poza tym dojść do 
uwalniania się szkodliwych substancji  rozkładu. Dlatego w 
razie odkrycia wylania się (lub wyczucia zapachu) czynnika 
chłodniczego  należy  natychmiast  opuścić  miejsce 
ustawienia  pompy  i  zamknąć  drzwi.  Niezwłocznie 
zawiadomić obsługę klienta!

Montaż dodatkowych komponentów:
Zainstalowanie  nowych  komponentów  dodatkowych,  które 
nie  zostały  przetestowane  wraz  z  urządzeniem może źle 
wpłynąć  na  funkcjonowanie  pompy.  Szkody  wynikające  z 
tego  powodu  wyłączone  są  spod  gwarancji  i 
odpowiedzialności.

Miejsce ustawienia:
Pomieszczenie,  w  którym  umieszczona  jest  pompa  musi 
być:
- wystarczająco przewietrzne 
- z niedużym osadzaniem się pyłu/kurzu
- wilgotność powietrza nie może być trwale wysoka
- zabezpieczone przed mrozem

Wskazówki odnośnie usterek i komunikatach o błędach:
Patrz strona 27.
Wyjaśnienia  pojęć  specjalistycznych  znajdują  się  w 
słowniczku na stronie 28.
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2. Obsługa podstawowa

Opis pokręteł oraz przycisków funkcji:
Pokrętło D1 służy do następujących  zadań:

● ustawienie  żądanej temperatury pomieszczenia (temperatura nominalna) dla istniejących obiegów grzewczych 
poprzez obsługę z menu głównego: wciśnięcie i przekręcanie.

● z  każdego innego menu należy najpierw wcisnąć przycisk „Home”.

Pokrętło D2 służy do następujących  zadań:
● wybór punktu w menu poprzez przekręcenie i wciśnięcie (=funkcja kursora).
● zmiana i zapisywanie danych poprzez przekręcanie i wciśnięcie.
● uaktywnienie kursora poprzez wciśnięcie.

Przycisk F 1:
Przywrócenie nastaw fabrycznych

Przycisk F 2:
Przycisk “Help” (Pomoc):  Do  prawie każdego menu, wzgl. punktu menu możemy wyświetlić tekst pomocniczy. Do 
opuszczenia okna pomocy musimy wcisnąć pokrętło D1.
Wyświetlanie Status-Report z menu głównego, gdy kursor nie jest widoczny (patrz str. 27).

Przycisk  F 3:
Zarezerwowany dla obsługi serwisowej (podstawowe nastawy instalacji), dostęp chroniony hasłem.

Przycisk F 4:
Funkcja prezentacji, krótkotrwała zmiana  pracy obiegu grzewczego  bez zmian w programie .

Funktionstaste F 5:
Jednorazowe ładowanie zasobnika: Dzięki temu zbiornik w razie potrzeby podgrzany zostaje również poza nastawionym 
czasem ładowania, bez konieczności zmiany programu ładowania zbiornika.

Przycisk F 6:
Podmenu do prezentacji temperatur , ilości godzin pracy , ilości załączeń, stanu pracy, trybu awaryjnego, letniego i danych 
instalacji.

Pojęcia podkreślone wyjaśnione są bliżej na stronie 28!
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Menu główne IDM

Obieg grzewczy A
Obieg grzewczy B

Pompa ciepła: 
włączona

Dalej

Temperatura 
zewnętrzna

Temperatura 
zbiornika

Kontakt zewn. : 
otwarty

Wskazówka: Ogólnie wszystkie ustawienia w sterowniku mogą zostać 
nastawione poprzez pokręcanie i przyciskanie prawego pokrętła D2.



3. Menu główne

Wyjaśnienie symboli rysunkowych:

Wcisnąć pokrętło D1, by potwierdzić wpisane dane.

Przekręcić pokrętło D1, by umiejscowić kursor, wzgl. zmienić ustawienia.

Dotyczy również pokrętła D2
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Symbol parasola słonecznego w trybie letnim

Wskazanie aktualnej temperatury na zewnątrz

Data i godzina

Stan obiegów grzewczych

Obieg grzewczy z temp. nominalną

Obieg grzewczy z temperaturą 
oszczędzania
Pompa obiegu grzewczego włączona

Obieg grzewczy zgodnie z programem ogrzewania

Wskazanie temperatury pomieszczenia 
zmierzonej przy załączonym czujniku temp. 
pomieszczeń dla danego obiegu 
grzewczego. Gdy czujnik nie jest podłączony 
lub wpływ pomieszczenia nie jest 
zdefiniowany, wskazanie tu = 0,0°C

Wskazanie aktualnego stanu pompy ciepła 
(włącz./wyłącz. ), stopnia pompy ([1] i ew, [2]), oraz 
temperatury pompy ciepła (zasilania / powrotu). 
Podczas ładowania zbiornika dodatkowo wyświetlony 
jest symbol „kurek”.

Wskazania temperatury zbiornika (czujnik 6), jeśli 
odpowiedni czujnik został podłączony

Wskazanie „otwarty” lub „zamknięty” odnoszące się 
do zewnętrznego kontaktu. Użycie kontaktu: patrz 
opis funkcji.

