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1. Informacje Ogólne  
 

Dziękujemy za zakup pompy ciepła ECOFOREST ecoAIR EVI. 

 

Ta instrukcja obsługi zawiera informacje o ogólnym działaniu pompy ciepła oraz jak korzystać z funkcji kontrolera. 

Użytkownik może tutaj znaleźć także informacje o tym jak postępować w przypadku nieprawidłowego działania pompy 

ciepła lub niektórych jej elementów bez ingerencji serwisu. 

Zęby uzyskać najlepsza wydajność waszej pompy ciepła rekomendujemy zęby przeczytać ta instrukcje obsługi 

uważnie zanim zaczniecie ja użytkować. Proszę zachować ta instrukcje na wypadek przyszłych problemów.  

Instrukcja poniżej zawiera rożnego rodzaju ostrzeżenia, na które powinniście państwo zwrócić szczególna uwagę. 
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▪ Wskazać sytuacje która może doprowadzić do zniszczenia materialnego albo urządzenia. Może to 
być również użyte do wskazania praktyk, które są rekomendowane bądź nie dla tego urządzenia. Notatka  

  

  

▪ Ostrzeżenie o potencjalnym niebezpieczeństwie, którego nie można uniknąć może doprowadzić do 
urazu bądź nawet śmierci. Znak też może tez ostrzegać przed innymi zagrożeniami. UWAGA!  

  

 

Pompy ciepła serii ecoAIR EVI zostały zaprojektowane do funkcjonowania pomiędzy systemem grzania a systemem 

chłodzenia, aby produkować ciepło na potrzeby (DHW) Domowej Wody Użytkowej, grzania basenów lub podobnych funkcji. 

Producent nie jest odpowiedzialny za wszelkie zniszczenia materiałowe bądź urazy osobiste spowodowane niepoprawnym 

użytkowaniem bądź zła instalacja urządzenia. Pompa ciepła musi być zainstalowana przez licencjonowanego instalatora zgodnie 

z lokalnymi wymogami oraz zgodnie z instrukcja instalacyjna.  

1.1. Względy bezpieczeństwa  
Szczegółowa instrukcja zawarta w tym rozdziale pokrywa istotne aspekty bezpieczeństwa I musi być ścisłe przestrzegana. 

  

▪ Instalacja I utrzymanie muszą być przeprowadzone przez autoryzowanego technika zgodnie z lokalnymi 

wymogami oraz zgodnie z instrukcja instalacyjna. UWAGA!  

▪ Niepoprawna instalacja bądź użytkowanie urządzenia może doprowadzić do porażenia prądem, zwarcia, 

wycieku czynnika roboczego, pożaru lub uszkodzenia ciała bądź urządzenia.  

▪ Trzymaj plastykowe worki opakowaniowe z dala od dzieci mogą one spowodować uduszenie się  

▪ To urządzenie nie powinno być użytkowane przez osoby z fizyczna, czuciowa bądź psychiczna dysfunkcja, 

przez dzieci I ludzi którzy nie maja żadnego doświadczenia i wiedzy. Chyba że są pod nadzorem I polerowni 

są przez osoby odpowiedzialne za ich bezpieczeństwo.  

▪ Gdy nieprawidłowa praca urządzenia zostanie zauważona należy się skontaktować z serwisem zęby u niknąc 

awarii urządzenia. 

▪ Nie wolno dotykać żadnych wewnętrznych elementów w trakcje bądź zaraz po odłączeniu pompy ciepła z 

użytkowania. Może to doprowadzić do poparzenia ciepłem bądź zimnem.  

 

Moduł zewnętrzny pompy ciepła zawiera substancje chłodząca R410A. Gaś ten nie jest niebezpieczny dla środowiska, nie zawiera 

związków chloru I nie przykłada się do rozkładu dziury ozonowej. W trakcie normalnego użytkowania pompy ciepła toksyczność tego 

gazu jest zerowa oraz nie ma ryzyka eksplozji. Jednak podstawowe środki zapobiegawcze powinny być zachowane, gdy nastąpi wyciek 

gazu. 

.  

▪  Gaz nie powinien być upuszczany do atmosfery (GWP = 1725). UWAGA!  

▪ Gaz powinien być odzyskiwany do specjalnego urządzenia w celu ponownego użycia I w zgodzie z 

obowiązującym prawem. 

▪ Nie wolno dotykać miejsca, z którego ucieka gaz może to spowodować miejscowe poparzenia zimnem. 

▪ Należy dobrze wentylować pomieszczenie z wyciekiem gazu. 

▪ Każdy kto miał kontakt z gazem w pomieszczeniu zamkniętym powinien natychmiastowo wyjść I oczyścić 

drogi oddechowe świeżym powietrzem.  

▪ Bezpośrednia styczność gazu z ogniem powoduje gazy toksyczne. Gaz ten może być zidentyfikowany szybko 

poprzez swój silny zapach. 
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1.2. Utrzymanie techniczne  

Pompy ciepła ecoAIR nie potrzebują specjalnego utrzymania po starcie. Kontroler monitoruje dużą liczbę parametrów I ostrzeże w 

razie niepoprawnego działania. Wystarczającym sposobem jest regularne sprawdzanie instalacji poprzez autoryzowanego technika. 

