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Instrukcja montażu i użytkowania 

Prosimy o przeczytanie instrukcji montażowych przed przystąpieniem do instalacji 
urządzenia. Prosimy zapoznać się z instrukcją użytkowania przed uruchomieniem 
urządzenia!

Należy stosować się do instrukcji bezpieczeństwa zawartych w instrukcji 
użytkowania!

Miejsce montażu musi spełniać wymagania związane z odpowiednią wentylacją 
pomieszczenia!

Listę autoryzowanych instalatorów można uzyskać dzwoniąc do firmy Joule: 
+48 12 881 1171
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1. ZASTOSOWANIE
1.1 OGÓLNE

Urządzenie może być stosowane wyłącznie do podgrzewania wody 
użytkowej. Korzystanie ze sprzętu w innym celu zostanie uznane za 
użytek niezgodny z przeznaczeniem. Producent nie ponosi odpowie-
dzialności za uszkodzenia będące jego rezultatem.

Urządzenie nie jest odpowiednie do użytku komercyjnego lub przemy-
słowego. Nadaje się wyłącznie do użytku domowego.

Heat Bank to pompa ciepła do podgrzewania wody użytkowej o nastę-
pującej specyfikacji technicznej
• Nierdzewny zbiornik (1,4521) izolowany tworzywem spienionym 

o wysokiej gęstości, wykonanym z poliuretanu bez zawartości 
HCFC.

• Instalacja pośredniego podgrzewania wody użytkowej.
• Czynnik chłodniczy R134a.
• Możliwość regulacji temperatury wody pomiędzy 30 °C a 70 °C.
• Automatyczny wyłącznik pompy ciepła w przypadku temperatury 

powietrza przekraczającej zakres pomiędzy -10 °C a 35 °C.
• Łatwa konserwacja.
• Do wymiany instalacji pompy nie jest wymagana certyfikacja odzy-

sku fluorowanych gazów.
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1.2  SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Moc grzewcza – Zgodnie z normą EN255-3, Temperatura powietrza: 20 °C, ogrzewanie wody 
w przedziale od 15 °C do 45 °C

Jednostka Heat Bank 260

Moc grzewcza kW 1,7*

Całkowita moc grzewcza (włączając w to elektryczną grzałkę wspomagającą) kW 3,7*

COP - 4,3*

Zużycie energii w trybie oczekiwania kW/dzień 0,74*

Moc grzewcza – zgodnie z 16147, cykl XL, temperatura powietrza 15 °C, ogrzewanie wody od 10 
°C do 54 °C

COP - 3,2*

Czas nagrzewania (wyłącznie pompa ciepła) - 8h 48*

Zużycie energii w trybie oczekiwania kW/dzień 1,08*

Moc grzewcza – zgodnie z 16147, cykl XL, temperatura powietrza 7 °C, ogrzewanie wody w 
zakresie od 10 °C do 54 °C

COP - 2,79*

Czas nagrzewania (wyłącznie pompa ciepła) - 10h 38

Zużycie energii w trybie oczekiwania kW/dzień 0,97

Ogólne specyfikacje

Opis Pompa ciepła 
powietrze / woda do 
wody użytkowej

Rodzaj silnika wiatraka - DC

Zakres regulacji sp1/sp2 (bez instalacji rurowych) m3/h 380/490

Wentylator kontrolny Regulowana w inter-
fejsie (2 prędkości)

Stopień ochrony IP - 21

Czynnik chłodniczy/waga - / gram R134a / 400

Temperatury robocze °C -10 ... +35

Sprężarka – maksymalne ciśnienie MPa / Bar 2,7 / 27

Pojemność zbiornika Litry 249

Zbiornik – maksymalne ciśnienie MPa / Bar 1,0 / 10

Poziom hałasu (dystans 1 metra-380m3/h) dB(A) 50

Zasilanie V/Hz 230 / 50

Maksymalne zużycie energii Watt 2600

Prąd nominalny (tylko pompa/ pompa + grzałka zanurzeniowa) A 2,6 / 11,3

Prąd rozruchowy A Maks. 13,5

Bezpiecznik A 16

Elektryczna grzałka zanurzeniowa kW 2

Typ wtyczki - Typ E

Specyfikacja wężownicy solarnej

Powierzchnia grzewcza m2 1,15
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1.3  SCHEMAT URZĄDZENIA
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1.3 APPLIANCE LAYOUT
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[1] Water inlet – G3/4”
[2] Water outlet – G3/4”
[3] Thermal insulation
[4] Water inlet to condenser
[5] Water outlet from condenser
[6] Fan
[7] Evaporator
[8] Condenser (gas/water heat exchanger)
[9] Compressor
[10] Sensor pocket for DHW temperature sensor
[11] Electrical backup immersion heater
[12] Adjustable feet (3x)
[13] Air outlet aperture
[14] Air inlet aperture
[15] Condensate outlet
[16] Circulation pump
[17] Front protective covering

1. Wlot wody – G ¾ ”
2. Odpływ wody – G ¾ ”
3. Izolacja termiczna
4. Wlot wody do skraplacza
5. Odpływ wody ze skraplacza
6. Wiatrak
7. Parownik
8. Skraplacz (wymiennik ciepła spaliny/woda)
9. Sprężarka
10. Gniazdo dla czujnika temperatury wody
11. Elektryczna wspomagająca grzałka zanurzeniowa
12. Regulowane nóżki (3x)
13. Otwór wylotu powietrza
14. Otwór wlotu powietrza
15. Wylot skroplin
16. Pompa obiegowa
17. Przednia osłona ochronna
18. Wężownica nierdzewna
19. Króciec wężownicy 1 (DHW260HP-S,DHW260HP-SS)
20. Króciec wężownicy 2 (DHW260HP-S,DHW260HP-SS)
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1.4  SCHEMAT POŁĄCZEŃ
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1.4 WIRING DIAGRAM

[1] NTC temperature sensor for air inlet
This	ballon	and	component	is	added	in	this	picture,	not	in	EPS
[2] NTC temperature sensor
[3] NTC temperature sensor in water inlet
[4] Power cable
[5] High Pressure Switch
[6] Electrical capacitor for compressor
[7] Compressor
[8] High limit safety cut-out for compressor
[9] Circulation pump
[10] Fan
[11] Immersion heater
[12] High-limit safety cut-out for immersion heater
[13] Electronics box
[14] NTC temperature sensor (evaporator plates)
[15] Electrical capacitor for fan start
[16] Electrical capacitor for fan speed
[17] Defrost valve

1. Czujnik temperatury NTC przy wlocie powietrza
2. Czujnik temperatury NTC
3. Czujnik temperatury NTC przy wlocie wody
4. Przewód zasilania
5. Presostat
6. Kondensator elektryczny sprężarki
7. Sprężarka
8. Przełącznik odcinający zasilanie sprężarki
9. Pompa obiegowa
10. Wiatrak
11. Grzałka zanurzeniowa
12. Przełącznik odcinający zasilanie grzałki 
13. Elektronika
14. Czujnik temperatury NTC (płytki parownika)
15. Kondensator elektryczny do uruchamiania wiatraka
16. Kondensator elektryczny prędkości wiatraka
17. Zawór rozmrażania
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1.5  PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

UWAGA Uszkodzenia w transporcie!
• Należy ostrożnie obchodzić się z urządzeniem.
• By nie upuścić i nie uszkodzić urządzenia, należy unikać obracania.

UWAGA Uszkodzenia w transporcie!
• By uniknąć uszkodzeń w transporcie, nie należy usuwać opakowa-

nia ochronnego przed dotarciem na miejsce montażu.
• Należy ostrożnie transportować i rozkładać części urządzenia. 

Gwałtowne ruchy mogą doprowadzić do uszkodzenia komponen-
tów, zbiornika, połączeń lub obudowy.

• Należy korzystać z odpowiednich środków transportu w celu do-
starczenia urządzenia na miejsce montażu (odpowiedni pojazd, 
wózek paletowy itp.). 

Informacje ogólne

Urządzenie jest dostarczane na pojedynczej palecie, a specjalne opa-
kowanie chroni je przed uszkodzeniami podczas transportu. Urzą-
dzenie musi być przechowywane i przewożone w pozycji pionowej w 
oryginalnym opakowaniu, a zbiornik musi pozostawać pusty. Dopusz-
czalny zakres temperatury otoczenia dla przechowywania i transporto-
wania urządzenia wynosi od -20 °C do +60 °C. 

Urządzenie nie zostało zaprojektowane do użytku przez osoby (włą-
czając w to dzieci) z niepełnosprawnością fizyczną, umysłową lub czu-
ciową ani przez osoby nieposiadające doświadczenia ani wiedzy, chy-
ba że otrzymały one od osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo 
nadzór lub wstępne wskazówki na temat użytkowania urządzenia. W 
każdym przypadku należy zachować ostrożność tak, żeby dzieci nie 
mogły bawić się urządzeniem.

1.6  WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

1. Heat Bank DHW260HP 
2. Zestaw dokumentów
3. Podpora węża
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1.5 STORAGE AND TRANSPORT

WARNING:	Transport	damage!
•	Take care when handling the appliance.
•	To	avoid	dropping	and	damaging	the	appliance,	do	not	pivot	it.	
 
NOTICE:	Transport	damage!
•	To	avoid	transport	damage,	do	not	remove	the	protective	packaging.	Wait	

until the appliance is at the installation location to remove the protective 
packaging.

•	Transport and set down the appliance carefully. Jerky movements can 
damage	the	components,	the	vessel	and	their	connections	or	the	external	
casing.

•	Use suitable means of transport to bring the appliance to theinstallation 
location	(special	car,	pallet	truck,	etc).	

 
General information 
 
The appliance is delivered on a single pallet and is protected against transport 
damage by special packaging. The appliance must be stored and transported 
vertically in its original packaging1 and the cylinder must be empty. Ambient 
temperatures of -20 °C to +60 °C are permissible for storage and transport.  

This device is not intended for use by persons (including children) with 
physical,	sensory	or	mental	disability,	of	by	persons	with	lack	experience	or	knowledge,	unless	they	have	received	
from a person in charge of their safety adequate supervision or preliminary instructions on how to use the device. 
Dare must be taken at all times to keep children from playing with the device. 

1.6 SCOPE OF SUPPLY 

1-Flamco VHW 260 
2-Set of documents 
3-Condensate drain and hose pillar 

1	 Horizontal	transportation	is	permitted	over	short	distances,	provided	that	the	conditions	described	above	are	fulfilled.

Flamco VHW 260
Sanitary heat pump 
-10 °C to 35° C 

Flam
co V

H
W

 260

Contents (adapt in own language)

ENG Installation and user manual 3

2

3

1

Data plate

The data plate is located on the rear side of the appliance. 
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1.7 WYMIARY
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Data plate 
The data plate is located on the rear side of the appliance. 

1.6.1 ACCESSORIES 
 
This table need to be determined. 

Description Article number 

Safety valve 12450 

…. …. 

…. …. 

…. …. 

Dimensions 
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1.8  ZASADA DZIAŁANIA POMPY CIEPŁA NA POWIE-
TRZE WENTYLACYJNE DO OGRZEWANIA WODY

Pompa ciepła działająca na powietrze wentylacyjne składa się z zaworu 
rozprężnego (1), wymiennika ciepła powietrza (2), sprężarki (3) oraz wy-
miennika ciepła wody (4). Czynnik chłodzący przepływa w zamkniętym 
obiegu (5). W zaworze rozprężnym ciśnienie i temperatura czynnika chło-
dzącego są zmniejszane, przez co staje się on parą. Urządzenie wydoby-
wa ciepło z powietrza (6) dzięki wymiennikowi ciepła. Para jest następnie 
sprężana przez sprężarkę. Powoduje to wzrost ciśnienia i temperatury (7). 
Ciepło jest przekazywane do wody dzięki wymiennikowi ciepła (8). Cykl 
zaczyna się od nowa. Dlatego też możliwe jest podgrzanie wody o niskiej 
temperaturze wynoszącej 10 °C w celu uzyskania ciepłej wody użytkowej 
o temperaturze 60 °C. Urządzenie pozwala na wytworzenie czterech por-
cji energii (ciepła) z jednej (elektryczności).
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1.7 OPERATING PRINCIPLE OF THE VENTILATION HEAT PUMP WATER HEATER 

The Ventilation Heat Pump Water heater consists 
of	an	expansion	valve	(1),	an	air	heat	exchanger	(2),	
a compressor (3) and a water heat exchanger (4). 
A refrigerant circulates in the closed system (5). In 
the	expansion	valve,	the	pressure	and	temperature	
of	the	refrigerant	are	lowered,	which	becomes	
vaporous. It extracts heat from the air (6) via the air 
heat exchanger. The vapour is then compressed 
by the compressor. This increases the pressure 
and the temperature (7). The heat is transferred to 
the water via the water heat exchanger (8). And the 
cycle begins anew. It is therefore possible to heat 
water with a low temperature of 10 ºC to domestic 
hot water with a temperature of 60 ºC. This makes 
it possible to create four parts of energy (heat) from 
just one part of energy (electricity).