Komunikaty o błędach pojawiają się na polu o 
szarym tle. Dokładniejszy opis strona 24.

Gdy obieg grzewczy nastawiony jest na tryb chłodzenia, 
pojawia się tu „kühlen” (chłodzić).

Wskazówka: Jeśli dana podstrona menu pozostaje nieużywana dłużej niż
1 minutę, wyświetlacz przeskakuje znów na stronę menu głównego
(za wyjątkiem wyświetlania temperatur).



4.  Ustawienie temperatury wody ciepłej
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Podmenu 1 – Strona 1

Ustawienia ogólne

Ładowanie zbiornika: wg programu

Ustawić program ładowania

Ustawić czas odłączenia prądu

Funkcja chłodzenia
Powrót Dalej

Dalej

Dalej

Ustawienia – ciepła woda

Podmenu 1 – Strona 2
Ustawienia – ciepła woda

Wygrzewanie jastrychu

Powrót

Poziom dla fachowców: woda ciepła

Żądana temperatura ciepłej wody: 47 stp. C

Wskazówka: Powinny zostać ustawione 
odpowiednie czasy ładowania zbiornika!

Powrót

Żądana temperatura ciepłej wody

Powrót

Wskazówka: Proszę zwrócić uwagę w trakcie nastawiania żądanej temperatury wody,
by również czas ładowania zbiornika został odpowiednio ustawiony.

Opis rys. patrz pkt. 2



5. Ustawianie żądanej temperatury pomieszczenia (nominalnej) – wersja 1
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Żądana temperatura pomieszczenia

dla obiegu grzewczego A: 22°C
dla obiegu grzewczego B: 20°C

Dla obiegu grzewczego A:

dla obiegu grzewczego A: 22°C
dla obiegu grzewczego B: 20°C

dla obiegu grzewczego B: 

Opis rys. patrz pkt. 2



6. Ustawienie żądanej temperatury pomieszczenia – wersja 2

W punkcie menu „Nacht” (Noc) może zostać ustawiona żądana temperatura pomieszczenia na noc (=temperatura 
oszczędzania, obowiązująca poza nastawionym czasem ogrzewania).
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Obieg grzewczy A / B:

Dalej

Rodzaj pracy: wg programu ogrzewania
stałe z: 35°C
Ustawić program ogrzewania
Ochrona przed mrozem: włączona
Dalej
Powrót

Krzywa: 10
Temp. pomieszczenia w dzień: 22°C, nocą: 16°C
Żądana temp. zasilania: 35°C, rzeczywista: 35°C
Czujnik pomieszczenia: włączony, udział: 100%

Powrót

Temp. w dzień

Noc

Powrót

Wskazówka: Jeśli temperatura nocna nastawiona będzie na 8°C, 
odpowiednia pompa grzewcza wyłączy się, wyłączając sytuację 
nastawienia funkcji aktywnej
ochrony przed mrozem.

Opis rys. patrz pkt. 2



7. Ustawianie wpływu pomieszczenia

W punkcie menu „Anteil” (udział) ustawione zostać może, w jakim stopniu regulator ma reagować na temperaturę 
pomieszczenia:
− Anteil klein = udział mały (<100 %); nikły wpływ temperatury pomieszczenia na ogrzewanie
− - Anteil groß = udział mały (>100 %); wysoki wpływ temperatury pomieszczenia na ogrzewanie

Jeśli grzejniki w pomieszczeniach znajdują się w zasięgu wpływu 
innego źródła ciepła (np. w pomieszczeniu z piecem kaflowym), 
to powinien zostać wybrany niski udział wpływu. 
Temperatura pomieszczenia, w którym zamontowany jest grzejnik 
wpływa na ogrzewanie pozostałych pomieszczeń.
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Obieg grzewczy A / B:

Obieg grzewczy A Dalej

Rodzaj pracy: wg programu ogrzewania
stała z: 35°C
Ustawić program grzewczy
Ochrona przed mrozem: włączona
Powrót

Wpływ pomieszczenia

Krzywa: 10
Temp. pomieszczenia w dzień: 22°C, nocą: 16°C
Żądana temp. zasilania: 35°C, rzeczywista: 35°C
Czujnik pomieszczenia: włączony, udział: 100%

Powrót

Włączony

Udział

Powrót

Wskazówka: Wpływ pomieszczenia może tu zostać włączony 
tylko wtedy, jeśli został on odblokowany na poziomie dla specjalistów!

Opis rys. patrz pkt. 2



8. Ustawianie krzywej grzewczej
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Obieg grzewczy A / B:

Obieg grzewczy A

Rodzaj pracy: wg programu ogrzewania
stała z: 35°C
Ustawić program grzewczy
Ochrona przed mrozem: włączona
Powrót    Krzywa

Dalej

Obieg grzewczy A
Krzywa: 10
Temp. pomieszczenia w dzień: 22°C, nocą: 16°C
Żądana temp. zasilania: 35°C, rzeczywista: 35°C
Czujnik pomieszczenia: włączony, udział: 100%
Powrót

Powrót

Temp. zasilania Nachylenie krzywej

Wskazówka: Jeśli odpowiedni obieg grzewczy został zdefiniowany 
na poziomie specjalistycznym jako obieg grzewczy podłogi lub ścian,
wartość krzywej może być ustawiona maks. na 10!

