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Podstawowe instrukcje dotyczące właściwej
eksploatacji pompy ciepła.

Podstawowe instrukcje dotyczące właściwego
montażu pompy ciepła.

Ważne instrukcje dotyczące montażu i obsługi
pompy ciepła, których bezwzględne
przestrzeganie jest nakazane.

Miejsce na zapisanie numeru telefonu do punktu
obsługi klienta.

Wszystkie prawa producenta dotyczące modyfikacji technologii i projektu zastrzeżone.
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Podstawowa obsługa urządzenia
Pompy ciepła TERRA powinny być instalowane oraz
serwisowane tylko przez kompetentny personel, który został
specjalnie do tych celów przeszkolony przez IDM
Energiesysteme GmbH.

Czynnik chłodniczy:

Serwis oraz wszelkie czynności związane z naprawą
powinny zostać przeprowadzone przez najbliższy,
autoryzowany punkt obsługi klienta.

W przypadku wymaganych napraw nie należy używać innego
czynnika niż aktualnie obecny w układzie pompy.

Użyty czynnik chłodniczy:

Waga plomby czynnika chłodniczego:
Maksymalne ciśnienie czynnika:

Włączanie i wyłączanie urządzenia:

Instrukcje bezpieczeństwa
z czynnikiem chłodniczym:

W razie wystąpienia jakichkolwiek zagrożeń należy wyłączyć
pompę ciepła głównym wyłącznikiem, który znajduje się na
płycie wierzchniej, a w przypadku pomp typu CL w osobnej
szafce.
Bezpieczeństwo
działania
gwarantowane jeśli:

urządzenia

nie

R407C
R134A

_______ kg
27 bar

dotyczące

postępowania

Szybkie aplikowanie czynnika może spowodować uszkodzenia
termiczne urządzenia od zimna.

będzie

Czynnik w postaci pary jest cięższy od powietrza i w przypadku
kontaktu z powietrzem pozbawia go tlenu co może prowadzić
do duszenia. Dlatego zaleca się zapewnienie optymalnej
wentylacji w pomieszczeniu, gdzie znajduje się pompa ciepła.

- urządzenie posiada widoczne ślady uszkodzenia,
- urządzenie nie chce dłużej pracować,
- pojawiają się powtarzające komunikaty o błędach,

Wskazówki pierwszej pomocy:
Podstawowe instrukcje: w przypadku utraty przytomności przez
osobę na skutek kontaktu z czynnikiem chłodniczym należy
położyć ją na boku i wezwać pomoc medyczną. Zabrania się
aplikowania jakichkolwiek środków do ust nieprzytomnej osoby.
W przypadku wystąpienia zaburzeń w oddychaniu użyć
sztucznego oddychania. Jeśli dolegliwości nie ustąpią, bądź
pojawią się dalsze komplikacje to należy niezwłocznie
skontaktować się z lekarzem.

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z powyższych
przypadków
należy
wyłączyć
urządzenie,
całość
zabezpieczyć i niezwłocznie skontaktować się z najbliższym
punktem obsługi klienta.
W przypadku wystąpienia błędu w pracy, pompa ciepła jest
automatycznie wyłączana, a program NAVIGATOR
wyświetla komunikat o błędzie (zobacz rozdział nr 7).

Inhalacja:
Odurzoną osobę wyprowadzić na świeże powietrze. Trzymać w
ciepłym i cichym miejscu. Jeśli to nie pomaga to może być
potrzebne przeprowadzenie sztucznego oddychania lub
zaaplikowanie tlenu.
brudne

W przypadku kontaktu czynnika z oczami:
Niezwłocznie przemywać dużą ilością wody z uwzględnieniem
powiek. Skonsultować zajście z lekarzem.

Włącznik/wyłącznik
pompy TERRA CL
Usunięcie jakiejkolwiek osłony urządzenia może
spowodować ryzyko porażenia prądem
elektrycznym, bądź poparzenia.

© IDM ENERGIESYSTEME GMBH
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Podstawowa obsługa urządzenia

W przypadku kontaktu czynnika ze skórą:
Przemyć ciepłą wodą. Niezwłocznie usunąć
i nasączone części ubrania.

Włącznik/wyłącznik
pompy TERRA SW

1. Informacje ogólne

1.1 Informacje podstawowe.
Proszę
szczególnie
przestrzegać
instrukcji
bezpieczeństwa BHP odnośnie zapobiegania
zagrożeniom, szkodom materialnym i zranieniu
ludzi.

Decydując się na zakup tego produktu nabyliście Państwo
współczesny i efektywny system ogrzewania. Nieustanne
kontrole jakości oraz innowacje podobnie jak sprawdzanie
funkcjonalności u producenta zagwarantują Państwu
doskonałe funkcjonowanie urządzenia. Proszę uważnie
zapoznać się z tą dokumentacją. Opisywane instrukcje
zawierają ważne wskazówki odnośnie bezpiecznego
i ekonomicznego użytkowania pompy ciepła.

1.1.5. Praca z pompą ciepła.
Wstępne przeglądy techniczne, inspekcje, serwisowanie oraz
naprawy powinny być wyłącznie przeprowadzone przez
autoryzowany sztab specjalistów.

1.1.1. Głośność urządzenia.
Pompy ciepła TERRA dzięki specjalnej konstrukcji są
bardzo cichymi urządzeniami. Mimo tego ważne jest aby
miejsce zainstalowania pompy było jak najdalej położone
od miejsc wrażliwych na dźwięki. Dodatkowo, można
zamontować dźwiękoszczelne drzwi w pomieszczeniu,
w którym znajduje się urządzenie.

