Instrukcja monta¿u
Modu³ kompaktowy do pomp ciep³a powietrze/woda WPL 13, 18, 23
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Instru kcja monta¿u
Wskazówki ogólne
Opis urz¹dzenia
Budowa urz¹dzenia
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Przepisy i normy
Dane techniczne
Monta¿, pod³¹czenie, poziom ha³asu
Monta¿ pokrywy i elementów obudowy
Otwieranie i zamykanie pokrywy
Monta¿ rêkawów powietrznych
Pod³¹czenie elektryczne

Niniejsza instrukcja przeznaczona jest wy³¹cznie dla Instalatora / Serwisanta.
Do przeprowadzenia instalacji niezbêdne s¹ ponadto instrukcje monta¿u i obs³ugi regulatora WPM II oraz pompy ciep³a WPL 13/18/23.
WPIC, pompa ciep³a oraz WPM II stanowi¹ ca³y zespó³, a tym samym
powy¿sze instrukcje s¹ ze sob¹ powi¹zane.

Wskazówki ogólne

2

Ochrona œ rodowiska

3

Gwarancja

W zale¿noœci od kompletacji systemu nale¿y uwzglêdni æ
tak¿e instrukcje obs³ugi pozosta³ych komponentów.

1.2

Opis urz¹dzenia
Modu³ WPIC nie nadaje siê do stosowania z pompami
WPL…cool.

Modu³ kompaktowy WPIC zosta³ skonstruowany jako osprzêt dodatkowy do pomp ciep³a WPL 13/18/23. Do osprzêtu oprócz pokrywy nale¿¹
tak¿e boczne elementy obudowy pompy ciep³a oraz gotowe rêkawy
powietrzne. W pokrywie wbudowany jest regulator WPM II oraz pompy
³aduj¹ce zbiornik buforowy i zasobnik c.w.u.
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Budowa urz¹dzenia - rys. A B
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regulator pompy ciep³a WPM II
rêkaw powietrzny ze œcienn¹ p³yt¹ przy³¹czeniow¹
grupa bezpieczeñstwa sk³adaj¹ca siê z:
- zaworu bezpieczeñstwa
- odpowietrznika
- termometru
zasilanie zasobnika c.w.u.
powrót zasobnika c.w.u.
zasilanie zbiornika buforowego
powrót zbiornika buforowego
przeloty dla przewodów elektrycznych
wymiary œciennej p³yty mocuj¹cej
pompa obiegowa obiegu grzewczego
pompa obiegowa ogrzewania wody u¿ytkowej
elastyczny w¹¿ ciœnieniowy zasilania
elastyczny w¹¿ ciœnieniowy powrotu
k¹townik mocuj¹cy pokrywê
szafka steruj¹ca WPL
zawór zwrotny
magistrala BUS X4
przewód napiêcia steruj¹cego X3

1.4

Osprzêt (zawarty w zakresie dostawy)

1 x czujnik zewnêtrzny AFS 2
2 x czujnik zanurzeniowy TF 6

1.5

nr katalogowy 165339
nr katalogowy 170105

Przepisy i normy

Monta¿ (pod³¹czenie wodne i elektryczne), pierwsze uruchomienie i
konserwacja mog¹ byæ wykonywane wy³¹cznie przez Instalatora / Serwisanta, na podstawie niniejszej instrukcji.
Nale¿y przestrzegaæ przepisów Prawa Budowlanego, zaleceñ lokalnego Zak³adu Energetycznego, polskich norm oraz zaleceñ wynikaj¹cych z instrukcji pompy ciep³a.
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Dane techniczne

WPIC
Obwód steruj¹cy
Zabezpieczenie
Napiêcie / Czêstotliwoœæ
Rodzaj ochrony
Przy³¹cza rurowe
Ciê¿ar

nr kat.
A
V/Hz
cale
kg

187909
16
1/N/PE ~ 230 / 50
IP1XB
G 1 1/4” gwint zewnêtrzny
80

Wszystkie pozosta³e dane zawarte s¹ w instrukcjach monta¿u pomp
ciep³a WPL 13/18/23 oraz regulatora WPM II.