W diagramie obok przedstawiona jest krzywa grzewcza. dzięki niej
ustalany jest związek z temperaturą na zewnątrz z żądaną 
temperaturą zasilania.

Wskazówka: Do prawidłowego ustawienia krzywej 
grzewczej niezbędna jest znajomość rozplanowania 
instalacji ogrzewania – w razie potrzeby zgłosić się do 
instalatora!

Opis rys. patrz pkt. 2

Temp. na zewnątrz



9. Określanie obiegów grzewczych

- Nach Heizprogramm = Według programu ogrzewania: Ogrzewanie dla obiegu grzewczego A
następuje według nastawionych czasów ogrzewania

- Dauer-Nennbetrieb = Tryb pracy stałej, nominalnej: Ogrzewanie dla obiegu A
następuje zawsze z temperaturą nominalną, bez obniżania

- Dauer-Sparbetrieb = Stały tryb oszczędzania: Ogrzewanie dla obiegu A 
następuje zawsze z temp. oszczędzania

- Konstanttemperatur = Temperatura stała: Ogrzewanie dla obiegu A
przebiega ze stałą temperaturą, która nastawiona zostać może w drugiej 
linijce. W tym przypadku wyłączona jest możliwość przełączenia
trybu letniego i zimowego

- aus = wyłączony: Obieg grzewczy A nie działa, za wyjątkiem funkcji
ochrony przed mrozem

- kühlen = chłodzić: Obieg grzewczy A działa w trybie chłodzenia, 
zależnie od zmierzonej i żądanej temperatury pomieszczeń.
Wyświetlany jest przy tym w menu komunikat „kühlen”
oraz symbol pompy dla obiegu grzewczego.

Wskazówka: W przypadku stosowania zewnętrznego kontaktu, w zależności 
od ustawień, rodzaj pracy obiegów grzewczych może zależeć od stanu przełączenia
zewnętrznego kontaktu, patrz opis funkcji.
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Obieg grzewczy A / B:

Obieg grzewczy A

Rodzaj pracy: wg programu ogrzewania
stała z: 35°C
Ustawić program grzewczy
Ochrona przed mrozem: włączona
Powrót    Dalej

Rodzaj pracy

Praca stała nominalna

Powrót

Opis rys. patrz pkt. 2



10. Ustawianie programu ogrzewania obiegów grzewczych

Kopiowanie czasów grzewczych z poniedziałku dla wtorku:
Jak tylko ustawienia czasów z poniedziałku zostaną przekopiowane na wtorek,
znów pojawi się komunikat „ungleich” (Inne).
Kopiowanie czasów grzewczych z wtorku dla środy, środy dla czwartku,
itd. następuje jak opisano powyżej.
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Ustawianie programu ogrzewania

Obieg grzewczy A / B:

Obieg grzewczy A

Rodzaj pracy: wg programu ogrzewania
stała z: 35°C
Ustawić program grzewczy
Ochrona przed mrozem: włączona

Czas grzewczy 1 od godz.:

Program ogrzewania dla obiegu grzewczego A

Ustawić czasy dla poniedziałku
Czas grzewczy 1 od godz.   06:00   do    22:00
Czas grzewczy 2 od godz.   00:00   do    00:00
Czas grzewczy 3 od godz.   00:00   do    00:00

Czasy dla wtorku – inne Dalej

Czasy na wtorek

Inne

Dalej

Opis rys. patrz pkt. 2



11.  Określenie ładowania zbiornika buforowego

- nach Ladeprogramm = według programu ładowania: 
załadowanie zbiornika do przygotowania wody ciepłej 
następuje wyłącznie w ustawionych czasach

- dauernd ein = Stale włączone: Załadowanie zbiornika do
przygotowania wody ciepłej następuje zawsze
wtedy, kiedy temperatura zbiornika (czujnik 6)
zejdzie poniżej ustawionej temperatury wody ciepłej.

- dauernd aus = Stale wyłączone: Zbiornik nie jest podgrzewany
w celu przygotowania wody ciepłej
Wskazówka: W przypadku stosowania zewnętrznego kontaktu
rodzaj ładowania zbiornika, w zależności od ustawień 
na poziomie specjalistycznym, może zależeć 
od stanu załączenia zewnętrznego kontaktu, patrz opis funkcji.
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Dalej

Ładowanie zbiornika

Powrót

Podmenu 1 – Strona 1
Ogólne ustawienia
Ładowanie zbiornika: wg programu
Ustawić program ładowania
Ustawić czas odcięcia prądu
Funkcja chłodzenia
Powrót Dalej

Opis rys. patrz pkt. 2        Dalej

Wg prog. 
ładowania



12.  Ustawianie programu ładowania zbiornika

Kopiowanie czasów grzewczych z poniedziałku dla wtorku:
Jak tylko ustawienia czasów z poniedziałku zostaną przekopiowane na wtorek,
znów pojawi się komunikat „ungleich” (Inne).
Kopiowanie czasów grzewczych z wtorku dla środy, środy dla czwartku,
itd. następuje jak opisano powyżej.
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Podmenu 1
Ogólne ustawienia
Ładowanie zbiornika: wg programu
Ustawić program ładowania
Ustawić czas odcięcia prądu
Funkcja chłodzenia
Powrót Dalej

