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OSTRZEŻENIE

Urządzenie nie jest przewidziane do użytkowania przez osoby (w tym dzieci),
których możliwości fizyczne, sensoryczne lub mentalne są ograniczone lub
osoby bez doświadczenia lub wiedzy, z wyjątkiem sytuacji kiedy są
nadzorowane przez osoby odpowiedzialne za ich bezpieczeństwo lub
korzystały z nadzoru lub udzielono im instrukcji dotyczących obsługi
urządzenia.
Należy zapewnić odpowiedni nadzór dzieci, aby uniemożliwić im zabawę
urządzeniem.
To urządzenie może być używane przez dzieci powyżej 8-go roku życia oraz
osoby ze zmniejszonymi możliwościami fizycznymi, czuciowymi i umysłowymi
pod nadzorem osób dorosłych lub pod warunkiem że instrukcja obsługi
urządzenia została tym osobom odczytana i przez nie zrozumiana w celu
zminimalizowania zagrożeń. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
Czyszczenia oraz konserwacji urządzenia nie mogą dokonywać dzieci bez
nadzoru osób dorosłych.

MONTAŻ

MONTAŻ Uwaga : Ostrożnie obchodzić się z przedmiotami ciężkimi.
1/ Urządzenie należy zainstalować w pomieszczeniu zabezpieczonym przed
mrozem. Uszkodzenie urządzenia w wyniku nadmiernego ciśnienia
spowodowanego zablokowaniem zabezpieczenia nie podlega gwarancji.
2/ Należy upewnić się czy ściana, na której planujemy montaż urządzenia
zdolna jest do utrzymania wagi ogrzewacza napełnionego wodą.
3/ Jeśli urządzenie ma być montowane w pomieszczeniu lub miejscu, którego
temperatura przekracza stale 35°C, naleŜy przewidzieć moŜliwość wietrzenia
tego pomieszczenia.
4/Umieścićurządzeniewmiejscu
umoŜliwiającymłatwywykonanie
czynnościserwisowych.
5/ Zapoznać się z ilustracjami 
prezentującymi instalację.
6/ Podgrzewacz wody musi być
przymocowany do podłoża z użyciem
odpowiedniego mocowania.

Instrukcję należy zachować nawet po instalacji urządzenia.



OSTRZEŻENIE 

PODŁĄCZENIE HYDRAULICZNE

Zawór bezpieczeństwa należy obowiązkowo zainstalować bezpośrednio na wejściu zimnej
wodydoogrzewacza (zawórmusibyćzgodnyzNormąEuropejskąEN1487),ciśnienie9bar-
9MPaośrednicy3/4".
Uruchomić raz na miesiąc zawór bezpieczeństwa i sprawdzić jego działanie by zapobiec jego
zablokowaniu. Jeżeli ciśnienie wody doprowadzanej do ogrzewacza pzrzekracza 4 bary - 0,4
MPa,na instalacji wodyzimnejnależyobowiązkowo zamontować reduktor ciśnienia (nie jest
dostarczony).
Podłącz otwór spustowy zaworu bezpieczeństwa do kanalizacji (pomieszczenie musi być
zabezpieczone przed mrozem) lub zamontuj pomiędzy ogrzewaczem a zaworem
bezpieczeństwanaczyniewzbiorcze.
Ciśnienie robocze obwodu nie powinno przekraczać 3 bary -0,3 MPa, a temperatura nie 
powinna przekraczać 85°C.

PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE
Przed rozpoczęciem czynności serwisowych należy pamiętać o wyłączeniu zasilania. Instalacja
elektrycznazasilającaurządzeniepowinnabyćwyposażonawmechanizmodcięciazasilaniana
wszystkich biegunach (wyłącznik, bezpiecznik) zgodnie z obowiązującymi przepisami
(wyłącznik różnicowoprądowy 30 mA). Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, należy zastąpić go
kablemfabrycznymlubkablemzalecanymprzezproducentaalbojegoserwisanta.
Uziemieniejestobowiązkowe.Specjalnyprzyłącze znajdujesięnazewnątrzurządzenia.We
Francjiściślezakazanejestpodłączenieelektryczneproduktzużyciemwtyczki.

PRZEGLĄDY – KONSERWACJA – USUWANIE USTEREK

WYCIEK : Wyłączyć zasilanie oraz dopływ zimnej wody. Otworzyć kran z ciepłą wodą
jednocześnieprzekręcającdźwignięzaworubezpieczeństwa.
Ogrzewacz wyposażony w zawór bezpieczeństwa należy zamontować w pomieszczeniu
zabezpieczonymprzedmrozem.
Jeżeli kabel zasilający jest uszkodzony, jego wymianę należy zlecić producentowi, serwisowi
posprzedażnemulubspecjaliście,abyuniknąćniebezpieczeństwa.
Tainstrukcjajestteżdostępnaodobsługiklientów(danekontaktowenaurządzeniu).
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Prezentacja Instalacja Użytkowanie Przeglądy Gwarancja

Prezentacja produktu

1. WAZNE ZALECENIA

1.1. Przepisy bezpieczeństwa

Prace montażowe i uruchomieniowe termodynamicznych ogrzewaczy wody mogą stanowić zagrożenie ze
względu na wysokie ciśnienia oraz obecność części pod napięciem.
Wyłącznie przeszkolony i wykwalifikowany personel firmy ATLANTIC POLSKA jest upoważniony do montażu i
uruchamiania termodynamicznych ogrzewaczy wody.

1.2. Transport i przechowywanie

Produkt można pochylić na jeden bok o kąt 90°. Ten bok jest wyraźnie
wyróżniony na opakowaniu produktu za pomocą oznakowania. Zabrania się
przechylania produktu na inny bok. Wskaźnik pochylenia umożliwia
sprawdzenie czy produkt był transportowany
i manipulowany zgodnie z naszymi zaleceniami. Zaleca się szczególną czujność
pod kątem podanych zaleceń. Zgodnie z powyższym, jeśli ten wskaźnik
pochylenia jest czerwony, następuje utrata naszej gwarancji handlowej. Nie
ponosimy żadnej odpowiedzialności za wszelkie usterki produktu wynikające z
transportu lub manipulowania produktem niezgodnie z naszymi zaleceniami.

2. Zawartość opakowania

Ogrzewacz wody z pomp ciepla

1 rura do odprowadzania skroplin (2 m)

1 instrukcja

1 torebka zawierająca złącze dielektryczne i 2 uszczelki
do założenia na przyłącze wody ciepłej

2 uchwyty do mocowania do podłogi z wkrętami

1 zawór do zamontowania na przyłączu wody zimnej

1 kolano do odprowadzania skroplin
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3. Przenoszenie
Aby ułatwić przeniesienie do miejsca
ustawienia, urządzenie wyposażono w
kilka uchwytów.
Do przeniesienia podgrzewacza wody do
miejsca ustawienia należy użyć uchwytów
dolnych i górnych.

4. Zasada funkcjonowania
Ogrzewacz wody z pompą ciepła wykorzystuje nieogrzewane
powietrze otaczające do przygotowania c.w.u.
Czynnik chłodniczy znajdujący się w pompie ciepła realizuje cykl
termodynamiczny, dzięki któremu możliwe jest przekazanie energii
cieplnej zawartej w otaczającym powietrzu nieogrzanym lub
powietrzu zewnętrznym wodzie znajdującej się w zasobniku.
Wentylator wymusza przepływ powietrzna przez różne podzespoły
urządzenia, a w tym przez parownik. 
Podczas przejścia powietrza przez parownik, czynnik chłodniczy
odparowuje i pobiera energię z zasysanego powietrza.  
Sprężarka spręża czynnik chłodniczy, co powoduje wzrost jego
temperatury.
To ciepło za pomocą skraplacza przekazywane jest do c.w.u
znajdującej się w zasobniku.
Czynnik chłodniczy ulega rozprężeniu
i schłodzeniu w termostatycznym zaworze rozprężnym. Po czym
jest on gotowy do odbioru ciepła w parowniku.

Przestrzegać zaleceń dotyczących transportu i przenoszenia podanych na opakowaniu podgrzewacza.

