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Środki ostrożności
• Opisane w tym dokumencie środki ostrożności opatrzono słowem OSTRZEŻENIE i PRZESTROGA. W sekcjach oznaczonych 

w ten sposób znajdują się informacje dotyczące bezpieczeństwa. Należy przestrzegać podanych środków ostrożności.
• Znaczenie symboli OSTRZEŻENIE i PRZESTROGA

OSTRZEŻENIE......Nieprzestrzeganie tych instrukcji może spowodować obrażenia ciała lub śmierć. 

PRZESTROGA ......Nieprzestrzeganie tych instrukcji może spowodować uszkodzenie mienia lub obrażenia ciała, 
które mogą, w zależności od okoliczności, okazać się bardzo poważne w skutkach.

• Symbole bezpieczeństwa prezentowane w niniejszej publikacji mają następujące znaczenie: 

• Po zakończeniu instalacji należy przeprowadzić próbny rozruch urządzenia w celu potwierdzenia sprawności urządzenia oraz 
objaśnić klientowi sposób jego obsługi oraz konserwacji w oparciu o treść instrukcji obsługi. 

Należy bezwzględnie przestrzegać tej instrukcji. Należy koniecznie zapewnić uziemienie. Postępowanie zabronione.

OSTRZEŻENIE
• Prace instalacyjne powinny być wykonywane przez wykwalifikowany personel.

Montażu urządzenia nie należy próbować wykonywać samodzielnie. Wykonanie instalacji w sposób nieprawidłowy może powodować wycieki wody, porażenie prądem elektrycznym lub pożar. 
• Urządzenie należy zamontować zgodnie z instrukcjami podanymi w tej instrukcji instalacji. 

Wykonanie instalacji w sposób nieprawidłowy może powodować wycieki wody, porażenie prądem elektrycznym lub pożar. 
• Przy montażu należy stosować wyłącznie części wymienione w instrukcji. 

Użycie nieprawidłowych części może spowodować wycieki wody, porażenie prądem elektrycznym lub pożar. 
• Urządzenie należy zamontować na solidnej podstawie, która wytrzyma ciężar urządzenia.

Niewystarczająca wytrzymałość fundamentu może spowodować upadek urządzenia i obrażenia. 
• Prace elektryczne należy prowadzić zgodnie z odpowiednimi przepisami lokalnymi i krajowymi oraz zgodnie 

z instrukcjami podanymi w niniejszej instrukcji. Należy koniecznie stosować oddzielne źródło zasilania.
Zastosowanie elementów o niewystarczającej obciążalności oraz wykonanie instalacji w sposób nieprawidłowy może być przyczyną porażenia prądem elektrycznym lub pożaru. 

• Stosować przewód o odpowiedniej długości. 
Nie należy stosować skrętki ani przedłużaczy – mogłoby to spowodować przegrzanie się instalacji, porażenie prądem elektrycznym lub pożar. 

• Należy upewnić się, że wszystkie przewody są przymocowane, użyto kabli wymienionych w instrukcji, 
zabezpieczając przewody i ich połączenia przed naprężeniami zewnętrznymi. 
Nieprawidłowo wykonane połączenia lub niewystarczająco zabezpieczone przewody mogą być przyczyną przegrzewania się instalacji lub pożaru.

• Podczas wykonywania połączeń elektrycznych pomiędzy urządzeniami oraz doprowadzaniem zasilania należy 
umieścić przewody tak, by moduł sterujący można było zamknąć. 
Nieprawidłowe umieszczenie pokrywy modułu sterującego może spowodować porażenie prądem elektrycznym, pożar lub przegrzanie złączy. 

• Na czas podłączania urządzenia do jednostki "Altherma" lub modułu wodnego należy koniecznie wyłączyć 
te urządzenia przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac.
Ta procedura obejmuje podłączanie przewodów wysokiego napięcia. Wykonywanie tych prac mimo podłączonego zasilania może skutkować 
porażeniem elektrycznym lub pożarem i obrażeniami ciała lub śmiercią.

• Należy pamiętać o uziemieniu urządzenia.
Uziemienia nie wolno wykonywać za pośrednictwem rury, przewodu piorunochronu lub uziemienia instalacji telefonicznej. Niedokładne uziemienie może być przyczyną porażenia prądem elektrycznym. 

• Należy zainstalować detektor prądu upływowego. 
Brak detektora prądu upływowego może być przyczyną porażenia prądem elektrycznym lub pożaru. 

 PRZESTROGA
• Urządzenia nie wolno montować w miejscu, w którym istnieje ryzyko wycieków gazów palnych. 

W razie wycieku gazu gromadzenie się go w otoczeniu urządzenia może stwarzać zagrożenie pożarem. 
• Nie należy instalować urządzenia w miejscu, w którym może dojść do jego kontaktu z olejem mineralnym, oparami lub mgłą olejową lub gazami o działaniu 

żrącym. Należy także unikać miejsc, w których występuje promieniowanie elektromagnetyczne generowane przez znajdujące się w pobliżu maszyny.
Spowodowałoby to bowiem uszkodzenie plastikowych podzespołów, korozję miedzianych przewodów oraz lutowanych części oraz uszkodzenie układu sterującego.

• Nie należy instalować urządzenia wszędzie tam, gdzie w powietrzu występuje duże stężenie soli, na przykład w pobliżu oceanu, a także 
w miejscach, w których występują duże wahania napięcia (np. w zakładach przemysłowych), ani w pojazdach, na statkach lub łodziach.

• Akcesoriów nie należy montować bezpośrednio na obudowie. 
Wiercąc otwory można uszkodzić przewody elektryczne, a w konsekwencji spowodować pożar.