1.7

Miernik ciep³a
Przy zastosowaniu miernika ciep³a po stronie grzewczej nale¿y uwzglêdniæ dodatkow¹ stratê ciœnienia.

1.8
1

2
3

Przed pod³¹czeniem napiêcia do k¹townika przy³¹czeniowego w pokrywie nale¿y pod³¹czyæ p rzewód BUS x 4 (18) i
przewód napiêcia steru j¹cego X 3 (19) w skrzynce steruj¹cej pompy ciep³a (rys. B i G).

Wskazówki ogólne do monta¿u
Pompa ciep³a wyposa¿ona w niniejszy modu³ kompaktowy jest przeznaczona do ustawienia w pomieszczeniach, z
wyj¹tkiem pomieszczeñ wilgotnych.

Podczas monta¿u i wykonywania instalacji urz¹dzenia podstawowego
nale¿y uwzglêdniæ nastêpuj¹ce odstêpstwa i cechy szczególne w stosunku do instrukcji monta¿u pompy ciep³a.

Monta¿ pokrywy i elementów obudowy - rys. D.
po ustawieniu i zamontowaniu urz¹dzenia podstawowego (1) jako
nastêpne nale¿y zdemontowaæ i przechowaæ 8 szt. œrub szybkoz³¹cznych, z ka¿dej strony u góry i u do³u.
na³o¿yæ pokrywê (2) na urz¹dzenie podstawowe i przymocowaæ
œrubami szybkoz³¹cznymi z ka¿dej strony.
pod³¹czyæ urz¹dzenie hydraulicznie i elektrycznie.

4

na hakach urz¹dzenia podstawowego zawiesiæ œcianki boczne (3)
i œciankê tyln¹ (4) i przymocowaæ z ka¿dej strony u do³u przy pomocy œrub szybkoz³¹cznych.

Pod³¹czenie zasilania i powrotu
Przy monta¿u pokrywy nale¿y zamontowaæ za³¹czone wê¿e ciœnieniowe jako po³¹czenie pomiêdzy pomp¹ ciep³a i pokryw¹ (rys. B).
Dziêki temu nie ma potrzeby instalowania dalszych wê¿y ciœnieniowych jako t³umików drgañ.
Poziom ha³asu wynosi:
Pompa ciep³a
WPL 13 18 23
w pomieszczeniu kot³owni
dB(A) 56 57 58
w otworach dop³ywu i wyp³ywu powietrza
dB(A) 64 64 64
poziom ha³asu w odleg³oœci 5 m od otworów
dop³ywu i wyp³ywu powietrza
dB(A) 42 42 42
Po³¹czenie pokrywy z otworami dop³ywu i wyp³ywu powietrza w œcianie odbywa siê za pomoc¹ gotowych elementów sk³adaj¹cych siê z rêkawa powietrznego i œciennej p³yty przy³¹czeniowej (rys. D). Przy ustawianiu urz¹dzenia podstawowego nale¿y zwróciæ uwagê na zachowanie podanej odleg³oœci od œciany (rys. A).
Przewody instalacji elektrycznej doprowadzane s¹ z boku do pokrywy.
Z urz¹dzenia s¹ tak¿e wyprowadzone w bok króæce do pod³¹czenia zbiornika buforowego i zasobnika c.w.u. (rys. A).
Dla zabezpieczenia wyp³ywu wody na urz¹dzenie w przypadku zadzia³ania zaworu bezpieczeñstwa (rys. A, poz. 3) do odp³ywu z zaworu bezpieczeñstwa nale¿y zamontowaæ przewód odprowadzaj¹cy o odpowiedniej d³ugoœci. Przewód odprowadzaj¹cy nale¿y u³o¿yæ w taki sposób,
aby jego zakoñczenie by³o widoczne i podczas odp³ywu nie zagra¿a³o
obecnoœci osób.
Pompy obiegowe (pompy ³adu j¹ce zasobnik c.w.u.)
Pompy ³aduj¹ce zasobnik c.w.u. s¹ wbudowane w pokrywê. Przy wykonywaniu instalacji rurowej pomiêdzy pomp¹ ciep³a i zbiornikiem buforowym oraz zasobnikiem c.w.u. nale¿y uwzglêdniæ podane w poni¿szej tabeli maksymalne ró¿nice ciœnieñ bêd¹ce do dyspozycji (stopieñ
obrotów pompy 3).
Pompa ciep³a
Strumieñ przep³ywu nominalnego
Zewnêtrzne ró¿nice ciœnieñ