J Położenia akceptowane L Położenia zakazane

Powietrze zasysane Powietrze wyrzucane

Wylot wody ciepłej

Wlot wody zimnej
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5. Dane techniczne

Model 200 L 270 L

Wymiary(wysokość x szerokość x głębokość) mm 1609 x 620 x 665 1949 x 620 x 665

Masa netto (model bez wymiennika) kg 85 93

Masa netto (model z wymiennikiem) kg 100 108

Pojemność zasobnika L 200 270

Podłączenie wody ciepłej/zimnej ¾ ʺ M

Przyłącze wymiennika 1ʺ M

Powierzchnia wymiany cieplnej wężownicy m² 1,2

Moc wymiennika (T 60°C - 1,5m3/h) kW 16

Zabezpieczenie antykorozyjne ACI Hybrydowa

Znamionowe ciśnienie wody Bar 8

Zasilanie elektryczne (napięcie / częstotliwość) - 230V jednofazowe 50 Hz

Całkowita moc maksymalna pobrana przez urządzenie W 2465

Moc maksymalna pobrana przez pompę ciepła W 665

Moc pobierana przez grzałkę elektryczną W 1800

Zakres regulacji temperatury wody za pomocą pompy ciepła °C 50 à 62

Zakres temperatury pracy pompy ciepła (temperatura powietrza) °C -5 à +43

Średnica kanałów powietrznych mm 160

Wydatek powietrza bez obciążenia (bez rury doprowadzającej) Prędkość 1 m3/h 300

Wydatek powietrza bez obciążenia (bez rury doprowadzającej) Prędkość 2 m3/h 390

Dopuszczalne opory (strata ciśnienia) w obwodzie powietrznym bez
wpływu na parametry pracy

Pa 25

Moc akustyczna dB(A) 50,3

Ciśnienie akustyczne w odległości 2 m w wolnej przestrzeni dB(A) 33,5

Czynnik chłodniczy R134a kg 1,25 1,35

Ilość ciepłej wody w temp. 40°C : V40td (8h) L 312 347

Ilość ciepłej wody w temp. 40°C : V40td (8h+6h) L 579 607

Wydajność atestowana dla temperatury powietrza 7°C (EN16147)

Współczynnik wydajności - 2,79 2,84

Profil - L XL

Pobór mocy przy pracy stabilnej (Pes) W 27 30

Czas nagrzewania (th) h.min 7h54 10h41

Temperatura odniesienia (Tref) °C 54 52,9

Wydatek powietrza m3/h 305,7 287,6

To urządzenie odpowiada dyrektywom 2004/108/CEE dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej i 2006/95/CEE dotyczących niskiego napięcia.
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6. Wymiary

Réf MODEL
200
STD

200
ECH

270
STD

270
ECH

A Oprowadzanie skroplin 1221 1221 1562 1562

B Wysokość całkowita 1609 1609 1949 1949

C Wlot wody zimnej 304 462 304 462

D Wylot wody ciepłej 961 961 1300 1300

E Szerokość całkowita 620 620 620 620

F Głębokość całkowita 665 665 665 665

G
Rozstaw osiowy wlotu 

i wylotu powietrza
418 418 418 418

H Wlot wymiennika - 581 - 581

B

A

D

C

E

F

60°

Wymiary w mm

H

104
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7. Spis części

1

2

3

5

4

6

7
8

9 10

1112

13 14

15

16
33

18

1

19

18 20

21

22

23

24

1 Nastawnywlot/wylotpowietrza

2 Pokrywa tylna pompy ciepła

3 Kierownica powietrza

4 Filtr

5 Kondensator 15µF

6 Reduktor

7 Osłona wentylatora

8 Zawór gazów gorących

9 Presostat

10 Wentylator

11 Płyta wsporcza wentylatora

23 Kolumna fasady

24 Dolna zaślepka kolumny

25 Okablowanie ACI

26 Karta regulacji

27 Okablowanie sprężarki

28 Okablowanie 1 czujnika wody wzbiorniku

29 Okablowanie rezerwowej grzałki elektrycznej

30 Okablowanie 4 czujników PAC

31 Okablowanie wentylatora i listwy zaciskowej

32 Okablowanie interfejsu

33 Pokrywa płaszcza

12 Kondensator 1,5µF

13 Kondensator 4µF

14 Listwa zaciskowa

15 Osłona przednia

16 Sprężarka

17 Obudowa sprężarki

18 Szyna wspornika kolumny

19 Grzałka steatytowa

20 Element grzejny

21 Pulpit sterowania

22 Układ sterowania

17

2625

28

30

32

29

27

31



Podgrzewacz powinien być ustawiony na gładkim i poziomym podłożu, bez kontaktu ze ścianą.
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Instalacja

Miejsce zainstalowania winno spełniać wymagania dla klasy ochrony IP 24, zgodnie z wymaganiami normy
NFC 15-100.
Minimalne obciążenie 400 kg (powierzchnia pod podgrzewaczem wody)

Nieprzestrzeganie zaleceń dotyczących montażu może spowodować nieprawidłowe działanie
urządzenia.

1. Ustawianie urządzenia

Podgrzewacz należy bezwzględnie (zgodnie z art. 20 normy EN 60335-1) zamocować do podłoża za
pomocą przewidzianych do tego uchwytów.

Jeżeli podgrzewacz zamontowany jest nad pomieszczeniami mieszkalnymi, należy obowiązkowo
zamontować wannę ociekową.

Tabliczka znamionowa
umieszczona nad
wylotem ciepłej wody
musi być zawsze
dostępna.

Przed napełnieniem
podgrzewacz należy
wypoziomować,
używając w razie
potrzeby podkładek.

Zamocować podgrzewacz
za pomocą dostarczonych
uchwytów..

Minimalna wysokość od podłogi do sufitu
pozwalająca na ustawienie urządzenia.

200L : 1681mm
270L : 2007mm



2. Montaż w konfiguracji bez kanałów powietrza

670mm
mini
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 Pomieszczenie nieogrzewane, w którym temperatura nie spada poniżej
5°C, odizolowane od ogrzewanych pomieszczeń mieszkalnych.

 Ustawić parametr « Przewód powietrzny » w położeniu « Inner/Inner ».
 Zalecane pomieszczenie: podziemne lub częściowo podziemne, w którym

temperatura przez cały rok jest wyższa niż 10°C.

Aby umożliwić dostęp do podgrzewacza na potrzeby przeglądów okresowych, pozostawić odstęp
500 mm przed osprzętem elektrycznym i 300 mm przed osprzętem hydraulicznym.

Przykłady pomieszczeń : 
• Garaż: Odzysk energii cieplnej uwalnianej przez silnik wyłączonego

samochodu po jeździe lub przez pracujące urządzenia AGD.
• Pralnia: Usuwanie wilgoci pomieszczenia i odzysk energii oddawanej przez

pralkę i suszarkę bielizny.

Aby uniknąć recyrkulacji powietrza, przestrzegać podane odstępy minimalne.

Inner/Inner

Mini
200mm

Mini
100mm

Mini
200mm

Mini
400mm
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3. Montaż w konfiguracji z kanałami powietrza (2 kanały).

 Pomieszczenie co najmniej zabezpieczone przed zamarzaniem (T > 1°C).
 Ustawić parametr «Przewód powietrzny» w położeniu « Outer/Outer ».
 Zalecane pomieszczenie: pomieszczenie mieszkalne (straty ciepła

podgrzewacza nie są tracone), w pobliżu ścian zewnętrznych. Dla komfortu
dźwiękowego unikać montażu podgrzewacza/kanałów w pobliżu
pomieszczeń sypialnych.

Przykłady pomieszczeń : 
• pralnia,
• spiżarnia,
• szafa wnękowa w przedpokoju.

670mm
mini

Aby umożliwić dostęp do podgrzewacza na potrzeby przeglądów okresowych, pozostawić odstęp
500 mm przed osprzętem elektrycznym i 300 mm przed osprzętem hydraulicznym.

100mm
mini

Zaleca się przestrzeganie maksymalnych długości przewodów rurowych (patrz "podłączenie / doprowadzenie
powietrza"). Należy stosować rury sztywne lub pół-sztywne izolowane termicznie. Należy przewidzieć kratkę
na wlocie i wylocie powietrza celem niedopuszczenia do przedostawania się obcych ciał; uwaga - zabrania się
stosowania kratek na wlocie i wylocie powietrza z ręczną blokadą.

Outer/Outer
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4. Montażw konfiguracjiz pojedynczymkanałempowietrza(1 kanałwylotowy)

 Pomieszczenie nieogrzewane , w którym temperatura nie spada poniżej
5°C, odizolowane od ogrzewanych pomieszczeń mieszkalnych.

 Ustawić parametr « Przewód powietrzny » w położeniu « Inner/Outer ».
 Zalecane pomieszczenie: podziemne lub częściowo podziemne, w którym

temperatura przez cały rok jest wyższa niż 10°C.

Wytworzenie podciśnienia w pomieszczeniu w wyniku odprowadzania powietrza na zewnątrz powoduje jego
infiltrację przez stolarkę (drzwi i okna). Należy przewidzieć wlot powietrza (o średnicy rury) wyprowadzony na

zewnątrz celem uniknięcia czerpania powietrza z pomieszczenia ogrzewanego.
W zimie powietrze napływające przez wlot powietrza może chłodzić pomieszczenie.

Aby umożliwić dostęp do podgrzewacza na potrzeby przeglądów okresowych, pozostawić odstęp
500 mm przed osprzętem elektrycznym i 300 mm przed osprzętem hydraulicznym.

670mm
mini

Przykłady pomieszczeń : 
• Garaż: odzysk darmowych kalorii uwalnianych przez silnik pojazdu

wyłączony po przyjeździe lub inne działające urządzenia gospodarstwa
domowego.

• Pralnia: osuszanie pomieszczenia i odzysk kalorii traconych przez pralkę i
suszarkę.

Inner/Outer



5. Konfiguracje zabronione
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• Podgrzewacz pobierający powietrze z pomieszczenia ogrzewanego.
• Podłączenie do wentylacji mechanicznej.
• Podłączenie na strych.
• Kanał wlotu powietrza zewnętrznego i wyrzut zimnego powietrza do wewnątrz.
• Podłączenie do kanału wentylacyjnego « kanadyjskiego » (podziemnego).
• Montaż podgrzewacza w pomieszczeniu, w którym znajduje się kocioł grzewczy o ciągu naturalnym,
wyłącznie z kanałem wylotowym powietrza na zewnątrz.
• Połączenie powietrzne urządzenia z suszarką do bielizny.
• Montaż w pomieszczeniach zapylonych.
• Pobór powietrza zawierającego opary rozpuszczalników lub substancje wybuchowe.
• Podłączanie do okapów wyciągających powietrze tłuste lub zanieczyszczone.
• Montaż w pomieszczeniu narażonym na zamarzanie.
• Umieszczanie przedmiotów nad podgrzewaczem.