  

▪ Jeśli zauważono jakiekolwiek wycieki płynów z zewnętrznych bądź wewnętrznych modułów, natychmiast należy 

poinformować serwis w celu sprawdzenia instalacji. UWAGA!  

▪ Jeśli wyciek jest z układu wymiany ciepła (solanka) dodać należy ten sam produkt w innym przypadku pompa 

ciepła może ulec uszkodzeniu. 

▪ Wszelkie prace serwisowe musza być wykonane przez autoryzowanego technika. Niepoprawne użycie 

urządzenia może doprowadzić do urazów bądź zniszczenia samego urządzenia. 

▪ Nie wolno urządzenia szczególnie zewnętrznych modułów polewać woda lub innym czynnikiem w celu umycia 

go, może to spowodować porażenie prądem lub pożar. 

 

  

Doradzamy, aby regularnie sprawdzać ciśnienie w obiegu hydraulicznym. Odpowiednie ciśnienie w obiegu może być sprawdzone w 

Menu Informacyjnym. Ciśnienie w obiegu powinno być pomiędzy 0.7 a 2 bary. Jeśli ciśnienie spadnie poniżej minimum ustawionego 

przez serwisanta pompa ciepła automatycznie się wyłączy a alarm się pojawi na monitorze. Status natomiast zmieni się na 

EMERGENCY. 

Do czyszczenie zewnętrznych modułów nalży używać tylko suchych szmat bez żadnego środka czyszczącego. 

    

2. Opis Ogólny  

2.1. Opis typu  
Pompa ciepła ecoAIR EVI składa się z dwóch części. Jedna powinna być zainstalowana wewnątrz budynku (Interna module) druga na 

zewnątrz (Eterna module). Te moduły mogą być rożnie wyposażone w zależności od typu I przeznaczenia. 

 

E X X XX X  

HOUSING FREE  

K: Hydrokit  

E: Electrical panel  

EXTRAS  

00: Hydrokit HK  

R: 6kW monobloc  

P: 12kW monobloc  

Q: 22kW monobloc  

 

  

 

 

 

  

 

 

HOUSING   FREE   

COMPRESSOR   

COOLING   

A: Active   
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INVERTER  

I: Copeland EV2 5.5kW 1ph 12kW  

E: Copeland ZHW0152  

J: Copeland EV2 5.5kW 3ph  

  

Figure 2.2. Opis typu modułu zewnętrznego  

  

2.2. Podstawowe zasady działania 
.  

 

Zuzywana energia elektryczna  

 

Figure 2.3. Działanie powietrznej pompy ciepła w normalnych warunkach.  

Pompy ciepła ecoAIR EVI zawierają najbardziej zaawansowana technologie do ekonomicznej produkcji ciepła, chłodzenia powietrza oraz 

DHW dla twojego domu przy równoczesnym dbaniu o środowisko.  

 Technologia falownikowa 

Kompresor, wentylator I pompy cyrkulacyjne z technologia modulacji falownikowej mogą przerobić/zamienić energie termiczna, 

przepływ czy zewnętrzna temperaturę na każda potrzebna energie. Z drugiej strony cykl startowy jest znacząco zredukowany, aby 

wydłużyć żywot urządzenia. Wszystko to pozwala użytkownikowi na redukcje zużycia instalacji elektrycznej oraz osiągniecie 

optymalnej wydajności urządzenia przez cały rok.  

 

Zintegrowane pomocnicze urządzenie gorącej wody  

 

Technologia aktywnego chłodzenia poprzez odwrócony cykl  

Pompa ciepła odwraca cykl pracy latem by wytworzyć aktywne chłodzenie. W tym celu pompa ciepła transportuje ciepło z domu do 

powietrza na zewnątrz poprzez kompresor. Ta technologia może być użyta także do schłodzenia domu (klimatyzacja) w przypadku 

wysokich temperatur na zewnątrz. 

Kompleksowy projekt  

Pompy ciepła ecoAIR EVI zawierają większość elementów potrzebnych do instalacji grzanie/chłodzenie czy DHW. To upraszcza instalacje, 

redukuje koszty oraz miejsce. 

Inteligentne, wszechstronne I przyjazne użytkownikowi zarzadzanie  

  

Wolna energia pozyskana z zewnatrz   

75 %   

Energia 

supplied 
  

100 %   

25 %   
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 Bezpośrednie polaczenie do systemy grzania/chłodzenia poprzez system podłogowy, ścienne wymienniki ciepła lub grzejniki wodne.  

 Zdolność do kontroli do 3 różnych temperatur.  

 Bezpośrednia kontrola podgrzewania basenu.  

 Kontrola lub modulowanie zewnętrznych jednostek wspomagania.  

 Zawiera funkcje samodzielnego harmonogramu czasowego dla każdego trybu (grzanie, chłodzenie, DHW, basen) 

 Zawiera mierniki energii, które pokazują chwilowa oraz sezonowa wydajność energetyczna instalacji.  

 Zawiera zabezpieczenie przeciw zamarzaniu zbiornika DHW oraz systemu grzewczego.  

 Ciągły monitoring pracy instalacji oraz alarmowania w razie problemu.  