Ustawić program ładowania

Czas ładowania 1 od godz.:

Ustawienia czasów dla ładowania zbiornika

Ustawić czasy dla poniedziałku
Czas grzewczy 1 od godz.   06:00   do    22:00
Czas grzewczy 2 od godz.   00:00   do    00:00
Czas grzewczy 3 od godz.   00:00   do    00:00
Czasy dla wtorku – inne Dalej

Czasy dla wtorku

Inne

Dalej

Opis rys. patrz pkt. 2

Dalej



13. Ustawianie czasu odcięcia prądu

Strona 13

Podmenu 1
Ogólne ustawienia
Ładowanie zbiornika: wg programu
Ustawić program ładowania
Ustawić czas odcięcia prądu
Funkcja chłodzenia
Powrót

Ustawić czas odcięcia prądu

Czas odcięcia 1 od godz.:

Powrót

Ustawić czasy odcięcia prądu

Czas odcięcia 1 od godz.: 00:00 do 00:00
Czas odcięcia 2 od godz.: 00:00 do 00:00
Czas odcięcia 3 od godz.: 00:00 do 00:00
Powrót

Wskazówka: Ustawione czasy obowiązują dla 
każdego dnia tygodnia i nie mogą być nastawione 
inaczej dla poszczególnych dni.
Podczas ustawionych czasów odłączenia prądu 
pompa ciepła nie jest sterowana a pompa ładująca 
zbiornik wyłącza się.
Standardowo czasy odcinania nie są zdefiniowane.

Opis rys. patrz pkt. 2 Dalej



14.  Odblokowanie, wzgl. zablokowanie pompy ciepła

Odblokowanie lub zablokowanie pompy ciepła:
● ein = włączona: Pompa ciepła jest odblokowana i 

w razie potrzeby sterowana jest dla celów
ogrzewania (przez potencjalnie wolny kontakt)
lub ładowania zbiornika zaopatrującego w ciepłą wodę.

● aus = wyłączona: Pompa ciepła jest zablokowana i nie 
jest sterowana, ani w celu ogrzewania, ani w celu 
ładowania zbiornika.

Wskazówka: W przypadku używania kontaktu zewnętrznego
pompa ciepła może być blokowana lub zwalniana, w zależności 
od ustawień na poziomie specjalistycznym, poprzez kontakt zewnętrzny,
patrz opis funkcji.
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Podmenu 1
Ogólne ustawienia
Ładowanie zbiornika: wg programu
Ustawić program ładowania
Ustawić czas odcięcia prądu
Funkcja chłodzenia
Powrót

Ustawienia ogólne
Przełączanie lato-zima: 21°C
Pompa ciepła: włączona
automatyczne załączanie PC: tak     30 min
Data/Godzina: 31/07/06 – godz. 11:02
Czas obiegu cyrkulacji: 3 minuty
Powrót

Pompa ciepła

Włączona

Powrót

Opis rys. patrz pkt. 2

Dalej

Ustawienia ogólne



15. Ustawianie automatycznego włączania pompy ciepła

Ustawienie automatycznego załączania pompy ciepła:
● ja = tak: pompa ciepła w razie potrzeby sterowana jest w celu ogrzewania, 

o ile jest odblokowana (patrz funkcja odblokowywania pompy w opisie funkcji).
● nein = nie: Pompa ciepła jest zablokowana i nie jest sterowana dla celów ogrzewania
● Zeiteinstellung = Ustawienie czasowe: włączenie pompy ciepła jest opóźnione o ustawiony

czas (np. kiedy posiadamy również kolektory słoneczne).
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Podmenu 1
Ogólne ustawienia
Ładowanie zbiornika: wg programu
Ustawić program ładowania
Ustawić czas odcięcia prądu
Funkcja chłodzenia
Powrót

Ogólne ustawienia

Automatyczne załączenie PC:

Tak

Ustawienia ogólne
Przełączanie lato-zima: 21°C
Pompa ciepła: włączona
automatyczne załączanie PC: tak     5 min
Data/Godzina: 31/07/06 – godz. 11:02
Czas obiegu cyrkulacji: 3 minuty
Powrót

Opis rys. patrz pkt. 2

Dalej

Powrót



16. Aktywowanie jednorazowego ładowania zbiornika buforowego

W oknie „Speicherladung” = „Ładowanie zbiornika” wyświetlane są bieżące
i żądane temperatury w górnych obszarach zbiornika.
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Jednorazowe ładowanie zbiornika

Ładowanie zbiornika
aktualna temperatura zbiornika: 47°C
Ustawiona temp. wody ciepłej: 48°C

Jednorazowe ładowanie zbiornika: wyłączone
Powrót

Opis rys. patrz pkt. 2

wyłączone

Powrót

Wskazówka: Jednorazowe ładowanie zbiornika rozpoczynane jest 
tylko 
wtedy, kiedy bieżąca temperatura zbiornika wynosi mniej niż 46°C i 
mniej niż temperatura
żądana i zostaje aktywne do czasu, aż bieżąca temperatura 
zbiornika ma o 3°C mniej niż
nastawiona temperatura HGL pompy ciepła lub gdy pompa zostaje 
wyłączona przez ogranicznik temperatury 
maksymalnej.