• W celu umożliwienia prawidłowego odprowadzania skroplin należy zamontować instalację odprowadzania skroplin; aby 
zapobiec skraplaniu, należy zaizolować przewody, postępując zgodnie z instrukcjami podanymi w tej instrukcji montażu.
Nieprawidłowa instalacja odprowadzania skroplin może spowodować wycieki wody z urządzenia wewnętrznego i uszkodzenie mienia.

• Połączenie kielichowe należy dokręcić metodą podaną w dokumentacji, np. kluczem dynamometrycznym.
Zbyt mocne dokręcenie połączenia kielichowego może spowodować – po dłuższej eksploatacji – pęknięcie połączenia i wyciek wody.

• Nigdy nie należy używać wody niespełniającej norm jakości wody pitnej obowiązujących w UE. Nie stosować również wody studziennej.
W przeciwnym przypadku może dojść do korozji zbiornika. (Jakość wody w obiegu ciepłej wody musi odpowiadać dyrektywie EN 98/83WE.)

• Temperaturę wody przepływającej przez urządzenie należy utrzymywać stale na poziomie od 6°C do 60°C.
• Nie należy dotykać aluminiowych lamel.

Postępowanie takie może skutkować obrażeniami ciała.
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Akcesoria
  –  

* Szczegółowe informacje na temat  - izolacji przewodów,  - pierścienia O-ring oraz  - szczegółów dotyczących 
przewodów połączeniowych zawiera instrukcja instalacji zestawu zaworu.

Wybór miejsca montażu
• Przed wybraniem miejsca montażu należy uzyskać zgodę użytkownika.

1. Urządzenie wewnętrzne
• Urządzenie wewnętrzne należy zamontować w miejscu, w którym: 

1) spełnione są warunki montażu określone na rysunkach montażowych urządzenia wewnętrznego,
2) nic nie zasłania wlotu i wylotu powietrza,
3) urządzenie nie jest narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych,
4) urządzenie nie znajduje się w pobliżu źródeł ciepła lub pary,
5) w pobliżu nie występują opary oleju maszynowego (może to negatywnie wpłynąć na trwałość urządzenia 

wewnętrznego),
6) chłodne (ciepłe) powietrze jest rozprowadzane po pomieszczeniu,
7) urządzenie jest oddalone od świetlówek ze starterem elektronicznym, ponieważ świetlówki mogą ograniczać zasięg 

pilota zdalnego sterowania,
8) urządzenie jest oddalone o co najmniej 1 metr od telewizora lub radia (urządzenie może powodować zakłócenia obrazu 

lub dźwięku).
9) w pobliżu brak urządzeń podwyższających wilgotność.

2. Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania
■Kontrola ustawień pilota zdalnego sterowania

• Pilota zdalnego sterowania jest wspólny dla modelu grzewczo-
chłodzącego jak i dla modelu tylko grzewczego. Przełączanie między 
modelami grzewczo-chłodzącym i tylko grzewczym jest możliwe za 
pomocą przełączników DIP na pilocie zdalnego sterowania. 

• Należy zapoznać się z poniższym wyjaśnieniem i ustawić nastawy zgodnie 
z ilustracją.

• Dotyczy klientów korzystających z modelu grzewczo-chłodzącego: 
Nastawa: H/C

• Dotyczy klientów korzystających z modelu tylko grzewczego: 
Nastawa: H/O

 Płyta montażowa 1  Uchwyt do pilota zdalnego 
sterowania

1 Izolacja przewodów 2

Tytanowo-apatytowy 
fotokatalityczny filtr 
oczyszczający powietrze 

2 Baterie typu AAA. LR03 
(alkaliczne)

2  Pierścień O-ring 4

Wąż na skropliny 1 Instrukcja obsługi 1  Przewód łączący 2

 Arkusz izolacyjny 2 Instrukcja montażu 1

Bezprzewodowy pilot zdalnego 
sterowania

1 Taśma do wiązania 1

Urządzenie wewnętrzne A N

A
F

L

B
G

M

C H N

D J

E
K

L M N

Mikroprzełącznik

H/C H/O
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Rysunki montażowe urządzenia wewnętrznego
Urządzenie wewnętrzne można zamontować na trzy sposoby, tak jak to pokazano poniżej. 

Lokalizacja mocowania panelu instalacyjnego. 

Siatka (nie należy do wyposażenia)

Schowane

Montaż na ścianieMontaż na podłodze

Częściowo schowaneOdsłonięte

Płyta montażowaA

Forma 
z tworzywa

64

644

134

(700)

(6
00

)

57
4

26

14
0

23
0

25
0

35

35

210

160

15
0

(jednostka: mm)

Tytanowo-apatytowy 
fotokatalityczny filtr oczyszczający 
powietrze (2)

F

E

Uchwyt do pilota 
zdalnego sterowaniaŚruby (nie należy 

do wyposażenia: M3 × 20L)

Bezprzewodowy 
pilot zdalnego 
sterowania Uszczelnij 

otwór 
kitem.

Co najmniej 50 mm 
od ścian

Co najmniej 70 mm

Co najmniej 
50 mm od ścian

Panel przedni

Filtr powietrza

Kratka przednia

B
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Wskazówki dotyczące instalacji
1. Zdejmowanie i montaż panelu 

przedniego 
• Sposób zdejmowania 

1) Przesuń 2 ograniczniki aż do zablokowania.
2) Otwórz przedni panel (do siebie) i odblokuj pasek.
3) Zdejmij panel przedni.

• Sposób montażu 
1) Załóż przednią kratę i panel przedni po owinięciu wokół nich 

paska.
2) Zamknij panel przedni i przesuwaj aż do zablokowania 

ograniczników na zewnątrz.