6. Podłączenie hydrauliczne
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Wlot wody zimnej jest oznaczony kołnierzem niebieskim, a wylot wody ciepłej kołnierzem czerwonym. Są one
nagwintowane gwintem do rur gazowych o śr. 20/27 (3/4").
W regionach o dużej zawartości wapnia w wodzie (Th>20°f) zaleca się uzdatnianie wody. W przypadku
stosowania środków zmiękczających, twardość wody musi pozostać powyżej 15°f. Stosowanie środka
zmiękczającego nie powoduje utraty naszej gwarancji pod warunkiem, że środek zmiękczający posiada
odpowiedni atest, jest podawany zgodnie z zasadami sztuki oraz regularnie sprawdzany i poddawany
zabiegom konserwacyjnym.

Zdecydowanie nie zaleca się stosowania połączenia sanitarnego: taka instalacja powoduje
"rozwarstwienie" wody w zasobniku, a w konsekwencji intensywniejszą pracę pompy ciepła jak
również grzałki elektrycznej.

6.1. Podłączenie doprowadzenia zimnej wody

Przed podłączeniem hydraulicznym sprawdzić, czy sieć kanalizacyjna jest czysta.
Bezwzględnie należy zamontować nowy zawór bezpieczeństwa na wejściu zasobnika (doprowadzenie zimnej
wody), zgodnie z obowiązującymi przepisami (w Europie EN 1487) o ciśnieniu 9 barów (0,9 MPa). Zawór
bezpieczeństwa należy zamontować w pomieszczeniu zabezpieczonym przed mrozem.

Żaden podzespół hydrauliczny (zawór odcinający, reduktor ciśnienia ...) nie może znajdować się pomiędzy
zespołem zaworów bezpieczeństwa i doprowadzeniem zimnej wody do ogrzewacza, z wyjątkiem instalacji
wykonanej z miedzi.

Ponieważ z rury spustowej ogranicznika ciśnienia może
wypływać woda, końcówka rury spustowej powinna być
otwarta. Niezależnie od rodzaju instalacji musi ona być
wyposażona w zawór odcinający na dopływie zimnej wody,
zamontowany przed urządzeniem ochronnym.
Podłączyć zawór bezpieczeństwa do rurki odprowadzającej
otwartej (nie podłączonej), umieszczonej w miejscu o
temperaturze powyżej zera stopni, zapewniając jej stałe
pochylenie w dół, celem odprowadzenia nadmiaru wody w
wyniku jej rozszerzalności cieplnej lub wody w przypadku
opróżniania ogrzewacza. Stosowana instalacja rurowa
winna wytrzymać temperaturę 100 °C i ciśnienie 10 barów
(1 MPa).
W przypadku, gdy ciśnienie wody na zasilaniu przekracza 5
barów (0,5 MPa), należy zainstalować reduktor ciśnienia
(nie wchodzi w skład dostawy). Reduktor ciśnienia należy
zamontować na wyjściu głównego rozdziału (zasilania
wodą). Zaleca się ciśnienie w przedziale od 3 do 4 barów.

J TAK J TAK

L NIE

Reduktor ciśnienia

Dopływ wody
wodociągowej

Urządzenie
ochronne

Wlot wody
zimnej

Syfon



6.2. Podłączenie doprowadzenia ciepłej wody
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W przypadku stosowania przewodów rurowych z tworzywa sztucznego (np.: PER), bezwzględnie
zaleca się montaż regulatora termostatycznego na wyjściu ogrzewacza. Należy go wyregulować w
zależności od parametrów stosowanego materiału

Zabrania się bezpośredniego podłączania ciepłej wody do instalacji wykonanej z miedzi celem uniknięcia
połączenia galwanicznego żelazo/miedź (zagrożenie korozją). Do podłączenia ciepłej wody należy
bezwzględnie użyć złączki dielektrycznej (dostarczanej wraz z ogrzewaczem).
Gwarancja nie obejmuje korozji połączenia gwintowego na podłączeniu ciepłej wody nie wyposażonym w
takie zabezpieczenie

Należy bezwzględnie przewidzieć syfon odpływowy do ścieków (w żadnym wypadku do wykonania
syfonu nie należy używać dostarczonego przewodu rurowego).

6.5. Odprowadzanie skroplin

W zależności od wilgotności powietrza, może być do 0,25 l/h
skroplin. Nie należy bezpośrednio odprowadzać tych skroplin
do instalacji ściekowej, ponieważ pary amoniaku wydostające
się z tej instalacji mogą spowodować uszkodzenie lamelek
wymiennika ciepła oraz komponentów pompy ciepła.

Schładzanie powietrza cyrkulacyjnego stykającego się z parownikiem powoduje skraplanie wody zawartej w
powietrzu pomieszczenia. Do odprowadzenia skondensowanej wody z tylnej części pompy ciepła należy użyć
rurki plastikowej poprowadzonej od pompy ciepła i odprowadzającej skropliny.

6.3. Podłączanie króćca recyrkulacji

Podłączenie króćca recyrkulacji bezpośrednio do rur miedzianych spowoduje powstanie ogniwa
galwanicznego żelazo/miedź (ryzyko pojawienia się rdzy). Króciec recyrkulacji należy obowiązkowo wyposażyć
w złączkę dielektryczną (nie dostarczoną razem z urządzeniem). Jeśli zbiornik jest podłączony do kota c.o. lub
paneli słonecznych należy użyć mufki plastikowej na wlocie zimnej wody.
W przypadku pojawienia się rdzy na gwincie króćca recyrkulacji niewyposażonego w to zabezpieczenie,
gwarancja nie zostanie uznana

Jeżeli króciec recyrkulacji nie jest używany, na króciec należy nałożyć zestaw „korek + uszczelka”
(dostarczone razem z urządzeniem).

6.4. Podłączenie obwodu pierwotnego (urządzenia z wymiennikiem wewnętrznym)

Za pomocą zaworu 3 bar - 0,3 MPa zabezpieczyć urządzenie przed nadmiernym wzrostem ciśnienia
wody podczas ogrzewania wody, lub za pomocą zbiornika wyrównawczego typu otwartego (pod
ciśnieniem atmosferycznym) lub też zbiornika membranowego typu zamkniętego. Ciśnienie robocze
w instalacji nie może przekraczać 3 bar - 0,3 MPa, a temperatura wody nie powinna przekraczać 85°
C. W przypadku podłączania do kolektorów słonecznych należy zastosować mieszankę z glikolem w
celu zabezpieczenia przed mrozem i rdzą: typ „TYFOCOR L". W przypadku INSTALACJA z zaworem
odcinającym zamontowany na wlocie i wylocie z wężownicy nie zamykać 2 zaworów równocześnie z
uwagi na ryzyko rozerwania wężownicy.



7. Doprowadzenie powietrza
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W przypadku, gdy kubatura pomieszczenia, w którym jest zainstalowany ogrzewacz jest niewystarczająca, można
go podłączyć z wykorzystaniem przewodów rurowych doprowadzających powietrze o średnicy 160 mm. Jeśli te
przewody nie są izolowane, podczas pracy mogą na nich pojawić się skropliny. Tak więc należałoby zdecydować
się na izolowane przewody rurowe na powietrze.

W przypadku stosowania przewodów rurowych, konieczna jest zmiana parametrów regulacji.
Całkowity spadek ciśnienia na przewodów rurowych i akcesoriach odprowadzających i doprowadzających
powietrze nie może przekraczać 150 Pa. Do obliczenia spadku ciśnienia należy użyć narzędzi do doboru
dostarczanych przez producenta z uwzględnieniem proponowanych akcesoriów rurowych.

Regulacja wlotu i wylotu powietrza.

❶ Odkręcić wkręty
blokujące wlot/wylot
powietrza, a następnie
obracając wlot/wylot
ustawić go w wybranym
kierunku.

❸ Obrócenie o 120° w 
lewo powoduje
skierowanie na boki.

❷ Obrócenie o 120° w 
prawo powoduje
skierowanie do tyłu.

Nieprawidłowo wykonane połączenia rurowe (rury zagniecione, zbyt długie kolanka lub też za duża ich ilość....) może
być przyczyną spadku wydajności. Tak więc bezwzględnie zabrania się stosowania giętkich przewodów rurowych.

Przewody rurowe winny
współpracować z 
nastawnym wlotem i 
wylotem powietrza.

Ilość kolanek 90°
Całkowita długość przewodów rurowych wraz z wlotem

i wylotem powietrza z katalogu

0 kolanek 8m

1 kolanko 90° 7m

2 kolanka 90° 5m

Uwaga: Nastawny wlot i wylot mogą umożliwić redukcję, lub wyeliminować stosowanie kolanek z przewodami rurowymi. 
Dodatkowe informacje odnośnie nastawnego wlotu i wylotu znajdują się w rubryce "Posadowienie produktu"

❹ Nie kierować
wlotu/wylotu na siebie
nawzajem.
Konfiguracja zabroniona z 
powodu recyrkulacji
zimnego powietrza w 
urządzeniu!