17.  Włączenie trybu letniego

Strona 17

Podmenu 2
Temperatury, godziny pracy, ilości załączeń
Stan przekaźników / triaków
Tryb awaryjny
Tryb letni
Dane instalacji
Powrót

Tryb letni

Tryb letni

Tryb letni

Tryb letni: wyłączony
W trybie letnim bieżąca temp. na zewnątrz
 jest zastępowana przez
stałą wartość 7°C --> włączone ogrzewanie
Powrót

Wskazówka: W trybie letnim temp. zewnętrzna zastępowana 
jest przez stałą wartość = 7°C. Tym samym możliwe jest 
działanie pompy również w lecie. Nieużywane obiegi grzewcze 
powinny jednak zostać wyłączone (patrz rodzaj pracy obiegów 
grzewczych).
W trybie letnim w menu głównym i w oknie temperatur nie są 
wyświetlane temp. pomieszczeń, w miejscu zmierzonej temp. 
pomieszczenia pokazuje się wartość = 0,0°C

Opis rys. patrz pkt. 2

wyłączony

Powrót



18. Funkcja – prezentacja
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Wskazówka: Program ogrzewania dla obiegów 
grzewczych, które są uruchomione, zostaje zmieniony 
aż do następnego przełączenia programu ogrzewania.
Przykład: Obiegi grzewcze znajdują się w trybie 
nominalnym. Przy rozpoczęciu funkcji prezentacji obiegi 
grzewcze pozostaną w trybie oszczędnym aż do 
następnej zmiany ustawień programu.

Opis rys. patrz pkt. 2

Funkcja prezentacji
Funkcja prezentacji: wyłączona
Zmiana nastawionego programu grzewczego aż do następnej
zmiany ustawień obiegów grzewczych, 
które nie są wyłączone
Powrót

Funkcja prezentacji

wyłączona

Powrót



19. Aktywacja trybu awaryjnego
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Wskazówka: Za pomocą tej funkcji zapewnia się dostarczanie 
ciepła np. w razie awarii czujnika.

Wskazówka: Tryb awaryjny automatycznie wyłącza się 
również po opuszczeniu tego okna.

Opis rys. patrz pkt. 2

Podmenu 2
Temperatury, godziny pracy, ilość załączeń
Stan przekaźników / triaków
Tryb awaryjny
Tryb letni
Dane instalacji
Powrót

Tryb awaryjny

Tryb awaryjny

Wyłączony

Powrót
Tryb awaryjny ogrzewania
Tryb awaryjny: wyłączony

Uwaga: Mieszacze muszą zostać
nastawione manualnie!
Powrót



20. Ustawienie funkcji chłodzenia

Dla obiegów grzewczych mogą być ustawiane różne 
temperatury pomieszczeń. Obowiązują one tylko dla 

trybu chłodzenia, nie dla ogrzewania!
Poza tym ustawiona być może temp. chłodzenia dla 

danych obiegów. Mieszacze danego biegu grzewczego
regulują nastawioną temperaturę chłodzenia.
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Wskazówka: Do aktywowania funkcji chłodzenia 
niezbędny jest czujnik temp. pomieszczeń  i 
ustawienie wpływu pomieszczeń. Do tego może 
zostać zamontowany w pomieszczeniu lub 
użyte własne urządzenie.

Dalej

Opis rys. patrz pkt. 2

Podmenu 1
Ustawienia ogólne
Ładowanie zbiornika: wg programu ładowania
Ustawić program ładowania zbiornika
Ustawić czasy odłączania prądu
Funkcja chłodząca
Powrót Funkcja chłodz. 

obieg grzew. A

Funkcja chłodząca

zablokuj

Funkcja chłodz. 
zależna od włącz.

żądana temp. 
pomieszcz.

żądana temp. 
chłodzenia

Powrót

Funkcja chłodzenia obieg grzewczy A
Funkcja chłodzenia obieg A: włączona
Żądana temp. pomieszczenia: 25,0
Funkcja chłodz. zależna od załącz.: 1,0 K
Żądana temp. chłodzenia: 18
(Uważać na punkt rosy!)
Powrót

Funkcja chłodzenia obieg grzewczy B
Funkcja chłodzenia obieg B: włączona
Żądana temp. pomieszczenia: 25,0
Funkcja chłodz. zależna od załącz.: 1,0 K
Żądana temp. chłodzenia: 18
(Uważać na punkt rosy!)
Powrót