 Funkcja łatwego podglądu I kontroli poprzez aplikacje.  

   

3. Instrukcja obsługi kontrolera  
  

▪ Informacja zawarta poniżej odnosi się do aplikacji wypuszczonej w wersji po kwietniu 2018.  

   Późniejsze wersje mogą się lekko różnic zawartością  

NOTE  

▪ Ekran czy ekrany zawierają treści, które nie zostaną pokazane w zależności od modelu pompy ciepła oraz ustawień 

dokonanych przez serwisanta.  

▪ Jeśli poniższy ekran pojawi się w trakcje używania menu oznacza to ze ten element nie został aktywowany przez 

serwisanta.  

 

3.1. Panel kontrolny 
Hepane kontrolny pompy ciepła posiada ekran z 6 przyciskami jak ten pokazany na obrazku poniżej. Przyciski są używane do nawigacji 

w menu oraz do ustawiania parametrów.  

    

Figure 3.1. Panel kontrolny.  

  

Funkcje ogólne oraz działanie każdego z nich pokazane jest poniżej.  

    

Menu ALARMS jest dostępne z każdego miejsca aplikacji.  

  

  

Lista menu użytkownika jest dostępna z każdego miejsca aplikacji.  
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Użytkownik może wrócić do poprzedniego menu z każdego miejsca aplikacji.  

  

  

Pozwala użytkownikowi przejść przez listę menu.  

Pozwala użytkownikowi do przechodzenia z jednego widoku do drugiego w menu.  

Pozwala zmienić ustawienia parametrów zawartych w aplikacji.  

  

Używa się tego, aby z poziomu głównego menu dostać się do możliwości zmian temperatur wyjściowych dla grzania  

lub chłodzenia .   

  

Ten pozwala użytkownikowi na dostęp do wybranego menu.  

  Używa się tego, aby przejść z jednego ustawianego parametru do innego w ramach tej 

samej wyświetlanej strony. Pozwala na dostęp do INFORMATION menu bezpośrednio z 

głównego menu.  

3.2. Ekran główny  
Ekran główny aplikacji zawiera serie poł z informacjami na temat działania pompy ciepła.  

Figure 3.2.Opis Ekranu głównego  

 

 

 

 

 
 

 

3.3. Elementy aktywne 
To pole pokazuje główne element pompy ciepła, które są aktywne. Pasek postępu zużycia jest również pokazany dla sprężarki i 

modulowanych pomp cyrkulacyjnych.  

  

  

Stan pracy wentylatora (tylko dla ecoAIR EVI oraz neogeo B/C)  

  
   

Sprężarka w trybie rozruchu  

  

Miernik energii   

Tryb uzytkowania   

Status 

Aktywne elementy 

Tryb pracy   

data i czas   
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Stan pracy sprężarki 

  

    

Sprężarka w trybie zatrzymania  

  

    

Stan pracy pompy   

  

    

Jednostka grzejna aktywna  

  

    

 Jednostka chłodząca aktywna  

  

    

 Jednostka grzejna pomocnicza aktywna  

  

    

DHW pompa recyrkulacyjna aktywna  

    

  

 3.4.Tryb pracy  
To pole pokazuje ikonę, która wskazuje który tryb pracy jest aktywny. Kilka trybów pracy może być przeglądanych w tym samym 

czasie, w zależności od modelu pompy ciepła oraz konfiguracji dokonanej przez serwis techniczny.  

    

Tryb bezpośredniego grzania/tryb bezpośredniego chłodzenia  

Pompa ciepła przekazuje gorąca/zimna wodę bezpośrednio do system grzania/chłodzenia I reguluje zasilanie w 

odniesieniu do możliwości domu poboru mocy. Temperatura wyjściowa i przepływ są stale kontrolowane w celu 

optymalizowania wydajności instalacji.  

Te tryby są aktywowane, kiedy pompa ciepła odbiera sygnał zapotrzebowania na ciepło/zimno z wewnętrznego 

terminala zainstalowanego w domu (termostat, czujniki temperatury).   

Tryb buforowania ciepła/Tryb buforowania zimna  

Pompa ciepła przesyła gorąca/zimna wodę do magazynowego zbiornika buforowego gorącej bądź chłodzącego systemu. 

Temperatura wyjściowa i przepływ są stale kontrolowane w celu utrzymania stałej temperatury w zbiorniku 

magazynowym oraz optymalizowania wydajności instalacji.  

  Te tryby są aktywowane, kiedy temperatura w magazynowym zbiorniku buforowym jest niższa/wyższa od różnicy 

temperatur przy stracie systemu. 

DHW Tryb Domowej Wody Użytkowej  

 Pompa ciepła przesyła gorąca wodę by podnieść temperaturę zbiornika magazynowego aż do punktu ustalonego dla 

DHW przez odbiorcę tak szybko jak to możliwe. Ten tryb jest aktywny, kiedy temperatura w zbiorniku magazynowym dla DHW 

jest niższa od różnicy temperatur przy starcie systemu 

 

POOL Tryb basenu  

 Pompa ciepła przesyła gorąca wodę do basenowego wymiennika ciepła oraz reguluje zasilanie mocy. 

