
40 lat doświadczenia...



Pompa ciepła AIRKOMPAKT powstała 
w ramach projektu Badawczo-
Rozwojowego– "Opracowanie 

innowacyjnej pompy ciepła typu 
powietrze– woda z ekologicznym 

czynnikiem chłodniczym", który był 
realizowany we współpracy z AGH 

w Krakowie. 





By Age

Zmiany na rynku pomp ciepła

By Location By Lifestyle



Zmiany na rynku pomp ciepła



Dlaczego 
pompa ciepła?

AIRKOMPAKT



PROPAN R290- czynnik chłodniczy

Regulacje 
prawne zmierzają 

do wyeliminowania
czy też ograniczenia

występowania czynników 
chłodniczych o wysokim 

GWP

GWP - Global 
Warming Potential

Potencjał
tworzenia

efektu
cieplarnianego

ODP – Ozone 
Depletion 
Potential 
Potencjał

niszczenia warstwy
ozonowej

•Do 2025 roku zostaną 
całkowicie wycofane 

z rynku czynniki 
robocze HFC oraz 

wszystkie inne czynniki 
chłodnicze 

charakteryzujące się 
GWP>=750.

Zerowy potencjał ODP,
bardzo niski 

potencjał GWP = 3.



40 lat doświadczenia...

MONOBLOK



SPLIT

40 lat doświadczenia...



Sprężarki Copeland Scroll do pomp ciepła





























PAROWNIK

Duża powierzchnia wymiany 
ciepła

Duży rozstaw lamel- 3 mm 
dedykowany do pracy w klimacie 
środkowoeuropejskim, szczególnie 
Polski oraz klimatu górskiego

Konstrukcja urządzenia wpływa na 
mniejsze zużycie energii podczas 
odszraniania, proces ten wtedy 
przebiega dużo szybciej a czas 
pomiędzy cyklami odmrażania 
wynosi średnio 2,5 h.





PAROWNIK

Duża powierzchnia wymiany 
ciepła

Duży rozstaw lamel- 3 mm 
dedykowany do pracy w klimacie 
środkowoeuropejskim, szczególnie 
Polski oraz klimatu górskiego

Konstrukcja urządzenia wpływa na
mniejsze zużycie energii podczas
odszraniania, proces ten wtedy
przebiega dużo szybciej a czas
pomiędzy cyklami odmrażania
wynosi średnio 2,5 h.



40 lat doświadczenia...

Skraplacz płytowy szwedzkiej
firmy SWEP

Dobrany w standardzie do 
pracy w trybie chłodzenia

Pompa standardowo posiada
algorytm, który pozwala jej
pracować jako klimatyzator



Stabilna praca układu 

chłodniczemu dzięki 

stabilnemu parametrowi 

przegrzania

Zawór rozprężny – na potrzeby 

pracy rewersyjnej,  utrzymuje 

maksymalną wydajność pompy 

w zmiennych warunkach 

klimatycznych



WYMIENNIK 
REGENERACYJNY
Z FUNKCJĄ 
SEPARATORA 
CIECZY

podnosi COP i moc pompy ciepła

zabezpiecza sprężarkę przed ciekłym 
czynnikiem i pozwala na przełączanie
"w biegu" pompy z pracy
na odmrażanie i z powrotem



Schemat działania pompy ciepła



Wentylator
Bioniczna, cicha łopatka do 
uniwersalnych zastosowań. Wzorując
się na naturze imitującej "sowie pióra" 
w celu obniżenia hałasu łopatka
została wyposażone w łagodnie
pofalowaną tylną krawędź.

Optymalny współczynnik sprawności
obniża koszty eksploatacji, 
minimalizując hałas



AUTOMATYKA 
STERUJĄCA SOFT START w wyposażeniu 

standardowym pełni funkcję 
łągodnego rozruchu i nie obciąża 
sieci elektycznej w domu

zabezpieczenie sprężarki przed 
przegrzaniem uzwojenia przy 
częstych startach.



CZUJNIK 
KOLEJNOŚCI  
I ZANIKU FAZ

Zabezpieczenie silników
elektrycznych zasilanych z sieci
trójfazowej w przypadku:
• zaniku napięcia w co

najmniej jednej fazie
• asymetrii napięć między fazami

uszkodzenia styków stycznika
załączającego



Pompa obiegowa PWM

• Pompa obiegowa ze zdalnym sterowaniem 

prędkością dzięki niskonapięciowemu 

sygnałowi PWM. 