Niedozwolone konfigu-
racje

Konsekwencje

Podłączenie na strychu. Jeśli izolacja pomiędzy domem a strychem 
nie jest wystarczająca, takie połączenie 
może spowodować, że utrata ciepła wzro-
śnie. Istnieje też ryzyko wilgoci na sufitach 
pokoi znajdujących się bezpośrednio pod 
strychem. Istnieje ryzyko spadania obiek-
tów lub przyciągnięcia kurzu przez DHW. 
Może to skrócić żywotność DHW. 

Zasilanie DHW powietrzem 
z ogrzewanego pokoju.

Powietrze przyciągane przez DHW jest 
już ogrzane przez inne źródło ciepła znaj-
dujące się w systemie. W takiej sytuacji 
największa z zalet DHW (przemiana “dar-
mowej” energii w ciepło) nie jest wykorzy-
stywana.

Podłączenie do wenty-
lacji mechanicznej.

Wymagany przez DHW przepływ powie-
trza (380 / 490 m/h) nie jest odpowiedni 
dla przepływu w wentylacji mechanicznej 
(wynoszącego 100 m/u). Ponadto, opary 
ze smarów i kurzu w kanałach wentylacji 
mechanicznej mogą znaleźć się w obiegu 
i skrócić żywotność DHW.

Stworzenie obudowy na 
powietrze zewnętrzne lub 
rozproszenie świeżego po-
wietrza wewnątrz.

Spowoduje to duże straty we współ-
czynniku efektywności oraz efekt dużego 
ochłodzenia w pokoju

Podłączenie do grunto-
wego wymiennika ciepła.

• Straty ciśnienia.
• Problemy z symetryzacją dwóch wiatraków w 

gruntowym wymienniku ciepła.
• Parownik prawdopodobnie się zatka.

Niedopuszczalne są:
• Połączenie wentylacji z suszarką.
• Montaż w zakurzonym pomieszczeniu.
• Pobór powietrza zawierającego rozpuszczalnik i/lub substancje 

wybuchowe.
• Podłączenie DHW do wentylatora odsysającego, który służy do 

odprowadzania zanieczyszczonego powietrza.
• Montaż DHW w oszronionym pomieszczeniu.
• Montaż DHW na bojlerze.
• Montaż w pomieszczeniu o chlorowanym lub fluoryzowanym po-

wietrzu (np. basen).
• Montaż nad terenami morskimi lub w zakładzie chemicznym.
• Zakurzony wlot powietrza.
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1.9 KONFIGURACJA

Montaż 1

• Instalacja bez kanałów w nieogrzewanym pokoju (kubatura > 20m3)
• Ustawić wykorzystanie kanałów na „OFF” (patrz: paragraf 4.8.5)
• Ustawić prędkość wiatraka na 1 (patrz: paragraf 4.8.4)

Przykładowe pomieszczenia nieogrzewane:
• Garaż: wykorzystać ciepło silnika zaparkowanego samochodu lub 

urządzenia AGD (np. pralki).
• Toaleta: osuszyć pokój i wykorzystać energię z pralki lub suszarki.
• Piwnica: wykorzystać energię wydzielaną przez podłogę lub ściany.

Montaż 2

• Umieszczenie w pokoju ogrzewanym lub nieogrzewanym.
• Ustawić wykorzystanie kanałów na ON (patrz: paragraf 4.8.5)
• Wybrać prędkość wiatraka 1 lub 2 (patrz: paragraf 4.8.4)

Zalecenia:
• Nie przekraczać maksymalnej dozwolonej szerokości kanałów 

(patrz: paragraf 3.3).
• Ustawić kratki przed dopływem i odpływem powietrza w celu za-

pobiegnięcia uszkodzeniom DHW, które mogłyby być spowodo-
wane przez elementy znajdujące się w przepływie. Uwaga ręczna 
blokada kratek nie jest dozwolona.
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2.  BEZPIECZEŃSTWO
Montaż
• Urządzenie może zostać zamontowane wyłącznie przez przeszko-

lonego instalatora.
• Nie należy instalować urządzenia w następujących miejscach:
–  - na zewnątrz,
–  - w miejscach sprzyjających korozji,
–  - gdzie występuje ryzyko zamrożenia,
–  - gdzie występuje ryzyko eksplozji.

Należy sprawdzić, czy została osiągnięta temperatura maksymalna 
określona przez lokalne przepisy. Jeśli tak, przy odpływie wody należy 
zainstalować zawór hamujący!

Opakowanie należy usunąć dopiero po dostarczeniu urządzenia 
do miejsca montażu!

• Należy sprawdzić szczelność wszystkich połączeń przed podłą-
czeniem urządzenia do zasilania.

• Muszą zostać zachowane minimalne prześwity.
• Połączenie elektryczne musi być zgodne z obowiązującymi przepi-

sami lokalnymi.
• Należy podłączyć urządzenie do niezależnego i uziemionego źró-

dła zasilania.
• Należy zainstalować zawór bezpieczeństwa przy wlocie zimnej wody.
• Odpływ od zaworu bezpieczeństwa musi zostać zamontowany w 

pomieszczeniu wolnym od przymrozków. Odpływ musi mieć otwarte 
połączenie z atmosferą oraz być przechowywany wyłącznie w nachy-
lonej pozycji.

• Należy zainstalować wąż do skroplin.
• Minimalna / maksymalna temperatura wody: 3 °C / 80 °C
• Minimalne cisnnienie wody: 0,2 Bar, maxymalne cisnienie wody 6 bar 
• Nalezy zamontowac zawsze zawór bezpieczeństwa 6 bar na 

wlocie zimnej wody – brak zaworu spowoduje utratę gwaran-
cji na DHW260HP.

• Należy zamontować naczynie przeponowe wody CWU o po-
jemnosci 18 L – brak naczynia spowoduje utratę gwarancji

• Należy obowiązkowo zastosować mosiężne złączki dla króć-
ca wody ciepłej i zimnej. W innym przypadku gwarancja nie 
zostanie uwzględniona.

Ryzyko oparzenia w miejscach spuszczania wody
• Podczas pracy urządzenia temperatura może przekroczyć 70 °C. 

W celu ograniczenia wysokości temperatury w kranie, należy za-
instalować zawór mieszający (termiczny zawór hamujący do wody 
użytkowej).

Serwis
• Klient końcowy jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i ochronę 

środowiska podczas montażu i serwisowania.
• Urządzenie może być serwisowane wyłącznie przez autoryzowa-

nego wykonawcę.
• Przed rozpoczęciem prac serwisowych należy odłączyć urządze-

nie od źródła zasilania.

Serwis i konserwacja
• Prace konserwacyjne mogą być wykonywane wyłącznie przez au-

toryzowanego wykonawcę. Błędnie przeprowadzone prace mogą 
stwarzać zagrożenie dla użytkownika oraz powodować usterki 
urządzenia.

• Należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych.
• Autoryzowany wykonawca powinien co roku przeprowadzać prze-

gląd urządzenia oraz jego serwis, jeśli to konieczne.
• Wszelkie prace z wykorzystaniem gazu chłodzącego mogą być 

przeprowadzane wyłącznie przez wykwalifikowanych wykonaw-
ców.

Powietrze w pokoju/zasilające
Powietrze zasilające musi pozostawać niezanieczyszczone. Nie może 
zawierać żadnej z poniższych substancji:

• Substancje korozyjne (amoniak, siarka, produkty halogenowe, 
chlor, rozpuszczalniki).

• Tłuszcze lub substancje wybuchowe.
• Aerozole.

Do wiatraka nie może zostać podłączony żaden inny układ wlotu po-
wietrza.

Czynnik chłodzący
• Prosimy o przestrzeganie odpowiednich przepisów środowisko-

wych podczas korzystania z czynników chłodzących oraz ich po-
nownego użytku. Nie wolno ich uwalniać do środowiska! Należy 
używać czynnika R134a, jako że jest niepalny oraz nie niszczy war-
stwy ozonowej.

• Przed wykonaniem prac na układzie chłodzącym ze względów 
bezpieczeństwa należy usunąć czynnik chłodzący.

• Prosimy zauważyć, że podczas prac serwisowych są wykorzysty-
wane HFC-134a oraz PAG-OL. Są to chlorofluorowęgle o współ-
czynniku ocieplenia globalnego wynoszącym 1300 wg Protokołu z 
Kyoto.

Wskazówki dla klienta
• Należy wyjaśnić klientowi, jak działa urządzenie oraz jak je obsłu-

giwać.
• Należy poinformować klienta, że nie powinien wprowadzać żad-

nych modyfikacji urządzenia ani przeprowadzać jego napraw. 

Bezpieczeństwo urządzeń elektrycznych do domowego lub podob-
nego użytku.
Poniższe wymogi obowiązują zgodnie z normą EN 60335-1 w celu 
uniknięcia ryzyka urazu podczas korzystania z urządzeń elektrycznych: 
„Niniejsze urządzenie może być obsługiwane przez dzieci powyżej 8. 
roku życia oraz osoby dorosłe w pełni władz fizycznych, psychicznych i 
sensorycznych, które mają niezbędne doświadczenie związane z tego 
typu urządzeniami. Osoby te muszą być nadzorowane lub poinformo-
wane na temat bezpiecznego użytkowania urządzenia oraz mozliwego 
ryzyka. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Dzieci nie mogą czy-
ścić urządzenia ani dokonywać na nim czynności serwisowych bez 
nadzoru”. „Uszkodzone przewody zasilające muszą zostać wymie-
nione przez producenta, serwis lub wykwalifikowanego wykonawcę w 
celu uniknięcia zagrożeń”.
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2.1 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA, KONTROLI 
ORAZ OCHRONY

2.1.1 PRZEŁĄCZNIK WYSOKIEGO CIŚNIENIA
Jeśli ciśnienie robocze znajduje się poza zalecanym zakresem, przełącz-
nik wyłączy urządzenie, a na ekranie pojawi się komunikat o błędzie.

2.1.2 PRZEŁĄCZNIK ODCINAJĄCY ZASILANIE
Przełącznik odcięcia upewnia się, że temperatura wody w zbiorniku nie 
przekracza zaleconego limitu. Jeśli limit został przekroczony, ogrzewa-
nie wody jest wyłączane. Certyfikowany wykonawca może dokonać 
ręcznego zresetowania urządzenia. 

2.1.3 CZUJNIK TEMPERATURY PRZY WLOCIE POWIETRZA
Czujnik temperatury mierzy temperaturę przy wlocie powietrza w pa-
rowniku. Jeśli mierzona wartość znajduje się poza zakresem robo-
czym, ogrzewanie wody automatycznie przełączy się z trybu „Combi” 
na „Electric booster heater” („Elektryczna grzałka wspomagająca”). 
Jeśli urządzenie znajduje się w trybie roboczym „Heat pump” („Pompa 
grzewcza”), ogrzewanie wody zostanie przerwane do czasu, gdy war-
tość temperatury powróci do dozwolonego zakresu.

2.1.4 ZAWÓR ZWALNIANIA CIŚNIENIA
Zawór bezpieczeństwa powinien być regularnie otwierany w celu usu-
nięcia osadu z wapnia oraz upewnienia się, że nie jest zablokowany. 

2.1.5 ZAWÓ REDUKCJI CIŚNIENIA
Układ musi zawierać zawór redukcji ciśnienia, jeśli ciśnienie w prze-
wodzie sterującym wynosi więcej niż 5 barów. Zawór musi zostać za-
instalowany przy linii głównej. Zalecane ciśnienie wynosi 3 lub 4 bary.

SCHEMAT MONTAŻU
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Safety of electrical appliances for domestic use and similar purposes 
The following requirements apply in accordance with EN 60335-1 in order to prevent hazards from occurring 
when using electrical appliances: “This appliance may be operated by children aged 8 or over and by people with 
full physical, sensory and mental capabilities who have the necessary training and experience to use this type of 
appliance. They must be supervised or instructed on how to use the appliance safely and on the associated risks. 
Children must not play with the appliance. Children must not clean or service the appliance without supervision.” 
“Damaged power cables must be replaced by the manufacturer, the service department or a qualified contractor in 
order to prevent hazards.”
  
2.1 SAFETY, CONTROL AND PROTECTION DEVICES 
 
2.1.1 HIGH PRESSURE SWITCH 
 
If the operating pressure is outside of the recommended range, the pressure switch switches off the appliance and 
displays a fault. 
 
2.1.2 HIGH LIMIT SAFETY CUT-OUT 
 
The high limit safety cut-out ensures that the water temperature in the cylinder does not exceed the prescribed limit. 
If the temperature limit is exceeded, the DHW heating shuts down. The reset is performed manually by a certified 
contractor. 
 
2.1.3 TEMPERATURE SENSOR FOR AIR INLET 
 
The temperature sensor measures the temperature of the inlet air in the evaporator. If the measured value is outside 
the operating temperature range, DHW heating automatically switches from the “Combi” operating mode to “Electric 
booster heater”. If the appliance is in the “Heat pump” operating mode, DHW heating is interrupted until the 
temperature returns to within the permissible range.

2.1.4 PRESSURE RELIEF VALVE
The safety valve should be opened regularly to remove calcium buildup and to verify that it is not blocked.