J J L

wyjście
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8. Podłączenie elektryczne
Patrz schemat elektryczny na przedostatniej stronie.

Zabrania się bezpośredniego podłączenia grzałki elektrycznej.

Nie podłączać ogrzewacza wody do sieci zasilającej przed wcześniejszym napełnieniem go wodą.
Urządzenie wymaga stałego podłączenia do sieci zasilającej.

Ogrzewacz wody może być włączony i funkcjonować wyłącznie w sieci prądu zmiennego 230 V, 1-fazowego. Podłączyć
ogrzewacz wody za pomocą przewodu elektrycznego sztywnego o przekroju żyły równym 2,5 mm². W skład instalacji
wchodzi:
• Wyłącznik wielobiegunowy 16 A z minimalnym odstępem pomiędzy stykami 3 mm.
• Zabezpieczenie wyłącznikiem różnicowo-prądowym 30 mA.
W przypadku uszkodzenia kabla zasilającego, do jego wymiany zobowiązany jest producent, autoryzowany serwis firmy
ATLANTIC lub osoby o równoważnych kwalifikacjach celem uniknięcia zagrożenia

Naprawa termostatu bezpieczeństwa grzałki elektrycznej dopuszczalna jest wyłącznie w zakładzie producenta.
Nie spełnienie tego warunku powoduje utratę korzyści wynikających z gwarancji.
Należy instalować urządzenie z zachowaniem przepisów elektrycznych danego kraju.

3x 1,5mm²

16A

Podłączenie do uziemienia jest obowiązkowe.

Schemat podłączeń elektrycznych:
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9. Podłączanie wyposażenia opcjonalnego

W przypadku urządzeń wyposażonych w wymiennik spiralny,
który przewidziany jest do współpracy z kotłem c.o. automatyka
urządzenia w razie potrzeby wsparcia będzie wysyłać polecenie
ogrzewania do kotła c.o.

Okablowanie urządzenia zewnętrznego (kocioł c.o.) należy
podłączyć do zacisków C1 i C2 listwy zaciskowej.

Przed przystąpieniem do pracy należy wyłączyć zasilanie urządzenia.

9.1. Podłączenie z kotłem grzewczym.

Dławik jest przeznaczony dla tego połączenia. Należy go wykorzystać.

Aby uzyskać dostęp do listwy zaciskowej, patrz wskazówki odnośnie zdejmowania pokrywy przedniej.

W przypadku połączenia z systemem fotowoltaicznym możliwe
jest magazynowanie niemalże bez kosztów nadmiaru energii
wytworzonej przez system fotowoltaiczny w postaci ciepłej wody
w ogrzewaczu. Kiedy instalacja fotowoltaiczna dysponuje
dostateczną ilością energii, falownik instalacji wysyła
automatycznie sygnał do termodynamicznego ogrzewacza wody,
który aktywuje tryb wymuszonej pracy pompy ciepła (tryb PV).
Gdy sygnał falownika zostanie przerwany, termodynamiczny
ogrzewacz wody wróci automatycznie po 30 minutach do
ustawionego uprzednio trybu pracy.

W tym trybie zadana temperatura zostaje ustawiona na 62°C (bez
możliwości regulacji) a na wyświetlaczu jest wyświetlane
wskazanie „PV”.
W przypadku urządzeń sprzężonych z instalacją fotowoltaiczną
konieczne jest połączenie stacji fotowoltaicznej z ogrzewaczem
wody.

Okablowanie instalacji fotowoltaicznej należy podłączyć do
zacisków B1 i B2 listwy zaciskowej użytkownika.

9.2. Połączenia do stacji fotowoltaicznych.

Podłączenie dla styku 230 V ~

Podłączenie dla styku suchego

Zasilacz

Podłączenia kotła
bezpotencjałowe

A1
A2
B1
B2
C1
C2

Zasilacz

Podłączenie ogniw 
fotowoltaicznych 
kontakt (230V~)

A1
A2
B1
B2
C1
C2

Zasilacz

Podłączenie ogniw 
fotowoltaicznych

A1
A2
B1
B2
C1
C2

A1
A2
B1
B2
C1
C2



W przypadku podłączania do stacji solarnej (urządzenia z
wymiennikami) w trybie „tylko solarne” (patrz rozdział z opisami
trybów), możliwe jest połączenie stacji solarnej z ogrzewaczem wody.
W tej konfiguracji ogrzewacz wody otrzymuje polecenie sterowania
grzałką elektryczną wyłącznie poprzez stację solarną. Wszystkie
pozostałe tryby są nieaktywne. W przypadku automatycznej pracy z
wieloma źródłami energii, to przyłączenie nie jest potrzebne.
Okablowanie należy podłączyć do zacisków B1 i B2 listwy zaciskowej
użytkownika.

9.3. Podłączenie sterownika solarnego.

Zasilacz

Połączenie sterownika 
solarnego (230V~)

A1
A2
B1
B2
C1
C2
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9.4. Instalowanie czujnika sterowania solarnego

Wyjąć zaślepkę i piankę z gniazda
znajdującego się obok króćca
wymiennika wewnętrznego.

Wprowadzić czujnik przez korek
(w korku wywiercono otwór w
tym celu).

Wprowadzić czujnik do
prowadniczki, upewniając się, że
dobrze jest on umieszczony w
dolnej części obudowy.

Założyć z powrotem piankę i
zaślepkę / korek.

❶

❷

❸

❹

❺



MENU
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10. Uruchamianie

10.1. Napełnianie ogrzewacza

Otworzyć kurek (kurki) ciepłej wody.
Otworzyć zawór kurkowy zimnej wody znajdujący się na zaworze bezpieczeństwa (upewnić się, że zawór
opróżniania zespołu znajduje się w położeniu zamkniętym).
Po wypływie wody przez zawory ciepłej wody, należy je zamknąć, po czym ogrzewacz jest napełniony wodą.
Sprawdzić szczelność połączeń rurowych.
Sprawdzić działanie podzespołów hydraulicznych otwierając stopniowo zawór spustowy zespołu zaworów
bezpieczeństwa, celem wyeliminowania ewentualnych pozostałości w zaworze opróżniania.

❶
❷

❸
❹
❺

10.2. Pierwsze włączenie

Włączyć ogrzewacz.

Sprawdzić, czy na ekranie nie jest wyświetlany żaden komunikat błędu.

Po pierwszym włączeniu zasilania na ekranie wyświetlane są instrukcje ustawień. Uważnie przestrzegając instrukcji
podawanych na ekranie wykonać ustawienia parametrów (data i godzina, kanały powietrza, instalacja, obieg
recyrkulacji, panele fotowoltaiczne,zakresy robocze, zabezpieczenie przed bakteriami legionella).

Po ustawieniu parametrów sprawdzić działanie podgrzewacza (patrz punkt „Sprawdzanie działania”).

❶

❷

❸

❹

Jeżeli podgrzewacz był przechylony, przed jego włączeniem poczekać co najmniej 1 godzinę.

Aby powrócić później do ustawień, patrz punkty „Ustawienia instalacji” lub „Parametry instalacji”.

Wizualizacja informacji
Postępować zgodnie z instrukcjami

Dostęp do ustawień
Blokada ustawień

Nawigacja - +
Zmniejszanie/zwiększanie wartości

Powrót do poprzedniego ekranu

Zatwierdzanie
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10.3. Ustawienia instalacji.

• Data i godzina
Ustawić dzień i zatwierdzić. Postępując w taki sam sposób ustawić miesiąc, rok, godzinę i minuty.

• Czasy działania
Parametr ten umożliwia określenie zakresów zezwoleń na uruchamianie pompy ciepła, rezerwowej grzałki
elektrycznej oraz ewentualnego rezerwowego układu hydraulicznego, w zależności od zapotrzebowanie na
ciepłą wodę:

Włączanie w dowolnym momencie doby,
Włączanie w zaprogramowanym okresie.

• Język
Możliwy wybór języków: francuskiego, angielskiego, niderlandzkiego, hiszpańskiego, portugalskiego,
włoskiego i polskiego.

• Prąd dodatkowy
Zezwolenie lub zakaz włączania rezerwowej grzałki elektrycznej. Jeżeli opcja ta jest nieaktywna, urządzenie
nigdy nie użyje rezerwowej grzałki elektrycznej. W takim przypadku, przy niskich temperaturach, mogą
wystąpić braki ciepłej wody.