• Dostosowana zarówno do ogrzewania jak 

również chłodzenia i pracy z wodą lodową.

• Odporna na skraplanie.



STEROWNIK ST 5305
Realizuje funkcje:
• Ogrzewanie po stałej temperaturze bufora
• Ogrzewanie według krzywej grzewczej,
• Harmonogram ogrzewania pracy
• Harmonogram regulacji temperatury zadanej

• Tryb pracy noc/dzień
• Odszranianie automatyczne
• Sterowanie dodatkowym źródłem ciepła
• Odczyt energii elektrycznej i cieplnej
• Aplikacja internetowa i mobilna na telefon

Tryby pracy: 
• Ogrzewanie
• CWU 
• Ogrzewanie plus CWU
• Chłodzenie 
• Chłodzenie plus CWU 

Zabezpieczenia: 
• Przetworniki wysokiego i niskiego ciśnienia
• Presostaty wysokiego i niskiego ciśnienia
• Zawór bezpieczeństwa w sprężarce
• Zawór bezpieczeństwa układu hydraulicznego
• Zabezpieczenia elektryczne sprężarki 
• Zabezpieczenie antymrozowe skraplacza
• Zabezpieczenie przed wysoką temperaturą 

zasilania, gazu sprężonego
• Zabezpieczenie przed niską temperaturą bufora, 

CWU, skraplacza. 



STEROWNIK ST 5305 – aplikacja internetowa



Stopniominuty
Temperatura zadana bufora 45°C

Stopniominuty grzałki 200

Punkt biwalentny -8°C

Temperatura odczytana bufora 42°C

Delta temperatury w buforze 3K

Czas po którym temp wzrosła o 1K 20 min 

Stopniominuty dla delty równej 3K 60

Temperatura odczytana bufora 43°C

Delta temperatury w buforze 2K

Czas pracy pompy ciepła 40 min 

Stopniominuty dla delty równej 2K 80

Temperatura odczytana bufora 44°C

Delta temperatury w buforze 1K

Czas pracy pompy ciepła 50 min

Stopniominuty dla delty równej 1K 50

Temperatura odczytana bufora 45°C

Stopniominuty 190

Temperatura zadana bufora 45°C

Stopniominuty grzałki 200

Temperatura odczytana bufora 41°C

Punkt biwalentny -8°C

Czas pracy pompy ciepła 60 min 

Delta temperatury w buforze 4K

Czas załączenia dodatkowego źródła 50 min



PRZYSZŁOŚĆ POMP CIEPŁA
KOŁTON- EFEKTYWNE OGRZEWANIE

POMPY 
INWERTEROWE

POMPY 
GRUNTOWE

.

CHILLERY KOMPAKTOWY 
OSPRZĘT GZ

.



Najlepsze podzespoły dostępne 
na rynku



MONTAŻ POMPY 

CIEPŁA

I. Obliczenie zapotrzebowania 
cieplnego domu

II. Dobór pompy ciepła

III. Lokalizacja pompy ciepła

IV. Prawidłowe podłączenie pompy oraz 
wykonanie instalacji – schematy 
podłączenia

V. Po uruchomieniu…

VI. Pompa ciepła – błędy projektowe, 
montażowe i eksploatacyjne

VII. Gwarancja- warunki

VIII.Realizacje



DOBÓR POMPY CIEPŁA

Zapotrzebowanie na moc
grzewczą budynku Qgrz
znajduje się w projekcie
budynku lub w audycie
energetycznym .

Jeśli brak danych można oszacować:
Qo = k0 × Af

k0 –współczynnik zapotrzebowania [W/m²];
Af – powierzchnia ogrzewana gdzie k0 przyjmuje
wartość:
•stare budynki bez ocieplenia >80
•budynki stare lub nowe słabo ocieplone (5cm) 
60 – 70
• budynki stare lub nowe średnio ocieplone (10cm) 
45 – 55
•budynki stare lub nowe dobrze ocieplone (>20cm) 
35 – 45



DOBÓR ZE WZGLĘDU NA STAN BUDYNKU

•Budynek nowy •Budynek istniejący



DOBÓR POMPY CIEPŁA

Punkt biwalentny-
temperatura, poniżej 
której moc pompy 
ciepła jest niższa od 
zapotrzebowania na 
moc grzewczą 
budynku. 