21.  Start programu do wygrzewania jastrychu
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Program wygrzewania jastrychu:
Program wygrzewania jastrychu wg DIN EN 1264-4 
może się rozpocząć przy jastrychu cementowym 
najwcześniej po 21 dniach od wyłożenia. W 
przypadku jastrychu anhydrytowego lub siarczano-
wapniowego czas ten wynosi 7 dni.
Żądane obiegi grzewcze muszą być przez 3 dni 
zasilane 25°C, na zakończenie temp. jest 
podwyższana co dzień o 5°C, aż do ustawionej 
temp. maks. obiegów. Tą maks. temperaturą 
zasilania obiegi są nagrzewane przez 4 dni. Na 
koniec temp. zasilania obniżana jest o 5°C co 
dzień, aż do osiągnięcia 25°C.
Podczas wygrzewania jastrychu programy 
ogrzewania dla obiegów nie są aktywne, obiegi 
działają bez obniżeń temperatur.
Na wyświetlaczu pokazywane są następujące 
dane: Temperatura zasilania: żądana i rzeczywista, 
jak i status pracy (faza rozgrzewania, faza temp. 
maksymalnej, faza temp. spadającej, wyłączone).
Należy zadbać o odpowiednią wentylację, przy 
czym unikać należy przeciągów.
W razie potrzeby program wygrzewania jastrychu 
może zostać uruchomiony z ustawioną temperaturą 
startową

Program wygrzewania jastrychu nie gwarantuje, że 
jastrych osiągnie wystarczającą wilgotność i gotowość do 
kładzenia!

Proszę przejść jak opisano w pkt. 4 do 
podmenu 1 – strona 2

Podmenu 1 – Strona 2 wygrzewanie jastrychu
Ustawienia ciepłej wody
Wygrzewanie jastrychu

Dla obiegu 
grzewczego:

Obieg 
grzewczy A i B

Temp. 
początkowa

Program 
wygrzewania 
jastrychu

włączony

Powrót

Program wygrzewania jastrychu
Dla obiegu grzewczego: Obieg A i B
Temperatura początkowa: 25 stp. C
Program wygrzewania jastrychu: włączony
Temp. żądana: 25 stp. C, Rzeczywista: 35 stp. C
Start: (3 dni 25 stp. C)
Powrót



22.Ustawienie daty i godziny

Opis rys. jak w pkt. 2

Dalej

Dalsze ustawienia ustawienia ogólne
ustawienia ogólne
Ładowanie zbiornika: wg programu
Ustawić program ładowania
Ustawić czasy odcięcia prądu
Funkcja chłodząca
Powrót

Ustawienia ogólne
Przełączenie trybów lato/zima: 21 stp.
Pompa ciepła: włączona
automatyczne załączanie pompy: tak 30min
Data/Godzina: 31/07/06  - godz. 11:02
Czas obiegu cyrkulacji: 3 minuty
Powrót

Data / Godzina

Powrót
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23. Wyświetlanie temperatur w instalacji

W tym oknie wyświetlane są wszystkie temperatury instalacji:
Czujnik 1: Temp. zewnętrzna
Czujnik 2: Temp. zasilania pompy ciepła
Czujnik 3: Temp. powrotu pompy ciepła
Czujnik 4: Temp. wód gruntowych/solanki
Czujnik 5: Temp. zasilania obieg grzewczy A
Czujnik 6: Temp. zbiornika
Czujnik 7: Temp. wody ciepłej (pobór)
Czujnik 8: Temp. w wymienniku gazowym ciepła (wylot)
Czujnik 9: Temp. zasilania obieg grzewczy B
Czujnik 10: Grzejnik obiegu grzewczego A
Czujnik 11: Grzejnik obiegu grzewczego B
Czujnik 12: Kontakt zewnętrzny
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Wskazówka: Przy czujnikach 4,6,7,9,10 i 11 
wskazanie temp. następuje wtedy. kiedy czujnik jest 
podłączony.
Przy czujniku 12 zawsze wyświetla się „Kontakt 
extern” - „Kontakt zewnętrzny”, niezależnie od stanu 
podłączenia kontaktu.

Opis rys. jak w pkt. 2

Temperatury, godziny pracy...

Podmenu 2
Temperatury, godziny pracy, ilość załączeń
Stan przekaźników / triaków
Tryb awaryjny
Tryb letni
Dane instalacji
Powrót

Przegląd temperatur
Czujnik 1: 15°C Czujnik 7: 49°C
Czujnik 2: 39°C Czujnik 8: 57,8°C
Czujnik 3: 34°C Czujnik 9: 32°C
Czujnik 4: 53°C Czujnik 10: 20,7°C
Czujnik 5: 32°C Czujnik 11: 21,2°C
Czujnik 6: 51°C Czujnik 12: zewn. kontakt



24.  Wyświetlanie godzin pracy, ilości załączeń
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Proszę przejść do okna „Temperaturen” - 
„Temperatury”, jak opisano w pkt. 2.1

Opis rysunku patrz punkt powyżej

Powrót

Godziny pracy i ilości załączeń
PC – stopień 1: 87,5 godz., 112 impulsów
PC – stopień 2: 152,0 godz., 134 impulsów
Ładunek: 25,3 godz. 41 impulsów