2. Zdejmowanie i montaż przedniej kratki 
• Sposób zdejmowania

1) Otwórz przedni panel.
2) Wykręć wkręty (4 szt.) z przedniej kratki, a następnie zdejmij 

ją, pociągając do przodu (za 3 zaczepy).
• Sposób montażu

1) Zabezpiecz przednią kratkę za pomocą 4 wkrętów 
montażowych (3 zaczepy).

2) Umieść przedni panel w oryginalnym położeniu.

3. Wybór różnych adresów
Gdy w jednym pomieszczeniu zamontowane są dwa 
urządzenia wewnętrzne, istnieje możliwość wybrania różnych 
adresów w dwóch pilotach zdalnego sterowania.

1) Zdejmij przednią kratkę.
2) Podnieś płytę mocującą czujnika i zdejmij przednią pokrywę metalową. 
3) Wyjmij złącza 5P, 6P i 7P.
4) Wyjmij skrzynkę przewodów elektrycznych (1 wkręt).
5) Wyjmij termistor.
6) Zdejmij boczną pokrywę metalową (7 zaczepów).
7) Usuń zworkę adresową (JA) z płytki drukowanej.
8) Usuń zworkę adresową z pilota zdalnego sterowania. 

Otwórz przedni panel.

Zdejmij 
przednią 
kratkę

Wykręć 4 wkrętów.

Kratka 

3 zaczepy

Obudowa

Panel 
przedni

3) Złącze 6P

5) Termistor

3) Złącze 5P

3) Złącze 7P

4) Wykręć 1 wkręt. Zworka ADRES
EXIST 1
CUT 2

JA ADRES
EXIST 1
CUT 2

JA

2) Przednia pokrywa metalowa

6) Boczna pokrywa metalowa

2) Płyta mocująca 
czujnika

Zworka
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Montaż urządzenia wewnętrznego (1)
Urządzenie odsłonięte
1. Montaż urządzenia wewnętrznego 

Przygotowania 
• Otwórz przedni panel, wykręć 4 wkręty i wymontuj przedni 

panel, pociągając do przodu.

• Przy usuwaniu naciętych fragmentów należy postępować 
według poniższej procedury.

■ W przypadku form z tworzywa 
• Zdemontuj słupki. (Usuń nacięte fragmenty dolnego stelaża 

za pomocą szczypiec.)

■ W przypadku prowadzenia przewodów bokiem 
• Zdemontuj słupki. 

1) Wykręć 7 wkrętów.
2) Zdejmij górną obudowę (2 zaczepy).
3) Zdejmij lewą i prawą obudowę (2 zaczepy po każdej 

stronie).
4) Usuń nacięte fragmenty dolnego stelaża i obudowy za 

pomocą szczypiec.
5) Wykonaj następujące kroki w odwróconej kolejności (3 > 2 > 1). 

2. Podłączanie przewodu łączącego urządzenia 
• Szczegółowe informacje dotyczące instalacji rurowej wodnej zawiera instrukcja montażu zestawu zaworu. 

3. Podłączanie węża na skropliny oraz przewodu skroplin

3-1. Podłączanie węża na skropliny
Wsuń dołączony wąż na skropliny 

 (dostarczony z urządzeniem) 
do złączki w tacy na skropliny. 
Wąż należy wsunąć do samego 
końca, tak aby zetknął się z uszczelką 
złączki. 

Otwórz przedni panel.

Zdejmij 
przednią 
kratkę

Wykręć 4 wkrętów.

Kratka przednia 3 zaczepy

Obudowa

Panel 
przedni

Zdemontuj słupek.

2) Górna obudowa

Wykręć 7 wkrętów.

3) Obudowy boczne

3) Obudowy 
boczne

W przypadku form 
z tworzywa 

W przypadku 
prowadzenia 
przewodów bokiem

Obudowa

Zdemontuj słupek.

Dolny stelaż Obudowa

Zdemontuj słupek.

Taca na 
skropliny

Taca na skropliny

Uszczelka

Uszczelka

Wąż na skroplinyC

Wąż na skroplinyC

C
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3-2. Przewody do odprowadzania skroplin
1) W charakterze rury odpływowej należy użyć dostępnej w handlu rury z chlorku winylu (zwykła rura VP 20, średnica 

zewnętrzna 26 mm, średnica wewnętrzna 20 mm).
2) Wąż na skropliny (średnica zewnętrzna 18 mm na złączu, długość 220 mm) jest dostarczany razem z urządzeniem 

wewnętrznym. Rurę odpływową należy zamontować poniżej. 
3) Rura odpływowa powinna być nachylona w dół, tak aby woda spływała bez przeszkód i nie gromadziła się 

w jednym miejscu. (Nie mogą występować syfony).
4) Włóż wąż na skropliny na taką głębokość, aby nie uległ on wyciągnięciu z przewodu na skropliny.
5) Rurę odpływową należy zaizolować materiałem o grubości co najmniej 10 mm, aby zapobiec kondensacji.
6) Wymontuj filtry powietrza i wylej trochę wody na tacę na skropliny, aby sprawdzić, czy woda odpływa bez przeszkód. 

 PRZESTROGA
• Należy stosować klej do PCV. W przeciwnym razie mogą wystąpić wycieki.

4. Montaż
• W przypadku montażu na podłodze mocowanie odbywa się za pomocą 6 wkrętów. (Należy pamiętać o mocowaniu 

do ściany z tyłu.)
• W przypadku montażu na ścianie przymocować płytę montażową  za pomocą 5 wkrętów oraz urządzenie wewnętrzne 

za pomocą 4 wkrętów.
• Płyta montażowa powinna być przytwierdzona do ściany, która wytrzyma ciężar urządzenia wewnętrznego.

1) Tymczasowo przymocuj płytę montażową do ściany, upewnij się, że panel jest umieszczony całkowicie poziomo 
i oznacz na ścianie miejsce na wywiercenie otworów.

2) Przymocuj płytę montażową do ściany za pomocą śrub.