W Polsce przyjmuje 
się ją od na poziomie 
-7 : -9 °C.
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DOBÓR POMPY CIEPŁA





Lokalizacja pompy ciepła
• Pompę ciepła należy ustawić na odpowiednio przygotowanym postumencie betonowym (lub wykonanym ze stali

zabezpieczonej przed korozją) o wymiarach zgodnymi z poniższymi wytycznymi. Minimalna wysokość posadowienia pompy
ciepła nad poziomem gruntu wynosi 500mm od dolnej krawędzi wentylatora. Pod pompą należy wykonać odwodnienie
zagłębione poniżej strefy przemarzania w celu odprowadzenia kondensatu wytwarzanego podczas pracy urządzenia . W 
wyjątkowych przypadkach można zastosować drenaż w postaci kamieni i żwirku pod pompą ciepła

• Nie należy ustawiać pompy na trawniku lub innej powierzchni niestałej.

• Nad pompą ciepła należy pozostawić co najmniej 1000 mm wolnej przestrzeni. Wolna przestrzeń pomiędzy pompą ciepła i 
ścianą budynku powinna wynosić co najmniej 500 mm, z przodu pompy 1000 mm. Pompa musi być zamontowana w taki 
sposób aby góra pompy ciepła nie była wyżej niż 2500 mm nad powierzchnią gruntu. Niezachowanie wymaganej wolnej 
przestrzeni powoduje utrudniony dostęp przy pracach serwisowych oraz utratę gwarancji. 







PODŁĄCZENIE HYDRAULICZNE

Instalacja grzewcza budynku z zamontowaną pompą 
ciepła „Kołton” bezwzględnie powinna być wyposażona w 
bufor ciepła. 
Bufor ciepła stabilizuje cykle pracy sprężarki w pompie ciepła 
oraz jest zładem ciepła niezbędnego w celu odszraniania
parownika pompy ciepła. Minimalna pojemność bufora ciepła 
wskazana w tabeli zapewnia minimalny czas pracy sprężarki 
pompy ciepła wynoszący 10 minut (przy temperaturze 
powietrza zewnętrznego 7°C oraz bez rozbioru ciepła w 
budynku).

Zasobnik ciepłej wody użytkowej
Należy stosować zasobniki cwu dedykowane do pomp 
ciepła, charakteryzujące się zwiększoną powierzchnią 
wymiany ciepła. 
Wymogiem poprawnej pracy pompy ciepła jest 
odpowiednia powierzchnia wymiany ciepła wężownicy w 
wymienniku cwu. Minimalna powierzchnia wężownicy 
znajduje się w tabeli. 

Model pompy 

ciepła

Minimalna pojemność 

bufora ciepła [l]

Airkompakt p0714

Airkompakt p0916

200

250

Airkompakt p1118 300

Airkompakt p1522 400

Airkompakt p1926 500

Model pompy ciepła Minimalna powierzchnia 

wymiany [m2]

Airkompakt p0714

Airkompakt p0916

2,0

2,4

Airkompakt p1118 3,4

Airkompakt p1522 4,2

Airkompakt p1926 5



PODŁĄCZENIE HYDRAULICZNE

• Średnica rur

Należy stosować odpowiednie średnice wewnętrzne rur aby 
zachować odpowiedni przepływ. Zastosowanie mniejszych 
średnich rur może skutkować awarią pompy ciepła. 

• Wymienniki ciepła

Podłączenie pompy ciepła z instalacją górnego źródła 
można zrealizować poprzez zastosowanie wymienników 
ciepła. Powierzchnia wymiany ciepła wymiennika nie 
powinna być mniejsza niż podane wartości w tabeli poniżej. 
Pompa obiegowa zastosowana po stronie bufora powinna 
mieć podobną wydajność jak pompa obiegowa dołączona 
do pompy ciepła. Wymagany przepływ po stronie bufora 
nie może być mniejszy jak wartości podane w tabeli 
poniżej.  W razie wątpliwości firma PPHU KOŁTON S.C. 
oferuje pomoc w doborze wymiennika. 