WPL 13 18 23
m3/h 1,0 1,2 1,4
hPa 420 345 265

Przy ma³ych zewnêtrznych ró¿nicach ciœnieñ odpowiedni stopieñ obrotów pompy nale¿y odczytaæ z wykresu (rys. E).
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MONTA¯ POKRYWY I ELEMENTÓW OBUDOWY
A

Odp³yw powietrza

Dop³yw powietrza

B
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1.11

D
Odp³yw
powietrza

Dop³yw
powietrza

Pod³¹czenie elektryczne

Pod³¹czenie elektryczne pompy ciep³a w po³¹czeniu z modu³em kompaktowym nale¿y wykonaæ zgodnie z niniejsz¹ instrukcj¹ monta¿u.
Pod³¹czenie elektryczne nale¿y uzgodniæ z lokalnym Zak³adem Energetycznym. Prace elektryczne mog¹ byæ wykonane jedynie przez Instalatora / Serwisanta, na podstawie niniejszej instrukcji. Urz¹dzenie mo¿e
byæ pod³¹czone tylko do sieci elektrycznej o opornoœci 280 mOhm
Przed rozpoczêciem prac w skrzynce elektrycznej od³¹czyæ
napiêcie od urz¹dzenia.
Pompa ciep³a musi byæ wyposa¿ona przez Instalatora w dodatkowe
elementy pozwalaj¹ce na od³¹czenie jej od sieci na ka¿dym biegunie na
odleg³oœæ co najmniej 3 mm np. bezpieczniki, przekaŸniki.
Zaciski przy³¹czeniowe znajduj¹ siê w skrzynce elektrycznej urz¹dzenia
podstawowego i pokrywy (rys. D).
Dostêpne s¹ one po zdjêciu œcianki przedniej urz¹dzenia podstawowego i otwarciu klap pokrywy. Podczas instalacji skrzynka elektryczna mo¿e
byæ wyci¹gniêta z obudowy do przodu. W skrzynce elektrycznej pompy
ciep³a pod³¹cza siê:
- zasilanie elektryczne sprê¿arki
- zasilanie elektryczne ogrzewania dodatkowego (DHC - wbudowana 2. wytwornica ciep³a)
- magistrala BUS X4 od listwy przy³¹czeniowej
- przewód napiêcia steruj¹cego X3 z listwy przy³¹czeniowej
Czujnik zabezpieczenia przeciwmrozowego do zacisku X 31/1 i 2 jest
pod³¹czony do IWS.
Do listwy przy³¹czeniowej w pokrywie pod³¹cza siê:
- napiêcie steruj¹ce IWS i WPM II.

dp [mbar]

E

Przed pod³¹czeniem napiêcia steru j¹cego do k¹townika przy³¹czeniowego w pokrywie nale¿y pod³¹czyæ przewód BUS
X4 (18) i przewód napiêcia steruj¹cego X3 (19) w skrzynce
rozdzielczej pompy ciep³a B G.

Vpkt [m /h]
3
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Otwieranie i zamykanie pokrywy - rys. C:

Otwieranie:
- wykrêciæ œrubê zabezpieczaj¹c¹ (1)
- uchwyt (2) poci¹gn¹æ do przodu, lewa klapa otworzy siê
- praw¹ klapê otworzyæ przez silne poci¹gniêcie
Zamykanie:
Po zamkniêciu obu klap nale¿y zabezpieczyæ uchwyt (2)
œ ru b¹ (1), w celu uniemo¿liwienia nieuprawnionego otwarcia pokrywy.