2.1.5 PRESSURE REDUCING VALVE
The system must include a pressure reducing valve if the main line pressure is above 5 bar. The pressure reducing 
valve must be installed in the main line. A pressure of 3 to 4 bar is recommended.

INSTALLATION DIAGRAM
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3. MONTAŻ
• Urządzenie może zostać zainstalowane wyłącznie przez autoryzo-

wanego wykonawcę.
• Instalacja pompy ciepła musi być zgodna z odpowiednimi regula-

cjami.
• Należy sprawdzić, czy żadne połączenie rurowe nie zostało naru-

szone lub rozluźnione podczas transportu.

UWAGA Przeciekanie czynnika chłodzącego!
• Prace konserwacyjne oraz naprawcze na układzie chłodzącym 

mogą prowadzić wyłącznie autoryzowani wykonawcy.

3.1 MIEJSCE INSTALACJI

Podczas wybierania miejsca montażu prosimy pamiętać o następują-
cych zasadach:

• Urządzenie musi być zainstalowane w suchym pomieszczeniu, 
bez przymrozków. Temperatura powietrza musi wynosić pomiędzy 
-10 °C a 35 °C w celu optymalizacji wydajności urządzenia.

• Urządzenie musi być zainstalowane na wystarczająco twardej i 
prostej powierzchni.

• Wlot i wylot powietrza nie mogą znajdować się w miejscach, gdzie 
występuje ryzyko wybuchu spowodowane gazem, parą lub kurzem.

• Należy upewnić się, że odpływ do skroplin działa prawidłowo.
• Powierzchnia pod urządzeniem musi być wystarczająco mocna 

(urządzenie waży ok. 400 kg, gdy zbiornik jest pełny, a waga jest 
rozłożona równomiernie na 3 regulowanych nóżkach).

• DHW musi zostać zainstalowane w łatwo dostępnym pomieszcze-
niu w celu umożliwienia konserwacji urządzenia oraz usunięcia po 
zakończeniu okresu użytkowania. 

Jeśli urządzenie ma tylko jeden kanał (kanał wlotu i wylotu), jego 
użytkowanie może poskutkować ciśnieniem dodatnim lub ujemnym 
w pomieszczeniu. Jeśli w tym samym miejscu zainstalowane są inne 
urządzenia, należy pamiętać, że urządzenie wymaga prześwitu wyno-
szącego przynajmniej 220 cm2 od wlotu powietrza w celu zapewnienia 
prawidłowego funkcjonowania.

UWAGA prześwit wynoszący 220 cm2 jest wymagany dla uzyskania 
prawidłowego funkcjonowania wyłącznie w przypadku pompy.
W celu zapewnienia bezproblemowego użytkowania oraz łatwego dostę-
pu do wszystkich komponentów oraz połączeń podczas prac serwiso-
wych i konserwacyjnych, należy zachować prześwity przedstawione 
na rysunku 1. 

Instalacja urządzenia
• Usunąć zewnętrzne opakowanie ochronne.
• Podnieść urządzenie z palety oraz ustawić je na docelowe miej-

scu. Należy uważać na uszkodzenia metalowej obudowy  pompy. 
Należy podnosić urządzenie, wyłącznie trzymając za zbiornik!

• W celu prawidłowego złożenia urządzenia w miejscu montażu na-
leży dostosować wysokość nóżek.

• Należy upewnić się, że wszystkie czujniki temperatury znajdują się 
w odpowiedniej pozycji, patrz rysunek 2 i 3.

•  W celu zapewnienia prawidłowego działania układu oraz odpły-
wu skroplin urządzenie musi zostać złożone pionowo. Urządzenie 
musi być pochylone o 1° w kierunku odpływu do skroplin. 

UWAGA Potencjalne uszkodzenia zewnętrznej obudowy!
• Nie przechylać urządzenia stojącego na nóżkach o więcej niż 20°.
• Należy umieścić tacę pod DHW, jeśli znajduje się ono nad pokojem.
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3. INSTALLATION 

•	The	appliance	may	only	be	installed	by	an	authorized	contractor.	
•	The heat pump installation must follow the applicable regulations. 
•	Check that all pipe connections are intact and have not shaken loose during transportation. 

NOTICE:	Refrigerant	leak!	

•	Only	authorized	contractors	are	permitted	to	maintain	and	repair	the	refrigerant	circuit.	
 
3.1 INSTALLATION LOCATION 

Please	note	the	following	when	choosing	the	installation	location:	
•	The	appliance	must	be	installed	in	a	dry,	frost-free	room.	The	

supply air temperature must be between -10 °C and 35 °C in 
order	to	optimize	the	appliance	performance.	

•	The	appliance	must	be	installed	on	a	sufficiently	strong	and	level	
surface. 

•	The air outlet and air inlet must not be in locations where there is 
a	risk	of	explosion	cause	by	gas,	steam	or	dust.	

•	Ensure that condensate drains correctly. 
•	The surface below the appliance must be strong enough (the 
appliance	weighs	about	400	kg	when	the	cylinder	is	filled,	with	
the weight distributed equally over its 3 adjustable feet). 

 
If	the	appliance	only	has	one	duct	(inlet	or	outlet	duct),	its	operation	
may create negative or positive pressure in the installation room. If 
other	burners	are	already	installed	in	the	same	place,	please	bear	in	
mind that the appliance requires a clearance of at least 220 cm2 for 
the air inlet and outlet in order to operate correctly. 
Note:	The	clearance	of	220	cm2	is	required	for	the	correct	
functioning of the heat pump only. 
 
 
To ensure faultless operation and easy access to all components 
and	connections	for	service	and	maintenance,	maintain	the	
minimum	clearances	specified	in	figure	1.	
 
Installing the appliance 
•	Remove external protective packaging. 
•	Lift	the	appliance	from	its	pallet	and	position	it	on	its	final	plinth.	

Watch out for damaging the metal hood of the HP-unit. Only lift at 
the	vessel	part!	

•	To	correctly	align	the	appliance	at	the	installation	location,	adjust	
the height of the adjustable feet. 

•	Assure	correct	positioning	of	all	temperature	sensors,	see	figure	
2 and 3. 

 
To ensure that the system operates faultlessly and the condensate 
drains	correctly,	the	appliance	must	be	aligned	vertically.	The	
appliance	must	tilt	1°,	into	the	direction	of	the	condensate	drain.	
 
NOTICE:	Possible	damage	to	external	casing!	
•	Do not tilt the appliance on his feet more than 20°. 

Fig. 1

Fig. 2 

Fig. 3
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3.2 PODŁĄCZANIE WĘŻA DO SKROPLIN

Zawsze należy podłączać wąż do skroplin do urządzenia w celu drena-
żu wody kondensacyjnej. Uszkodzenie urządzenia! Należy podłączyć 
wąż do odpływu przed zainstalowaniem komponentów.
• Nie zginać węża do skroplin!

Skropliny są drenowane z tyłu urządzenia, patrz: rysunek 4.
• Podłączyć wąż do odpływu (1).
• Podłączyć wąż do miejsca zbierania wody (2).
• Woda zostanie zdrenowana przez odpływ (3).

Nie można odłączać węża do skroplin od odpływu, ponieważ uszkodzi 
to połączenie znajdujące się w piance!

3.3 PODŁĄCZANIE KANAŁÓW

Wlot powietrza może znajdować się w pokoju montażu, w innym po-
mieszczeniu lub na zewnątrz. W dwóch ostatnich przypadkach należy 
zainstalować kanały wlotu powietrza. Jeśli kanały zostały wykorzysta-
ne, należy wybrać funkcję “ducts on” (patrz 4.8.5).

W celu zapewnienia maksymalnej wydajności urządzenia oraz zapobie-
gnięcia formowaniu się kondensacji na zewnętrznych ścianach kanałów 
należy używać wyłącznie kanałów izolowanych termicznie i akustycznie.

Wybierając pomieszczenie na wlot powietrza, należy zachowywać 
średnią temperaturę powietrza oraz wymagany przepływ powietrza. W 
celu zminimalizowania oporu powietrza należy ułożyć wlot powietrza 
oraz kanały wylotowe (Ø 160 mm) tak prosto, jak to możliwe. Długość 
(L) wlotu powietrza oraz kanałów wylotowych nie może przekroczyć 
następujących wartości:
• 30 m przy prędkości wiatraka 1 (SP1)
• 30 m - 60 m przy prędkości wiatraka 2 (SP2)

Description Wlot powietrza Wylot powietrza

Kanał 0,5 m 0,5 m

Kanał 1 m 1,0 m

Kanał 2 m 2,0 m

Wąż 10 m 19,0 m

Kolanko 45° 0,9 m

Kolanko 90° 2,0 m

Elastyczne zgięcie 90° 2,3 m

Osłona zewnętrzna 8 m 4 m

Wyjście na dach 7 m 4 m

W celu upewnienia się, że skropliny formujące się w kanałach wlotu i 
wylotu powietrza urządzenia zostaną odprowadzone:
•  Należy zainstalować kanały przepływu powietrza pod kątem, a wy-

lot powietrza zamontować na górze urządzenia.

Zawsze należy używać izolowanych rur, by zapobiec kondensacji we 
wlocie i wylocie powietrza. Przy użyciu powietrza zewnętrznego może 
dojść do kondensacji.

Zaleca się korzystanie z SP2, jeśli wykorzystywane są kanały o dużej 
odporności. (W celu wybrania SP2, patrz 4.8.4.). Prosimy zauważyć, 
że większe ciśnienie wentylatora spowoduje wyższy poziom hałasu.
(To select SP2 see 4.8.4)
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3.2 CONNECTING THE CONDENSATE HOSE

Damage	to	the	appliance!	Connect	the	condensate	hose	to	the	
condensate drain before installing the part. 
•	Do	not	bend	the	condensate	hose!	

The	condensate	is	drained	on	the	rear	side	of	the	appliance,	
see figure	4.	

•	Connect the condensate hose to the condensate drain (1) 
•	Connect the condensate hose to the collection area. 
•	Drain off condensate via a siphon drain (2) 

Don’t	disconnect	the	condensate	hose	from	the	condensate	drain,	
this	will	damage	the	connection	in	the	foam!	

3.3 CONNECTING THE DUCTS 
 
The	air	inlet	can	be	located	in	the	installation	room,	in	a	different	room	or	outside.	In	the	latter	two	cases,	air	inlet	
ducts must be installed. If ducts are used select “ducts on”. (see 4.8.5) 
 
To	ensure	maximum	appliance	performance	and	to	prevent	condensation	forming	on	the	external	duct	walls,	use	
thermally and acoustically insulated ducts. 
 
When	choosing	a	room	for	the	air	inlet,	observe	the	average	air	temperature	and	required	air	flow	rate.	In	order	to	
minimize	air	resistance,	lay	the	air	inlet	and	outlet	ducts	(Ø	160	mm)	as	straight	as	possible.	
The	length	(Leq)	of	the	air	inlet	and	outlet	ducts	must	not	exceed	the	following	values:	
 
•	30m at fan speed 1 (SP1) 
•	30m – 60m at fan speed 2 (SP2) 
 
 

Air inlet Air outlet 

0,5	m	duct	 0,5	m	

1 m duct 1,0	m	

2m duct 2,0	m	

10 m hose 19,0	m	

45° elbow 0,9	m	

90° elbow 2,0	m	

90° flexible curve 2,3	m	

Weather grille 8 m 4 m 

Roof output 7 m 4 m 

 
To ensure that condensate forming in the air inlet and air outlet 
ducts	drains	from	the	appliance:	
•	 Install air ducts at a slight angle to the air inlet and air outlet 

apertures on the top side of the appliance. 
 
Always use insulated pipes to prevent condensate at the air inlet 
and the air outlet. By the use of outside air condensate can occur. 
 
It’s recommended to use SP2 if ducts are used with a high 
resistance. (To select SP2 see 4.8.4) 
 
Please note that a high ventilator volume results in a higher sound 
level. 

Fig. 4
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•	Drain off condensate via a siphon drain (2) 

Don’t	disconnect	the	condensate	hose	from	the	condensate	drain,	
this	will	damage	the	connection	in	the	foam!	

3.3 CONNECTING THE DUCTS 
 
The	air	inlet	can	be	located	in	the	installation	room,	in	a	different	room	or	outside.	In	the	latter	two	cases,	air	inlet	
ducts must be installed. If ducts are used select “ducts on”. (see 4.8.5) 
 
To	ensure	maximum	appliance	performance	and	to	prevent	condensation	forming	on	the	external	duct	walls,	use	
thermally and acoustically insulated ducts. 
 