Przeciętna temp. PC: 38 stp. C
Powrót



25.  Wyświetlanie stanu przekaźników i triaków
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Widoczny jest tu stan danego wyjścia:
Przekaźnik 1: Pompa wody gruntowej/solanki
Przekaźnik 2: Stopień 1 pompy ciepła
Przekaźnik 3: Mieszacz obieg grzewczy A - otwarty
Przekaźnik 4: Mieszacz obieg grzewczy A – zamknięty
Przekaźnik 5: Stopień 2 pompy ciepła
Przekaźnik 6: Pompa obieg grzewczy B
Przekaźnik 7: Mieszacz obieg grzewczy B – otwarty
Przekaźnik 8: Mieszacz obieg grzewczy B – zamknięty
Przekaźnik 9: Zawór chłodzenia
Przekaźnik 10: Mieszacz wymiennika ciepła gaz. - otwarty
Przekaźnik 11: Mieszacz wymiennika ciepła gaz. - zamkn.
Przekaźnik 12: Pompa cyrkulacyjna
Przekaźnik 13: Wyjście komunikatów o awariach
Triak 1: Pompa wymiennika płytowego (0=wyłączony)
Triak 2: Pompa ładująca (0=wyłączona)
Triak 3: Pompa obiegu grzewczego A (0=wyłączona)

Podmenu 2
Temperatury, godziny pracy, ilość załączeń
Stan przekaźników / triaków
Tryb awaryjny
Tryb letni
Dane instalacji
Powrót

Opis rys. patrz pkt. 2

Stan przekaźników/triaków

Powrót

Stan pracy wyjść:
Przek. 1: wył. Przek. 7: wył. Przek. 13: wył.
Przek. 2: włą. Przek. 8: wył.
Przek. 3: wył. Przek. 9: wył. Triak 1:         0
Przek. 4: wył. Przek. 10: włą. Triak 2: 10000
Przek. 5: włą. Przek. 11:wył. Triak 3:  10000
Przek. 6: włą. Przek. 12: wył. Powrót



26. Wyświetlanie danych 

Wyświetlane są tu następujące dane:
− Wersja programu ( = PC + Data) dla urządzenia i płyty
− Data pierwszego uruchomienia
− Numer telefonu do obsługi klienta
W razie awarii zadzwonić Państwo mogą na podany numer telefonu,
do odpowiedniego punktu obsługi klienta.
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Opis rys. patrz pkt. 2

Podmenu 2
Temperatury, godziny pracy, ilość załączeń
Stan przekaźników / triaków
Tryb awaryjny
Tryb letni
Dane instalacji
Powrót

Dane instalacji

Dane instalacji
Wersja programu: TERRA 06 10 01

TERRA 06 10 01
Data pierwszego uruchomienia: 02-07-01
Telefon do działu obsługi klienta: 1234567890
Powrót

Powrót



27.  Komunikaty o błędach

Sterownik rozpoznaje różne błędy, wyświetlane ona są na 
wyświetlaczu.

W razie wystąpienia błędu zapala się czerwona dioda.

Na rysunku obok pokazane jest miejsce wyświetlania 
ewentualnego komunikatu o błędzie.

Wyświetlany numer błędu:
-  “1”:  Wysokie ciśnienie: Pompa ciepła została wyłączona 
przez przełącznik wysokiego ciśnienia. W  przypadku 
wystąpienia ponad trzech usterek związanych z wysokim 
ciśnieniem w ciągu doby, pompa ciepła zostaje zablokowana 
i nie jest sterowana.    Aktywowane zostaje wyjście 
komunikatu o awarii. Zresetowanie następuje poprzez 
wyłączenie i ponowne włączenie instalacji.

-  “2”:  Niskie ciśnienie: Pompa ciepła została wyłączona 
przez przełącznik niskiego ciśnienia. W przypadku 
wystąpienia ponad trzech usterek związanych z niskim 
ciśnieniem w ciągu doby, pompa ciepła zostaje zablokowana 
i nie jest sterowana. Aktywowane zostaje wyjście komunikatu 
o awarii. Zresetowanie następuje poprzez wyłączenie i 
ponowne włączenie maszyny.
-  “3”:  Usterka przekaźnika termicznego”: Pompa ciepła 
została odłączona poprzez przekaźnik termiczny (ochrona 
silnika). W przypadku wystąpienia więcej niż 3 usterek 
przekaźnika termicznego w ciągu doby, pompa ciepła zostaje 
zablokowana, sterowanie wyłączone. Aktywowane zostaje 
wyjście komunikatu o awarii. Zresetowanie następuje 
poprzez wyłączenie i ponowne włączenie instalacji.
- “4”: Ostrzeżenie woda gruntowa/solanka: Temperatura 
solanki lub wody gruntowej jest zbyt niska. Po podniesieniu 
się temperatury pompa ciepła w razie potrzeby samodzielnie 
uruchomi się ponownie.
- “5”: puste
- “6”: puste
- “7”: Defekt czujnika: Jeden z niezbędnie wymaganych 
czujników jest uszkodzony. Są to czujniki:1, 2, 3, 5 oraz 8. 
Na polu F6 sprawdzić można , o który z czujników chodzi 
(patrz strona 20).
- “8”: Sprawdzić pompę ciepła: Proporcje impulsów 
sterujących i godzin roboczych pompy ciepła są źle 
ustawione, czas przebiegu na jeden impuls zbyt krótki. Ten 
komunikat o błędzie zresetować można poprzez 
przestawienie godzin roboczych i impulsów sterujących 
(patrz strona 21). 
-  “9”:  Rozrzut: Różnica  między biegiem zasilania i powrotu 
jest zbyt duży, należy sprawdzić przepływ (zawory, ew. 
urządzenia mieszające itd.)
- “10”: Nadwyżka temperatury w pompie: Pompa ciepła 
została wyłączona przez ogranicznik temperatury 
maksymalnej. W razie potrzeby po schłodzeniu do mniej niż 
49°C pompa samoczynnie się włącza.
- “11” i “12”: Błąd baterii: Bateria w automacie obsługi (Błąd 
11) wzgl. w płycie (błąd 12) jest uszkodzona lub nie styka.