Wejść do trybu ustawień instalacji :             +      

Non stop 24h/24h
Programowanie

Ustawienie

10.4. Parametry wymagające zadania podczas instalowania.

(Jeżeli nie zostały wykonane przy pierwszym włączeniu)

Dostęp do parametrów odbywa się w TRYBIE INSTALATORA
Nacisnąć i przytrzymać przycisk MENU, a następnie obrócić pokrętło o
pół obrotu w prawo.
Aby wyjść z trybu instalatora, postąpić w taki sam sposób lub poczekać
3 minuty..
Dostęp do parametrów   Ustawienie

❷
Wykonać

pół
obrotu w 

prawo

❶ Nacisnąć i przytrzymać

• Przewód powietrzny(działanie układu obiegu powietrza) :
Parametr ten określa sposób wykonania obiegu powietrza:

Wlot i wylot powietrza niepodłączone do kanałów powietrza (wykorzystanie powietrza otaczającego)
Wlotiwylotpowietrzapodłączonedokanałówpowietrza(przepływpowietrzaprzezkanały)
Wylot powietrza podłączony do kanału powietrza (wylot powietrza przez kanał)

• Instalacja (urządzenia z wężownicą) :
Wymiennik wewnętrzny nie jest używany
Wymiennik wewnętrzny jest podłączony do kotła sterowanego przez urządzenie
Wymiennik wewnętrzny jest podłączony do systemu paneli słonecznych

W trybie „Rezerwowy kocioł” konieczne jest następnie określenie preferencji dotyczących priorytetu działania
kotła i pompy ciepła. Dostępne są 4 poziomy:

Tylko termodynamiczny

Dodatkowykocioł

Dodatkowy system solarny

Inner/Inner

Outer/Outer

Inner/Outer

Priorytet pompy
ciepła

Pompa ciepła
zoptymalizowar

Kocioł grzewczy
zoptymalizow

Priorytet kocioł
grzewczy

Rezerwowe źródło energii będzie się włączać tylko na końcu podgrzewania tylko przy bardzo niskich temperaturach powietrza (< 7°C)

Rezerwowe źródło energii będzie się włączać tylko na końcu podgrzewania, wcześniej lub później, w zależności od temperatury powietrza

Pompa ciepła włącza się na początku podgrzewania, wcześniej lub później, w zależności od temperatury powietrza

Pompa ciepła włącza się na początku podgrzewania i przy temperaturze powietrza > 10°C.
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• System PV/Smart-grid :
Parametr ten umożliwia sprzężenie urządzenia z instalacją fotowoltaiczną. W tym trybie uruchamianie pompy
ciepła jest wymuszane po odebraniu przez podgrzewacz sygnału z instalacji fotowoltaicznej. W przypadku
zaniku sygnału z instalacji fotowoltaicznej układ regulacji po 30 minutach przywraca poprzedni tryb działania.
W czasie odbierania sygnału zadana temperatura jest automatycznie ustalana na poziomie 62°C (bez
możliwości regulacji).

• Powietrze odlotowe:
Możliwość włączenia funkcji wyciągu powietrza (2 prędkości : 300 lub 390 m3/h). Kiedy urządzenie nie
podgrzewa ciepłej wody użytkowej, uruchamiany jest wentylator wyciągu powietrza na zewnątrz (możliwość
włączenia wyłącznie, jeżeli podłączenie kanałów powietrza jest typu wnętrze/zewnętrze).

• Funkc ja anty legionella :
Możliwość włączenia funkcji kilkukrotnego wykonywania dezynfekcji wody w miesiącu.
W zależności od ustawień temperatura wody jest podnoszona od jednego do czterech razy w miesiącu do 62°C.

• Moduł alarmowy:
Włączenie tego trybu umożliwia pracę ciągłą wyłącznie z rezerwową grzałką elektryczną

• Jarzmo obrotowe :
Tryb ten musi być obowiązkowo włączony, kiedy wykonana jest pętla recyrkulacji ciepłej wody użytkowej.
Temperatura zadana jest ustalona na poziomie 65°C, a działanie pompy ciepła jest odpowiednio
dostosowane. Urządzenie może działać w sposób ciągły (konieczne jest zaprogramowanie).

10.5. Sprawdzanie poprawności działania

Dostęp do parametrów odbywa się w TRYBIE INSTALATORA
Nacisnąć i przytrzymać przycisk MENU, a następnie obrócić pokrętło o
pół obrotu w prawo.
Aby wyjść z trybu instalatora, postąpić w taki sam sposób lub poczekać
10 minuty..
Dostęp do parametrów  Test

❷
Wykonać

pół
obrotu w 

prawo

❶ Nacisnąć i przytrzymać

Prądnica

Kompresor
Uruchomienie wentylatora, a następnie

sprężarki

Tryb pracy wolnej
Praca wentylatora z niską prędkością

Tryb pracy szybkiej
Praca wentylatora z wysoką prędkością

Zawór odszraniający Otwórz
Odgłosy stukania uzwojenia

Compressor + defrosting
Uruchomienie wentylatora, a następnie

sprężarki oraz odgłosy stukania uzwojenia

Prąd dodatkowy Włączenie rezerwowej grzałki elektrycznej

Dodatkowy kocioł
Zamknięcie styku bezpotencjałowego

sterowania kotłem

Czujnik temperatury

Wyświetlanie temperatur: dopływającego
powietrza, parownika górnego, parownika dolnego, 

po stronie tłocznejsprężarki, ciepłej wody

Przewietrzniki

Menu TEST umożliwia wymuszone uruchomienie elementów wykonawczych urządzenia.



Tryb MANUALNY :
Tryb ten umożliwia określenie żądanej ilości ciepłej wody poprzez wybór wartości zadanej. Wartość zadana
jest również przedstawiana w formie równoważnej liczby kąpieli pod natryskiem ( 50 l ciepłej wody).

Przy Nieaktywny trybie ECO podgrzewacz preferencyjnie wybiera działanie tylko z pompą ciepła. Jeżeli jednak
temperatura powietrza jest niska lub zużycie wody wysokie, może wystąpić zezwolenie na włączenie
rezerwowej grzałki elektrycznej (lub rezerwowego kotła), jako wspomagania na koniec podgrzewania w celu
osiągnięcia zadanej temperatury.

Przy Aktywny trybie ECO i temperaturach powietrza od -5 do +43°C podgrzewacz działa wyłącznie z pompą
ciepła. Rezerwowa grzałka elektryczna nie włącza się podczas podgrzewania. Funkcja ta zwiększa
oszczędności, ale może powodować braki ciepłej wody.
Niezależnie od ustawienia trybu ECO, jeżeli temperatura powietrza nie mieści się w zakresie roboczym, w celu
zagwarantowania odpowiedniej ilości ciepłej wody rezerwowa grzałka elektryczna włączy się automatycznie.
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10.6. Wybór trybu działania

Naciśnięcie przycisku umożliwia dostęp do menu Tryb

Tryb AUTO (dostępny wyłącznie w instalacjach typu „Tylko termodynamiczny”) :
W tym trybie wybór energii odbywa się automatycznie tak, by działanie urządzenia było możliwie najbardziej
ekonomiczne, przy równoczesnej gwarancji wystarczającej komfortowej ilości ciepłej wody.
Podgrzewacz wody analizuje zużycie w dniach poprzednich i na tej podstawie dostosowuje podgrzewanie
wody do potrzeb. Aby zapewnić ciepłą wodę w dowolnym momencie, reaguje on na sytuacje nieprzewidziane
wykonując wznowienia pracy w ciągu doby. Zadana temperatura jest automatycznie ustalana w zakresie od
50 do 62°C w zależności od profilu zużycia.
Podgrzewacz preferencyjnie wykorzystuje do pracy pompę ciepła. Aby zagwarantować odpowiednią ilość
ciepłej wody, rezerwowa grzałka elektryczna jest uruchamiana automatycznie..

10.7. Blokada elementów sterowania

Blokowanie/odblokowywanie elementówsterowaniaodbywasię poprzez naciśnięcieprzycisku na kilka sekund.

Tryb MANUALNY i „Dodatkowy system solarny”.
Ten tryb pozwala na działanie pompy ciepła we współpracy z systemem solarnym. Nie
zsynchronizowana praca pompy ciepła z systemem solarnym może uszkodzić produkt. Nie
zsynchronizowana praca pompy ciepła z systemem solarnym może uszkodzić produkt. Dlatego
bardzo istotnym jest używać pompę ciepła bez jednoczesnego zasilania jej energią słoneczną (by
zrobić to, użyj systemu programowania pompy ciepła).

Tryb ten jest niedostępny w instalacjach typu „Dodatkowykocioł” i „Dodatkowy system solarny”.

Nieaktywny/Aktywny trybu ECO nie jest dostępne w instalacjach typu „Dodatkowy kocioł”

Tryb BOOST: w celu osiągnięcia maksymalnej zadanej temperatury wynoszącej 62°C, równocześnie włączana jest pompa ciepła
iwszystkie pozostałeźródłaenergii (rezerwowykocioł, jeżelizostałzadeklarowany, rezerwowa grzałka elektryczna).

Tryb Nieieobecność: Tryb ten umożliwia utrzymywanie ciepłej wody użytkowej w temperaturze powyżej 15°C
z wykorzystaniem pompy ciepła. Jeżeli pompa ciepła jest niedostępna, może zostać włączony rezerwowy
kocioł lub rezerwowa grzałka elektryczna.

Tryb Jarzmo obrotowe: Tryb ten umożliwia działanie pompy ciepła w sposób ciągły w celu osiągnięcia zadanej
temperatury 62°C. Urządzenia rezerwowe (kocioł, jeżeli został zadeklarowany i grzałka elektryczna) są
uruchamiane jako wspomaganie po 7 godzinach działania pompy ciepł.



MENU
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Użytkowanie

1. Panel sterujący.

Wizualizacja informacji
Postępować zgodnie z instrukcjami

Dostęp do ustawień
Blokada ustawień

Nawigacja - +
Zmniejszanie/zwiększanie wartości

Powrót do poprzedniego ekranu

Zatwierdzanie

2. Opis piktogramów.

Wprowadzona praca wymuszona

Nieobecność wprowadzona/w toku

Aktualna temperatura ciepłej wody

Oczekiwanie

Ostrzeżenie

Włączona rezerwowa grzałka
elektryczna

Włączona pompa ciepła

Włączony rezerwowy kocioł

Odbiór sygnału na wejściu z 
instalacji solarnej

Odbiór sygnału na wejściu z 
instalacji fotowoltaicznej/Smart-
grid
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3. Menu główne.