Typ 

pompy

ciepła

Minimalna 

średnica 

wewnętrzna rur 

zasilania i 

powrotu GZ 

[mm]

Zalecana 

średnica rur 

stalowych do 

zaprasowania

Zalecana 

średnica rur 

polipropyleno

wych

Wymagany 

przepływ po 

stronie górnego 

źródła ciepła 

[m3/h]

P0714

P0916

21

23

35x1,5

35x1,5

32x4.4

32x4.4

1,2

1,5

P1118 26 35x1,5 40x5.5 1,9

P1522 30 42x1,5 40x5.5 2,5

P1926 34 42x1,5 50x6.9 3,2

Typ pompy ciepła Minimalna 

powierzchnia 

wymiany ciepła [m2]

Wymagany przepływ 

po stronie górnego 

źródła ciepła [m3/h]

P0714

P0916

2,0

2,0

1,2

1,5

P1118 2,3 1,9

P1522 3,0 2,5

P1926 3,3 3,2



Podłączenie hydrauliczne



• Przyłącze powinno być wyposażone w zawory odcinające i w śrubunki. W 

instalację górnego źródła powinna być wbudowana pompa obiegowa, grupa 

bezpieczeństwa.

• Aby spełnić wymagania gwarancyjne oraz zapewnić długotrwałą eksploatację 

pompy ciepła niezbędne jest zastosowanie filtra siatkowego wielkości oczek 

0,6mm na powrocie do pompy ciepła przed pompą obiegową (patrząc w 

kierunku przepływu wody). Średnica filtra powinna być odpowiednia do 

zastosowanych średnic rur. 

• Uwaga! W przypadku montażu pompy ciepła do istniejącej instalacji 

grzewczej (starszej niż 5 lat) przed montażem pompy ciepła należy 

bezwzględnie dokonać kilkukrotnego płukania instalacji wodą bieżącą. W 

takim przypadku zamiast filtra siatkowego należy zainstalować 

filtroodmulnik (dla Airkompakt p1118 oraz Airkompakt p1522 minimum 

DN25, dla p1926 minimum DN32).

• Przyłącze hydrauliczne znajduje się na tylnej części urządzenia, średnica 

przyłącza wynosi DN32 (5/4”) – Zasilanie- góra, powrót- dół,

• Minimalna średnica wewnętrzna  przewodów zasilających i powrotnych dla 

pompy ciepła umieszczone są w tabeli powyżej.

• Przewody wodne powinny być dobrze zaizolowane i przeprowadzone przez 

ścianę budynku zgodnie z przepisami budowlanymi,

• Zaleca się zastosowanie na odcinku od obudowy PC do budynku rur 

elastycznych np. karbowanych INOX o średnicach j.w. co zmniejsza 

przenoszenie drgań i ma znaczenie antywibracyjne. 

• Ważne! Wyprowadzone króćce przy podłączaniu należy przytrzymać za 

pomocą odpowiedniego klucza, tak aby nie uszkodzić wewnętrznych części 

pompy ciepła,

• Przed podłączeniem pompy od strony grzewczej system powinien zostać  

przepłukany, w celu usunięcia zanieczyszczeń, resztek materiałów itp.

• Po wykonaniu instalacji należy system napełnić, odpowietrzyć i sprawdzić pod 

względem nieszczelności,

• Instalacja hydrauliczna z pompą ciepła powinna posiadać odpowietrznik w 

najwyższym punkcie, którym należy odpowietrzyć układ przed pierwszym 

uruchomieniem oraz po każdym spuszczeniu wody lub innego płynu np. 

niezamarzającego z układu. 

• Woda do napełniania systemu powinna posiadać jakość wody pitnej, być 

klarowna bez osadów. Dopuszcza się również stosowanie płynów propylenowych 

niezamarzających o stężeniu max 40% np. glikol propylenowy do -35°C,



• Pompę obiegową dostarczoną wraz z urządzeniem zależy montować na powrocie  wody 

grzewczej do pompy ciepła, wraz z niezbędną armaturą, w tym zawory odcinające 

kulowe oraz filtr zamontowany na ssaniu przed pompą obiegową. 

• Dostarczony zawór przełączający należy montować na zasilaniu wody grzewczej. Zawór 

przełącza się pomiędzy buforem CO a zasobnikiem CWU. Zawór montujemy zgodnie z 

instrukcją załączoną do urządzenia. Przyłącze AB- zasilanie z pompy ciepła, przyłącze 

A- zasobnik CWU, przyłącze B- bufor CO. 