When	choosing	a	room	for	the	air	inlet,	observe	the	average	air	temperature	and	required	air	flow	rate.	In	order	to	
minimize	air	resistance,	lay	the	air	inlet	and	outlet	ducts	(Ø	160	mm)	as	straight	as	possible.	
The	length	(Leq)	of	the	air	inlet	and	outlet	ducts	must	not	exceed	the	following	values:	
 
•	30m at fan speed 1 (SP1) 
•	30m – 60m at fan speed 2 (SP2) 
 
 

Air inlet Air outlet 

0,5	m	duct	 0,5	m	

1 m duct 1,0	m	

2m duct 2,0	m	

10 m hose 19,0	m	

45° elbow 0,9	m	

90° elbow 2,0	m	

90° flexible curve 2,3	m	

Weather grille 8 m 4 m 

Roof output 7 m 4 m 

 
To ensure that condensate forming in the air inlet and air outlet 
ducts	drains	from	the	appliance:	
•	 Install air ducts at a slight angle to the air inlet and air outlet 

apertures on the top side of the appliance. 
 
Always use insulated pipes to prevent condensate at the air inlet 
and the air outlet. By the use of outside air condensate can occur. 
 
It’s recommended to use SP2 if ducts are used with a high 
resistance. (To select SP2 see 4.8.4) 
 
Please note that a high ventilator volume results in a higher sound 
level. 

Fig. 4
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3.4 NAPEŁNIANIE ZBIORNIKA

Uszkodzenie urządzenia! Przed uruchomieniem urządzenia należy napeł-
nić ZBIORNIK wodą oraz odpowietrzyć układ, jeśli jest to niezbędne.

Napełnianie zbiornika
• Otworzyć zawór odpływu oraz odkręcić przynajmniej jeden kurek 

gorącej wody.
•  Otworzyć zawór wlewu wody w zbiorniku. Zbiornik zostanie napeł-

niony.
•  Nie zakręcać kurków, dopóki woda równomiernie wypływa i nie 

zawiera bąbelków powietrza.
•  Podłączyć urządzenie do zasilania poprzez oddzielne uziemione 

gniazdo.
•  Wywołać funkcję “Purg” (patrz 4.8.6).
•  Ustawić przełącznik wyboru na pompie na “III”. (Rys.5(1))

UWAGA Ryzyko oparzenia! Należy upewnić się, że odpływ wody z od-
powietrznika nie stanowi ryzyka dla ludzi lub rzeczy.

Odkręcać śrubę spustową pompy grzewczej (Rys.5(2)), dopóki woda 
wypływa równomiernie oraz nie ma w niej bąbelków powietrza.
•  Zakręcić śrubę spustową na pompie grzewczej.
•  Odczekać ok. 5 minut do czasu zakończenia trybu pracy “Purg”.
•  Przestawić przełącznik na pompie na “I”. Proces osuszania i na-

pełniania zbiornika został zakończony.

Jeśli po kilku minutach na ekranie pojawi się kod usterki “E09”, należy 
postępować następująco:
• Naprawić usterkę.
• Napełnić zbiornik ręcznie.

3.4.1  JAKOŚĆ WODY
Jakość wody może być różna. W celu zapewnienia długiego i bezpro-
blemowego użytkowania pompy ciepła nie mogą zostać przekroczone 
poniższe wartości.

Całkowita twardość 250 p.p.m.

Chlor 250 p.p.m.

Siarka 250 p.p.m.

Magnez 10 p.p.m.

Sód 150 p.p.m.

Min pH 6,5 i maks. 8,5

Wapń 20 p.p.p. (jeśli pH wynosi między 
7,3 a 8,3)

Żelazo 0,2 p.p.m.

Woda o nieodpowiedniej jakości lub zanieczyszczona może uszkodzić 
urządzenie. Skalowanie ma większe znaczenie przy wyższych tem-
peraturach. W przypadku twardości wody powyżej 600 mg/l należy 
ustalić indeks nasycenia Langelier w celu oceny niezbędności prze-
prowadzenia oczyszczania wody.

Note w rejonach, gdzie występuje bardziej korozyjna woda, należy 
podjąć odpowiednie środki zapobiegawcze (filtr itp.). Pierwszy prze-
gląd musi odbyć się 6 miesięcy po montażu.

Firma Joule nie ponosi odpowiedzialnosci za zniszczenie zbiornika gdy 
wartosci związków chemicznych podanych w tabelce powyżej będą 
przekroczone. Gwarancja w takim przypadku nie zostanie uwzględniona.
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3.4 FILLING THE CYLINDER
 
Damage	to	the	appliance!	Prior	to	commissioning	the	appliance,	fill	
the	cylinder	with	water	and	bleed	the	system	if necessary.	
 
Filling the cylinder 
 
•	Open the water outlet valve and at least one hot water tap. 
•	Open	the	water	inlet	valve	on	the	cylinder.	The	cylinder	is	filled.	
•	Do	not	close	the	hot	water	taps	until	the	water	flows	steadily	and	

is free from air bubbles. 
•	Connect the appliance to the power supply via a separate socket 

with an earth connection. 
•	Call up the “Purg” function. (see 4.8.6) 
•	Set the selector switch on the DHW pump to “III”. (Fig.5(1)) 
 
CAUTION:	Risk	of	scalding!	Ensure	that	draining	water	from	the	air	
vent screw presents no risk to people or property. 
 
Open	the	drain	screw	on	the	heating	pump	(Fig.5(2))	until	the	water	flows	steadily	and	without	air	bubbles.	
•	Close the drain screw on the heating pump. 
•	Wait	around	5	minutes	until	the	“Purg”	operating	mode	has	finished.	
•	Set	the	selector	switch	on	the	heating	pump	to	“I”.	The	process	of	draining	and	filling	the	cylinder	is	complete.	

If	the	fault	code	“E09”	appears	on	the	display	after	a	few	minutes,	proceed	as	follows:	
•	Clear the fault 
•	Refill	manually.	

3.4.1 WATER QUALITY 
 
Water	quality	varies,	in	order	to	ensure	a	long	and	trouble	free	life	the	heat	pump	the	following	values	should	not	be	
exceeded. 
 

Total hardness 200 p.p.m. 

Chloride 250 p.p.m. 

Sulphate 250 p.p.m. 

Magnesium 10 p.p.m. 

Sodium 150 p.p.m. 

pH Min 6.5 and Max 8.5 

Inadequate water quality or contaminated water can damage the appliance. Scaling is more important at higher 
water	temperature.	In	case	of	water	hardness	above	600	mg/l,	the	Langelier	saturation	index	must	be	determined	to	
evaluate the necessity for water treatment. 
 
Check the guideline 98/83/EG for the minimal requirements about potable water. 
 
Note:	In	regions	with	more	corrosive	water,	safety	measures	(filter,	etc.)	must	be	taken.	The	first	inspection	must	
always take place 6 months after installation. 
 
 

Fig. 5
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4.  UŻYTKOWANIE

1. Wyświetlacz
2. Przyciski wyboru trybu

4.1 SCHEMAT BLOKOWY MENU
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4. USE 

  
1. Display 
2. Mode Selector keys 

4.1 FLOWCHART MENU
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4.2 PRACA URZĄDZENIA

1. Tryb elektrycznego ogrzewania
2. Ogrzewanie wody za pomocą pompy ciepła
3. Zewnętrzne ogrzewanie (solarne lub bojler)
4. Informacje
5. Wprowadzanie regulowanych parametrów
6. Wyświetlanie komunikatu o błędzie
7. Wybór menu “Service” (“Serwis”)
8. Dni tygodnia
9. Tryb “Auto/Man”
10. Wskaźnik włączenia/wyłączenia
11. Wybór menu “Prog”
12. Ustawienia godziny
13. Czas pracy
14. Zużycie energii
15. Czujniki temperatury w cylindrze
16. Ochrona przed zamarzaniem

Refresh numbers, table and picture.

4.3  TRYBY PRACY

• Wyświetlony jest symbol “auto” • czasy pracy jak ustawiono (P1, 
P2 lub P3).

• Wyświetlony jest symbol “man” • Ciągła praca (24 h/7dni w tygo-
dniu) bez ustawiania czasu LUB tryb operacyjny “Full”.

4.4 USTAWIANIE TEMPERATURY WODY UŻYTKO-
WEJ

Temperatura wody jest fabrycznie ustawiona na 50 °C. Wartość tę 
można zmieniać poprzez przyciskanie przycisku “+” lub “-” w celu 
ustawienia żądanej wartości. W celu potwierdzenia ustawienia naci-
snąć “OK”. Ustawiona wartość będzie migała do czasu jej potwier-
dzenia. Jeśli ustawienie nie zostanie potwierdzone w ciągu 10 sekund, 
poprzednio ustawiona wartość zostanie zatrzymana. Po ustawieniu 
temperatury na wyświetlaczu zostanie pokazana temperatura wody w 
zbiorniku.
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4.2 OPERATION 

1. Electrical heating mode 
2. DHW heating by heat pump 
4. Information 
5. Input of adjustable parameters 
6. Error display 
7. Service menu selection 
 8. days of the week 
9. “Auto/Man” operation 
10. ON/OFF indicator 
11. “Prog” menu selection 
12. Setting the hour 
13. Runtime 
14. Power consumption 
15. Code for cylinder temperature sensors 
16. Frost protection 
Refresh	numbers,	table	and	picture.	

4.3 OPERATION MODES 
 
“	auto”	symbol	is	displayed	•	operating	times	as	set	(P1,	P2	or	P3).	
 
“	man	“	symbol	is	displayed	•	Continuous	operation	(24	h/7	days)	without	time	setting	or	in	“Full”	operating	
mode. 

4.4 SETTING THE DOMESTIC HOT WATER TEMPERATURE 
 
The water temperature is set to 50 °C at the factory. This value can be changed 
by pressing the “+” or “-“ button to set the desired value. Pres the “ OK” button 
to	confirm	the	setting.	The	set	value	flashes	unit	the	setting	is	confirmed.	If	the	
setting	is	not	confirmed	within	10	seconds,	the	previously	set	value	is	retained.	
Once	the	temperature	has	been	set,	the	display	indicates	the	water	temperature	in	
the cylinder. 
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4.5 MENU GŁÓWNE

Przywoływanie menu głównego:

Przycisnąć i przetrzymać przycisk “Menu” przez maksymalnie 3 se-
kundy. Po przywołaniu menu głównego można wybrać następujące 
menu/podmenu:

•  Prog – Tryby operacyjne
 – P1
 – P2
 – P3 
 – Pełny
 – Wyłączony

• Mode – Typ ogrzewania
 – “Electrical” (“Elektryczne”)
 – “Heat pump” (“Pompa ciepła”)
 – “Combi” (“Łączone”)

• Zmiana ustawień
 - Data
 – Prog – Programowanie czasu pracy
 – Leg – Program ochrony przed legionellą
 – Fan – Prędkość wiatraka
 – Duct – Korzystanie z kanałów
 – Purg - Odpowietrzanie
 – Fset – Ustawienia fabryczne

• Info

W celu wybrania odpowiedniego menu należy przycisnąć przycisk 
“+” lub “-”. Zatwierdzić wybór przez kliknięcie “ok”. By przełączyć do 
poprzedniego menu, przycisnąć przycisk “Menu” lub nie przyciskać 
żadnych przycisków przez 15 sekund.

4.6  PODMENU “PROG” – TRYBY PRACY

Można ustawić 7 różnych trybów pracy w submenu “Prog”.
• Ręczny
• P1
• P2
• P3 
• Pełny
• Wyłączony

4.6.1  TRYB PRACY “MANUAL” (“RĘCZNY”)

Wybór tego trybu pracy sprawi, że urządzenie będzie ciągle praco-
wać w celu utrzymania ustawionej temperatury przez dłuższy okres. 
W menu można wybrać urządzenie grzewcze, korzystając z funkcji 
“Mode”.
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4.5 MAIN MENU 
 
Calling	up	the	main	menu:	
 
Press and hold the “Menu button for max. 3 seconds. Once you have called 
up	the	main	menu,	you	can	select	the	following	menus/submenus:	
 
•	Prog - Operating modes 

 – Manual 
 – P1 
 – P2 
 – P3 
 – Full 
 – Off 

•	Mode - Heat types 
 – “Electrical” operating mode 
 – “Heat pump” mode 
 – “Combi” operating 

•	Set settings 
 – Date 
 – Prog- Programming of the operating times 
 – Leg – Legionella program 
 – Fan - Fan speed 
 – Duct – use of ducts 
 – Purg – Drain 
 – Fset – Default setting 

•	 Info 

Use	the	“+”or	“-	“button	to	select	the	required	menu.	Confirm	by	pressing	“ok”.	To	switch	to	the	previous	menu	press	
the “Menu” button or do not press any button for 15 seconds. 
 
4.6 “PROG” SUBMENU - OPERATING MODES 
 
You can set 7 different operating times in the “Prog” submenu. 
•	Manual 
•	P1 
•	P2 
•	P3 
•	Full 
•	Off 
 
4.6.1 “MANUAL” OPERATING MODE 
 
Selecting this operating mode puts the appliance into continuous operation in 
order to keep the temperature at the set value for a longer period of time. The 
heat appliance can be set in the main menu using the “Mode” function.
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4.6.2 TRYBY PRACY “P1”, “P2” I “P3”

Tryb pracy “P1”: po wybraniu tego trybu urządzenie będzie działać 
zgodnie z ustawionymi fabrycznie czasami pracy. Tryby pracy “P2” i 
“P3”: po wyborze tego trybu urządzenie będzie działać zgodnie z usta-
wionymi przez użytkownika czasami pracy.