Temperatura wyjściowa i przepływ są stale kontrolowane w celu optymalizowania wydajności instalacji. Ten tryb jest 

aktywowany, gdy pompa ciepła odbiera sygnał na zapotrzebowanie ciepła dla basenu. 
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 Tryb zabezpieczenia przed LEGIONELLA 

Pompa ciepła podnosi temperaturę w zbiorniku magazynowym aż do temperatury ustawionej przez serwisanta dla 

zabezpieczenie przed Lionela. Ciepło jest produkowane początkowo przez sprężarkę, poprzedzone aktywowaniem 

pomocniczego systemu DHW, jeśli takowy jest w systemie aż do osiągniecie poprawnej temperatury.  

 Tryb ten jest aktywowany w zgodności z dostarczonym tygodniowym programem ochrony przed Lionela.  

  

▪ Aktywacja różnych trybów pracy może być uzależnione od harmonogramu pracy lub priorytetów serwisowych 

pompy ciepła (DHW, Grzanie, Chłodzenie, Basen).  

NOTE  

▪ Aktywacja trybu pracy GRZANIE bądź CHLODZENIE może być uzależnione od temperatur granicznych, które 

zatrzymują system.  

 

  

  

  

  

    

Poza Ikonami, które definiują tryby pracy następujące ikony także mogą wystąpić w systemie.  

  

  Działanie   

3.5. 

Program zarządzający  
Program zarządzający pompa ciepła decyduje który tryb pracy może być aktywowany.  

    

Program ZIMA  

  Pompa ciepła nie pozwala aktywować trybu CHŁODZENIA 

    

Program LATO  

 

  

Ta pokazuje termiczny przepływ Energy pomiędzy układami.  

Jeśli ikona świeci się stale to pokazuje normalna prace pompy ciepła. Jeśli 

ikonka miga to oznacza ze zabezpieczenie pompy ciepła jest aktywowane.  

  
  

  
  

  
  

STAND- 

BY  

Źródło energii  

Typ źródła energii (ziemia, woda, energia słoneczna) 

  

Odwrócenie cyklu  

Cykl produkcji Ciepło/Zimno. Tylko dla rewersyjnych pomp ciepła.  

  

Czekaj  

Procedura startowa sprężarki jest wstrzymana z powodu 15 minutowej przerwy pomiędzy startami. Minuty 

pozostające do startu sprężarki są pokazane tuz obok.  

  

Brak zadania. Pompa ciepła pozostaje w spoczynku, ponieważ nie ma zadania trybu pracy.  
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 Pompa ciepła nie pozwala aktywować trybu GRZANIA  

    

Program Mieszany  

  Pompa ciepła pozwala aktywować każdy dowolny tryb.  

    

AUTO program  

 Pompa ciepła automatycznie przełącza się pomiędzy trybem ZIMA/LATO w zależności od temperatury zewnętrznej. 

Temperatury i czas wymagane do włączenia ustawiane są przez użytkownika.  

  

Kontrola ZDALNA  

  ZIMA / LATO program jest załączany poprzez zewnętrzny sygnał.  

   

3.6.Status Pompy ciapa  
Te ikony wskazują dostępność pompy ciepła do obsługi różnych funkcji tego systemu  

    

ON status  

  Pompa ciepła jest gotowa do użycia wszystkich funkcji.  

    

ON + EVU status  

  Pompa ciapa jest włączona, ale sprężarka jest nieaktywowany poprzez EVU sygnał. Drugorzędne funkcje 

wyjściowe jak rozruch urządzenia, recyrkulacja DHW mogą być aktywowane 

  

ON + NIGHT SCHEDULE status  

 Pompa ciepła jest gotowa do użycia wszystkich funkcji, ale wydajność jest ograniczona przez nocny 

harmonogram pracy. 

  

OFF status from contro panel  

Pompa ciepła jest wyłączona poprzez panel frontowy kontrolera I dlatego nie można aktywować 

żadnych funkcji.  

  

OFF status due to time schedule or calendar  

Pompa ciepła jest wyłączona z powodu harmonogramu czasowego bądź kalendarzowego I żadne funkcje 

nie są dostępne.  

  

OFF status due to data bus signal  

 Pompa ciepła jest wyłączona z powodu sygnału zewnętrznego dla szyny danych I żadne funkcje nie są 

dostępne. 

  

OFF status duże to superwizor  

  W obiektach z kilkoma jednostkami pracującymi równolegle pompa ciepła jest wyłączona przez nadzorcę I 

dlatego nie można aktywować żadnych funkcji.  

  

EMERGENCY status from contro panel  
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 Pompa ciepła jest w statusie AWARYJNYM, aktywowanym z manualnie z panelu frontowego kontrolera. Sprężarka nie może 

wystartować, ale usługi mogą być dokonane poprzez jednostkę pomocnicza, jeśli w takowa układ jest wyposażony.  

  

EMERGENCY status due to active alarm  

  Pompa ciepła jest w statusie ALARMOWYM z powodu aktywnego alarmu. Sprężarka nie może wystartować, 

ale usługi mogą być dokonane poprzez jednostkę pomocnicza, jeśli w takowa układ jest wyposażony. 