 PRZESTROGA
• Urządzenie należy mocno przymocować do ściany w taki sposób, aby tył urządzenia przylegał do ściany.  

3) Po podłączeniu wszystkich przewodów załóż z powrotem panel przedni i przednią kratkę.

Nie mogą występować syfony.

Nie dotykać wody.Co najmniej 
50 mm

220

150

10
0

100
C

Włóż wąż na skropliny na 
taką głębokość, aby nie 
uległ on wyciągnięciu 
z przewodu na skropliny.

(jednostka: mm)

Wąż na skropliny

Rura odpływowa 
z chlorku winylu 
(VP-20)

Rura odpływowa 
z chlorku winylu 
(VP-30)

Reduktor

A

Montaż na ścianie

Płyta montażowa 
powinna być 
przytwierdzona do 
ściany, która 
wytrzyma ciężar 
urządzenia 
wewnętrznego.

A Płyta 
montażowa

Forma z tworzywa

5 śrub (M4 × 25L) (nie należą do wyposażenia)

4 śruby (M4 × 25L) (nie należą do wyposażenia)

Montaż na podłodze

6 śruby (M4 × 25L) (nie należą do wyposażenia)

Obudowa
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Montaż urządzenia wewnętrznego (1)
5. Okablowanie elektryczne

• Podnieś płytę mocującą czujnika i zdejmij przednią pokrywę metalową, a następnie podłącz przewody elektryczne do listwy zaciskowej. 
1) Usuń izolację z końców przewodów (na długości 15 mm).
2) Podłącz pewnie przewody zasilające do listwy zaciskowej głównego modułu sterującego.
3) Podłącz przewody uziemiające do odpowiednich zacisków.
4) Pociągnij za przewody, aby upewnić się, że są pewnie podłączone, a następnie przymocuj wiązkę przewodów za pomocą zacisku.
5) Sprawdź, czy przewody elektryczne nie stykają się z przewodnikami z metali, np. elementami wymiennika ciepła. 

 OSTRZEŻENIE
• Nie należy stosować skrętki, przedłużaczy ani rozgałęźników – mogłoby to spowodować przegrzewanie się instalacji, 

porażenie prądem elektrycznym lub pożar.
• Nie należy instalować w urządzeniu podzespołów elektrycznych zakupionych u lokalnych sprzedawców. (Nie wolno odgałęziać 

zasilania pompy skroplin, itp. od listwy zaciskowej). Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym lub pożar.
• Nie podłączać przewodu zasilającego do urządzenia wewnętrznego. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym lub pożar.

 PRZESTROGA
• Ostrożnie poprowadź przewody, wykonując podłączenia w pomocniczej skrzynce elektrycznej, tak aby przewody nie 

zetknęły się z przewodem miedzianym. W przypadku zetknięcia się przewodów elektrycznych z przewodem miedzianym 
krople wody mogą dostać się do pomocniczej skrzynki elektrycznej, co może spowodować uszkodzenie urządzenia.

• Należy koniecznie dopilnować prawidłowego podłączenia przewodów. 
Wykonanie podłączenia w nieprawidłowy sposób może skutkować 
uszkodzeniem podzespołów oraz uniemożliwić obsługę lub 
eksploatację urządzenia. 

• Należy zastosować okrągłą karbowaną końcówkę w celu podłączenia zasilania 
do listwy zaciskowej. Jeśli z pewnych przyczyn jest to niemożliwe, należy upewnić się, że spełnione zostały poniższe warunki.

• Umieścić okrągłe karbowane końcówki na przewodach biegnących do zakrywanych podzespołów i unieruchomić. 
• Podczas wykonywania podłączenia przewodów do listwy zaciskowej należy koniecznie zawinąć końcówki przewodów 

zgodnie z poniższą ilustracją i podłączyć każdy przewód do odpowiedniego zacisku z tej samej strony. Należy także 
upewnić się, że zachowano właściwe wymiary odsłoniętych końcówek przewodów. 

1 2 3

1 2 3

H05RN

Ułóż przewody 
w taki sposób, 
by dało się bez 
przeszkód zamknąć 
przednią pokrywę 
metalową.

Przykręć zacisk 
w taki sposób, 
by na przewody 
nie działało 
zewnętrzne 
obciążenie.

Listwa zaciskowa

Skrzynka elektryczna

Pewnie przymocuj przewody 
do zacisków za pomocą śrub.

Zacisk do przewodów

Stosować 2 przewody o przekroju 
0,75 mm2.

Sprawdź, czy przewody elektryczne 
nie stykają się z przewodnikami 
z metali, np. elementami 
wymiennika ciepła.

Podłączyć 
tutaj zacisk 
Faston.

Związać przewody 
opaską i ostrożnie 
poprowadzić tak, 
aby przewody 
nie zetknęły się 
z przewodem 
miedzianym.Przewód uziemiający

Przewód zasilający

Z pomocniczej skrzynki elektrycznej

Do pomocniczej 
skrzynki elektrycznej

Wyłącznik 
bezpieczeństwa

Detektor prądu upływowego 
z wyłącznikiem

Zasilanie 
50 Hz 220-240 V 
60 Hz 220 V 

Uziemienie

Okrągła, karbowana 
końcówka

Skrętka

<Prawidłowo> <Nieprawidłowo> <Nieprawidłowo>

[Wymiary odsłoniętych 
końcówek przewodów]

20 mm 10 mm
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6. Podłączanie do pomocniczej skrzynki elektrycznej
6-1. Procedura podłączania głównej 

skrzynki elektrycznej do pomoc-
niczej skrzynki elektrycznej 
1) Wyłącz jednostkę "altherma" oraz 

moduł wodny przed przystąpieniem 
do jakichkolwiek prac.