4.6.3 TRYB PRACY “FULL” (“PEŁNY”)

W tym trybie pracy dwa wewnętrzne źródła grzewcze (pompa ciepła i 
elektryczna grzałka wspomagająca) są używane w tym samym czasie.

W trybie pełnym wydajność urządzenia spada. Z tego powodu może 
być on wykorzystywany wyłącznie, gdy temperatura wody musi zostać 
niezwłocznie podniesiona.

Temperaturę wody można ustawić na wartość pomiędzy 30 °C a 70 °C.
Obydwa urządzenia grzewcze są używane w tym samym czasie, aż do 
uzyskania żądanej temperatury. Wyłącznie elektryczna grzałka wspo-
magająca jest używana przy temperaturach powyżej 60 °C. Wyświe-
tlacz pokaże komunikat “Full” po uzyskaniu żądanej temperatury.

Po osiągnięciu ustawionej temperatury wody urządzenie przełącza się 
z trybu “Full” na poprzednio ustawiony tryb. „Szybka” aktywacja try-
bu „Full” • Przycisnąć i przetrzymać przyciski “+” i “-” przez ponad 3 
sekundy.

4.6.4 TRYB PRACY “OFF” („WYŁĄCZONY”)

W tym trybie pracy urządzenie jest wyłączone. Jeśli jest to konieczne, 
elektryczna grzałka może być włączona samodzielnie w celu zapew-
nienia ochrony przed zamarzaniem.

Ochrona przed zamarzaniem
Elektryczna grzałka wspomagająca uruchomi się, gdy temperatura w 
cylindrze spadnie do 5 °C, a następnie wyłączy się, gdy temperatura 
wzrośnie do 8 °C.

4.7 PODMENU “MODE” – TRYB GRZANIA

W podmenu “Mode” można wybrać 3 różne typy grzania:  
• Electrical heating mode – tryb grzania elektrycznego
• “Heat pump” – tryb “pompy ciepła”
• “Combi” – tryb łączny
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4.6.2 “P1”,	“P2”	AND	“P3”	OPERATING	MODES	
 
“P1” operating mode selecting this menu causes the appliance to run according to the factory-set operating times. 
“P2” and “P3” operating modes Selecting this menu causes the appliance to run according to the user-set operating 
times. 
 
4.6.3 “FULL” OPERATING MODE 
 
In	this	operating	mode,	two	heat	appliances	are	used	at	the	same	time:	the	
heat pump and the electric booster heater. 
 
The appliance performance decreases in “Full” operating mode. For this 
reason,	it	must	only	be	used	when	the	water	temperature	needs	to	be	
increased rapidly. 
 
The water temperature can be set to between 30 °C and 70 °C. 
 
Both heat appliances are used at the same time until the desired temperature 
is reached. Only the electric booster heater is used at temperatures above 60 
°C. The display shows “Full” until the desired temperature is reached. 
 
As	soon	as	the	set	DHW	temperature	is	reached,	the	appliance	switches	from	
the “Full” operating mode back to the previously set operating mode. “Quick” 
activation	of	the	“Full”	operating	mode	•	Press	and	hold	the	“+”	and	“-”	
buttons for more than 3 seconds. 
 
4.6.4 “OFF” OPERATING MODE 
 
In	this	operating	mode,	the	appliance	is	switched	off.	If	necessary,	the	electric	
booster heater is switched on by itself for the frost protection function. 
 
Frost protection 
 
The electric booster heater starts up when the water temperature in the 
cylinder falls to 5 °C and switches off again when the temperature reaches 
8 °C.	
 
4.7 “MODE” SUBMENU - HEATING MODE 
 
3 different types of heating mode can be selected in the “Mode” submenu. 
•	Electrical heating mode 
•	“Heat pump” operating mode 
•	“Combi” operating mode 
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Frost protection 
 
The electric booster heater starts up when the water temperature in the 
cylinder falls to 5 °C and switches off again when the temperature reaches 
8 °C.	
 
4.7 “MODE” SUBMENU - HEATING MODE 
 
3 different types of heating mode can be selected in the “Mode” submenu. 
•	Electrical heating mode 
•	“Heat pump” operating mode 
•	“Combi” operating mode 
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4.7.1 TRYB “ELECTRIC HEATING” (“OGRZEWANIE ELEKTRYCZNE”)

W tym trybie pracy elektryczna grzałka wspomagająca jest jedynym 
używanym źródłem ogrzewania. Temperatura wody może zostać usta-
wiona na pomiędzy 30 °C a 70 °C.
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4.7.1 ELECTRICAL HEATING MODE 
 
In	this	operating	mode,	the	electric	booster	heater	is	the	only	heat	appliance	
used. The water temperature can be set to between 30 °C and 70 °C. 

 

4.7.2 “HEAT PUMP” OPERATING MODE 

Water heating is only guaranteed when the inlet air temperature is between 
-10 °C and 35 °C. Selecting this operating mode means that the heat pump is 
the only heat appliance used. The water temperature can be set to between 
30	°C	and	60	°C.	At	very	low	temperatures,	the	frost	protection	function	is	
activated. 
 

4.7.3 “COMBI” OPERATING MODE 

In	this	operating	mode,	two	heat	appliances	are	used	depending	on	the	
situation:	the	heat	pump	or	the	electric	booster	heater.	The	water	temperature	
can be set to between 30 °C and 70 °C. If the water temperature in the 
cylinder below 60 °C and the inlet air temperature is between -10 °C and 35 
°C,	the	heat	pump	is	the	only	heat	appliance	used.	Otherwise,	the	electric	
booster heater is switched on. 
 

4.8 “SET” SUBMENU - SETTINGS 
 
You	can	set	various	parameters	in	the	“Set”	submenu:	
•	Date 
•	Prog - Operating times 
•	Leg - Legionella 
•	Duct - use of ducts 
•	Purg - Drain 
•	Fset - Default settings 
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4.7.2 TRYB PRACY “HEAT PUMP” (“POMPA CIEPŁA”)

Podgrzewanie wody odbędzie się wyłącznie, gdy temperatura powie-
trza wlatującego znajdzie się w zakresie pomiędzy -10 °C a 35 °C. 
Wybór tego trybu pracy oznacza, że pompa ciepła jest jedynym wy-
korzystywanym urządzeniem grzewczym. Temperatura wody może 
zostać ustawiona na wartość pomiędzy 30 °C a 60 °C. Przy bardzo 
niskich temperaturach zostanie uruchomiona funkcja ochrony przed 
zamarzaniem.

4.7.3 TRYB PRACY “COMBI” (“ŁĄCZONY”)

W tym trybie pracy używane są dwa wewnętrzne urządzenia cieplne 
(grzałka wspomagająca lub pompa), w zależności od sytuacji. Tem-
peratura wody może wynosić pomiędzy 30 °C a 70 °C. Jeśli tempera-
tura wody w cylindrze wynosi poniżej 60 °C, a temperatura powietrza 
wlatującego wynosi pomiędzy -10 °C a 35 °C, pompa ciepła będzie 
jedynym wykorzystywanym urządzeniem grzewczym. W przeciwnym 
przypadku włączona zostanie grzałka elektryczna.

4.8 PODMENU “SET” - USTAWIENIA

W podmenu “SET” można dokonać różnych ustawień:
• Data
• Prog – Czasy pracy
• Leg - Legionella
• Duct – Wykorzystanie kanałów
• Purg - Odpowietrzanie
• Fset – Ustawienia domyślne
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4.8.1 DATA – USTAWIENIE JEDNOSTKI TEMPERATURY, DATY, 
CZASU ORAZ DNIA TYGODNIA

1. Wybrać jednostkę temperatury, korzystając z przycisków “+” i “-”.
2. Zatwierdzić, przyciskając “OK”.
3. Ustawić dzień tygodnia, korzystając z przycisków “+” i “-”.
4. Zatwierdzić przyciskiem “OK”. Godzina zacznie migać na wyświe-

tlaczu.
5. Ustawić godzinę, korzystając z przycisków “+” i “-”.
6. Zatwierdzić przyciskiem “OK”. Minuty zaczną migać na wyświetlaczu.
7. Ustawić minuty, korzystając z przycisków “+” i “-”.
8. Zatwierdzić, przyciskając “OK”.
9. Proces ustawiania zegara został zakończony.

Poniedziałek jest domyślnie pierwszym dniem tygodnia. W zależności 
od indywidualnych potrzeb użytkownik może ustawić inny dzień jako 
pierwszy dzień tygodnia.
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4.8.1 DATE	-	SETTING	THE	TEMPERATURE	UNIT,	DATE,	TIME	AND	DAY	OF	THE	WEEK	
 
1. Select the temperature unit using the “+” or “-” button. 
2.	Confirm	by	pressing	“OK”.	The	year	flashes	on	the	display.	
3. Set the year using the “+” or “-” button. 
4.	Confirm	by	pressing	“OK”.	The	month	flashes	on	the	display.	
5. Set the month using the “+” or “-” button. 
6.	Confirm	by	pressing	“OK”.	The	day	flashes	on	the	display.	
7. Set the day using the “+” or “-” button. 
8.	Confirm	by	pressing	“OK”.	The	day	flashes	on	the	display.	
9. Set the day of the week using the “+” or “-” button. 
10.	Confirm	by	pressing	“OK”.	The	hour	flashes	on	the	display.	
11. Set the hour using the “+” or “-” button. 
12.	Confirm	by	pressing	“OK”.	The	minutes	flash	on	the	display.	
13. Set the minutes using the “+” or “-” button. 
14.	Confirm	by	pressing	“OK”.	
15. The process of setting the clock is complete. 
 
Monday	is	set	as	the	first	day	of	the	week	by	default.	Depending	on	individual	
requirements,	the	user	can	choose	to	set	a	different	day	as	the	first	day	of	the	
week. 

4.8.2 PROG - PROGRAMMING OF THE OPERATING TIMES 
 
In	the	“Prog”	submenu,	you	can	set	the	operation	period	for	the	heat	pump.	
 
The	following	menus	can	be	called	up	in	the	“Prog”	submenu:	
•	“P1” operating time (days 1 to 5) 
•	“P1” operating time (days 6 and 7) 
•	“P2” operating time (days 1 to 5) 
•	“P2” operating time (days 6 and 7) 
•	“P3” operating time (days 1 to 5) 
•	“P3” operating time (days 6 and 7) 
 
“P1” operating time 
 
The heat pump only goes into operation during the operating times 
set	at	the	factory.	These	cannot	be	changed:	Days	1	-	5:	[00:00	•	
06:00]	and	[16:00	•	19:00]	Days	6	-	7:	[02:00	•	08:00]	

4.8.2 PROG – PROGRAMOWANIE CZASÓW PRACY

W podmenu “Prog” można ustawić czas pracy dla pompy ciepła.

W podmenu “Prog” można wybrać następujące menu:
• czas pracy „P1” (dni od 1 do 5)
• czas pracy „P1” (dni 6 i 7)
• czas pracy „P2” (dni od 1 do 5)
• czas pracy „P2” (dni 6 i 7)
• czas pracy „P3” (dni od 1 do 5)
• czas pracy „P3” (dni 6 i 7)

Czas pracy „P1”

Pompa ciepła działać będzie tylko w wyznaczonych i ustawionych 
fabrycznie czasach pracy, które nie mogą być zmieniane. Dni 1 - 5: 
[00:00 • 06:00] oraz [16:00 • 19:00]; Dni 6 - 7: [02:00 • 08:00]
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Czasy pracy “P2” i „P3”

Pompa ciepła działa zgodnie z czasem pracy ustawionym przez użyt-
kownika. 

Ustawianie czasu pracy dla „P2” i „P3”

Dla każdej z funkcji ustawiane są 4 czasy:
• 2 czasy pracy dla dni od 1 do 5
• 2 czasy pracy dla dni 6 i 7

Ustawianie czasów pracy:

• Włączyć funkcję “P2” lub “P3”.
• Wcisnąć “OK”. Start pierwszego okresu pracy zacznie migać.
• Ustawić początek pierwszego czasu pracy, używając przycisków 

“+” i “-”.
• Wcisnąć “OK”. Koniec pierwszego czasu pracy zacznie migać.
• Ustawić czas, używając przycisków “+” i “-”.
• Wcisnąć “OK”. Początek drugiego czasu pracy zacznie migać.

Jeśli początek drugiego czasu pracy zostanie ustawiony tak, że będzie 
nachodził na pierwszy czas pracy, pierwszy czas pracy automatycznie 
zatrzyma się wraz z rozpoczęciem czasu drugiego.

• Ustawić początek drugiego czasu pracy, używając przycisków “+” 
i “-“. 

• Przycisnąć „OK”.  
• Czas zakończenia drugiego okresu zacznie migać.
• Ustawić czas trwania, korzystając z przycisków “+” i “-”

Po ustawieniu drugiego czasu pracy dla dnia 6 i 7 ustawianie czasu 
zakończy się.

1. Początek pierwszego czasu pracy.
2. Zakończenie pierwszego czasu pracy.
3. Początek drugiego czasu pracy.
4. Zakończenie drugiego czasu pracy.