• Ważne! W przypadku zastosowania dodatkowego wymiennika ciepła pomiędzy PC   a 

instalacją bufora, należy po stronie wtórnej wymiennika (od strony bufora) zamontować co 

najmniej taką samą pompę obiegową lub inną o podobnych parametrach, co po stronie 

pierwotnej wymiennika (od strony pompy ciepła). Równocześnie należy zamontować od 

strony pierwotnej tj. między PC a wymiennikiem, naczynie przeponowe, manometr itd. w 

taki sposób, aby zabezpieczyć system przed nadmiernym ciśnieniem.



Podłączenie elektryczne

Do urządzenia należy doprowadzić następuje przewody:

▪ Przewód 5x2,5mm2 (Airkompakt P0714, P0916) – linkę; 

▪ Przewód 5x4mm2 (Airkompakt P1118 Airkompakt P1522) 

– linkę; 

▪ Przewód 5x6 mm2 (Airkompakt P1926) – linkę;

▪ Przewód 7x1 mm2 – dostarczony z urządzeniem;

▪ Przewód 8x0,75 mm2 – dostarczony z urządzeniem ;

▪ Przewód sygnałowy „skrętkę” – 2 sztuki – dostarczane z 

urządzeniem





Typ pompy 

ciepła

Wymagane 

zabezpieczenie 

Q1 w budynku 

typu C [A]

Wymagany przekrój

żył przewodu

zasilającego PC

[mm2]

P0714

P0916

16

16

2,5

2,5

P1118 20 4

P1522 20 4

P1926 25 6

Wszelkie prace elektryczne należy przeprowadzić przez osobę wykwalifikowaną oraz posiadającą niezbędne uprawnienia.

Podłączenie elektryczne 

• Przewód  zasilający urządzenie powinien być pięciożyłowy w podwójnej izolacji. Należy stosować 

przekroje przewodów jak w tabeli,

• Pompa ciepła musi mieć osobny wyłącznik nadprądowy w budynku. Wymagane zabezpieczenia dla 

poszczególnych pomp znajdują się w tabeli, 

• Przewody elektryczne prowadzone do pompy ciepła oraz z niej należy umieścić w rurze osłonowej tzw. 

peszlu elektroinstalacyjnym. Przewody sygnałowe i niskonapięciowe należy prowadzić oddzielnie od 

kabli zasilających (z napięciem 400V lub 230V). 

• Należy sprawdzić połączenia, napięcia główne i napięcia fazowe przed uruchomieniem urządzenia aby 

nie doszło do uszkodzenia m.in. elektroniki pompy ciepła .

• Pompę należy podpiąć do zasilania trójfazowego (400V). Przy podłączeniu zwrócić uwagę na 

kolejność faz (Czujnik kolejności i zaniku faz musi świecić na zielono). Jeżeli kolejność faz jest 

nieprawidłowa lub brakuje jednej lub więcej faz zasilających zostanie wyświetlony komunikat na 

wyświetlaczu pompy ciepła: Błąd czujnik kolejności i zaniku faz zasilania.  

• Agregat sprężarkowy zabezpieczony jest wyłącznikiem silnikowym, zabezpieczającym uzwojenie silnika 

sprężarki przed przegrzaniem. Wyłączenie agregatu przez wyłącznik silnikowy nie jest sygnalizowane 

przez sterownik pompy ciepła. Wyłącznik silnikowy należy załączyć manualnie po usunięciu przyczyny 

jego zadziałania.

• Pompa ciepła wyposażona jest fabrycznie w urządzenie pozwalające na tzw. „miękki start”  - „soft-start”.