2) Zdemontuj pokrywę pomocniczej 
skrzynki elektrycznej (2 zaczepy) 
po wymontowaniu wkrętu i zdemonto-
waniu pomocniczej skrzynki 
elektrycznej z dolnej ramy urządzenia 
(patrz Rysunek 2, Rysunek 3).

3) Podłącz przewody biegnące 
z pomocniczej skrzynki elektrycznej do 
zacisków Faston 1 i 2 listwy 
zaciskowej głównej skrzynki elektrycznej.

4) Podłącz przewody z głównej skrzynki elektrycznej do pomocniczej skrzynki elektrycznej za pomocą złączy 2P i 4P. 
Umieść taśmę do wiązania, uprzednio podłączoną do przewodów, do pomocniczej skrzynki elektrycznej i zamocuj 
przewody na miejscu (patrz Rysunek 1).

5) Umieść taśmę do wiązania ,w pomocniczej skrzynce elektrycznej (patrz Rysunek 4).
6) Zdejmij przednią pokrywę metalową i płytę mocującą czujnika głównej skrzynki elektrycznej.

6-2. Procedura podłączania pomocniczej skrzynki elektrycznej z modułem wodnym i zaworem dwudrogowym
1) Podłącz przewody biegnące z elementu wykonawczego na zaworze dwudrogowym do zacisków 1 i 2 listwy 

zaciskowej pomocniczej skrzynki elektrycznej (patrz Rysunek 1).
2) Podłącz zaciski X2M 1 i 4 w module wodnym do zacisków 5 i 6 w pomocniczej skrzynce elektrycznej za pomocą 

wskazanych przewodów. Podobnie, podłącz zaciski X2M 6 i 7 z zaciskami 3 i 4 pomocniczej skrzynki elektrycznej 
(patrz Rysunek 1).

3) Zamocuj zawór dwudrogowy oraz przewody połączeniowe modułu wodnego za pomocą taśmy wiążącej  
i odetnij dodatkowy fragment taśmy (patrz Rysunek 5).

4) Ponownie załóż pokrywę pomocniczej skrzynki elektrycznej (patrz Rysunek 6).
5) Zamocuj pomocniczą skrzynkę elektryczną do dolnej ramy (patrz Rysunek 6). 

 OSTRZEŻENIE
• Na czas podłączania urządzenia do jednostki "Altherma" lub modułu wodnego należy koniecznie wyłączyć te urządzenia przed 

przystąpieniem do jakichkolwiek prac. Ta procedura obejmuje podłączanie przewodów wysokiego napięcia. Wykonywanie tych 
prac mimo podłączonego zasilania może skutkować porażeniem elektrycznym lub pożarem i obrażeniami ciała lub śmiercią.

1 4 6 7

1
2

3
4

5
6

Pomocnicza skrzynka elektryczna

Listwa zaciskowa X2M na module wodnym 

2P

4P

Wzdłuż przewodów w kierunku sufitu.

Przewody z elementu 
wykonawczego na 
zaworze 
dwudrogowym

• H05RN
• Stosować 

2 przewody o 
przekroju 0,75 mm2. 

 (nie należy do 
wyposażenia)

[Rysunek 1]
Do głównej skrzynki 
elektrycznej

Z głównej skrzynki 
elektrycznej

K

K

Taśma do wiązaniaK

Zaczepy

[Rysunek 4]

[Rysunek 5] [Rysunek 6]

Odciąć nadmiar 
taśmy.

Zamocuj 
3 przewody razem.

Pozostaw nieco luzu między 
zaciskiem a taśmą         tak, 
aby na zacisk nie był wywierany 
nadmierny nacisk.

Uważając, aby przewody 
nie zostały przytrzaśnięte 
między pomocniczą a 
główną skrzynką elek-
tryczną, zamknij pokrywę 
aż do pewnego 
zatrzaśnięcia 2 zaczepów 
w odpowiednich otworach.

K

Zaczepy

[Rysunek 2] [Rysunek 3]

Śruba

Śruba
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Montaż urządzenia wewnętrznego (1)
7. Odpowietrzanie układu

■Odpowietrzanie układu 
• Niekiedy w przewodach w trakcie próbnego uruchomienia 

po zakończeniu montażu, a także w trakcie normalnej 
eksploatacji, powstają pęcherzyki powietrza. W celu usunięcia 
pęcherzyków powietrza z wnętrza rur należy postępować 
zgodnie ze wskazówkami poniżej. Należy dopilnować, 
by usuwanie powietrza odbywało się podczas pracy 
urządzenia w trybie chłodzenia lub ogrzewania. 

1) Zdejmij panel przedni i filtr powietrza.
2) Naciskając jedną ręką zawór odpowietrzający, przekręcić 

drugą ręką pokrętło zaworu odpowietrzającego tak, jak 
pokazano na rysunku.

3) Otworzyć zawór, upewnić się, że powietrze zostało całkowicie 
usunięte, a następnie mocno zakręcić zawór.

 PRZESTROGA
• Istnieje ryzyko odniesienia obrażeń w wyniku dotknięcia wymiennika ciepła gołymi rękami.
• Po usunięciu powietrza zawór odpowietrzający należy koniecznie zamknąć.

Pozostawienie zaworu odpowietrzającego otwartego może skutkować wyciekiem wody i obniżeniem wydajności.
• Przed przystąpieniem do rozruchu próbnego systemu należy zawsze upewnić się, że zawór jest zamknięty.
• Może dojść do wycieku wody, jeśli zawór odpowietrzający jest zbyt lekko dokręcony. Należy sprawdzić, czy pokrętło 

zostało mocno dokręcone.

8. Ustawienia przełącznika DIP w oparciu o warunki w miejscu instalacji
Należy ustawić przełącznik DIP SW2-1 w tryb ogrzewania/chłodzenia lub tylko ogrzewania, odpowiednio do specyfikacji 
urządzenia zewnętrznego. 