1.10

Monta¿ wê¿y powietrznych - rys. D

Gotowe rêkawy powietrzne (5) nale¿y zamontowaæ do pokrywy przy
pomocy za³¹czonych w oddzielnym woreczku œrub skrzyde³kowych (M5).
Do zaznaczenia otworów mocuj¹cych na œcianie do pokrywy za³¹czony
jest szablon monta¿owy.
Do zamocowania œciennej p³yty mocuj¹cej nale¿y u¿yæ ko³kow rozporowych i wkrêtów odpowiednich do rodzaju œciany.
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- wyjœcia steruj¹ce regulatora WPM II
- wyjœcia niskiego napiêcia regulatora WPM II
Sterowanie IWS (skrót od Zintegrowanego Sterowania Pompy Ciep³a)
jest p³ytk¹ drukowan¹ wbudowan¹ fabrycznie w skrzynkê rozdzielcz¹ pompy
ciep³a. IWS w³¹cza zabezpieczenie rozruchowe sprê¿arki, przyjmuje wejœcia sygna³owe czujnika wysokiego ciœnienia, czujnika niskiego ciœnienia, usterki zbiorczej i zawiera po³¹czenie magistrali BUS z WPM II.
Do pod³¹czeñ nale¿y u¿yæ nastêpuj¹cych przewodów elektrycznych:
Przewód pod³¹czenia zasilania sprê¿arki
4x1,5 mm2
Przewód pod³¹czenia zasilania DHC
5x1,5 mm2
Przewód steruj¹cy(sieæ)
3x1,5 mm2
Przewód steruj¹cy (2. wytwornica ciep³a DHC) 3x1,5 mm2
Przewody elektryczne nale¿y poprowadziæ z boku, poprzez przeloty
kablowe w pokrywie (rys. A).
Uwzglêdni æ instru kcjê obs³ugi regu latora WPM II oraz
schemat elektryczny w instru kcji monta¿u pompy ciep³a WPL.
Pompê obiegow¹ nale¿y pod³¹czyæ zgodnie z wytycznymi projektowania.
Sprê¿arka mo¿e obraca æ siê tylko w jednym kierunku wirowania. Je¿eli sprê¿arka nie dzia³a nale¿y poprzez zmianê
faz zmieni æ kierunek jej obrotu. Pole wirowania mo¿na
skontrolowaæ przy pomocy diody przekaŸnika kontroli faz
(rys. G). Je¿eli dioda pali siê fazy pod³¹czone s¹ prawid³owo. W przypadku nieprawid³owego kierunku obrotu nie
zostaje wys³any z WPM II meldunek usterki. Sprê¿arka zacznie dzia³aæ ponownie zgodnie z nastawionym czasem
przestoju (parametr 41).
WPIC
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Po pod³¹czeniu wszystkich przewodów elektrycznych nale¿y zas³oniæ i
zaplombowaæ listwê zaciskow¹ (X3) (rys. G).
Monta¿, pierwsze uruchomienie urz¹dzenia oraz przegl¹dy
mog¹ byæ w ykonywane wy³¹cznie przez Instalatora / Serwisanta w oparciu o wskazówki zawarte w niniejszej instru kcji.

F

Schemat elektryczny WPIC
A1
B1
M1
M2
X1
X2
X3
X4
X10
X11
X12
X13
X14
X15
X20
X21
X22
X25
X26
X27
X28
X29
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regulator pompy ciep³a WPM
czujnik temperatury zasilania pompy ciep³a
silnik pompy ³aduj¹cej zbiornik buforowy
silnik pompy ³aduj¹cej zasobnik c.w.u.
listwy zaciskowe sterowania
listwa zaciskowa niskiego napiêcia
wtyczka sterowania pompy ciep³a
wtyczka pompa ciep³a - BUS
wtyczka DCF
wtyczka czujnika temperatury
wtyczka temperatury Ÿród³a ciep³a
wtyczka temperatury obiegu mieszacza
wtyczka zdalnego sterowania
wtyczka BS
wtyczka pomp i styku
Zak³adu Energetycznego
wtyczka sterowania mieszacza
wtyczka pomp zewnêtrznych
pod³¹czenia bloku uziemienia
pod³¹czenia bloku N
blok masy niskiego napiêcia
listwa zaciskowa 2 biegunowa
listwa zaciskowa 6 biegunowa
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G
Ka¿dy z trzech obwodów pompa ciep³a,
DHC i sterowanie nale¿y
zabezpiecza æ oddzielnie