Przewód zasilający 5x2,5/4/6mm2 podłączamy w następującej 

kolejności w pompie ciepła:

Złączka nr 1 - L1 – przewód brązowy 

Złączka nr 2 L2 – przewód czarny

Złączka nr 3 L3 – przewód szary 

Złączka nr 4 N – przewód niebieski – neutralny

Złączka  PE - Przewód żółto-zielony – ochronny 

• Przewód 7x1mm2 podłączamy zgodnie z następującą kolejnością:

• Złączka nr 5 - żyła nr 1 – sterowanie – grzałka CWU

• Złączka nr 6 - żyła nr 2 - sterowanie – dodatkowy styk bufora 2  - (grzałka 

bufora)

• Złączka nr 7 - żyła nr 3 – sterowanie – dodatkowy styk bufora 2 –

(dodatkowe źródło ciepła)

• Złączka nr 8 - żyła nr 4 – sterowanie – zawór bufor/CWU

• Złączka nr 9 - żyła nr 5 – sterowanie – pompa obiegowa (dodatkowa)  

• Złączka nr 10 - żyła nr 6 – sterowanie – neutralny 

• Złączka  PE - żyła PE – sterowanie - listwa przyłączeniowa PE w pompie 

ciepła 



Przewód 8x0,75 mm2 podłączamy zgodnie z następującą kolejnością. 
Złączka nr 11 - kolor czerwony – pomiar - sygnał PWM pompy GZ
Złączka nr 12 - kolor żółty – pomiar - GND PWM pompy GZ
Złączka nr 13 - kolor zielony – pomiar - czujnik temperatury CWU 
Złączka nr 14 - kolor brązowy – pomiar - czujnik temperatury CWU 
Złączka nr 15 - kolor szary – pomiar - czujnik temperatury bufora góra
Złączka nr 16 - kolor biały – pomiar - czujnik temperatury bufora góra 
Złączka nr 17 - kolor różowy – pomiar - czujnik temperatury bufora dół
Złączka nr 18 - kolor niebieski – pomiar - czujnik temperatury bufora dół
Złączka PE - ekran przewodu – pomiar – PE ekranu
Uwaga: W razie zmiany przewodu, podłączenie czujników pomiarowych wykonać 
zgodnie ze schematem elektrycznym

Przewód 4x0,5mm2 – „skrętka” podłączamy zgodnie z 
następującą kolejnością

Złączka  nr 19 - Wyświetlacz – brązowy
Złączka  nr 20 - Wyświetlacz - biały
Złączka  nr 21 - Wyświetlacz – zielony 
Złączka  nr 22 - Wyświetlacz – żółty
Złączka  PE - Wyświetlacz – PE ekranu

Przewód 4x0,5mm2 – „skrętka” podłączamy zgodnie z 
następującą kolejnością

Złączka  nr 23 – RS - Wifi brązowy
Złączka  nr 24 – RS - Wifi biały
Złączka  nr 25 – RS - Wifi zielony 
Złączka  nr 26 – RS - Wifi żółty
Złączka  PE – RS - Wifi PE ekranu

Uwaga: Proszę o dokładne sprawdzenie kolejności 
przewodów, gdyż niewłaściwa kolejność skutkuje 
uszkodzeniem wyświetlacza oraz modułu wifi







PROTOKÓŁ 
PIERWSZEGO 

URUCHOMIENIA 
POMPY CIEPŁA

Czynności wykonane
podczas

odbioru/rozruchu

TAK NIE

Napełnienie układu hydraulicznego, 

Sprawdzenie szczelności instalacji hydraulicznej,

Kontrola filtru obiegu hydraulicznego, 

Odpowietrzenie układu wodnego lub glikolowego, 

Kontrola poprawności działania pompy obiegowej/kierunku przepływu,

Sprawdzenie drożności odprowadzenia skroplin z tacy ociekowej i 

wprowadzenie kabla grzejnego do rury odprowadzającej,

Podłączenie zasilania elektrycznego, 

Podłączenie zasilania pompy obiegowej (zewnętrzne źródło zasilania , 

podłączenie sterowania PWM),

Podłączenie zasilania 3-drogowego zaworu przełączającego (podłączenie 

sterowania), 

Podłączenie dodatkowego źródła ciepła, 

Podłączenie ekranu dotykowego sterownika,

Podłączenie modułu internetowego, 

Podłączenie czujników bufora/zasobnika c.w.u., 

Sprawdzenie poprawności usytuowania urządzenia,



Czyszczenie - konserwacja 

Minimum raz w roku należy dokonać przeglądu pompy ciepła aby zwiększyć trwałość, bezpieczeństwo oraz sprawność urządzenia. Prace konserwacyjne powinny 

być przeprowadzane przez autoryzowany serwis pomp ciepła firmy „Kołton”, lub przez Autoryzowanego Instalatora.