Pompy ciepła mogą być wyłącznie montowane przez kompetentny
sztab ludzi i serwisowane przez autoryzowany punkt obsługi klienta.
Podczas pracy serwisowej należy wyłączyć pompę ciepła
i zabezpieczyć przed ponownym uruchomieniem. Wszystkie
instrukcje bezpieczeństwa w dokumentacjach, na tabliczkach
umieszczonych na urządzeniach i w innych aplikacjach powinny być
bezwzględnie przestrzegane.

1.1.2. Osuszanie budowy i wygrzewanie jastrychu.

1.1.6. W przypadku zagrożenia.

Pompa ciepła nie została zaprojektowana dla rosnących
wymagań ogrzewania w czasie osuszania budowy lub
wygrzewania jastrychu. Do zrealizowania tych czynności
powinniśmy zaopatrzyć się w osobne urządzenia grzewcze.

Niezwłocznie odłączyć system z głównego zasilania używając
oddzielnych
bezpieczników
lub
głównego
wyłącznika,
a w przypadku pożaru użyć gaśnicy.
1.1.7. Wyciek czynnika chłodniczego.

1.1.3. Serwis i konserwacja.

W pompie ciepła pracuje nietoksyczny i niepalny czynnik
chłodniczy. W przypadku uszkodzenia czynnik może wyciec i
prowadzić do utraty tlenu w powietrzu. Co więcej, otwarty ogień
również może prowadzić do szkodliwego rozkładu produktów
zawartych w mieszaninie powietrza z czynnikiem.

Regularna
konserwacja
wszystkich
podzespołów
urządzenia, serwisowanie oraz przeglądy techniczne
gwarantują efektywną i ekonomiczną pracę urządzenia na
bardzo długi okres czasu. Dlatego zalecamy zawarcie
dodatkowej umowy dotyczącej konserwacji pompy ciepła
w najbliższym punkcie obsługi klienta.

W przypadku wykrycia wycieku (objawia się to charakterystycznym
zapachem) należy opuścić pomieszczenie i zamknąć drzwi,
po czym zgłosić usterkę do najbliższego punktu obsługi klienta.

1.1.4. Czyszczenie.

Informacje ogólne

W razie potrzeby pompę ciepła należy czyścić za pomocą
wilgotnej szmatki. Nie zaleca się stosowania żadnych
środków chemicznych.

Zgodnie ze standardem UE 842/2006 wszystkie
pompy ciepła, które mają w układzie więcej niż 3
kg czynnika chłodniczego muszą być poddawane
corocznemu przeglądowi technicznemu.
Instrukcja obsługi NAV 1.0
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Informacje ogólne
1.1.8. Instalowanie dodatkowych urządzeń.

1.3. Struktura systemu NAVIGATOR

Instalowanie dodatkowych urządzeń, których działanie wraz z
pompą ciepła nie zostało wcześniej przetestowane może
prowadzić do zaburzeń funkcjonowania. W przypadku
jakichkolwiek uszkodzeń z tego tytułu należy liczyć się z
utratą gwarancji i odpowiedzialności prawnej.

Cały system NAVIGATOR składa się z jednostki centralnej
i jednostki kontrolnej. Zgodnie z wymaganiami urządzenie
posiada obiegi grzewcze: dwa zewnętrzne i trzy wewnętrzne,
które są podłączone do systemu. Jednostka centralna posiada
także możliwość podłączenia modułu GSM.

1.1.9.
Zdefiniowanie
parametrów
pomieszczenia,
w którym zostanie zainstalowana pompa ciepła.

Poprzez zastosowanie wejścia dla kart SD pojawia się
możliwość zrzucenia stanu systemu na czytnik w celu
ewentualnej, dalszej analizy.

-

odpowiednia wentylacja
brak znacznego zapylenia (kurzu)
brak uporczywej wilgotności
odporność na mróz

1.2. System operacyjny NAVIGATOR dla pomp ciepła
z technologią HGL
Przedstawiona instrukcja obsługi jest przeznaczona dla pomp
ciepła firmy IDM typu TERRA HGL z zainstalowanym
gazowym wymiennikiem ciepła i systemem operacyjnym
NAVIGATOR.
Warunkiem wstępnym poprawnego działania systemu
sterującego jest odpowiednie przygotowanie instalacji
cieplnej oraz elektrycznej i prawidłowy odbiór całego systemu
przez kompetentną osobę przeszkoloną do tego celu przez
IDM.
Urządzenie jest dostosowane do następujących dyrektyw UE:

Informacje ogólne

- 2006/95EG „Dyrektywa dotycząca niskich napięć”
- 2004/108/EG „Dyrektywa dotycząca kompatybilności
elektromagnetycznej”
- EN 61000-6-2 „Dyrektywa dotycząca kompatybilności
elektromagnetycznej – odporność”
- EN 61000-6-3 „Dyrektywa dotycząca kompatybilności
elektromagnetycznej – zakłócenia w transmisji”
- EN 61000302 „Dopuszczalne wartości dla emisji
składowych harmonicznych prądu”
- EN 61000-3-3+A1 „Dopuszczalne wahania napięcia”

© IDM ENERGIESYSTEME GMBH
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2. Panel kontrolny
2.1. Obsługa urządzenia z użyciem panelu kontrolnego.
Pompę ciepła uruchamia się głównym włącznikiem. Po
włączeniu
urządzenia
następuje
automatyczne
uruchomienie systemu NAVIGATOR.