  

EMERGENCY status due to repeated alarms  

  Pompa ciepła jest w statusie ALARMOWYM z powodu alarmu, który powtarza się bardzo szybko. Sprężarka nie 

może wystartować, ale usługi mogą być dokonane poprzez jednostkę pomocnicza, jeśli w takowa układ jest wyposażony.  

  

  

▪ Sygnał EVU jest używany w niektórych krajach przez firmy energetyczne do kontroli zużycia energii elektrycznej. 

Sygnał EVU zabezpiecza produkcje energii przez sprężarkę oraz urządzenia pomocnicze.   

   

 3.7.Lista MENU użytkownika  
Podążaj za instrukcja poniżej aby przeglądać różne menu użytkownika. Każde menu posiada serie obrazów które mogą zostać użyte 

do zmian statusu pompy ciepła lub trybu pracy, regulacji parametrów albo do przeglądania potrzebnych informacji.  
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Figure 3.3. Przeglądanie menu użytkownika.  

 3.8. Ustawianie parametrów  
Jak zmienić parametry:  

1. Znajdź ekran zawierający zadany parametr do zmiany (patrz sekcja 3.7)  
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2. Kursorem w pozycji 1 naciśnij  aby wejść do ekranu I przejdź kursorem do parametru pozycja 2.  

3. Ustaw parametr pozycja 2 poprzez przyciski .  

4. Naciśnij  aby zaakceptować zmiany I przejdź kursorem do pozycji 3.  

5. Ustaw parametr pozycja 3 poprzez przyciski .  

6. Naciśnij  aby zaakceptować zmiany I przejdź pozycji 1.  

7. Z kursorem w pozycji 1 ponownie naciśnij aby przejść do poprzedniego albo następnego ekranu lub  aby wrócić do 

listy menu użytkownika.  

 

Figure 3.4. Ustawianie parametrów komfortu.  

  

  

3.9. ON/OFF Menu  

 

  

 On/Off  

Pokazuje kierunek urządzenia?  

Używane do włączenia/wyłączenia pompy ciepła lub aktywacji status EMERGENCY. 

Również używane do wybory programu zarządzającego.  

    

  

  Ustawianie programu AUTO  

 Program AUTO może by użyty do ustawiania temperatur zewnętrznych oraz czasu potrzebnego do 

przełączania pomiędzy programami WINTER i SUMMER. 

  
     

     

  

  

  

 

  

  

 

  

  

 
 
 

  
NOTE   

▪   Wybrany status pompy ciepla moze zostac zmieniony automatycznie uzywajac harmonogramu czasowego 

kalendarzowego badz aktywowanego alarmu   
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3.10. Menu KALENDARZ 

 

 

  

  
 

 
  



 
  
  

  

  
 

 
  

 
   
   
    


 

  
 
 

  

 

3.11. HEATING Menu  

  
  

 

 

  
Data i Czas  

Tutaj można ustawić dzień tygodnia, datę (DD/MM/YY) oraz czas (HH:MM 24 godzinny 

format). 

  

Zmiana czasu zimowo/letni  

Tutaj można ustawić automatyczna zmianę czasu z zimowego na letni i odwrotnie.  

Pora nocna  

Tutaj można ustawić czas dzienny kiedy potrzeba jest maksymalnej wydajności sprężarki i 

wentylatora. Funkcja ta przydaje się głownie wy zredukować szum w porze nocnej.  

  

DHW harmonogram / Heating harmonogram / Co ling harmonogram / Polo 

harmonogram / HP harmonogram 

 Tutaj można zaprogramować do 4 okresów w każdym tygodniu. Niezależny harmonogram 

czasowy może być ustawiony dla trybu DHW/HEATING/COOLING/POOL. Kompletny 

harmonogram również może być ustawiony do włączenia/wyłączenia pompy ciepła.  

  

Harmonogram Holiday 

Tutaj możesz zaprogramować do 3 okresów roku, kiedy pompa ciapa ma pozostać włączona 

bądź wyłączona.  

  

  

Grzanie  

Ten parametr umożliwia uruchomienie GRZANIA I regulacji temperatury/włączenia 

wyłączenia GRZANIA. 

Ta ikonka  pokazuje ze jest aktywny harmonogram czasowy dla trybu GRZANIE  

 

Bufor  Tutaj można zobaczyć ustawiona temperaturę magazynowego zbiornika 

buforowego I pozwala ustawić startowe różnice temperatur.   
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Obiegi Grzewcze 

Tutaj można ustawić cel grzewczy 

wyjściowych temperatur 

zaprogramowany przez serwisanta. Każda rampa podnosi bądź obniża temperatury 

wyjściowa o 2 stopnie C. 

  

Sterowniki pokojowe  

Można użyć do regulacji ustalonej temperatury wewnątrz pomieszczenia (Ton) oraz do 

Komfortowa Różnice Temperatury (DTV) terminala w każdej jednostce wyjściowej 

  

Dogrzewacz elektryczny 

Pomocniczy system grzewczy dla obu trybów pracy EMERGENCY and SUPPORT.  

W tym trybie EMERGENCY, system pomocniczy jest automatycznie aktywowany, gdy 

jakikolwiek alarm jest aktywny.  