Usuwanie czasu pracy

• Należy ustawić początek i koniec czasu pracy tak, by były takie 
same. Czas pracy zostanie usunięty.

Jeśli użytkownik nie chce ustawiać drugiego czasu pracy:
• Należy ustawić początek i koniec czasu pracy tak, by były takie same.

Na wyświetlaczu pokaże się „--,--„
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“P2” and “P3” operating times 

The heat pump runs according to the operating times set by the user. 

Setting the operating times for “P2” and “P3” 
 
4	operating	times	are	set	for	each	function:	
•	2 operating times for days 1 to 5 
•	2 operating times for days 6 and 7 
 

Setting the operating times 
 
•	Call up function “P2” or “P3”. 
•	Press	“OK”.	The	start	of	the	first	operating	time	flashes.	
•	Set the start of the operating time using the “+” and “-” buttons. 
•	Press	“OK”.	The	end	of	the	first	operating	time	flashes.	
•	Set the run time using the “+” and “-” buttons. 
•	Press	“OK”.	The	start	of	the	second	operating	time	flashes.	

If	the	start	of	the	second	operating	time	is	set	so	that	it	is	within	the	first	
operating	time,	the	first	operating	time	ends	automatically	when	the	second	
operating time starts. 
 
•	Set the start of the second operating time using the “+” and “-” buttons. 
•	Press	“OK”.	The	end	of	the	second	operating	time	flashes.	
•	Set the run time using the “+” and “-” buttons. 
•	Press “OK”. The operating time for days 1 to 5 is saved. 
•	Repeat the steps above for the operating times for days 6 and 7. 
 
Once	you	have	set	the	second	operating	time	for	days	6	and	7,	the	process	of	
setting the operating times is complete. 

 
1.	Start	of	the	first	operating	time	
2.	End	of	the	first	operating	time	
3. Start of the second operating time 
4. End of the second operating time 

Deleting the operating time 
•	Set the start and end of the operating time to the same time. The operating 

time is deleted. 
 
If	you	do	not	wish	to	set	a	second	operating	time:	
•	Set	the	start	and	end	of	the	second	operating	time	to	the	same	time.	
The display	will	show	“--:--”.

“ “ symbol is displayed During appliance operating time.  

“ “ symbol is displayed Outside of appliance operating time. 
 

 Symbol jest wyświetlany podczas trwania czasu pracy.

22

ENG Installation and user manual

“P2” and “P3” operating times 

The heat pump runs according to the operating times set by the user. 

Setting the operating times for “P2” and “P3” 
 
4	operating	times	are	set	for	each	function:	
•	2 operating times for days 1 to 5 
•	2 operating times for days 6 and 7 
 

Setting the operating times 
 
•	Call up function “P2” or “P3”. 
•	Press	“OK”.	The	start	of	the	first	operating	time	flashes.	
•	Set the start of the operating time using the “+” and “-” buttons. 
•	Press	“OK”.	The	end	of	the	first	operating	time	flashes.	
•	Set the run time using the “+” and “-” buttons. 
•	Press	“OK”.	The	start	of	the	second	operating	time	flashes.	

If	the	start	of	the	second	operating	time	is	set	so	that	it	is	within	the	first	
operating	time,	the	first	operating	time	ends	automatically	when	the	second	
operating time starts. 
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•	Set the run time using the “+” and “-” buttons. 
•	Press “OK”. The operating time for days 1 to 5 is saved. 
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setting the operating times is complete. 

 
1.	Start	of	the	first	operating	time	
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3. Start of the second operating time 
4. End of the second operating time 

Deleting the operating time 
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time is deleted. 
 
If	you	do	not	wish	to	set	a	second	operating	time:	
•	Set	the	start	and	end	of	the	second	operating	time	to	the	same	time.	
The display	will	show	“--:--”.

“ “ symbol is displayed During appliance operating time.  

“ “ symbol is displayed Outside of appliance operating time. 
 

 Symbol jest wyświetlany, kiedy czas pracy jest nieaktywny.
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“P2” and “P3” operating times 
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Setting the operating times for “P2” and “P3” 
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•	2 operating times for days 1 to 5 
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•	Press	“OK”.	The	start	of	the	first	operating	time	flashes.	
•	Set the start of the operating time using the “+” and “-” buttons. 
•	Press	“OK”.	The	end	of	the	first	operating	time	flashes.	
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4.8.3  “LEG” – AUTOMATYCZNA DEZYNFEKCJA TERMICZNA

Funkcja “LEG” pozwala na aktywowanie/dezaktywowanie dezynfekcji 
termicznej. Proces ten jest wykorzystywany do zabijania bakterii i musi 
być przeprowadzany przynajmniej raz w tygodniu.

Funkcja ta jest domyślnie nieaktywna. Podczas aktywacji dezynfekcji 
wszystkie pozostałe funkcje zostają zawieszone.

UWAGA Ryzyko oparzenia!

Gorąca woda może spowodować poważne oparzenia. Należy plano-
wać dezynfekcję termiczną na okresy znajdujące się poza terminami 
normalnego użytkowania urządzenia. Należy poinformować mieszkań-
ców budynku o ryzyku oparzenia oraz monitorować proces dezynfekcji 
termicznej. Należy zainstalować termostatyczne urządzenie mieszają-
ce do wody użytkowej.

Dezynfekcja zajmuje maksymalnie 48 godzin. Przez pierwsze 24 go-
dziny urządzenie znajduje się trybie “Combi”. Jeśli nie dojdzie do tem-
peratury 70 °C, przełączy się na tryb roboczy “Full” (“Pełny tryb robo-
czy”) na kolejne 24 godziny.

Automatyczne aktywowanie funkcji “Leg”

•  Przywołać funkcję “Leg” i wcisnąć “OK”; na ekranie pojawi się ko-
munikat “man“.

•  Po przyciśnięciu “+” na ekranie pojawi się napis “auto”.
•  Nacisnąć “OK”. Funkcja “Leg” zostanie aktywowana, a na ekranie 

pojawi się pierwszy dzień tygodnia.
•  Należy wybrać dzień tygodnia na przeprowadzenie dezynfekcji. 

Należy wybrać dzień przy pomocy przycisków “+” i “-“.
•  Wcisnąć “OK”.
•  Ustawić godzinę dezynfekcji.
•  Ustawić czas, korzystając z przycisków “+” i “-”.
•  Wcisnąć “OK”.

Gdy temperatura dojdzie do 70 °C, urządzenie automatycznie przełą-
czy się na poprzedni tryb pracy.

Ręczne aktywowanie funkcji “Leg”

•  Przywołać funkcję “Leg” i wcisnąć “OK”; 
• na ekranie pojawi się komunikat “man“.
•  Wcisnąć „OK”. Funkcja „Leg” zostanie aktywowana.

Gdy temperatura dojdzie do 70 °C, urządzenie automatycznie przełą-
czy się na poprzedni tryb pracy. 

Wyłączanie funkcji „Leg”

•  Przywołać funkcję “Leg” i wcisnąć “OK”; na ekranie pojawi się ko-
munikat “man“.

•  Naciskać “+”, aż na ekranie pojawi się komunikat “LstP”.
•  Wcisnąć “OK”. Program ochrony przed legionellą zostanie wyłą-

czony.
Zatrzyma to tylko obecny program; cotygodniowe powtórzenia nadal 
będą aktywne.
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4.8.3  “LEG” - AUTOMATIC THERMAL DISINFECTION 

The “Leg” function allows you to activate/deactivate thermal disinfection. 
This process	is	used	to	kill	bacteria	and	must	be	performed	by	the	user	at	
least once a week. 
 
This function is deactivated on the appliance at the factory. When the 
disinfection	is	activated,	all	other	settings	are	temporarily	suspended.	
 
WARNING: Risk of scalding! 
 
Hot water can lead to severe scalding. Only schedule thermal disinfection for periods outside normal usage times. 
Inform occupants of the building of the danger of scalding and always monitor the thermal disinfection process. Install 
a thermostatic DHW mixer. 
 
The	disinfection	takes	max.	48	h.	During	the	first	24	hours,	the	appliance	is	in	the	“Combi”	operating	mode.	If	it	does	
not	reach	70	°C,	the	appliance	switches	to	the	“Full”	operating	mode	for	the	next	24	hours.	
 
Activating the automatic “Leg” function 
 
•	Call	up	the	“Leg”	function	and	press	“OK”.	“man	“	flashes	on	the	display.	
•	Press	“+”.	“auto”	flashes	on	the	display.	
•	Press	“OK”.	The	“Leg”	function	is	activated	and	the	first	day	of	the	week	flashes.	
•	Set the day of the week for disinfection. Select the day using the “+” and “-” buttons. 
•	Press “OK”. 
•	Set the time for disinfection. 
•	Select the time using the “+” and “-” buttons. 
•	Press “OK”. 
 
As	soon	as	the	temperature	reaches	70	°C,	the	appliance	switches	back	to	the	previously	set	operating	mode.	
 
Activating the manual “Leg” function 
 
•	Call up the “Leg” function and press “OK”. 
•	“man”	flashes	on	the	display.	
•	Press “OK”. The “Leg” function is active. 
 
As	soon	as	the	temperature	reaches	70	°C,	the	appliance	switches	back	to	the	previously	set	operating	mode.	
 
Cancelling the “Leg” function. 
 
•	Call	up	the	“Leg”	function	and	press	“OK”.	“man”	flashes	on	the	display.	
•	Press “+” until the display shows “LstP”. 
•	Press “OK”. The current Legionella program is cancelled. 
 
This only ends the current program; the weekly repetition is still active. 
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Instrukcja montażu i użytkowania 

4.8.4 “FAN” – PRĘDKOŚĆ WIATRAKA

Wiatrak może działać w dwóch prędkościach.

Przełączanie funkcji “FAN”

• Wybrać funkcję “FAN” i przycisnąć “OK”. Wyświetlacz pokaże 
“SP1”.

• Przycisnąć “+” lub “-”, żeby określić prędkość wiatraka:
 - “SP1”: prędkość 1 (niski przepływ powietrza)
 - “SP2”: prędkość 2 (wysoki przepływ powietrza)
• Przycisnąć “OK”.

4.8.5 “DUCT” – KORZYSTANIE Z KANAŁÓW

Przełączanie funkcji “Duct”

• Wybrać funkcję “Duct” i przycisnąć “OK”. Na wyświetlaczu pokaże 
się komunikat “dOFF”.

• Przycisnąć “+” lub “-”, żeby określić tryb korzystania z kanałów:
 - “dOFF”: montaż bez kanałów
 - “dON”: montaż z kanałami
• Przycisnąć “OK”.

4.8.6 “PURG” - ODPOWIETRZANIE

Funkcja “Purg” może zostać użyta do wypuszczenia powietrza z układu.

Przełączanie funkcji “Purg”.

• Wybrać funkcję “Purg” i wcisnąć “OK”. Pompa zostanie włączona.

Wyświetlacz wskazuje czas pozostały do zakończenia procedury (w 
minutach). Po 5 minutach urządzenie powróci do uprzednio wybra-
nego trybu.

4.8.7 “FSET” – USTAWIENIA DOMYŚLNE

Funkcja “Fset” może zostać użyta do przywrócenia ustawień domyśl-
nych.

Przełączanie funkcji “Fset”.

• Włączyć funkcję “Fset” i wcisnąć “OK”. Wyświetlacz pokaże “Fset”.
• Wcisnąć “OK”. Po 10 sekundach ustawienia domyślne zostaną przy-

wrócone.
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4.8.4 « FAN » - FANSPEED 
 
The fan can be used at two speeds

Switching on the « FAN » function 
 
•	Select « FAN» function and press « OK ». The display shows 

“SP1”. 
•	Press	«	+	»	or	«	-	»	to	define	the	fan	speed:	

 – «	SP1	»	:	fan	speed	1	(low	air	volume)	
 – «	SP2	»	:	fan	speed	2	(high	air	volume)	

•	Press «OK». 

 
4.8.5 « DUCT » - USE OF DUCTS 
 
Switching on the « Duct » function 
 
•	Select « Duct » function and press « OK ». The display shows “dOFF”. 
•	Press	«	+	»	or	«	-	»	to	define	the	use	of	ducts:	

 – «	dOFF	»	:	installation	without	ducts	
 – «	dON	»	:	installation	with	ducts	

•	Press «OK». 
  

4.8.6 “PURG” - DRAIN 
 
The “Purg” function can be used to drain air from the system. 
 
Switching on the “Purg” function. 
 
•	Call up the “Purg” function and press “OK”. The pump is switched on. 
 
The display indicates the time remaining until the draining procedure is 
complete	(in	minutes).	After	5	minutes,	the	appliance	reverts	to	the	previously	
selected operating mode. 

 
4.8.7 “FSET” - DEFAULT SETTINGS 
 
The “Fset” function can be used to restore the default settings. 
 
Switching on the “Fset” function 
 
•	Call up the “Fset” function and press “OK”. The display shows “Fset”. 
•	Press	“OK”.	After	10	seconds,	the	default	settings	are	restored	
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4.8.8 „INFO” - Informacja

Funkcja „Info” wyświetla całkowite zużycie (kW/h) za ostatnie 30 dni.