Wykorzystanie zacisków
X1 Zacisk przy³¹czeniowy sterowania
Pod³¹czenie do sieci: L, N, PE
Wyjœcia:
KOKP
pompa obiegowa kolektorów i N, PE
MKP
pompa obiegu mieszacza i N, PE
M(Z)
mieszacz zamkniêty
M(A)
mieszacz otwarty
2. WE
2. wytwornica ciep³a i n, PE
HKP
pompa obiegowa ogrzewania i N, PE
ZKP
pompa cyrkulacyjna i N, PE
Wejœcia steruj¹ce:
EVU
sygna³ z Zak³adu Energetycznego
X2

Zacisk przy³¹czeniowy niskiego napiêcia
Fernb. 3
zdalne sterowanie 3
Fernb. 1
zdalne sterowanie 1
T(MK)
czujnik temp. obiegu mieszacza i Ground
T(A)
czujnik temperatury zewnêtrznej i Ground
T(2.WE)
czujnik 2. wytwornicy ciep³a i Ground
T(WW)
czujnik temperatury c.w.u. i Ground
Impuls
wejœcie impulsu pomiaru ciep³a
Fühler 2
Czujnik temp. zasilania pompy ciep³a (iloœæ ciep³a)
Tem. Fühler Czujnik kolektora solarnego
Fühler 1
Czujnik temp. powrotu pompy ciep³a (iloœæ ciep³a)
Tem. Fühler Czujnik c.w.u. u do³u (przy kolektorze s³onecznym
T(HRL)
Czujnik temperatury powrotu ogrzewania
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Wykorzystanie zacisków w skrzynce rozdzielczej
X 3 Pod³¹czenie sieci
WP Pompa ciep³a (Sprê¿arka)
L1, L2, L3, PE
DHC Ogrzewanie dodatkowe
N, L1, L2, PE
Moc
przy³¹czeniowa

Wykorzystanie
zacisków

2,6 kW
3,0 kW
3,2 kW
5,6 kW
5,8 kW
6,2 kW
8,8 kW

L1
L2
L3
L1
L1
L1

L2
L2
L2

L3
L3
L3

N
N
N
N
N
N
N

PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE

X4

Zaciski sterowania
Przewód ³¹cz¹cy z wtyczk¹ X3 od k¹townika przy³¹czeniowego
w pokrywie
Pod³¹czenie do sieci L, N, PE
(1/N/PE / 2. wytwornica ciep³a)

X2

Zacisk przy³¹czeniowy niskiego napiêcia
Przewód BUS z wtyczk¹ X4 z WPM
H
Bus High
L
Bus Low
Bus Ground
"+"
Bus "+" nie jest pod³¹czane
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Ochrona œ rodowiska naturalnego

Prosimy o wspó³pracê w zakresie przestrzegania zasad ochrony œrodowiska naturalnego. W tym celu nale¿y usun¹æ opakowanie zgodnie
z obowi¹zuj¹cymi przepisami o surowcach wtórnych.
» Wszystkie elementy kartonowe s¹ wykonane z makulatury i mog¹
byæ wykorzystane jako surowiec wtórny.
» Folie wykonane s¹ z polietylenu (PE).
» Wszystkie materia³y mog¹ s³u¿yæ jako surowce wtórne.
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Gwarancja

Gwarancja obejmuje tylko obszar kraju w którym urz¹dzenie zosta³o
zakupione. Naprawy gwarancyjne nale¿y zg³aszaæ do Zak³adu Serwisowego wymienionego w karcie gwarancyjnej.
Producent nie bierze odpowiedzialnoœci za uszkodzenia urz¹dzeñ wynik³e z pod³¹czenia i / lub u¿ytkowania niezgodnego z niniejsz¹ instrukcj¹
obs³ugi.
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Stan na 11.2008. Zmiany techniczne zastrze¿one.
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