Jeśli urządzenie jest podłączane do urządzenia "Altherma", zaś część * (patrz model przykładowy) numeru modelu modułu 
wodnego to "BA" lub późniejszy, należy ustawić przełącznik DIP SW2-2 na wartość "WŁ". 

Zawór otwarty

Pokrętło Zawór 
odpowietrzający

Przełącznik DIP dla trybu 
ogrzewania/chłodzenia lub 
dla trybu tylko ogrzewania

• Użycie i przestawianie przełączników

WYŁ. (tryb ogrzewania/chłodzenia)

WŁ. (tylko tryb ogrzewania)

WYŁ.

WŁ.

Wybrać tryb ogrzewania/chłodzenia lub 
tryb tylko ogrzewania.

Przestawić przełącznik DIP w tryb ogrzewania/ 
chłodzenia lub tryb tylko ogrzewania.

Ustawienie fabryczne

Eksploatacja

Funkcja

WYŁ. (tryb ogrzewania/chłodzenia)

SW2-1Numer przełącznika

Numer przełącznika SW2-2

WYŁ. (inne)

Funkcja

Eksploatacja

Ustawienie fabryczne

Łącze sterujące urządzenia "altherma"

WŁ.

WYŁ. WYŁ. (inne)

*
Model przykładowy: EKHBXE008BA3V3 • Użycie i przestawianie przełączników

WŁ. (połączenie z modułem wodnym, którego 
część * numeru modelu to "BA" lub 
późniejsza.)

Połączenie z modułem wodnym, którego 
część * numeru modelu to "BA" lub późniejsza

Przełącznik DIP dla łącza 
sterującego urządzenia "altherma"
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Montaż urządzenia wewnętrznego (2)
Urządzenie częściowo schowane

W tym podrozdziale omówiono tylko zagadnienia charakterystyczne dla tego sposobu montażu. Dodatkowe instrukcje można 
znaleźć w podrozdziale Urządzenie odsłonięte.

1. Wnęka w ścianie 
• Wykonaj w ścianie wnękę o wymiarach podanych na rysunku 

po prawej. 

2. Montaż dodatkowej płyty do mocowania urządzenia głównego
• Urządzenie można przykręcić od tyłu śrubami, w miejscach pokazanych na rysunku poniżej. Należy koniecznie 

zamontować dodatkową płytę odpowiednio do głębokości wnęki. 

 PRZESTROGA
• Przy montażu urządzenia głównego konieczne jest użycie dodatkowej płyty – w przeciwnym razie między urządzeniem 

a ścianą będzie występował luz.

3. Montaż urządzenia wewnętrznego
1) Zdejmij przednią kratkę.
2) Wykręć 7 wkrętów.
3) Zdejmij górną obudowę (2 zaczepy).
4) Zdejmij boczne obudowy (po 2 zaczepy po każdej stronie).
5) Przymocuj urządzenie wewnętrzne do ściany i unieruchom śrubami w 6 miejscach (M4 × 25L). 

 PRZESTROGA
• Obrys urządzenia w płaszczyźnie poziomej można wyznaczyć na podstawie krawędzi tacy na skropliny.
• Urządzenie wewnętrzne należy zamontować równo ze ścianą.

UWAGA: 
Informacje na temat instalowania urządzenia wewnętrznego, podłączania przewodów łączących, podłączania węża na 
skropliny i przewodów skroplin, okablowania, podłączania pomocniczej skrzynki elektrycznej, opróżniania z powietrza, 
ustawiania przełącznika DIP w oparciu o warunki w miejscu instalacji można znaleźć w podrozdziale Urządzenie odsłonięte.

(jednostka: mm)

Wymiary wnęki

Wnęka

Podłoga

670-690

58
5-

59
5

140

230

644

Otwór na śrubęOtwór na śrubę

Wnęka

150

250

Płyta dodatkowa 
(nie należy do wyposażenia)

Punkt 
mocowania 
z tyłu

95

250

200

(jednostka: mm)

Płyta dodatkowa 
(nie należy do wyposażenia)

Boczna obudowa

Górna obudowa

Wykręć 7 wkrętów.
6 śrub 
(M4 × 25L) (nie należą do wyposażenia)
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Montaż urządzenia wewnętrznego (3)
Urządzenie schowane

W tym podrozdziale omówiono tylko zagadnienia charakterystyczne dla tego sposobu montażu. Dodatkowe instrukcje można 
znaleźć w podrozdziale Urządzenie odsłonięte.

Urządzenie należy zamontować zgodnie z instrukcjami podanymi poniżej. Niezastosowanie się do instrukcji może 
spowodować zarówno nieprawidłowe działanie funkcji chłodzenia/ogrzewania, jak i gromadzenie się wilgoci wewnątrz 
pomieszczenia.

1) Między urządzeniem głównym a sufitem należy pozostawić wystarczającą ilość miejsca, by możliwy był swobodny 
przepływ zimnego/ciepłego powietrza.

2) Między wylotem a wlotem należy umieścić przegrodę.
3) Należy umieścić przegrodę po prawej stronie.
4) Należy zmienić stan przełącznika sterującego ograniczeniem nawiewu w górę.
5) Na wylocie powietrza należy zamontować ruchomą kratkę, umożliwiającą sterowanie kierunkiem nawiewu zimnego/

ciepłego powietrza.
6) Co najmniej 70% powierzchni otworu powinno być odsłonięte. 