Włączenie funkcji.

• Wybierz funkcję „Info” na panelu sterownika i wciśnij „OK”. Wy-
świetli się całkowite zużycie ( kW/h ).
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4.8.8 “INFO” SUBMENU – INFORMATION 
 
With	the	“Info”	function,	it	is	possible	to	display	the	total	consumption	for	
the last	30	days.	
 
Displaying the consumption 
 
•	Call up the “Info” function and press “OK”. The display shows the total 

consumption (in kWh). 
 
Resetting the consumption
 
The display shows the total consumption. 
•	Press	“-”.	“Del”	flashes	on	the	display.	
•	Press “OK”. The counter is reset. 

4.9 FAULT DIAGNOSIS 
 
The appliance is equipped with a system for fault diagnosis. Malfunctions are 
displayed on the digital display by means of a fault code and a fault symbol. 
The fault must be eliminated and the appliance recommissioned before it is 
ready for use again. 
 
 
 
 
 
 
Resetting the fault display 

•	Press and hold the “OK” button for at least 3 seconds. 

4.10 DEFAULT SETTINGS 

After	setting	the	temperature	units	and	the	time,	the	appliance	adopts	the	
default settings. 
 
•	Heating	mode:	“Combi”	
•	Operating	mode:	“Manual”	
•	Selected	temperature:	50	°C	
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4.8.8 “INFO” SUBMENU – INFORMATION 
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default settings. 
 
•	Heating	mode:	“Combi”	
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Resetowanie licznika zużycia energii.

Ekran pokazuje całkowite zużycie energii.
• Po naciśnięciu “-“ na ekranie pokaże się komunikat “del”.
• Przycisnąć “OK”. Licznik został zresetowany.

4.9 DIAGNOZOWANIE USTERKI

Urządzenie jest wyposażone w system diagnozowania usterek. Wszel-
kie nieprawidłowości są wyświetlane na cyfrowym wyświetlaczu za 
pomocą kodu i symbolu usterki. Usterka musi zostać usunięta, a urzą-
dzenie ponownie uruchomione przed powtórnym użytkiem.

Resetowanie komunikatu o usterce

•  Przycisnąć i przytrzymać przycisk “OK” przez przynajmniej 3 se-
kundy.

4.10 USTAWIENIA DOMYŚLNE

Po dokonaniu ustawień temperatury oraz czasu urządzenie przyjmie 
ustawienia domyślne.

• Tryb grzewczy: “Combi”
• Tryb roboczy: “Manual” (“Ręczny”)
• Wybrana temperatura: 50 °C

25

E
N

G

4.8.8 “INFO” SUBMENU – INFORMATION 
 
With	the	“Info”	function,	it	is	possible	to	display	the	total	consumption	for	
the last	30	days.	
 
Displaying the consumption 
 
•	Call up the “Info” function and press “OK”. The display shows the total 

consumption (in kWh). 
 
Resetting the consumption
 
The display shows the total consumption. 
•	Press	“-”.	“Del”	flashes	on	the	display.	
•	Press “OK”. The counter is reset. 

4.9 FAULT DIAGNOSIS 
 
The appliance is equipped with a system for fault diagnosis. Malfunctions are 
displayed on the digital display by means of a fault code and a fault symbol. 
The fault must be eliminated and the appliance recommissioned before it is 
ready for use again. 
 
 
 
 
 
 
Resetting the fault display 

•	Press and hold the “OK” button for at least 3 seconds. 

4.10 DEFAULT SETTINGS 

After	setting	the	temperature	units	and	the	time,	the	appliance	adopts	the	
default settings. 
 
•	Heating	mode:	“Combi”	
•	Operating	mode:	“Manual”	
•	Selected	temperature:	50	°C	
 

25

E
N

G

4.8.8 “INFO” SUBMENU – INFORMATION 
 
With	the	“Info”	function,	it	is	possible	to	display	the	total	consumption	for	
the last	30	days.	
 
Displaying the consumption 
 
•	Call up the “Info” function and press “OK”. The display shows the total 

consumption (in kWh). 
 
Resetting the consumption
 
The display shows the total consumption. 
•	Press	“-”.	“Del”	flashes	on	the	display.	
•	Press “OK”. The counter is reset. 

4.9 FAULT DIAGNOSIS 
 
The appliance is equipped with a system for fault diagnosis. Malfunctions are 
displayed on the digital display by means of a fault code and a fault symbol. 
The fault must be eliminated and the appliance recommissioned before it is 
ready for use again. 
 
 
 
 
 
 
Resetting the fault display 

•	Press and hold the “OK” button for at least 3 seconds. 

4.10 DEFAULT SETTINGS 

After	setting	the	temperature	units	and	the	time,	the	appliance	adopts	the	
default settings. 
 
•	Heating	mode:	“Combi”	
•	Operating	mode:	“Manual”	
•	Selected	temperature:	50	°C	
 

admin
Textbox

admin
Textbox

admin
Textbox

admin
Textbox

admin
Textbox



29

Instrukcja montażu i użytkowania 

4.11 KOMUNIKATY O USTERKACH

Montaż, serwis oraz konserwacja urządzenia mogą być przeprowa-
dzane wyłącznie przez certyfikowany personel. Poniższa tabela zawie-
ra kody usterek oraz sposoby usuwania nieprawidłowości.

Komunikat Opis Sposób rozwiązania

E01 Wada czujnika temperatury na górze cylindra. Powiadom certyfikowanego wykonawcę.

E02 Powiadom certyfikowanego wykonawcę.

E03 Czujnik temperatury dla wlotu powietrza nie działa. Powiadom certyfikowanego wykonawcę.

E04 Temperatura w zbiorniku wynosi > 80 °C Jeśli problem występuje nadal po 
naciśnięciu przycisku “OK”, powiadom 
certyfikowanego wykonawcę.

E05 Czujnik temperatury NTC (płytki parownika) nie działa Powiadom certyfikowanego wykonawcę.

E06 Przyciski są przyciśnięte przez dłużej niż 30 sekund. Puść przyciski.

E07 Powiadom certyfikowanego wykonawcę.

E08 Powiadom certyfikowanego wykonawcę.

E09 • Niewłaściwe opróżnienie układu.

• Brak wody (> 12 h). 

• Wada pompy.

Usuń usterkę. Powiadom certyfikowanego 
wykonawcę.

E10 • Opornik nie działa.

• Przełącznik odcinający nie działa. 

• Ustawiona temperatura w przełączniku jest niższa niż w 
urządzeniu.

Powiadom certyfikowanego wykonawcę.

E11 • Wada wiatraka.

• Straty ciśnienia w rurach.

• Przecieki w obiegu chłodzącym.

• Wada sprężarki.

• Zawór rozprężny nie działa.

• Filtr suszący nie działa.

Powiadom certyfikowanego wykonawcę.

4.11.1 DISPLAY

Komunikat Opis Sposób rozwiązania

HOT (GORĄCE) Temperatura powietrza zasilającego wynosi > 35 °C System automatycznie zatrzymuje się w 
trybie “Heat pump” („Pompa ciepła”),  jeśl 
temperatura wlatującego powietrza wynosi 
poniżej -10 °C lub powyżej 35 °C. Ogólne 
warunki pracy są sprawdzane co godzinę.

COLD (ZIMNE) Usterka czujnika temperatury
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5. KONSERWACJA (COROCZNY PRZEGLĄD)

NIEBEZPIECZEŃSTWO Ryzyko porażenia elektrycznego!

• Przed rozpoczęciem prac na częściach elektrycznych należy odłą-
czyć urządzenie od źródła zasilania, korzystając z bezpiecznika lub 
innego zabezpieczenia.

UWAGA Uszkodzenie urządzenia!

• Nie należy odcinać dopływu wody podczas pracy urządzenia.

5.1 PRZEGLĄDY OGÓLNE

Należy regularnie sprawdzać urządzenie pod kątem usterek.

• Należy utrzymywać urządzenie oraz jego otoczenie w czystości.
• Należy regularnie odkurzać układ za pomocą wilgotnej ściereczki. 

W ten sposób można wykryć oraz naprawić wszelkie wycieki na 
wstępnym etapie ich występowania.

• Należy regularnie sprawdzać stan zaciśnięcia połączeń

5.2 CZYSZCZENIE

• Należy regularnie dokonywać przeglądu i czyszczenia parownika.
• Wlot i wylot powietrza nie mogą być zatkane i muszą być łatwo 

dostępne.
• Należy regularnie dokonywać przeglądu kratownicy powietrznej, 

flirta powietrza oraz rur powietrznych oraz czyścić je, jeśli to ko-
nieczne.

5.3 RURA DO SKROPLIN

• Należy regularnie sprawdzać odpływ oraz/lub wąż pod względem 
zanieczyszczenia i czyścić je, jeśli to niezbędne. Nie wolno odłą-
czać węża do skroplin od odpływu, ponieważ uszkodzi to piankę.

5.4 OBIEG CHŁODNICZY

UWAGA Przeciek czynnika chłodniczego!

Prace konserwacyjne na obwodzie chłodniczym (np. na sprężarce, 
kondensatorze, parowniku, zbiorniku wyrównawczym itp.) mogą być 
przeprowadzane wyłącznie przez certyfikowanego wykonawcę.

5.5 PRZEŁĄCZNIK ODCINAJĄCY ZASILANIE

Urządzenie zostało wyposażone w automatyczne urządzenie bezpie-
czeństwa. Urządzenie to wyłącza cylinder wody użytkowej w celu za-
pobiegnięcia ryzyku uszkodzenia cylindra w wypadku wzrostu tempe-
ratury wody ponad ustalony limit.

UWAGA Urządzenie odcinające może zostać zresetowane wyłącznie 
przez wykwalifikowanego wykonawcę! Musi być ono zresetowane 
ręcznie, ale wyłącznie po ustąpieniu przyczyny usterki.

Resetowanie urządzenia odcinającego
• Usunąć pokrywę zabezpieczającą.
• Usunąć nakładkę zabezpieczającą z elementu grzewczego.

Jednostka kontrolująca temperaturę.
1. Przycisk resetowania
2. Ustawienie temperatury maksymalnej dla urządzenia odcinającego.
Po zresetowaniu należy upewnić się, że kontroler temperatury znajduje 
się w pozycji pokazanej na obrazku.
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5.5 HIGH LIMIT SAFETY CUT-OUT 
 
The appliance is equipped with an automatic safety facility. This 
safety facility switches off the DHW cylinder in order to prevent the 
risk of injury if the DHW cylinder water temperature rises above a 
certain limit. 
 
NOTICE:	The	high	limit	safety	cut-out	may	only	be	reset	by	a	
qualified	contractor!	The	high	limit	safety	cut-out	must	be	reset	
manually,	but	only	once	the	cause	of	the	fault	has	been	eliminated.	
 
Resetting the high limit safety cut-out 
 
•	Remove the front protective covering. 
•	Remove the protective cap from the heating element. 
 
Temperature control unit 
 
1. Reset button 
2. Temperature setting of the high limit safety cut-off 
 
After	resetting,	ensure	that	the	temperature	controller	is	in	the	position	shown	in	figure.	

5.6 DRAINING THE CYLINDER 
 
CAUTION:	Risk	of	scalding!	Check	the	appliance’s	DHW	temperature	before	opening	the	safety	valve.	Wait	until	the	
water	temperature	has	dropped	enough	to	prevent	scalding	and	other	damage!	
 
•	 Isolate the appliance from the power supply. 
•	Close the water shut-off valve at the cold water inlet and open one DHW tap. 
•	Open the drain tap. 

-or-
 
•	Open safety valve. 
•	Wait	until	the	water	stops	flowing	out	of	the	safety	valve	drain	tap	and	the	appliance	has	been	completely	drained.	
 
5.7 “SERVICE” MENU 
 
This menu is meant to assist the contractor and may be used by the contractor only. 
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5.6 Drenaż zbiornika

UWAGA Ryzyko oparzenia! Należy sprawdzić temperaturę wody w 
urządzeniu przed otwarciem zaworu bezpieczeństwa. Należy pocze-
kać, aż temperatura spadnie wystarczająco nisko, by zapobiec opa-
rzeniom i innym urazom!

•  Odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
• Zamknąć zawór odcinające wodę we wlocie zimnej wody i odkrę-

cić jeden z kurków wody użytkowej.
• Odkręcić kran odpływowy

LUB

• Odkręcić zawór bezpieczeństwa.
• Poczekać, aż woda przestanie płynąć z zaworu bezpieczeństwa 

kranu odpływowego, a urządzenie zupełnie się opróżni.