  

W tym trybie SUPPORT, system pomocniczy jest automatycznie dla normalnej pracy HEAT 

jaka została zaprogramowana przez serwisanta.  

  

3.12. Chłodzenie   
     

 

 

 
  

Chłodzenie  

Ten parametr umożliwia uruchomienie CHLODZENIA I regulacji temperatury/włączenia 

wyłączenia CHLODZENIA. Tryb CHLODZENIA nie może być aktywowany, kiedy temperatura 

zewnętrzna jest poniżej temperatury odcięcia chłodzenia. Ta ikonka  pokazuje ze jest aktywny 

harmonogram czasowy dla trybu COOLING(CHLODZENIE).  

  

  

   Bufor Chłodu  

Tutaj można zobaczyć ustalona temperaturę bufora chłodzącego zbiornika magazynowego I 

ustawić różnice temperaturę dla rozruchu.  

  

  

 

Obiegi chłodzące 

Tutaj można ustawić cel chłodzący wyjściowych temperatur zaprogramowany przez serwisanta. 

Każda rampa podnosi bądź obniża temperatury wyjściowa o 2 stopnie C. 

 

  

Sterowniki pokojowe 

Można użyć do regulacji ustalonej temperatury wewnątrz pomieszczenia (Ton) oraz do 

Komfortowa Różnice Temperatury (DTV) terminala w każdej jednostce wyjściowej 

Jeśli pompa ciepła jest w trybie mieszanym (COMBINED), wtedy może to też być użyte do 

ustawienia przełącznika różnicy temperaturę (Dwa) pomiędzy trybami HEATING and COOLING.  

  

System pomocniczy chłodzenia 

Pomocniczy system chłodzący dla obu trybów pracy EMERGENCY and SUPPORT. W trybie 

EMERGENCY, system pomocniczy jest automatycznie aktywowany, gdy jakikolwiek alarm jest 

aktywny który zabezpiecza sprężarkę przed startem.   

W trybie SUPPORT, system pomocniczy jest automatycznie aktywowany dla normalnej pracy 

COOL AIR jaka została zaprogramowana przez serwisanta.  
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3.13. Menu Zabezpieczenie DHW/LEGIONELLA  
     

 

 

 
  

DHW  

Tutaj uaktywniasz tryb DHW oraz możesz ustawiać zadana temperaturę jak I różnice 

temperatury rozruchowej dla magazynowego zbiornika DHW.  

Ta ikonka  wskazuje ze aktywowany jest harmonogram czasowy dla trybu DHW.  

  

Pomocnicze DHW X  

To się używa by aktywować pomocniczy system DHW dla obu trybów pracy EMERGENCY and 

SUPPORT. W trybie EMERGENCY, system pomocniczy jest automatycznie aktywowany, gdy 

jakikolwiek alarm jest aktywny który zabezpiecza sprężarkę przed startem.   

W trybie SUPPORT, system pomocniczy jest aktywowany Tutaj nie rozumiem tekstu 

angielskiego chyba czegoś tu brakuje 

  

  

Recyrkulacja DHW  

Tutaj można ustawić 4 okresy na dzień, aby cyrkulować wodę DHW. W wersji neogeo HP and 

ecoAIR EVI może to być również użyte do ustalenia temperatury zadanej oraz różnicy 

temperatur potrzebnej do rozruchu recyrkulacji DHW 

  

Program zabezpieczenia przed Lionela 

Tutaj można ustawić tygodniowy program dla zabezpieczenia przed Lionela. Program 

zabezpieczenia przed Lionela dezaktywowany automatycznie, jeśli 5 razy system będzie 

próbował podnieść temperaturę do zadanej i nie uda się to. Program zabezpieczenia przed 

Lionela powinien odbywać się w nocy lub gdy nie ma zużycia DHW. 

3.14. Menu BASEN   

  

    

  

 

 
  

Basen  

Używany do aktywacji trybu BASEN. W wersji dla ecoGEOHP and ecoAIR EVI, może być użyto ustawienia 

zadanej temperatury I różnicy temperaturę dla rozpoczęcia grzania basenu. Ta ikonka  pokazuje ze 

harmonogram czasowy jest aktywowany dla tryby POOL.  

  

Auxiliary pool X System pomocniczy dla trybu BASEN  

Tutaj jest możliwości aktywować pomocniczy system BASEN w trybie EMERGENCY and SUPPORT.  

W trybie EMERGENCY, system pomocniczy jest aktywowany automatycznie, gdy jakikolwiek alarm jest 

aktywny który zabezpiecza sprężarkę przed startem.   

W trybie SUPPORT, system pomocniczy jest aktywowany automatycznie dla normalnej pracy 

systemu BASEN jak zostało zaprogramowane przez serwisanta  
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3.15. Menu INFORMACYJNE  
Naciśnij dla szybkiego dostępu do menu informacyjnego z głównego panelu.  

  

Produkcja  

Wskazuje aktualną temperaturę dolotowa I wylotowa, różnice temperaturę, aktualne 

ciśnienie oraz procentowa regulacje pompy cyrkulacyjnej.  