Prawa przegroda

Przegroda

Co najmniej 50 Co najmniej 50

(jednostka: mm)

15
-2

0

41
0

12
0

20-30

Co najmniej 70

Ruchoma kratka

Przegroda

Prawa przegroda

Górna część 
kratki nie może 
wystawać

40 lub mniej

Odsłonięte 
co najmniej 70% 
przekroju otworu

Ruchoma kratka

Przegroda
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Zmiana stanu przełącznika DIP sterującego nawiewem do góry
Aby ograniczyć nawiew do góry, 
przestaw przełącznik DIP (SW2-4) 
w położenie "WŁ". 
1) Zdejmij przednią kratkę.
2) Przestaw przełącznik DIP 

(SW2-4) na płytce drukowanej 
w skrzynce elektrycznej 
do położenia "WŁ". 

 PRZESTROGA
• Należy włączyć ograniczenie nawiewu do góry. W przeciwnym razie wydajność chłodzenia/ogrzewania może być 

niewystarczająca, a w pomieszczeniu może gromadzić się wilgoć.

UWAGA: 
Informacje na temat instalowania urządzenia wewnętrznego, podłączania przewodów łączących, podłączania węża na 
skropliny i przewodów skroplin, okablowania, podłączania pomocniczej skrzynki elektrycznej, opróżniania z powietrza, 
ustawiania przełącznika DIP w oparciu o warunki w miejscu instalacji można znaleźć w podrozdziale Urządzenie odsłonięte.

Testowanie
1. Testowanie

1-1 Zmierz napięcie zasilania i upewnij się, że mieści się ono w dopuszczalnym przedziale.
1-2 Należy ustawić temperaturę wody na temperaturę wystarczającą do ogrzewania lub chłodzenia 

(od 6°C do 60°C).
1) W zależności od temperatury w pomieszczeniu przeprowadzenie testu w jednym z trybów może być niemożliwe.
2) Po zakończeniu testu ustaw normalną temperaturę (od 26°C do 28°C w trybie chłodzenia, od 20°C do 24°C w trybie 

ogrzewania).

1-3 Ilość wody w urządzeniu powinna wynosić od 3 l/min do 15 l/min.

 PRZESTROGA
• Jeśli w urządzenie wbudowano specjalny wymiennik ciepła, obieg wody powinien mieścić się w zakresie określonym dla 

tego produktu.
• Jeśli w obiegu jest zbyt mało wody, ze względu na brak krążenia będą gromadziły się osady. W przypadku zbyt dużej ilości 

wody może z kolei wystąpić korozja wymiennika ciepła w związku ze zbyt szybkim przepływem wody i nietypowymi 
dźwiękami oraz pękaniem rur w wyniku wibracji.

• Maksymalne dozwolone ciśnienie w urządzeniu wynosi 1,18 MPa.

2. Czynności kontrolne 
Czynności kontrolne Objaw Czynności kontrolne

Urządzenie wewnętrzne jest prawidłowo zamontowane na litej podstawie. Upadki, wibracje, hałas
Przewody wodne i przedłużenie węża na skropliny po stronie wewnętrznej 
są zaizolowane termicznie. Wyciek wody

Przewody odpływowe skroplin są prawidłowo zamontowane. Wyciek wody
System jest prawidłowo uziemiony. Prąd upływowy
Połączenia elektryczne między urządzeniami są wykonane przy użyciu 
odpowiednich przewodów.

System nie działa albo prze-
palają się elementy instalacji

Swobodny wlot/wylot powietrza z/do urządzenia wewnętrznego. Mała wydajność chłodzenia/
ogrzewania

Urządzenie wewnętrzne prawidłowo odbiera polecenia z pilota. Nie działa

Stan przełącznika DIP 
sterującego nawiewem 
do góry

• Użycie i przestawianie przełączników

WYŁ.

WŁ.

WYŁ.

WŁ.

Włączyć (ON) w urządzeniach 
wbudowanych

Ograniczenie nawiewu 
do góry

Ustawienie fabryczne

Eksploatacja

Funkcja

WYŁ.

SW2-4Numer przełącznika
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(1010) HT3P257982-1A M09B169A
Dwuwymiarowy kod kreskowy 
jest kodem produkcji.
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	5) Wykonaj następujące kroki w odwróconej kolejności (3 > 2 > 1).

	2. Podłączanie przewodu łączącego urządzenia
	3. Podłączanie węża na skropliny oraz przewodu skroplin
	3-1. Podłączanie węża na skropliny
	3-2. Przewody do odprowadzania skroplin
	1) W charakterze rury odpływowej należy użyć dostępnej w handlu rury z chlorku winylu (zwykła rura VP 20, średnica zewnętrzna 26 mm, średnica wewnętrzna 20 mm).
	2) Wąż na skropliny (średnica zewnętrzna 18 mm na złączu, długość 220 mm) jest dostarczany razem z urządzeniem wewnętrznym. Rurę odpływową należy zamontować poniżej.
	3) Rura odpływowa powinna być nachylona w dół, tak aby woda spływała bez przeszkód i nie gromadziła się w jednym miejscu. (Nie mogą występować syfony).
	4) Włóż wąż na skropliny na taką głębokość, aby nie uległ on wyciągnięciu z przewodu na skropliny.
	5) Rurę odpływową należy zaizolować materiałem o grubości co najmniej 10 mm, aby zapobiec kondensacji.
	6) Wymontuj filtry powietrza i wylej trochę wody na tacę na skropliny, aby sprawdzić, czy woda odpływa bez przeszkód.


	4. Montaż
	1) Tymczasowo przymocuj płytę montażową do ściany, upewnij się, że panel jest umieszczony całkowicie poziomo i oznacz na ścianie miejsce na wywiercenie otworów.
	2) Przymocuj płytę montażową do ściany za pomocą śrub.
	3) Po podłączeniu wszystkich przewodów załóż z powrotem panel przedni i przednią kratkę.