Dostęp do 
ustawień

Postępowaćzgodniez instrukcjami
wyświetlanymina ekranie

Nawigacja w menu

Zmniejszanie
wartości

OK
Zatwierdzanie

Zwiększanie
wartości

Chwilowe zwiększanie ilości podgrzewanej wody :
Ustawić liczbę dni działania trybu BOOST (od 1 do 7).
Po upływie podanego okresu podgrzewacz powraca do trybu poprzedniego.
Tryb BOOST można wyłączyć w dowolnym momencie : Pause BOOST 

Wybór trybu działania :
Wybrać tryb AUTO lub RĘCZNY (patrz punkt „Tryby działania”). 

Programowanie nieobecności :
Możliwość wprowadzenia
• nieobecności ciągłej od określonego dnia,
• nieobecności zaprogramowanej (wprowadzenie daty początkowej i końcowejnieobecności). W 
przeddzieńpowrotu włączany jest cykl ochronnyprzedbakteriami legionella.
Przezcały okres nieobecności wodajest utrzymywanaw temperaturzepowyżej15°C.
Funkcjętęmożnawyłączyć w dowolnymmomencie : Delete absence 

Wizualizacja oszczędności energii :
Możliwość wizualizacji wskaźnika wykorzystania pompy ciepła i rezerwowej grzałki
elektrycznej w ciągu ostatnich 7 dni, ostatnich 12 miesięcy, od rozpoczęcia użytkowania.

Wizualizacja zużycia energii elektrycznej :
Możliwość wizualizacji zużycia energii w kWh w ostatnich dniach, ostatnich miesiącach, 
ostatnich latach.

Wizualizacja bilansu parametrów :
Możliwość wizualizacji wszystkich ustawień podgrzewacza.

Ustawianie daty i godziny :
Ustawić dzień i zatwierdzić. Następnie ustawić miesiąc, rok, godzinę i minuty.

Ustawianie zakresów roboczych :
Możliwość określenia zakresów zezwoleń na włączenie urządzenia.

Wybór języka :
Francuski, angielski, niderlandzki, hiszpański, portugalski, włoski i polski.

Rezerwowa grzałka elektryczna :
Możliwość wyłączenia wspomagania przez rezerwową grzałkę elektryczną.



MANUALNY : Zadana temperatura jest ustalana przez użytkownika w zakresie od 50 do 62°C. Podgrzewacz
preferencyjnie wykorzystuje do pracy pompę ciepła. Aby zagwarantować odpowiednią ilość ciepłej wody,
rezerwowy kocioł jest uruchamiany automatycznie. Jeżeli wspomaganie przez kocioł jest niedostępne (np.
kocioł wyłączony), włącza się rezerwowa grzałka elektryczna.

Funkcja „SMART Energy” :
Pompa ciepła pobiera energię dostępną w powietrzu i
oddaje ją do wody poprzez wymianę cieplną wokół
zbiornika. Sprawność pompy ciepła zwiększa się zatem w
przypadku wystąpienia parametrów ułatwiających wymianę
ciepła, tj. kiedy powietrze jest ciepłe, a woda w zasobniku
zimna. Nasze urządzenie oblicza stale jaka ilość energii jest
najbardziej ekonomiczna, w zależności od występującej w
określonym momencie temperatury powietrza i
temperatury wody. Na tej podstawie funkcja „SMART
Energy” może podjąć decyzję o rozpoczęciu podgrzewania
za pomocą pompy ciepła i ostatecznym podniesieniu
temperatury o kilka ostatnich stopni za pomocą
rezerwowego kotła.

-5         0          5         10       15       20        25       30        35     40    43

62

T°woda

T°air

Priorytet
pompy
ciepła

Pompa ciepła
zoptymalizowar

Kocioł
grzewczy

zoptymalizow

Priorytet
kocioł

grzewczy
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4. Tryby działania.

AUTO : Zadana temperatura jest automatycznie ustalana w zakresie od 50 do 62°C w zależności od profilu
zużycia w ciągu poprzednich dni. Podgrzewacz preferencyjnie wykorzystuje do pracy pompę ciepła.
Rezerwowa grzałka elektryczna może być włączana automatycznie jako wspomaganie.
MANUALNY – ECO Nieaktywny : Zadana temperatura jest ustalana przez użytkownika w zakresie od 50 do
62°C. Podgrzewacz preferencyjnie wykorzystuje do pracy pompę ciepła. Aby zagwarantować odpowiednią
ilość ciepłej wody, rezerwowa grzałka elektryczna jest uruchamiana automatycznie.
MANUALNY – ECO Aktywny : Zadana temperatura jest ustalana przez użytkownika w zakresie od 50 do 55°C.
Podgrzewacz wykorzystuje do pracy pompę ciepła wyłącznie pompę ciepła w celu zwiększenia oszczędności.
Rezerwowa grzałka elektryczna może się włączać tylko, jeżeli temperatura powietrza jest poza zakresem roboczym.

4.1 Tryby w instalacji typu „Tylko termodynamika”:

4.2 Tryby w instalacji typu «Dodatkowy kocioł » :

Podgrzewacz wody działa wyłącznie poza okresami pracy instalacji solarnej (po odebraniu sygnału z instalacji
solarnej). W okresach pracy instalacji solarnej woda jest podgrzewana za pośrednictwem wymiennika
wewnętrznego, a pompa ciepła i rezerwowa grzałka elektryczna są wyłączone.
MANUALNY – ECO Nieaktywny : Zadana temperatura jest ustalana przez użytkownika w zakresie od 50 do
62°C. Podgrzewacz preferencyjnie wykorzystuje do pracy pompę ciepła. Aby zagwarantować odpowiednią
ilość ciepłej wody, rezerwowa grzałka elektryczna jest uruchamiana automatycznie.
MANUALNY – ECO Aktywny : Zadana temperatura jest ustalana przez użytkownika w zakresie od 50 do 55°C.
Podgrzewacz wykorzystuje do pracy pompę ciepła wyłącznie pompę ciepła w celu zwiększenia oszczędności.
Rezerwowa grzałka elektryczna może się włączać tylko, jeżeli temperatura powietrza jest poza zakresem roboczym.

4.3 Tryby w instalacji typu « Dodatkowy system solarny » :

Kiedy parametr „Prąd dodatkowy” jest wyłączony, grzałka nie będzie się włączać nigdy

Ponadto funkcję „SMART Energy” można zaprogramować z 4 różnymi poziomami priorytetów :
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Rezerwowe źródło energii będzie się włączać tylko na końcu podgrzewania tylko przy bardzo niskich temperaturach powietrza (< 7°C)

Rezerwowe źródło energii będzie się włączać tylko na końcu podgrzewania, wcześniej lub później, w zależności od temperatury powietrza

Pompa ciepła włącza się na początku podgrzewania, wcześniej lub później, w zależności od temperatury powietrza

Pompa ciepła włącza się na początku podgrzewania i przy temperaturze powietrza > 10°C.
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Przeglądy, konserwacja i usuwanie usterek

Jeżeli tryb nieobecności nie może zostać włączony lub zasilanie urządzenia ma zostać wyłączone, konieczne
jest opróżnienie podgrzewacza wody. Postępować w następujący sposób :

1. Porady dla użytkownika.

Przed otwarciem osłon należy wyłączyć zasilanie urządzenia.

Przeglądy Gwarancja

Wyłączyć zasilanie elektryczne
ogrzewacza.

otworzyć kurek wody ciepłej.

zamknąć kurek wody zimnej zespołu
zaworu bezpieczeństwa.

przesterować zawór bezpieczeństwa
w położenie opróżniania.

❶

❸

❷

❹

Aby utrzymać wydajność podgrzewacza wody, zalecane jest wykonywanie regularnych przeglądów.

2. Przeglądy.

Przeglądy wykonywane przez UŻYTKOWNIKA :

Co ? Kiedy ? W jaki sposób ?

Urządzenie ochronne 1 lub 2 razy w miesiącu Uruchomić zawór bezpieczeństwa.
Sprawdzić, czy woda wypływa prawidłowo.

Stan ogólny 1 razy w miesiącu Sprawdzić stan ogólny urządzenia: brak kodów usterek, 
brak nieszczelności przyłączy itp.

Przeglądy wykonywane przez PRACOWNIKA SERWISU:

Co ? Kiedy ? W jaki sposób ?

Kanały powietrza 1 raz w roku Sprawdzić, czy podgrzewacz jest podłączony do kanałów.
Sprawdzić, czy kanały są prawidłowo zamontowane i nie są
zgniecione.

Odpływ skroplin 1 raz w roku Sprawdzić czystość rury odprowadzania skroplin

Złącza elektryczne 1 raz w roku Sprawdzić, czy w okablowaniu wewnętrznym i zewnętrznym
nie poluzował się żaden przewód i czy wszystkie złącza są
prawidłowo podłączone.

Rezerwowa grzałka
elektryczna

1 raz w roku Sprawdzić prawidłowe działanie rezerwowej grzałki
elektrycznej poprzez pomiar mocy.