Przycisk F2 służy do włączania i wyłączania
systemu.

Po wyświetleniu się ekranu startowego pojawia menu
główne.
Wykonywanie czynności w menu głównym odbywa się za
pomocą panelu kontrolnego, który pozwala na swobodne
poruszanie się za pomocą sześciu przycisków.

Używając klawiszy ze strzałkami mamy
możliwość poruszania się pomiędzy dostępnymi
opcjami w menu. Wybrana opcja jest
automatycznie oznaczana czarnym tłem.

Używając klawiszy wyboru znajdujących się po
prawej i lewej stronie klawiszy ze strzałkami
mamy
możliwość
wykonania
komendy
podświetlonej czarnym tłem.

Używając klawisza F1 mamy możliwość zmiany
pasków stanu urządzenia znajdujących się przy
prawej krawędzi ekranu, które pokazują stan
systemu,
obiegów grzewczych i ogólne
informacje o temperaturach.

Panel kontrolny

2.2. Opcje dostępne w menu głównym.
W menu głównym jest dostępnych pięć opcji, które są pokazane za
pomocą symboli. Używając klawiszy ze strzałkami mamy możliwość
wybrania jednej z opcji. Opcje zostaną omówione na dalszych
stronach instrukcji.
Stan roboczy pompy ciepła jest pokazany w oknie stanu, które
znajduje się przy prawej krawędzi ekranu. Używając klawisza F1
mamy możliwość zmiany między widocznym stanem obiegów
grzewczych, informacjami ogólnymi i informacjami o systemie.

Instrukcja obsługi NAV 1.0
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2.3. Pasek stanu.

Informacje ogólne

W oknie „INFO” aktualna temperatura zewnętrzna jest
wyświetlana na podstawie odczytu przez zewnętrzny czujnik
temperatury. Średnia temperatura zewnętrzna jest obliczana na
podstawie określonego okresu czasu (zazwyczaj ostatnich 16
godzin). Aktualna data i godzina jest pokazana pod
temperaturami.

Aktualna temp. zewnętrzna
Średnia temp. zewnętrzna
Aktualny czas
Aktualna data

Informacje systemowe

W oknie „SYSTEM” pokazane są temperatury bufora, rezerwy
zimnej wody, Hygienika oraz wody, która przepływa przez
pompę i dolne źródło. W systemie kaskadowym faza grzania
pokazuje numer fazy, która aktualnie pracuje.

Temp. w buforze
Temp. zimnej rezerwy

Temp. w Hygieniku
Temp. przepływu
Temp. dolnego źródła
Priorytet cieplny
Faza grzania

W oknie „OG (B)” zostały zaprezentowane najważniejsze
informacje dotyczące poszczególnych obiegów grzewczych,
które są wyświetlane po wyborze interesującego nas obiegu.

Informacje o obiegach grzewczych
Temp. zadana dla pomieszczenia
Aktualna temp. pomieszczenia
Zadana temp. przepływu
Aktualna temp. przepływu
Obieg grzewczy w fazie grzania

Wartości temperatur są pokazane tylko dla tych
urządzeń, które zostały podłączone do pompy
ciepła (systemu).

Opis symboli

Praca zgodnie z aktualnym programem

Pompa w fazie działania

Termostat otwarty – obieg grzewczy wyłączony

Mieszacz w obiegu grzewczym - otwarty

Opcja priorytetowa

System / obieg grzewczy w trybie grzania
Opcja „Party” - aktywna

Funkcja wakacyjna - aktywna

Grzanie ciągłe w opcji standardowej

Obieg grzewczy pracuje w trybie ECO



Tryb chłodzenia



Faza grzania: 1

Funkcja blokowania czasu - aktywna

Zewnętrzny tryb priorytetowy - aktywny

Faza zewnętrzna - aktywna

Ogrzewanie podłogowe - aktywne

© IDM ENERGIESYSTEME GMBH
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Mieszacz w obiegu grzewczym - zamknięty

Termostat zamknięty – obieg grzewczy włączony

3. OBSŁUGA URZĄDZENIA
3.1. Ustawienie trybów pracy
Każdy z obiegów grzewczych można skonfigurować poprzez
submenu „RODZAJE PRACY”.
Aby uzyskać możliwość konfiguracji obiegów grzewczych
należy wybrać pierwszą ikonkę z lewej strony w menu
głównym. Dokonujemy tego za pomocą przycisków ze
strzałkami. W momencie wyboru zostanie ona podświetlona
na czarno. Aby wyświetlić jej zawartość klikamy na prawy
przycisk wyboru (enter).
W menu „RODZAJE PRACY” możemy skonfigurować każdy
z obiegów za pomocą dostępnych opcji ustawień.
Poprzez użycie klawiszy ze strzałkami istnieje możliwość
poruszania się pomiędzy poszczególnymi opcjami w menu.
Obecne ustawienia parametrów są zawsze wyświetlane
w wybranej linijce – patrz rysunek obok, gdzie jest napisane
„RODZAJ PRACY” i obok „WYL”.
Aby móc edytować poszczególne opcje w menu należy je
podświetlić na czarno po czym wcisnąć klawisz wyboru
(enter). Możliwy jest także powrót do głównego menu
poprzez wybranie opcji powrót (back) lewym klawiszem
wyboru.
Zapewniając łatwość obsługi systemu zdecydowano się na
pokazanie tylko tych obiegów grzewczych, których parametry
można edytować.