  

  

  

Zasobnik  

Pokazuje czy bojler jest włączony czy nie, aktualna temperaturę w polaczeniu z czujnikiem 

bojlera oraz otwarcie procentowe zaworu mieszalnikowego.   

Wentylator 

Pokazuje procentowe regulacje wentylatora, DT (różnice temperaturę pomiędzy 

temperatura zewnętrzna a temperatura zmieniana przez gaś w baterii) oraz procentowy 

aktualne zalodzenie. 

    

  

Temperatura zewnętrzna  

Pokazuje aktualna temperaturę zewnętrzna temperatury zewnętrzne dla grzania oraz dla 

odcięcia chłodzenia.  

  

  

Terminale wewnętrzne  

W instalacjach z wewnętrznymi terminalami wyposażonymi w komunikacyjna szynę danych 

(czujniki Th-T od TH), pokazuje ustaloną temperaturę wewnętrzna (Ton), aktualna 

temperaturę (Trela) oraz aktualna relatywna wilgotność (HR) terminali przypisanych do każdej 

wyjściowej jednostki.  

  

  

Grzewczy / Chłodzący zbiornik buforowy  

Tutaj można zobaczyć ustalona temperaturę, różnice temperaturę oraz aktualna temperaturę 

na magazynowym zbiorniku buforowym. Są też oddzielne podglądy dla grzejącego i 

chodzącego buforowego zbiornika magazynowego.  

  

  

  

Grupy GRZEWCZA/CHLODZACA  

Tutaj można zobaczyć wylotowa temperaturę docelowa (Ton), aktualna temperaturę 

wylotowa (Trela) oraz procentowa regulacje na wylocie (Reg) z każdej jednostki. Są też 

oddzielne podglądy dla wyjścia grzania i chłodzenia z każdego odbiornika. 

 

  

DHW  

Tutaj można zobaczyć ustalona temperaturę, różnice temperatur przy rozruchu oraz aktualna 

temperaturę w magazynowym zbiorniku DHW. 

  

   

Nacisn

ij 
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DHW Recyrkulacja  

Tutaj można zobaczyć ustalona temperaturę, różnice temperatur przy rozruchu oraz aktualna 

temperaturę recyrkulacji DHW. 

  

  

  

    

BASEN  

Tutaj można zobaczyć ustalona temperaturę, różnice temperatur przy rozruchu oraz aktualna 

temperaturę w basenie.  

  

  

  

 Pomiar chwilowy / pomiar miesięczny / Pomiar roczny  

Tutaj można zobaczyć informacje o zużyciu energii przez pompę ciepła, mocy, energii dostarczonej 

oraz wydajności energetycznej. Są tutaj podglądy na informacje o zużyciu aktualnym, miesięcznym 

I rocznym.  

    

  

Aktywne zapotrzebowanie na odbiór energii  

Górna część pokazuje elementy które są włączone i żądają starów sprężarki. Dolna część 

pokazuje elementy które zadają dostępu do pompy ciepła, żeby moc zasilić różne odbiorniki.   

Aktywne zapotrzebowanie na sprężarkę lub wyjściowe odbiorniki nie oznacza ze są one 

włączone. Mogą wystąpić inne powody ze elementy nie wystartowały.  

  

 Wersja  

Tu można zobaczyć informacje na temat aplikacji 

zainstalowanej w kontrolerze 

  

  

3.16. Menu ALARMOW  
Nacisnij0  dla szybkiego uzyskania dostępu do informacji z głównego ekranu.  
     

 
 

 

    
  

 Aktywne ALARMY  

The ekrany pokazują alarmy które są aktywne I które nie pozwalają sprężarce na rozpoczęcie pracy. 

Przycisk ten  postage walk-on  

  

  

  

 

Resetowanie alarmów  

Pompa ciepła jest zablokowana a wszystkie przekaźniki w trybie EMERGENCY, gdy alarm 

krytyczny pojawia się min 5 radży w ciągu dnia. W tym przypadku pompa ciepła może zostać 

odblokowana z tego ekranu, gdy problem został rozwiązany. 
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4. Rozwiazywanie problemów  

4.1. Lista problemów i rozwiązań  
W przypadku obniżenia komfortu działania któregokolwiek z elementów pompy ciepła proszę użyć poniższej tabeli, żeby rozwiązać 

najczęstsze problemy. 
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Jeśli problem nie może zostać rozwiązany przy pomocy tej tabelki lub stwierdzono anormalne wydzielanie ciepła przez pompę cieplna 

proszę natychmiast skontaktować się z serwisem.  

4.2. Informacje alarmowe 
Pompa ciepła wykonuje stały monitoring wielu parametrów pracy. Jeśli którykolwiek z tych parametrów nie mieści się w 
normalnym zakresie wartości, sterownik aktywuje alarm i wyświetli komunikat pokazujący błąd, który zostanie zarejestrowany w 
menu ALARMY. 
 
 

Pompa ciepła nie zezwoli na uruchomienie sprężarki w przypadku aktywacji alarmu. Przycisk   zaświeci się na czerwono i pozostanie 

włączony, aby wskazać błąd, a stan AWARYJNY zostanie aktywowany automatycznie. 

 

W zależności od problemu mogą pojawić się różne sytuacje.  