	Montaż urządzenia wewnętrznego (1)
	5. Okablowanie elektryczne
	1) Usuń izolację z końców przewodów (na długości 15 mm).
	2) Podłącz pewnie przewody zasilające do listwy zaciskowej głównego modułu sterującego.
	3) Podłącz przewody uziemiające do odpowiednich zacisków.
	4) Pociągnij za przewody, aby upewnić się, że są pewnie podłączone, a następnie przymocuj wiązkę przewodów za pomocą zacisku.
	5) Sprawdź, czy przewody elektryczne nie stykają się z przewodnikami z metali, np. elementami wymiennika ciepła.

	6. Podłączanie do pomocniczej skrzynki elektrycznej
	6-1. Procedura podłączania głównej skrzynki elektrycznej do pomocniczej skrzynki elektrycznej
	1) Wyłącz jednostkę "altherma" oraz moduł wodny przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac.
	2) Zdemontuj pokrywę pomocniczej skrzynki elektrycznej (2 zaczepy) po wymontowaniu wkrętu i zdemontowaniu pomocniczej skrzynki elektrycznej z dolnej ramy urządzenia (patrz Rysunek 2, Rysunek 3).
	3) Podłącz przewody biegnące z pomocniczej skrzynki elektrycznej do zacisków Faston 1 i 2 listwy zaciskowej głównej skrzynki elektrycznej.
	4) Podłącz przewody z głównej skrzynki elektrycznej do pomocniczej skrzynki elektrycznej za pomocą złączy 2P i 4P. Umieść taśmę do wiązania, uprzednio podłączoną do przewodów, do pomocniczej skrzynki elektrycznej i zamocuj przewody na...
	5) Umieść taśmę do wiązania ,w pomocniczej skrzynce elektrycznej (patrz Rysunek 4).
	6) Zdejmij przednią pokrywę metalową i płytę mocującą czujnika głównej skrzynki elektrycznej.

	6-2. Procedura podłączania pomocniczej skrzynki elektrycznej z modułem wodnym i zaworem dwudrogowym
	1) Podłącz przewody biegnące z elementu wykonawczego na zaworze dwudrogowym do zacisków 1 i 2 listwy zaciskowej pomocniczej skrzynki elektrycznej (patrz Rysunek 1).
	2) Podłącz zaciski X2M 1 i 4 w module wodnym do zacisków 5 i 6 w pomocniczej skrzynce elektrycznej za pomocą wskazanych przewodów. Podobnie, podłącz zaciski X2M 6 i 7 z zaciskami 3 i 4 pomocniczej skrzynki elektrycznej (patrz Rysunek 1).
	3) Zamocuj zawór dwudrogowy oraz przewody połączeniowe modułu wodnego za pomocą taśmy wiążącej i odetnij dodatkowy fragment taśmy (patrz Rysunek 5).
	4) Ponownie załóż pokrywę pomocniczej skrzynki elektrycznej (patrz Rysunek 6).
	5) Zamocuj pomocniczą skrzynkę elektryczną do dolnej ramy (patrz Rysunek 6).



	Montaż urządzenia wewnętrznego (1)
	7. Odpowietrzanie układu
	1) Zdejmij panel przedni i filtr powietrza.
	2) Naciskając jedną ręką zawór odpowietrzający, przekręcić drugą ręką pokrętło zaworu odpowietrzającego tak, jak pokazano na rysunku.
	3) Otworzyć zawór, upewnić się, że powietrze zostało całkowicie usunięte, a następnie mocno zakręcić zawór.

	8. Ustawienia przełącznika DIP w oparciu o warunki w miejscu instalacji

	Montaż urządzenia wewnętrznego (2)
	Urządzenie częściowo schowane
	1. Wnęka w ścianie
	2. Montaż dodatkowej płyty do mocowania urządzenia głównego
	3. Montaż urządzenia wewnętrznego
	1) Zdejmij przednią kratkę.
	2) Wykręć 7 wkrętów.
	3) Zdejmij górną obudowę (2 zaczepy).
	4) Zdejmij boczne obudowy (po 2 zaczepy po każdej stronie).
	5) Przymocuj urządzenie wewnętrzne do ściany i unieruchom śrubami w 6 miejscach (M4 × 25L).



	Montaż urządzenia wewnętrznego (3)
	Urządzenie schowane
	1) Między urządzeniem głównym a sufitem należy pozostawić wystarczającą ilość miejsca, by możliwy był swobodny przepływ zimnego/ciepłego powietrza.
	2) Między wylotem a wlotem należy umieścić przegrodę.
	3) Należy umieścić przegrodę po prawej stronie.
	4) Należy zmienić stan przełącznika sterującego ograniczeniem nawiewu w górę.
	5) Na wylocie powietrza należy zamontować ruchomą kratkę, umożliwiającą sterowanie kierunkiem nawiewu zimnego/ ciepłego powietrza.
	6) Co najmniej 70% powierzchni otworu powinno być odsłonięte.
	Zmiana stanu przełącznika DIP sterującego nawiewem do góry
	1) Zdejmij przednią kratkę.
	2) Przestaw przełącznik DIP (SW2-4) na płytce drukowanej w skrzynce elektrycznej do położenia "WŁ".


	Testowanie
	1. Testowanie
	1-1 Zmierz napięcie zasilania i upewnij się, że mieści się ono w dopuszczalnym przedziale.
	1-2 Należy ustawić temperaturę wody na temperaturę wystarczającą do ogrzewania lub chłodzenia (od 6°C do 60°C).
	1) W zależności od temperatury w pomieszczeniu przeprowadzenie testu w jednym z trybów może być niemożliwe.
	2) Po zakończeniu testu ustaw normalną temperaturę (od 26°C do 28°C w trybie chłodzenia, od 20°C do 24°C w trybie ogrzewania).

	1-3 Ilość wody w urządzeniu powinna wynosić od 3 l/min do 15 l/min.

	2. Czynności kontrolne