Obsługa urządzenia
Instrukcja obsługi NAV 1.0

8

Obsługa urządzenia
3.1.1. Submenu „RODZAJ PRACY”
W submenu „RODZAJ PRACY” istnieje możliwość wyboru
trybu pracy pompy ciepła pomiędzy trybami wyłączenia,
automatycznym oraz grzania wody użytkowej. Zazwyczaj
ustawiona jest funkcja automatyczna. W celu zmiany
ustawień należy posłużyć się przyciskami na panelu
kontrolnym.

Menu „RODZAJ PRACY”
Nr par.

Nazwa

Opis

PROGO

WYL

Pompa ciepła nie zacznie działać dopóki funkcja mrozoodporności jest aktywna.

PROGO

AUTOMATYCZNIE

Pompa ciepła działa w trybie grzewczym w odniesieniu do ustawionych parametrów
czasu grzania.

PROGO

CIEPLA WODA

Pompa ciepła podgrzewa wodę użytkową bez ogrzewania pomieszczeń.

PROGO

JEDNOROD.LAD.ZAS.
C.W.U.

Pompa ciepła najpierw podgrzewa wodę użytkową w zbiorniku, aby później powrócić do
wcześniejszego trybu pracy.

3.1.2. PROGRAM URLOPOWY
W podmenu dotyczącym ustawień parametrów pompy ciepła
na okres wakacji istnieje możliwość zadania okresów
podczas których grzanie i chłodzenie będzie odbywało się w
trybie ECO. Podczas trwania tego programu pompa nie jest
ustawiona do grzania ciepłej wody użytkowej.
Po zakończeniu PROGRAMU URLOPOWEGO pompa ciepła
wraca do PROGRAMU CZASOWEGO.

Obsługa urządzenia

Daty w PROGRAMIE URLOPOWYM mogą zostać ustawione
za pomocą prawego klawisza wyboru (change) oraz
przycisków ze strzałkami. Po zakończeniu ustawień data
zostanie zapisana używając ponownie prawego klawisza
wyboru (save).

3.1.3. FUNKCJA PARTY
Podczas trwania tej funkcji pompa pracuje w trybie ECO do
zakończenia okresu trwania, który został wprowadzony.
Funkcję ustawia się za pomocą prawego przycisku wyboru
(change) oraz klawiszy ze strzałkami. Po zakończeniu
ustawiania daty oraz godziny zapisuje się ustawienia
używając prawego klawisza (save).

FUNKCJA PARTY może być aktywna jedynie
wtedy, kiedy poszczególne obiegi grzania i
chłodzenia
są
ustawione
na
funkcję
„AUTOMATYCZNIE” (program czasowy).
© IDM ENERGIESYSTEME GMBH
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Obsługa urządzenia
3.1.4. Konfiguracja obiegów grzewczych.
Wszystkie zainstalowane obiegi grzewcze można
skonfigurować w menu „RODZAJE PRACY”. Istnieje
możliwość zmiany sposobu pracy obiegu używając
klawiszy panelu kontrolnego.

Opcje pracy obiegu grzewczego
Nr par.

Nazwa

Opis

HK..01

WYL

Obieg grzewczy nie zacznie pracować dopóki funkcja mrozoodporności jest aktywna.

HK..01

PROG. CZASOWY

Obieg grzewczy działa zgodnie z ustawionymi czasami grzania oraz zadanymi
temperaturami. Można ustawić cztery okresy grzania na dzień dla każdego obiegu.

HK..01

NORMALNY

Obieg grzewczy działa ciągle z normalnymi ustawieniami grzania dla zadanych
temperatur w pomieszczeniach.

HK..01

ECO

Obieg grzewczy działa ciągle w trybie ECO.

HK..01

STEROWANIE RĘCZNE

Temperatura zewnętrzna dla obliczeń poszczególnych obiegów grzewczych została
zastąpiona wartością 7°C.

Obsługa urządzenia

Jeśli temperatura zewnętrzna spadnie poniżej zera, wtedy zostanie włączony system mrozoodporny dla
nieaktywnych obiegów grzewczych. Z włączonym systemem mrozoodpornym obieg grzewczy jest ustawiany pod
mrozoodporną temperaturę przepływu.

Instrukcja obsługi NAV 1.0
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4. Ustawienie temperatur
4.1. Ustawienie temperatur poprzez menu główne
Temperatury ciepłej wody użytkowej można ustawić w drugim
submenu, w menu głównym podobnie jak temperatury grzania
dla poszczególnych obiegów grzewczych.

4.1.1. Ustawienie temperatury wody użytkowej

Menu WODA UŻYTKOWA
Nr par.

Nazwa

Opis

FW030

WYMAG.TEMP. C.W.U.

Ustawiając temperaturę bieżącej wody ustawia się temperaturę wody, która jest
magazynowa i gotowa do użytku. Istnieje możliwość ustawienia temperatury z przedziału
35-60°C. Temperaturę ustawia się za pomocą klawiszy panelu kontrolnego i potwierdza
klawiszem po prawej stronie okna (enter).
Domyślnie ta temperatura jest ustawiona na 45°C.
Ważne: temperatura 60 °C jest możliwa do uzyskania tylko z czynnikiem
chłodniczym R134a.

4.1.2. Ustawienie temperatury obiegu grzewczego
Ustawienia poszczególnych parametrów dla temperatur
obiegów grzewczych są zależne od możliwości sprzętu
zainstalowanego w układzie grzewczym. W menu wyświetlane
są tylko parametry konfiguracyjne urządzeń zainstalowanych w
układzie.