Obecność kamienia
kotłowego

Co 2 lata Jeżeli woda zasilająca podgrzewacz powoduje wytrącanie się
kamienia kotłowego, usunąć go.



Aby uzyskać dostęp do komory
pompy ciepła:

Wykręcić 4 wkręty osłony
przedniej,

Przechylić osłonę do przodu.
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Zabrania się manipulowania śrubą regulacyjną zaworu rozprężnego przez osobę nieuprawnioną.
Wszelkie regulacje tego zaworu bez zgody producenta mogą spowodować utratę gwarancji na ten
produkt.
W ogólności nie zaleca się regulowania zaworu rozprężnego przed wyczerpaniem wszelkich innych
metod naprawy.

Co Kiedy W jaki sposób

Wymiana ciepła w pompie
ciepła

Co 2 lata* Sprawdzić prawidłową wymianę ciepła w pompie ciepła.

Elementy pompy ciepła Co 2 lata* Sprawdzić prawidłowe działanie wentylatora przy obu
prędkościach i zaworu ciepłego gazu.

Parownik Co 2 lata* Wyczyścić parownik używając nylonowego pędzla i produktów
niezawierającychsubstancjiściernychaniżrących.

Czynnik chłodniczy Co 5 lata* Sprawdzić ilość czynnika chłodniczego w układzie.

Przeglądy wykonywane przez PRACOWNIKA SERWISU AUTORYZOWANEGO:

3. Otwieranie urządzenia na potrzeby konserwacji.

❶

❷

❶ ❷

* W przypadku otoczenia zapylonego zwiększyć częstotliwość przeglądów.

Aby uzyskać dostęp do komory regulacji:
Odczepić i wyjąć zaślepkę dolną kolumny,
Wykręcić 2 wkręty mocujące po obu stronach kolumny,
Aby uwolnić pulpit, przesunąć kolumnę o kilka centymetrów w dół,
Nacisnąć na środku kolumny, aby ją otworzyć i odczepić szyny prowadzące.

❶
❷
❸
❹

❶ ❸❷ ❹
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W przypadku nieprawidłowości, braku podgrzewania lub wydzielania pary podczas otwierania kranu, wyłączyć
zasilanie elektryczne i wezwać instalatora.

4. Diagnostyka usterek.

Kod błędu Przyczyna Konsekwencje Sposób postępowania

03
Uszkodzony czujnik
temperatury wody
(rurka pomiarowa)

Grzanie (wody) 
niemożliwe

Sprawdzić podłączenia lub wymienić wiązkę
czujnika (ozn. A1)

07

Brak wody w 
zasobniku lub

otwarte połączenie
ACI

Brak podgrzewania
Napełnić zasobnik wodą.
Sprawdzić podłączenie (ozn. AC) okablowania,
przewodność wody.

09
Za gorąca c.w.u.

(> 80°C)

Ryzyko zadziałania
zabezpieczenia
mechanicznego

Brak grzania

Sprawdzić podłączenia i położenie czujnika
Sprawdzić, czy grzałka nie jest ciągle pod
napięciem
W razie potrzeby zazbroić bezpiecznik
mechaniczny i skontaktować się z
instalatorem

21
Uszkodzony czujnik 

temperatury na 
wlocie powietrza

Brak zasilania 
sprężarki

Grzanie grzałką 
elektryczną

Sprawdzić podłączenia lub wymienić wiązkę
czujnika (ozn. A4)

22
Uszkodzone czujniki

temperatury
parownika (górę)

Brak zasilania 
sprężarki

Grzanie grzałką 
elektryczną

Sprawdzić podłączenia lub wymienić wiązkę
czujnika (ozn. A4)
Sprawdzić poprawność działania wentylatora

23
Uszkodzone czujniki

temperatury
parownika (niższy)

Brak zasilania 
sprężarki

Grzanie grzałką 
elektryczną

Sprawdzić podłączenia lub wymienić wiązkę
czujnika (ozn. A4)
Sprawdzić poprawność działania wentylatora

25
Alarm presostatu 
(usterka wysokie 

ciśnienie)

Brak zasilania 
sprężarki

Grzanie grzałką 
elektryczną

Sprawdzić, czy temperatura powietrza nie
przekracza 43°C.
Wciśnięcie klawisza Tryb kasuje tę usterkę,
skontaktować się
z instalatorem.

Naprawa urządzenia może być wykonywana wyłącznie przez specjalistę.

4.1. Wyświetlanie kodów usterek.

Alarm można zawiesić lub zresetować naciskając przycisk OK.



Kod błędu Przyczyna Konsekwencje Sposób postępowania

27

Uszkodzony 
czujnik 

temperatury na 
wyjściu sprężarki

Brak zasilania 
sprężarki

Grzanie grzałką 
elektryczną

Sprawdzić podłączenia lub wymienić wiązkę
czujnika (ozn. A4)

Nieefektywne
topnienie

Nie prawidłowe
działanie

odszraniania

Brak zasilania 
sprężarki

Grzanie grzałką 
elektryczną

Sprawdzić działanie wentylatora
Wciśnięcie klawisza Tryb kasuje tę usterkę,
skontaktować się z instalatorem.

Nie właściwa 
temperatura 

pracy sprężarki

Temperatura 
sprężarki poza 
wartościami 
granicznymi

Brak zasilania 
sprężarki

Grzanie grzałką 
elektryczną

Sprawdzić podłączenia lub wymienić wiązkę
czujnika (ozn. A4)

Skontaktuj się z instalatorem

Niewłaściwa
praca pompy

Nie przerwana 
praca pompy 

ciepła przez okres 
ponad 24 h

Brak zasilania 
sprężarki

Grzanie grzałką 
elektryczną

Sprawdzić podłączenia lub wymienić wiązkę
czujnika (ozn. A4)

Skontaktuj się z instalatorem
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STWIERDZONA USTERKA MOŻLIWA PRZYCZYNA DIAGNOSTYKA I USUWANIE

Woda niewystarczająco ciepła. Ustawianie wartości zadanej
temperatury na zbyt niskim poziomie.

Częściowo uszkodzona grzałka lub jej
przewody.

Powrót zimnej wody w obwodzie c.w.u.

Podwyższyć wartość zadaną
temperatury. Patrz menu zadawanie
parametrów.

Sprawdzić oporność grzałki na złączu jej
wiązki, jak również stan samej wiązki.

Zamknąć kurek wody zimnej zespołu
zaworu bezpieczeństwa, Następnie
otworzyć kurek w położeniu wody
ciepłej. Odczekać 10 minut. Jeśli woda
wypływa, naprawić uszkodzone zawory
kurkowe i/lub upewnić się co do 
właściwego położenia zespołu zaworu
bezpieczeństwa (patrz paragraf
„Podłączenia hydrauliczne”).

4.2. Diagnostyka usterek do użytku upoważnionego serwisanta firmy Atlantic 



STWIERDZONA USTERKA MOŻLIWA PRZYCZYNA DIAGNOSTYKA I USUWANIE

Brak grzania

Brak ciepłej wody

Za krótki czas zasilania elektrycznego
ogrzewacza wody: bezpieczniki, 
okablowanie, itd....

Uszkodzona grzałka lub jej przewody.

Przerwa w obwodzie: przewody źle
podłączone lub uszkodzone.

Sprawdzić obecność napięcia na 
przewodach zasilających ogrzewacz.

Sprawdzić, czy jest napięcie na 
ogrzewaczu.

Sprawdzić wzrokowo połączenia
elektryczne.

Słaby przepływ wody w kurku ciepłej 
wody.

Uszkodzony lub zanieczyszczony zawór 
bezpieczeństwa.

Wymienić zespół zaworów 
bezpieczeństwa.

Ciągły wyciek wody przez zespół zaworu 
bezpieczeństwa, gdy woda nie jest 
podgrzewana.

Za duże ciśnienie w sieci. Upewnić się, że ciśnienie na wyjściu 
licznika wody nie przekracza 5 barów; w 
przeciwnym wypadku należy 
zainstalować reduktor cienienia 
nastawiony na 3 bary na wyjściu 
głównego rozdziału wody.

Nie działa grzałka elektryczna. Uszkodzony termostat elektryczny.

Uszkodzony element grzewczy.

Wymienić termostat.

Wymienić element grzewczy.
Przelewanie się skroplin. Nie wypoziomowany ogrzewacz wody.

Zatkany odpływ skroplin.

Sprawdzić prawidłowość 
wypoziomowania ogrzewacza wody.

Wyczyścić (patrz paragraf „konserwacja 
przez autoryzowany serwis Atlantic”).
Sprawdzić, czy na rurce 
odprowadzającej znajduje się syfon.

Zapach. Brak syfonu.

Brak wody w syfonie.

Zamontować syfon.

Napełnić syfon.
Wydostawanie się pary podczas czerpania. Wyłączyć zasilanie elektryczne i 

powiadomić serwis Atlantic.

Włączyć i wyłączyć zasilanie elektryczne 
ogrzewacza.

Uszkodzenie zdalnego sterowania 
radiowego lub problem z 
wyświetlaniem.

Zakłócenia w pracy zdalnego
sterowania radiowego związane
z zakłóceniami w sieci zasilającej.

Włączyć i wyłączyć zasilanie elektryczne 
ogrzewacza.