Uwaga! Pompa ciepła zawiera ekologiczny czynnik chłodniczy R290 (propan). Po wyłączeniu zasilania pompy ciepła i zdjęciu obudowy, a przed przystąpieniem do 

prac naprawczych/konserwacji należy sprawdzić detektorem nieszczelności (dla czynnika R290), czy nie ma wycieku czynnika chłodniczego z układu.

Przy pracach konserwacyjnych należy wykonać następujące czynności: 

• Sprawdzić połączenia oraz urządzenia elektryczne,

• Sprawdzić stan izolacji przewodów znajdujących się w komorze sprężarki w pompie ciepła,

• Sprawdzić stan kabla grzejnego pod tacą parownika (o ile taki kabel jest zamontowany),

• Wyczyścić filtr siatkowy znajdujący się przed skraplaczem

• Usunąć zanieczyszczenia z tacy ociekowej oraz sprawdzić przepływ kondensatu do odpływu

• Usunąć zanieczyszczenia z wentylatora oraz z parownika (w tym celu nie używać twardych przedmiotów,

• Sprawdzić stan izolacji na rurze zasilającej i powrotnej oraz skraplaczu pompy ciepła,

• Czyszczenie parownika:

o Wyczyścić parownik (nie używać twardych przedmiotów mogących uszkodzić lamele lub żebra parownika!). Można użyć sprężonego powietrza, odkurzacza z 

miękką szczotką lub  myjki ciśnieniowej o płaskim strumieniu wody. Używając myjki należy uważać, aby nie pozaginać lamel parownika. 

o W przypadku dużego zanieczyszczenia parownika należy odkręcić wentylator i wymywać zanieczyszczenia od strony komory wentylatora.

o W przypadku nieschodzących zabrudzeń (tłuszcz, itp.) można użyć detergentów przeznaczonych do czyszczenia klimatyzacji.

Po zakończeniu prac serwisowych i konserwacyjnych należy złożyć obudowę i podłączyć zasilanie pompy ciepła.



Sprawdzenie ciśnienia w instalacji górnego 

źródła 
bar

Sprawdzenie urządzeń elektrycznych oraz stan 

izolacji przewodów elektrycznych
o sprawdzone

Dokręcić wszystkie śruby w urządzeniach 

elektrycznych w pompie ciepła
o sprawdzone

Sprawdzenie stanu kabla grzejnego pod tacą 

parownika (o ile taki kabel jest zamontowany),
o sprawdzone

Sprawdzenie działania zaworów 

bezpieczeństwa

System grzewczy o sprawdzone

Pompa ciepła o sprawdzone

Czyszczenie filtrów cząstek stałych
System grzewczy o sprawdzone

Pompa ciepła o sprawdzone

Czyszczenie zanieczyszczeń 

Wentylator o sprawdzone

Taca ociekowa o sprawdzone

Parownik o sprawdzone

Sprawdzenie przepływ kondensatu do odpływu o sprawdzone

Sprawdzenie izolacji rury zasilającej oraz 

powrotnej pompy ciepła  
o sprawdzone

Parametr Wartość odczytana

Temperatura zewnętrzna [°C]

Temperatura zasilania górnego źródła [°C]

Temperatura powrotu górnego źródła [°C]

Przepływ [l/h]

Ciśnienie odparowania [bar]

Temperatura odparowania [°C]

Ciśnienie skraplania [bar]

Temperatura skraplania [°C]

Temperatura ssania [°C]

Temperatura cieczy dochłodzonej [°C]

Przegrzanie [°C]

Moc grzewcza [kW]

Moc elektryczna [kW]

COP [-]

Parametry dolnego i górnego źródła ciepła 

Protokół przeglądu pompy ciepła po roku użytkowania



Pompa ciepła – błędy
projektowe, 

montażowe i
eksploatacyjne

•Niedowymiarowanie mocy pompy ciepła,
•Przewymiarowanie mocy pompy ciepła,
• Źle dobrany zasobnik c.w.u.
•Nieprawidłowe średnice rur zasilania i powrotu,
• Zapowietrzenie instalacji,
•Nieprawidłowo wykonana instalacja grzewcza,
•Nieszczelna instalacja,
• Złe usytuowanie zewnętrzne powietrznej pompy

ciepła,
•Niedostateczne odprowadzanie skroplin

powietrznej pompy ciepła,
• Hałasująca pompa ciepła,
• Brak okresowych kontroli i konserwacji