Nr par.

Nazwa

Opis

HKx04

OGRZ.TEM.WEW.
NORMAL

Temperatura może być ustawiona pomiędzy 15-30°C. Czas grzania z taką wartością
temperatury jest zależny od wybranego programu ogrzewania.

HKx05

OGRZ.TEM.WEW.ECO

Temperatura ECO jest realizowana pomiędzy ustalonymi czasami grzania (Normal Heating
Room Temp.). Można ją ustawić z przedziału wartości temperatur 10-25°C.

© IDM ENERGIESYSTEME GMBH
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Parametry temperatur obiegów grzewczych

Ustawienie temperatur
Parametry temperatur obiegów grzewczych
Nr par.

Nazwa

Opis

HKx08

TEMP.GRANICZNA
L/Z

Dla mieszaczy i nieskonfigurowanych obiegów grzewczych graniczną temperaturę
grzania można ustawić w menu użytkownika. Jeśli temperatura zostanie przekroczona
to proces grzania zostanie zablokowany.

HKx09

POZIOM
WPL.TEMP.WEW

Czujnik pokojowy daje pompie ciepła informację zwrotną na temat temperatury
panującej w pomieszczeniu, dzięki czemu może ona dostosować proces grzania do
aktualnych warunków cieplnych pomieszczenia.
Jeśli pomieszczenie jest ogrzewane dodatkowo przez inne urządzenie to należy to
uwzględnić w ustawieniach. Dodatkowo urządzenia, które pracują z pompą ciepła mogą
wywierać wpływ na temperaturę w sąsiednich pomieszczeniach.

KRZYWA GRZEWCZA

Temperatura zasilania [°C]

HKx10

Ważne: Parametr jest widoczny w przypadku skonfigurowanej jednostki
(czujnika)
Krzywa grzania jest charakterystyką przedstawiającą relacje jakie zachodzą między
temperaturą zewnętrzną, a zadaną temperaturą zasilania.

Temperatura zewnętrzna [°C]

Im większy stopień pochylenia krzywej jest ustawiony tym temperatura przepływu wody
w instalacji (zasilania) jest większa, a to zależy fundamentalnie od temperatury
zewnętrznej dla procesów grzania oraz chłodzenia.

Ustawienie temperatur

HKx50

CHLOD.TEM.WEW.
NORMAL

Parametr ustawiający pożądaną temperaturę pomieszczenia podczas chłodzenia.

HKx51

CHLOD.TEM.WEW.
ECO

Parametr ustawiający pożądaną temperaturę chłodzenia podczas pracy w systemie ECO
(ekonomicznym).

HKx53

CHLOD.TEM.ZASIL.

Parametr ustawiający pożądaną temperaturę przepływającej wody podczas chłodzenia.

HKx54

DYSTANS
GRAN.ROSY

Ten parametr pokazuje minimalną temperaturę, która jest różnicą między temperaturą
punktu rosy (czujnik wilgoci w pomieszczeniu) a ustawioną temperaturą zasilania.

HKx08

TEMP.
GRANICZNA
CHLODZENIA

Kiedy temperatura na zewnętrz spadnie zbyt nisko proces chłodzenia generowany przez
obieg zostanie wstrzymany.

HKx59

Add On time

Opóźnienie startu kompresora w celu wykorzystania ciepła ze zbiornika buforowego.
Proces zostaje aktywowany w momencie spadku wymaganej temperatury o 1K.

HKx14

FLOOR HEATING

Jeśli ogrzewanie podłogowe zostało zdefiniowane przez obsługę serwisową, jest
możliwe uruchomienie ogrzewania z poziomu użytkownika. Ogrzewanie podłogowe
może zostać uruchomione raz. Po zakończeniu grzania parametr zostanie ukryty.

Instrukcja obsługi NAV 1.0
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5. Ustawienie czasu
5.1. Ustawienie czasu w menu głównym
Wszystkie ustawienia dotyczące czasu mogą zostać
zrealizowane w trzecim submenu menu głównego.

5.1.1. Data i czas
Datę i czas można ustawić w submenu „CZASY”,
używając panelu kontrolnego z przyciskami oraz
prawego przycisku wyboru (enter).

W menu „DATA/CZAS” aby zrealizować zmianę należy
użyć funkcji „change”.
Klawisze ze strzałkami służą do zmiany oczekiwanej
wartości. Kiedy mamy ustawiony np. dzień to aby
przejść
dalej wciska się prawy przycisk wyboru
(strzałka), który przenosi nas do ustawień miesiąca. Tak
postępuję się do końca.

Po dokonaniu zmian we wszystkich żądanych
wartościach należy zapisać je używając klawisza
wyboru (save).

Ustawienie czasu

Zmiany czasu pomiędzy okres zimowym i letnim są
dokonywane automatycznie.

© IDM ENERGIESYSTEME GMBH
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5.1.2. Ustawienie programu priorytetowego
W opcji „PROGRAM PRIORYT.” przedstawione są okresy
czasowe, w których ma miejsce ładowanie zbiornika.
Przeważnie ustawia się priorytetowo najpierw grzanie wody
użytkowej w zbiorniku, a później uruchomienie obiegów
grzewczych.

Podczas działania programu lub normalnego procesu
grzania jeśli układ nie jest zaopatrzony w zbiornik typu
Hygienik
należy
zainstalować
inne
urządzenie
akumulacyjne.

Podczas priorytetowej procedury ładowania szybkość
ładowania pompy jak i przepustowość przez skraplacz i
wymiennik HGL jest zredukowana do zakresu, który
akumulator jest w stanie załadować zadaną temperaturą
przez wymiennik HGL (58°C).