Komunikaty o błędach wyświetlane są w tym miejscu. Zapala 
się przy tym czerwona dioda

W “Status Report” można odczytać również usterki 
zgłaszane wcześniej. W tym celu należy w menu głównym 
wykierować kursor z okna i wcisnąć przycisk F2. Informacje 
zapisane w Status Report zostają zachowane również po 
wyłączeniu i ponownym włączeniu instalacji.
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WSKAZÓWKA:
Błędy Nr 1, 2 i 3 mogą zostać zresetowane poprzez wyłączenie 
i ponowne włączenie instalacji.
Komunikaty o pozostałych błędach wygasną, jak tylko usunie 
się przyczynę usterki.

Status Report Strona 00

19.12.2003 21:23 alarm: 
wysokie ciśnienie
15.12.2003 16:14 alarm
 przekaźnika termicznego



28. Słowniczek

Temperatura nominalna: Żądana temperatura pomieszczenia w ustawionych czasach ogrzewania (zwykle w 
ciągu dnia), Ustawienie standardowe = 20°C.

Tryb nominalny: Dany zakres ogrzewania jest tak prowadzony, że w określonych pomieszczeniach 
nastawiana jest temperatura nominalna (przez wyliczenia).

Nominalny czas pracy: Czas, dla którego obowiązuje temperatura nominalna dla ogrzewania 
(standardowo: godz. 6:00 do 22:00)

Temperatura oszczędzania: Żądana temperatura pomieszczenia poza nastawionymi godzinami ogrzewania 
(zwykle w czasie nocy) Ustawianie standardowe = 16°C

Tryb oszczędny: Dany zakres ogrzewania jest tak prowadzony, że w odpowiednich pomieszczeniach 
nastawiana jest temperatura oszczędzania (przez wyliczenia)

Czas trybu oszczędnego: Czas, podczas którego obowiązuje temperatura oszczędzania dla ogrzewania. Nie 
może być nastawiany bezpośrednio, a wynika z ustawień czasu nominalnego pracy.

Program ogrzewania: W programie ogrzewania ustalane są nominalne czasy pracy, przez to zdefiniowane zostają 
również czasy oszczędzania. Program ogrzewania może być ustawiony oddzielnie dla 
każdego zakresu ogrzewania. 

Czas ogrzewania: równoznaczny z czasem pracy nominalnym

Temperatura stała: Żądana temperatura dla nastawionego zakresu ogrzewania, niezależna od temperatury 
zewnętrznej, programu ogrzewania i przełączania trybu letniego i zimowego.

Krzywa charakterystyki 
ogrzewania (grzewcza): Związek między temperaturą na zewnątrz i temperaturą początkową dla ogrzewania.
Nachylenie: konkretna wartość krzywej charakterystyki ogrzewania, im większa jest owa wartość, tym 

wyższa temperatura początkowa.
Temperatura początkowa: Temperatura, która utrzymywana jest dla danego zakresu ogrzewania. Niezależna od 

trybu pracy danego zakresu ogrzewania (nominalny, oszczędny), od temperatury na 
zewnątrz, od krzywej charakterystyki grzewczej i od ew. wpływu pomieszczenia.

Wpływ pomieszczenia: Zmierzona temperatura pomieszczenia jest uwzględniana w obliczeniach niezbędnej do 
ogrzewania temperatury początkowej
- Pomieszczenie zbyt ciepłe: obniżenie temperatury początkowej 
- Pomieszczenie zbyt zimne: podwyższenie temperatury początkowej 

Udział wpływu 
pomieszczenia: Im wyższa jest ta wartość, tym większy wpływ temperatury pomieszczenia na wyliczoną 

temperaturę początkową.

Ładowanie zbiornika: Tu podgrzewany jest ew. zbiornik użytkowy, by móc przygotować w nim użytkową 
wodę ciepłą.

Program ładowania 
zbiornika: Tu ustalane są czasy, w których ew. zbiornik użytkowy ma być załadowywany.
Czasy ładowania zbiornika:   W ciągu tych ustawionych czasów jest podgrzewany ew. zbiornik użytkowy, poza tymi 

czasami podgrzewanie nie następuje.
Czasy odcinania prądu: Prąd główny jest czasem odcinany przez różne urządzenia zasilające. Te czasy można 

ustawić właśnie tu, by sterowanie odpowiednio działało.
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