GWARANCJA
WARUNKIEM OBOWIAZYWANIA GWARANCJI 
JEST:
• Posiadanie ważnej Karty Gwarancyjnej wypeł-

nionej przez osoby do tego uprawnione oraz 
dowodu zakupu,  

• Wykonanie przez Autoryzowanego Serwisanta 
/ Instalatora płatnego pierwszego 
uruchomienia, oraz odesłanie przez 
Użytkownika do Gwaranta nie później niż w 
terminie 30 dni od daty wykonania 
„pierwszego uruchomienia”, Karty 
Gwarancyjnej wraz z Protokołem Pierwszego 
Uruchomienia zawartych w Karcie 
Gwarancyjnej,

• Wykonanie przez Autoryzowanego Serwisanta 
płatnego przeglądu gwarancyjnego przed 
upływem pierwszego roku eksploatacji 
urządzenia oraz odesłanie przez Użytkownika 
do Gwaranta w terminie 30 dni od daty 
wykonania usługi wypełnionego protokołu z 
przeglądu zawartego w Karcie Gwarancyjnej.

KARTA GWARANCYJNA WAŻNA JEST JEŚLI:

• Pierwszego uruchomienia dokonał Autoryzowany Serwisant / 
Instalator,

• Jest podpisana przez Użytkownika urządzenia podlegającego 
gwarancji,

• Nie znajdują się na niej żadne ślady zmian, poprawek, skreśleń itp.,
• Dołączono do niej dowód zakupu.



Typ: budynek jednorodzinny 
Lokalizacja: Jabłonka
Powierzchnia: 330 m2 
Rok budowy: -
Rodzaj instalacji: grzejnikowa
Koszt ogrzewania: Styczeń 2020-430zł, luty 2020-350 zł 
Sezon grzewczy 2019/2020 ok 2000 zł
Typ pompy: Airkompakt p1522



Typ: budynek jednorodzinny 
Lokalizacja: Jabłonka
Powierzchnia: 250 m2 
Rok budowy: -
Rodzaj instalacji: grzejnikowa
Koszt ogrzewania: Sezon grzewczy 2018/2019 – 3800zł
Typ pompy: Airkompakt p1522



.

Typ: budynek jednorodzinny 
Lokalizacja: Michałowice
Powierzchnia: 280 m2 
Rok budowy: 2000
Rodzaj instalacji: grzejnikowa
Koszt ogrzewania-węgiel: 4000zł
Koszt ogrzewania pompą ciepła: 3500 zł 
Typ pompy: Airkompakt p1522



Typ: budynek jednorodzinny 
Lokalizacja: Kraków
Powierzchnia: 180 m2 
Rok budowy: 2017
Rodzaj instalacji: podłogowa
Koszt ogrzewania-ekogroszek: 2500 zł 
Koszt ogrzewania-pompa ciepła: 1500 zł 
Typ pompy: Airkompakt p1522



.



.

Typ: budynek jednorodzinny 
Lokalizacja: Ząb
Powierzchnia: 220 m2 
Rok budowy: 2018
Rodzaj instalacji: ogrzewanie podłogowe
Koszt ogrzewania: brak danych
Typ pompy: Airkompakt p1522



.



.

Typ: budynek jednorodzinny 
Lokalizacja: Nowy Targ
Powierzchnia: 300 m2 
Rok budowy: 2018
Rodzaj instalacji: grzejnikowa
Koszt ogrzewania: 1500 zł – sezon grzewczy 4 ms, sezon letni 6 ms 
Typ pompy: Airkompakt p1522 



.

Typ: Domki pod wynajem
Lokalizacja: Zakopane
Powierzchnia: 150 m2 
Rok budowy: 2018
Rodzaj instalacji: ogrzewanie podłogowe + grzejniki
Koszt ogrzewania: 2000zł
Typ pompy: Airkompakt p1522 



.

Typ: Budynek mieszkalny-kamienica
Lokalizacja: Nowy Targ
Powierzchnia: 300 m2 
Rok budowy: -
Rodzaj instalacji: ogrzewanie grzejnikowe
Koszt ogrzewania: -
Typ pompy: Airkompakt p1522 



40 LAT DOŚWIADCZENIA