Wskazówki dotyczące ustawień czasu:
Istnieje możliwość ustawienia kilku okresów
priorytetowego dla każdego dnia tygodnia.

grzania

Ustawienie czasu

W menu „WODA UŻYTKOWA” istnieje możliwość zmiany
między poszczególnymi funkcjami używając panelu
kontrolnego.
Jeśli zaprogramujemy jakiś dzień to w celu zapisania
ustawień używamy funkcji „ZAPISZ”.
Używając prawego przycisku wyboru można zmienić czasy
na aktywne (priorytetowe ładowanie) i nieaktywne (brak
ładowania priorytetowego).

Instrukcja obsługi NAV 1.0
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Ustawienia czasu za pomocą kursorów:
Ustawienia czasów za pomocą ruchomych kursorów
aktywuje się poprzez przycisk „AKTYWNY cursor”. Obecny
status kursora jest wyświetlany powyżej prawego przycisku
wyboru – są to dwa czarne prostokąty.

POSITION cursor – kursor może być przemieszczony po
całej linii czasu.

AKTYWNY cursor – kursor zaznacza okres czasowy dla
priorytetowego ładowania. Sterowanie kursorem odbywa
się za pomocą przycisków ze strzałkami, wtedy przyjmuje
on czarne tło.
Kursor nieaktywny – kursor pokazuje okres czasowy dla
nie priorytetowego ładowania. Przemieszczając kursor przy
użyciu klawiszy ze strzałkami linia powyżej przyjmuje jasne
tło.
Czasy dla pracy aktywnej i nieaktywnej mogą zostać
ustawione arbitralnie.

Kopiowanie ustawień z innego dnia:

Ustawienie czasu

Istnieje możliwość kopiowania ustawień z innego dnia. Aby
to zrobić, dzień z którego chcemy skopiować parametry
musi być aktywny. Używając lewego przycisku wyboru
wybieramy funkcję „KOPIUJ”, którą wybieramy prawym
klawiszem wyboru. Następnie poprzez funkcję „WYBOR
DNIA” wybieramy dzień, do którego wkleimy skopiowane
ustawienia. Po wybraniu dnia, należy skorzystać z funkcji
„WKLEJ”, po czym użyć „ZAPISZ”.

© IDM ENERGIESYSTEME GMBH
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5.1.3. Ustawienie programu grzania dla obiegów.
W opcji „PROGRAM OBIEG GRZEWCZY…” można
ustawić przedziały czasowe, podczas których pompa ciepła
będzie w trybie grzania.

W każdym obiegu grzewczym istnieje możliwość ustawienia
24 okresów grzania dla każdego wybranego dnia.
Ustawienia zostaną wyświetlone w ustawieniach czasu w
„PROGRAM PRIORYT.”.
Normalny – podświetlenie na czarno – tryb grzania w
temperaturze pokojowej. Grzanie normalne.
ECO – jasne podświetlenie – tryb grzania w temperaturze
pokojowej. Opcja ECO.

5.1.4. Ustawienia EVU blokada czasu
Może zostać ustawiona w menu „EVU BLOKADA”.
Wprowadzona blokada czasu jest aplikowana dla każdego
dnia.
Czasy mogą być ustawione dla minimalnych odstępów
równych 0,5h.

Ustawienie czasu
Instrukcja obsługi NAV 1.0
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5.1.5. Redukcja prędkości wentylatora dla modelu CL.
Istnieje możliwość regulacji prędkości wentylatora dla pomp
ciepła typu CL. Używając funkcji redukcji prędkości można
ustawić okresy podczas których prędkość wentylatora
zostanie zredukowana.
Zredukowana
prędkość
jest
ustawiona
przez
producenta i może być modyfikowana tylko przez punkt
obsługi klienta.

5.1.6. Praca pompy cyrkulacyjnej.
Za pomocą systemu NAVIGATOR istnieje możliwość
uruchamiania pompy cyrkulacyjnej, która powinna być
zainstalowana i ustawiona przez firmę instalacyjną.
Pompa cyrkulacyjna pracuje w dwóch opcjach:

2.

Podczas aktywnego czasu pracy, pompa sama
włącza się i wyłącza w wyznaczonych okresach
czasu.
Poza ustawionymi czasami, pompa cyrkulacyjna
włącza się jeśli następuje załączenie się
przepływu (dopływ świeżej wody), przepływ
zostanie wychwycony dla czasu większego od 1
i 3 s.

© IDM ENERGIESYSTEME GMBH
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6. Informacje
6.1. Informacje dostępne w menu głównym
W czwartym submenu dostępnym w menu głównym istnieje
możliwość odczytania ważnych informacji o układzie.

6.1.1. Wejścia/wyjścia
W menu „WEJSCIA/WYJSCIA” wyświetlany jest status
dotyczący wszystkich urządzeń wejściowych (czyjniki
wejściowe, sensory) jak i wyjściowych (analogowe i cyfrowe
urządzenia wyjścia).
Informacje te mogą być przydatne podczas pierwszego
uruchamiania pompy ciepła jak i przy rozwiązywaniu
ewentualnych problemów.

Wejścia / wyjścia
Nr par.