5.7 MENU “SERVICE” (“SERWIS”)

To menu zostało zaprojektowane do użytku przez wykonawców i może 
być używane wyłącznie przez nich.

admin
Textbox
Nie należy wyłączać pompy ciepła z gniazdka. Istnieje ryzyko zapowietrzenia układu pompy ciepła i pojawienie się komunikatu E09, który zatrzyma pracę urządzenia. Wymagany wtedy będzie przyjazd autoryzowanego serwisu. Serwis w takim przypadku będzie płatny zgodnie z cennikiem firmy Joule. 

admin
Textbox
UWAGA !!!
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6.  DEMONTAŻ, RECYKLING I OCHRONA 
ŚRODOWISKA

Ochrona środowiska jest jedną z najważniejszych zasad naszej fir-
my. Jakość produktu, wydajność oraz ochrona środowiska są dla nas 
równie ważne. Stosujemy się do praw i regulacji odnoszących się do 
ochrony środowiska. W celu zapewnienia ochrony środowiska stosuje-
my najnowsze technologie oraz najlepsze materiały, mając na uwadze 
względy ekonomiczne.

Opakowanie

Uczestniczymy w odpowiednich lokalnych systemach recyklingowych 
w celu zapewnienia optymalnego ponownego wykorzystania materia-
łów opakowaniowych. Wszystkie stosowane przez nas opakowania są 
przyjazne środowisku i nadają się do ponownego użytku.

Identyfikacja plastiku

Zużyte urządzenia zawierają materiały, które nadają się do ponownego 
użytku. Części można łatwo rozdzielić oraz rozpoznać typ plastiku. W 
ten sposób poszczególne komponenty można z łatwością posortować 
i wdrożyć do odpowiedniego systemu recyklingu lub usuwania odpa-
dów.

Przestarzały sprzęt

Zużyte urządzenia zawierają materiały, które nie nadają się do ponow-
nego użytku. Części można łatwo rozdzielić oraz rozpoznać jego typ. 
W ten sposób poszczególne komponenty można z łatwością posor-
tować i wdrożyć do odpowiedniego systemu recyklingu lub usuwania 
odpadów.
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6. DISMANTLING, RECYCLING AND ENVIRONMENTAL PROTECTION 

Environmental	protection	is	one	of	the	fundamental	company	policies	of	the	Flamco	Group.	Product	quality,	efficiency	
and environmental protection are equally important objectives for us. We comply with all environmental protection 
laws	and	regulations.	In	order	to	protect	the	environment,	we	use	the	latest	technologies	and	the	best	materials	whilst	
bearing in mind the economic implications. 
 
Packaging 
 
Where	packaging	is	concerned,	we	participate	in	the	relevant	local	recycling	systems	in	order	to	ensure	optimum	
recycling. All of our packaging materials are environmentally friendly and can be reused. 
 
Identifying plastics 
 
Used appliances contain materials that can be reused. The assemblies 
are	easy	to	separate	and	the	types	of	plastic	are	identified.	In	this	
manner the individual components are easily sorted and added into 
the recycling and disposal systems.  

Obsolete equipment 
 
Used appliances contain materials that can be reused. The assemblies 
are	easy	to	separate	and	the	types	of	plastic	are	identified.	In	this	
manner the individual components are easily sorted and added into 
the recycling and disposal systems.  
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L.p. Opis

1 Skrzynka sterownicza
2 Zestaw przewodów
3 Przewód - (zbiornik)
4 Przewód - (czujniki)
5 Przewód - (wentylator)
6 Nakrętka sześciokątna EN1661 M8 a3K (10x)
7 Sprężarka
8 Kondensator 2,0 uF 470 VAC
9 Kondensator 6,3 uF 470 VAC
10 Kondensator 15 uF 400 V
11 Pokrywa
13 Wąż 3/4 F
14 Zacisk (10x)
15 Uszczelka O-ring (10x)
16 Sprężarka/wymiennik ciepła
28 Rura odpływowa
29 Połączenia rurowe
30 Pompa
31 Podkładka (10x)
32 Rura
35 Czujnik stanu izolacji
36 Zacisk
37 Zawór rozprężny
38 Solenoid
39 Zawór
40 Zawór ładujący
41 Pokrywa
42 Ogranicznik wysokiego ciśnienia
43 Osuszacz filtra
44 Zacisk
45 Parownik
46 Izolacja
47 Dmuchawa promieniowa
49 Rama EPP

L.p. Opis

50 Rama
51 Czujnik temperatury
60 Prawa pokrywa zespołu głównego
61 Lewa pokrywa zespołu głównego
62 Górna pokrywa
63 Przednia pokrywa
64 Element grzewczy
65 Termostat
66 Wąż odpływowy* brak w komplecie
67 Pokrywa przewodu uziemiającego
68 Pompa ciepła
69 Zestaw docisków do klapy (2x)
70 Regulowane nóżki (3x)
71 Kompletny zbiornik
72 Króciec przyłączeniowy

admin
Textbox
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7. LISTA KONTROLNA PRZED URUCHOMIENIEM ORAZ KARTA GWARANCYJNA

Produkt

Typ produktu    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Numer seryjny   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Data zakupu   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Właściciel

Nazwisko    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Adres   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Telefon   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . E-mail   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Tryb manualny

     Combi 
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7. COMMISSIONING CHECKLIST AND WARRANTY CARD 

 

Product

Product type

Serial Number

Purchase date

Owner

Name

Adress

Phone 

Email

Manual mode Combi Temperature set

HP Number of showers

Electric Time per shower

Full mode

Automatic mode P1

P2

P3

P2 definition (indicate programmed periods) P3 definition (indicate programmed periods)

1   2   3   4   5    

 

1   2   3   4   5    

 

1   2   3   4   5    

 

1   2   3   4   5    

 

 Ustawiona temperatura   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

  HP 
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  Electric 
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7. COMMISSIONING CHECKLIST AND WARRANTY CARD 

 

Product

Product type

Serial Number

Purchase date

Owner

Name

Adress

Phone 

Email

Manual mode Combi Temperature set

HP Number of showers

Electric Time per shower

Full mode

Automatic mode P1

P2

P3

P2 definition (indicate programmed periods) P3 definition (indicate programmed periods)

1   2   3   4   5    

 

1   2   3   4   5    

 

1   2   3   4   5    

 

1   2   3   4   5    

 

  Full Mode 

Tryb automatyczny

    P1

    P2

    P3

 Definiowanie P2 (wskaż zaprogramowane okresy) Definiowanie P3 (wskaż zaprogramowane okresy)
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7. COMMISSIONING CHECKLIST AND WARRANTY CARD 

 

Product

Product type

Serial Number

Purchase date

Owner

Name

Adress

Phone 

Email

Manual mode Combi Temperature set

HP Number of showers

Electric Time per shower

Full mode

Automatic mode P1

P2

P3

P2 definition (indicate programmed periods) P3 definition (indicate programmed periods)
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7. COMMISSIONING CHECKLIST AND WARRANTY CARD 

 

Product

Product type

Serial Number

Purchase date

Owner

Name

Adress

Phone 

Email

Manual mode Combi Temperature set

HP Number of showers

Electric Time per shower

Full mode

Automatic mode P1

P2

P3

P2 definition (indicate programmed periods) P3 definition (indicate programmed periods)

1   2   3   4   5    

 

1   2   3   4   5    

 

1   2   3   4   5    

 

1   2   3   4   5    
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Wąż do skroplin Zamontowany 

Zawór/zespół bezpieczeństwa Zamontowany 

Termostatyczne zawory mieszające Zamontowany   Nie wymagany 

Zbiornik wyrównawczy 18L oraz  Zamontowany    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
zawór bezpieczeństwa  6 bar 

Gorąca woda – sprawdzona w Tak   Temperatura    
każdym wyjściu

System obiegu wody zgodny z    Tak 
odpowiednimi wymogami budowlanymi

Produkt został zamontowany i uruchomiony     Tak 
zgodnie z instrukcjami

Działanie podgrzewacza do wody zostało     Tak 
zaprezentowane klientowi i zrozumiane 
przez niego

Lokalizacja   Strych 

   Spiżarnia 

   Garaż 

 Inne   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Monter

Spółka    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Nazwa   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Adres   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Telefon   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

E-mail   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Data   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Podpis   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Pieczątka 
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Warunki Gwarancji pompy ciepła Heat Bank DHW 260 HP

Do gwarancji należy dołączyć paragon lub fakturę sprzedaży.Bez wypełnienia poniższych punktów gwarancja jest nieważna.

1. Firma Joule udziela 5-letniego okresu gwarancji dla prawidłowego działania pompy ciepła HEATBANK DHW260HP oraz 10 letniego okresu 
gwarancyjnego na zbiornik nierdzewny 260L przy spełnieniu warunków gwarancji okreslonych w instrukcji obsługi i gwarancji Joule.

a) Naprawy serwisowe wykonuje tylko autoryzowany serwis firmy Joule. Listę firm można uzyskać pod numerem tel: +48 12 881 1171. W 
przypadku wezwania nie autoryzowanego serwisu bądź ingerencja własna spowoduje utratę gwarancji na DHW260HP. 

2. W trakcie trwania okresu gwarancyjnego użytkownikowi przysługuje prawo do bezpłatnych napraw uszkodzeń powstałych z winy producenta.

3. Firma Joule zwolniona jest z odpowiedzialności z tytułu gwarancji za wadliwe działanie urządzenia,jakie może powstać poprzez użytkowa-
nie niezgodne z instrukcją obsługi,a także w wyniku wykonywania napraw i modyfikacji przez osoby nieupoważnione oraz z tytułu innych 
uszkodzeń powstałych nie z winy producenta.

4. Ujawnione w okresie gwarancji wady,będą usuwane w terminie do 30 dni od daty zgłoszenia ich przez użytkownika.

5. Zgłoszenia reklamacyjne należy kierować do Działu Reklamacji Joule Polska Sp. zo.o, ul. Towarowa 34, Krasnik 23-200 tel. +48 12 881 1171.

6. Nabywcy przysługuje prawo wymiany urządzenia na nowe,bądź zwrot kosztów w przypadku stwierdzenia wady fabrycznej niemożliwej do 
usunięcia.

7. Uprawnienia ztytułu gwarancji mogą byćrealizowane jedynie po przedstawieniu KartyGwarancyjnej oraz po spełnieniu procedury Listy Kon-
trolnej.Lista Kontrolna niewypełniona lub wypełniona częściowo jest nieważna.

8. Nieuzasadnione wizyty serwisu ze strony producenta mogą być podstawą do obciążenia kosztami użytkownika.

9. Szczególnie obowiązujące są techniczne warunki gwarancji:

A) Zabronione jest naprawianie urządzenia bezkontaktu z serwisem firmy Joule.Wprzypadku nieprawidłowej pracy zgłoś awarie telefonicznie 
+48 12 881 1171 lub e-mailowo biuro@joule-pl.pl Wzależności od rodzaju awarii namiejsce zostanie wezwany serwis lub zostaną udzielone 
wskazówkidotyczące naprawy drobny chusterek.

D)  Stosować zawór bezpieczeństwa maks.6bar.Jego brak może skutkować uszkodzeniem zasobnika i utratą gwarancji.Zawór powi-
nien być sprawdzany raz w miesiącu wg.wytycznych producenta zaworu. 

 Należy zamontować naczynie przeponowe wody CWU o pojemnosci 18L – brak naczynia spowoduje utratę gwarancji.
 Nalezy zamontować zawór redukcyjny na wejsciu zimnej wody jesli cisnienie w obiegu przekracza 6 bar.

E) Instalację wodną,powietrzną i elektryczną urządzenia należy wykonać zgodnie z wytycznymi i schematem przyłączeniowym.

F)  Należy obowiązkowo zastosować mosiężne złączki dla króćca wody ciepłej i zimnej. W innym przypadku gwarancja nie zostanie uwzględ-
niona w przypadku przecieku zbiornika. 

G)  Poprawne miejsce zamontowania i eksploatacji urządzenia.Uszkodzenia związane z nieprawidłowym wyborem miejsca i niewłaściwą eks-
ploatacją nie będą przedmiotem gwarancji (tj.żrące,zanieczyszczone powietrze zaciągane do pompy ciepła,nie wypoziomowanie urządze-
nia,fundament powodujący przechylanie urządzenia,lokalizacja w nieogrzewanym pomieszczeniu itd.).

H)  Woda pitna doprowadzona do zbiornika powinna spełniać warunki okreslone w Instrukcji Obsługi Heat Bank 260HP znajdujące się na stro-
nie 15 pkt. 3.4.1. Jesli woda przekracza wartosci podane nalezy zastosować zmiekczacz wody.

 Joule Polska Sp. z o.o.
 23-200 Krasnik, Towarowa 34 
 Tel: +48 12 881 1171
 Email: biuro@joule-pl.pl

admin
Textbox
Kolejowa 10D

admin
Textbox
Kolejowa 10D
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Notatki
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Kylemore Park West, Ballyfermot, Dublin 10
+353 (1) 623 7080  
+353 (1) 626 9337
info@joule.ie
www.joule.ie

Unit 17C&D Power Road, Plantation Bus. Pk. 
Bromborough, Wirral, CH62 3RN
+44 (0) 1513 551 094
+44 (0) 1513 568 336
info@jouleuk.co.uk
www.jouleuk.co.uk

23-200 Kraśnik, ul. Towarowa 34.
+48 (0) 128811171
+48 (0) 814709046
biuro@joule-pl.pl
www.joule-pl.pl
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