Pompa ciepła pracuje krótko, grzałka 
działa niemal w sposób ciągły.

Temperatura otaczającego powietrza 
poza tolerowanym zakresem pracy.

Znaczne zanieczyszczenie parownika.

Odczekać powrotu temperatury do 
poziomuz akceptowanego zakresu

Oczyścić parownik (patrz paragraf
„Konserwacja przez autoryzowany
serwis Atlantic").

Nie obraca się wentylator. Znaczne zanieczyszczenie wentylatora. Oczyścić wentylator.
Odgłos gotującej się wody. Ogrzewacz zanieczyszczony wapniem. Usunąć kamień kotłowy.
Programowanie godzinowe 
podgrzewacza wody nie działa.

Baterie pilota zużyły się lub wyjęto je. Należy wymienić baterie w pilocie i 
powtórzyć programowanie godzinowe.

Inne przypadki nieprawidłowej pracy. W przypadku innych rodzajów usterek
należy skontaktować się z serwisem
posprzedażnym.
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Gwarancja

Z gwarancji wyłącza się następujące usterki spowodowane przez :

• Nienormalne warunki środowiskowe:
• Różne uszkodzenia spowodowane wstrząsami lub upadkiem podczas transportu po opuszczeniu

zakładu producenta.
• Usytuowanie urządzenia w miejscu narażonym na działanie niskich temperatur lub niekorzystnych

warunków (środowisko zawilgocone, agresywne, lub źle przewietrzane).
• Stosowanie wody o stopniu agresywności określonym w przepisach DTU Plomberie 60-1 dodatek 4

ciepła woda (zawartość chlorków, siarczanów, wapnia, rezystywność i TAC).
• Ciśnienie wody przekraczające 5 barów.
• Zasilanie elektryczne o dużych przepięciach (sieć, wyładowania atmosferyczne...)
• Uszkodzenia wynikłe z nieustalonych przyczyn spowodowanych wyborem miejsca posadowienia

(miejsca trudno dostępne), a których można by uniknąć przez natychmiastową naprawę urządzenia.

• Instalacja nieodpowiadająca obowiązującym przepisom, normom i przepisom sztuki, a w szczególności:
• Brak, lub też nieprawidłowy montaż nowego zespołu zaworów bezpieczeństwa, zmiana jego

regulacji...
• Brak złączek (żeliwo, stal, izolacyjna) na przewodach rurowych podłączenia ciepłej wody mogące

być przyczyną korozji.
• Niepoprawne podłączenie elektryczne: nieprawidłowe uziemienie, za cienkie przewody,

podłączenie przewodami giętkimi (linkami) bez osłony (korytek) metalowych, nieprzestrzeganie
schematów podłączeń zalecanych przez Producenta.

• Włączenie nienapełnionego urządzenia pod napięcie (grzanie na sucho).
• Usytuowanie urządzenia niezgodne z wymaganiami niniejszej Instrukcji.
• Korozja zewnętrzna w wyniku braku szczelności połączeń rurowych.

• Nieprawidłowa konserwacja:
• Nadmierne osadzanie się kamienia kotłowego na elementach grzewczych oraz

zaworach/elementach bezpieczeństwa.
• Brak konserwacji zespołu zaworów bezpieczeństwa powodujący nadmierne ciśnienie.
• Brak czyszczenia parownika oraz odprowadzania skroplin.
• Zmiana wyposażenia oryginalnego, bez zgody Producenta, lub też stosowanie nieoryginalnych części

zamiennych.

1. Zakres zastosowania gwarancji.

Urządzenie przyczyną szkody powinno pozostać na swoim miejscu do dyspozycji rzeczoznawców, a
poszkodowany powinien poinformować swojego ubezpieczyciela.



2. Warunki gwarancji.
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Urządzenie winien zainstalować wykwalifikowany specjalista zgodnie ze sztuką instalatora, obowiązującymi normami w kraju
instalacji, jak również wskazaniami naszegoserwisu technicznego.

Urządzenieużywać zgodniez przeznaczeniemoraz regularniekonserwować.

Gwarancja obejmuje wymianę lub dostawę do naszego dystrybutora lub instalatora elementów uznanych za nasz serwis jako
uszkodzonez wyłączeniem kosztów robociznyoraztransportujak również wszelkich odszkodowań i przedłużeniagwarancji.

Gwarancja zaczynaobowiązywać oddatymontażu (przyjmujesię datę fakturyzainstalowania);
w przypadku braku dokumentu potwierdzającego ten stan, za datę rozpoczęcia gwarancji przyjmuje się datę produkcji podaną
natabliczce znamionowejplus6miesięcy.

Gwarancja na zamienne części lub ogrzewacz (na gwarancji) kończy się w tym samym terminie, co gwarancja wymienionej
części lubogrzewacza.

UWAGA: Producent nie ponosi odpowiedzialności za koszty lub uszkodzenia wynikłe z wadliwej instalacji (np. niskie
temperatury,zespół zaworów bezpieczeństwa nie podłączonydo odprowadzenia ścieków, brak pojemnika retencyjnego) lub też
utrudnionydostęp.

Postanowienia warunków niniejszej gwarancji nie wykluczają przywileju na korzyść kupującego, gwarancji prawnej w zakresie
ukrytych wad, mającej zastosowanie we wszystkich przypadkach zgodnie z warunkami artykułu 1641 i zgodnie z prawem
cywilnym.

W żadnym wypadku wymiana komponentu nie upoważnia do wymiany urządzenia.
Tak więc należy przystąpić do wymiany uszkodzonego elementu.

GWARANCJA :
Ogrzewacz wody (zbiornik, wymiennik, części elektryczne i elektroniczne): 5 lat.
Pompa ciepła: 2 lata
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1

Sonde de refoulement compresseur
Sonda di temperatura uscita compressore
Temperatuursonde bij uitgang van compressor
Sonda de temperatura de saída do compressor 
Czujnik temperatury na wyjściu sprężarki

2

Sonde air entrant
Sonda ingresso aria
Sonde bij luchtinlaat
Sonda entrada ar
Czujnik na wlocie powietrza

3

Sonde évaporateur haut
Sonda evaporatore top
Sonde verdamper top
Sonda evaporador para cima
Czujnik parownik górę

4

Sonde évaporateur bas
Sonda evaporatore basso
Sonde verdamper laag
Sonda evaporador para baixa
Czujnik parownik dół

5

Evaporateur
Evaporatore
Verdamper
Evaporador
Parownik

6

Ventilateur
Ventilatore
Ventilator
Ventilador
Wentylator

7

Condensateur démarrage ventilateur
Condensatore avvio ventilatore
Condensator bij gebruik van ventilator
Condensador de marcha ventilador
Kondensator roboczy wentylatora

8

Condensateur petite vitesse ventilateur
Condensatore piccolo velocità ventilator
Condensator van ventilator lage snelheid
Condensador de pequeno velocidade
Kondensator małej prędkości wentylatora

17

Controleur
Gruppo di comando
Afstandsbediening
Controle
Programator

18

Carte de régulation
Sheda di regolazione
Regelkaart
Placa de regulação
Sterowanie

19

Bornier de connexion client
Morsettiera di comunicazione cliente
Geheel klemmenbord
Barra de terminais de ligação do cliente
Listwa zaciskowa podłączeń klienta

20

Câble d’alimentation permanente
Cavo di alimentazione permanente
Permanente voedingskabel
Cabo de alimentação permanente
Podłączenie zasilania elektrycznego

Non fournis :
Non in dotazione :
Niet geleverd :
Não incluído :
Nie dostarczone :

21

Câble de connexion PV / Smart Grid / Solaire
Cavo di comunicazione PV / Smart Grid / Solare
Kabel communicatie PV / Smart Grid / Zonne
Cabo de ligação PV / Smart Grid / Solare
Przewód podłączeniowy kotła PV / solaru

22

Câble de connexion chaudière
Cavo di comunicazione caldaia
Kabel ketel
Cabo de ligação à caldeira
Przewód podłączeniowy kotła

9

Connexions compresseur
Collegamento del compressore
Verbindingen compressor
Conexão do compressor
Sprężarka łącznik

10

Protection thermique compresseur
Protezione termico del compressore
Compressor thermische beveiliging
Proteção termal do compressor
Podłączenie sprężarki

11

Pressostat
Pressostato
Pressostaat
Pressostato alta pressão
Pressostat wysokiego ciśnienia

12

Condensateur démarrage compresseur
Condensatore avvio compressore
Condensator bij gebruik van compressor
Condensador de marcha compressor
Kondensator roboczy sprężarki

13

Bobine vanne gaz chauds
Gruppo valvola gas caldi
Geheel klep hete gassen
Bobina conjunto válvula gases quentes
Uzwojenie gaz gorący

14

Corps de chauffe
Elemento riscaldante
Warmteweerstand
Manga aquecedor
Grzałka nurkowa

15

Sonde eau doigt de gant
Sonda dell’acqua
Sonde bij water
Sonda água quente
Czujnik c.w.u.

16

Thermostat de sécurité
Termostato di sicurezza
Veiligheidsthermostaat
Termostato de segurança
Termostat bezpieczeństwa

SCHEMA ELECTRIQUE – SCHEMA ELETTRICO – ELEKTRISCH SCHEMA – ESQUEMA ELECTRICO – SCHEMAT ELEKTRYCZNY
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