Nazwa

Opis

-

CZUJNIK
WEJSCIA DIGITALNE

Aktualna temperatura oczekiwanego czujnika w °C
Stan żądanego wejścia cyfrowego (O – otwarte, C – zamknięte)

-

WYJSCIE ANALOGOWE

Wyświetla poziom napięcia na urządzeniach wyjściowych (0-10V),

-

WYJSCIA DIGITALNE

Ewentualne wahania w %
Stan (Off – On)

-

POLACZENIE BUS

To jest miejsce gdzie obecny stan kaskad może „Bus” uczestnik wyświetlony

6.1.2. Informacje o systemie
W submenu „FUNKCJE SYSTEMU” pokazane są
w wierszach: aktualna wersja oprogramowania, całkowity
czas wszystkich operacji, czasy uruchomienia dla
poszczególnych faz, sygnalizowania faz grzania, które
zostały przeprowadzone przez pompę ciepła.

Informacje
Instrukcja obsługi NAV 1.0
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6.1.3. Odczyt mocy
Jeśli licznik pomiaru mocy z jaką pracuje pompa jest
zainstalowany to można odczytać z jaką mocą pracuje
pompa ciepła podczas grzania i chłodzenia w [kW]. Dalej,
aktualne przedstawienie przepływu oraz wymiennika HGL
jest pokazane w [W].

6.1.4. Moduł GSM
Poprzez submenu „GSM module” obecny stan jak i jakość
sygnału jest wyświetlana przez antenę GSM.
Moduł GSM pozwala zapisać trzy numery telefonów
komórkowych, które w razie jakiejkolwiek awarii zostaną
poinformowane o niej przez sms’a (zobacz instrukcje obsługi
dla modułu GSM). Jeśli moduł GSM nie jest zainstalowany to
nic nie będzie wyświetlane w „SMS Modul Ready”.
„SimCard State” informuje o stanie w jakim znajduje się
połączenie pompy ciepła z telefonem. Kiedy operacja
połączenia przebiegła z sukcesem wyświetlany jest parametr
3.

Informacje

0…. Praca w toku
1…. Karta Sim nie jest używana
2…. Karta Sim jest używana
3…. Karta Sim gotowa
4…. Błąd karty Sim
5…. Zgodność PIN potwierdzona – praca w toku…
6…. Wymagany PIN nieaktywny

Zanim karta Sim zostanie użyta wymagany PIN
musi zostać dezaktywowany przez telefon
komórkowy

© IDM ENERGIESYSTEME GMBH
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7. Usterki
7.1. Komunikaty o błędach pojawiające się na
ekranie
Jeśli wystąpi błąd w pracy pompy ciepła to na ekranie
zostanie wyświetlony komunikat o błędzie.
Poprzez użycie lewego przycisku istnieje możliwość
dostępu do submenu „Error”, gdzie będzie dostępnych
więcej informacji na temat błędu, który się pojawił.

Czujnik błędu
Nr

Komunikat

Opis

100

Czujnik zewnętrzny (B32)

Zwarcie

101
102

Przerwanie
Czujnik przepływu (B33)

103
104

Przerwanie
Czujnik przepływu HGL (B35)

105
106

Czujnik rezerwy zimnej wody (B40)
Czujnik w Hygieniku (B41)

117
118
119

Usterki

120
121
122
123
126
127

Zwarcie
Przerwanie

Czujnik stacji świeżej wody (B42)

115
116

Zwarcie
Przerwanie

113
114

Zwarcie
Przerwanie

111
112

Zwarcie
Przerwanie

Czujnik zbiornika cieplnego (B39)

109
110

Zwarcie
Przerwanie

Czujnik dolnego źródła (B36)

107
108

Zwarcie

Zwarcie
Przerwanie

Czujnik przepływu w obiegu
grzewczym A (B51)
Czujnik przepływu w obiegu
Grzewczym B (B52)
Czujnik pokojowy dla obiegu
grzewczego A (B61)
Czujnik pokojowy dla obiegu
grzewczego B (B62)
Czujnik poziomu wilgotności
w pomieszczeniu (B31)

Zwarcie
Przerwanie
Zwarcie
Przerwanie
Zwarcie
Przerwanie
Zwarcie
Przerwanie
Zwarcie
Przerwanie

Instrukcja obsługi NAV 1.0
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Usterki
Czujnik błędu
Nr

Komunikat

Opis

130

Czujnik przepływu dla obiegu
grzewczego C

Zwarcie

Czujnik przepływu dla obiegu
grzewczego D

Zwarcie

Czujnik w pomieszczeniu dla obiegu
grzewczego C

Zwarcie

Czujnik w pomieszczeniu dla obiegu
grzewczego D

Zwarcie

139

Czujnik przepływu dla obiegu
grzewczego E

Zwarcie
Przerwanie

140
141

Czujnik przepływu dla obiegu
grzewczego F

Zwarcie
Przerwanie

142

Czujnik przepływu dla obiegu
grzewczego G

Zwarcie

Czujnik w pomieszczeniu dla obiegu
grzewczego E

Zwarcie

Czujnik w pomieszczeniu dla obiegu
grzewczego F

Zwarcie

Czujnik w pomieszczeniu dla obiegu
grzewczego G

Zwarcie

131
132
133
134
135
136
137
138

143
144
145
146
147
148
149

Przerwanie

Przerwanie
Przerwanie

Przerwanie

Przerwanie
Przerwanie

Przerwanie

Przerwanie

Nr

Komunikat

Opis

020

Maksymalna temperatura przepływu

Maksymalna temperatura przepływu pompy ciepła jest powyżej wartości
zadanej.

021

Minimalna temperatura przepływu

Minimalna temperatura przepływu pompy ciepła jest poniżej wartości
zadanej.