Aktywne alarmy 
Aktywne alarmy pokazują błędy, które pojawiają się w tym konkretnym momencie. Strona główna menu ALARMY pokazuje kolejne 
ekrany z tekstem opisującym przyczynę alarmu. Przycisk  świeci się na czerwono i pozostaje włączony, a główny ekran pokazuje

. 
Jeśli problem zostanie rozwiązany, te alarmy znikną, a pompa ciepła zacznie działać automatycznie. Przycisk  miga na czerwono, 
informując, że błąd został rozwiązany. Przycisk  zostanie wyłączony po uzyskaniu dostępu do rejestru alarmów. 
 
Blokuj z powodu powtarzających się alarmów 
Niektóre alarmy są krytyczne dla działania pompy ciepła. Jeśli powtórzą się więcej niż 5 razy tego samego dnia, blokują pompę 

ciepła na stałe. Przycisk  świeci się na czerwono i pozostaje włączony, a główny ekran pokazuje . 
Nawet po rozwiązaniu problemu należy ręcznie odblokować pompę ciepła z menu ALARMY, aby ponownie uruchomić. 
 
Dziennik alarmów 
Menu alarmów zawiera dziennik, w którym można wyświetlić 50 ostatnich błędów. 
  

 Powtarzające się alarmy wskazują, że nastąpiła awaria instalacji. Skontaktuj się z serwisem technicznym 
 tak szybko, jak to możliwe, aby sprawdzić instalację. NIEBEZPIECZEŃSTWO! 
  

4.3. Ręczna aktywacja statusu AWARYJNEGO 

  
Jeśli pompa ciepła nie uruchamia się i nie ma aktywnych alarmów, status AWARYJNY można włączyć ręcznie z menu Wł. / Wył. 
(Patrz Rozdział 3.10). Umożliwi to pompie ciepła korzystanie z jednostek pomocniczych w celu zapewnienia służb ratunkowych, gdy 
zostanie znalezione rozwiązanie problemu. 
  

  

    

5. Gwarancja i serwis techniczny 

  

5.1. Gwarancja producenta 
  

 

ecoFOREST ponosi odpowiedzialność za brak zgodności produktu lub jego części zamiennych, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

kraju, w którym produkt został zakupiony. Gwarancja jest ważna tylko w kraju zakupu produktu. 

 Warunki i okres obowiązywania gwarancji. 
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 Aby niniejsza gwarancja została uznana za ważną, należy sprawdzić następujące warunki.   

 

 ECOFOREST musi umożliwić sprzedaż produktu objętego gwarancją w kraju, w którym ma zostać zainstalowany.    

Produkt objęty gwarancją musi być używany wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.    

Wszelkie prace instalacyjne, rozruchowe, konserwacyjne i naprawcze urządzenia muszą być wykonywane przez serwis techniczny 

autoryzowany przez ECOFOREST.    

Cała wymiana części musi być przeprowadzona przez serwis techniczny autoryzowany przez ECOFOREST i zawsze z oryginalnymi 

częściami ECOFOREST.    

Nabywca musi powiadomić zakład, od którego nabył urządzenie, na piśmie, o przyczynie jakiegokolwiek niezgodności, w tym o 

numerze seryjnym produktu i dacie zakupu, w terminie nie dłuższym niż 30 (trzydzieści) dni od dnia który uświadomił sobie 

wspomnianą niezgodność.   

 Aby gwarancja była skuteczna, nabywca musi przedstawić fakturę potwierdzającą datę zakupu, należycie opieczętowaną i podpisaną 

przez zakład, który dokonał sprzedaży.  

Zrzeczenie się gwarancji. 

 Gwarancja nie obejmuje niezgodności produktu wynikających z:    

Warunki pogodowe, czynniki chemiczne, niewłaściwe użytkowanie i inne przyczyny, które nie zależą bezpośrednio od produktu.    

Instalacja i / lub obsługa sprzętu przez nieautoryzowany personel.    

Wszelkie instalacje, konserwacje lub naprawy, które nie są zgodne z procedurami określonymi w dokumentacji dostarczonej w tym  

celu przez ECOFOREST.   

Niewłaściwy transport produktu.    

Zużycie części ze względu na normalne działanie sprzętu, chyba że z powodu wady produkcyjnej.  

Prośba o usługę w ramach gwarancji. 

Wszelkie prośby o serwis w okresie obowiązywania gwarancji należy przesłać do zakładu, który sprzedał produkt, podając na piśmie 

przyczynę niezgodności, numer seryjny i datę zakupu produktu.  

Zwroty produktów zostaną zaakceptowane tylko wtedy, gdy zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez ECOFOREST.  

Produkt musi zostać zwrócony w oryginalnym opakowaniu i dokumentem potwierdzającym datę zakupu od zakładu, który dokonał 

sprzedaży.  

5.2. Autoryzowani dystrybutorzy i serwis techniczny  

ECOFOREST posiada rozległą sieć autoryzowanych firm, które dystrybuują i wykonują serwis techniczny swoich produktów. Ta sieć 

zapewni naszym klientom wszelkie potrzebne informacje i pomoc techniczną, jakiej potrzebują, w dowolnym miejscu i niezależnie od 

okoliczności. 
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