022

Przełącznik niskiego ciśnienia

Przełącznik niskiego ciśnienia wyłączył pompę ciepła (może się to zdarzyć
do 3 razy na dobę).

023

Przełącznik niskiego ciśnienia wyłączył Przełącznik niskiego ciśnienia wyłączył pompę ciepła (może się to zdarzyć
pompę ciepła
w przypadku wystąpienia błędu niskiego ciśnienia po raz trzeci (błąd 022)).
Pompa ciepła nie zostanie już więcej automatycznie włączona.

024

Przełącznik wysokiego ciśnienia

025

Przełącznik wysokiego ciśnienia wyłączył Przełącznik wysokiego ciśnienia wyłączył pompę ciepłą (może się to
pompę ciepła
zdarzyć w przypadku wystąpienia błędu wysokiego ciśnienia po raz
trzeci(024)). Pompa ciepła nie zostanie już więcej automatycznie włączona.
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Przełącznik wysokiego ciśnienia wyłączył pompę ciepła (może się to
zdarzyć do 3 razy na dobę).
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Błędy systemowe

Usterki
Błędy systemowe

Usterki

Nr

Komunikat

Opis

026

Monitoring przepływu

Przełącznik przepływu w dolnym źródle wyłączył pompę ciepła (może się to
zdarzyć do 3 razy w ciągu doby).

027

Blokada przepływu

Przełącznik przepływu w dolnym źródle wyłączył pompę ciepła (może to
wystąpić w przypadku wystąpienia takiej sytuacji po raz trzeci). Pompa
ciepła nie zostanie włączona automatycznie po raz kolejny.

028

Zadziałało urządzenie zabezpieczające Informacja o awarii odczytuje się na podstawie wskazań lampki LED na
kompresor
urządzeniu zabezpieczającym kompresor.

029

Wystartowanie obecnego ogranicznika 5 Jeśli błąd wystartowania obecnego ogranicznika wystąpi więcej niż pięć
razy w ciągu doby
razy w ciągu doby to pompa ciepła nie zostanie automatycznie więcej razy
włączona.

030

Ochrona kompresora pompy ciepła

Ochrona silnika dolnego źródła pompy ciepła może zostać uruchomiona
mniej niż 5 razy na dobę.

031

Ochrona silnika pompy dolnego źródła –
wystąpienie więcej niż 5 razy

Ochrona silnika dla dolnego źródła ciepła została włączona więcej niż
5 razy. Pompa ciepła nie zostanie więcej włączona automatycznie.

032

Przekroczenie
rozmrożenia

033

Minimalna temperatura skraplacza została Pompa ciepła została wyłączona z powodu przekroczenia minimalnej
przekroczona
wartości temperatury na skraplaczu.

034

Błąd wentylatora

036

Przegrzanie
grzania

050

Zadziałał czujnik rozmrażania

Pompa ciepła została wyłączona przez czujnik rozmrażania.

060

Temperatura dolnego źródła

Temperatura w dolnym źródle przekroczyła swoją minimalną wartość.

061

Niebezpieczeństwo
związane
temperaturą dolnego źródła

maksymalnego

elektrycznego

czasu Maksymalny czas rozmrożenia został przekroczony.

System kontrolny wykrył błąd w funkcjonowaniu wentylatora.

zanurzenia Termostat bezpieczeństwa dla zanurzonego ciepła został aktywowany.

z Temperatura dolnego źródła osiągnęła krytyczną wartość minimalną
większą o 2 K
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Usterki
Błędy systemowe
Nr

Komunikat

Opis

062

Ochrona uzwojenia

Ochrona uzwojenia kompresora została włączona (może się to zdarzyć
mniej niż 3 razy w ciągu doby).

063

Ochrona uzwojenia

Ochrona uzwojenia kompresora została włączona więcej niż 3 razy. Pompa
ciepła nie zostanie ponownie uruchomiona.

070

Błąd modułu EIB/KNX

Brak połączenia modułu EIB/KNX z płytą główną systemu „Navigator”
oznacza, że moduł nie został zaprogramowany.
Informacja o błędzie jest wyświetlana z opóźnieniem czasowym 30 s po
czasie inicjalizacji.

W przypadku wielokrotnego pojawieniu się komunikatu o zabezpieczeniu termicznym kompresora skontaktować się
z punktem serwisowym.
W celu zapobiegania uszkodzeniom pompy ciepła, odblokowanie komunikatu o błędzie 023 (Niskie ciśnienie
zamknęło usterkę ciśnienia) można zrobić tylko raz.

Usterki

Telefon do biura obsługi klienta: _____________________________________________________________
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Zawsze do Twojej dyspozycji.

Twój partner IDM

DARIUSZ ANDREASIK
Ul. Brzeska 2D
55-120 Uraz
tel. +48 501 511 022
e-mail: d.andreasik@wp.pl

Pierwszy krok za nami...

Serwis IDM

Akademia IDM

Konsultacje – Serwisowanie – Wszystko na naszej stronie internetowej
Nasza obsługa techniczna z radością służy Tobie pomocą. Aby skontaktować się z
najbliższym punktem obsługi klienta w Twoim regionie wejdź na stronę:
www.idm-energie.com.

Praktyczna wiedza dla sprzedawców i technologów
Wszechstronna oferta szkoleń prowadzonych przez specjalistów IDM POWER
FAMILY jest dostępna cały czas dla Ciebie na naszej stronie internetowej:
www.idm-energie.com.
Czekamy tylko na Twoje zgłoszenie.
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