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* Zalecana objętość basenu dla basenu całkowicie izolowanego, z pokrywą, wolnego od działania wiatru i wystawionego na 
działanie promieni słonecznych.

UNIT SUN05 SUN08
Zalecana pojemność basenu* m3 12 25

Temperatura robocza powietrza °C 4 ~ 40

Powietrze 27°C / Woda 26°C / Wilgotność 80%

Wydajność grzewcza kW 5,02 8,1

Btu 17129 27637

Zużyta moc kW 0,686 1,01

Współczynnik efektywności pompy ciepła (COP) 7,31 7,96

Powietrze 15°C / Woda 26°C / Wilgotność 70%

Wydajność grzewcza kW 3,64 5,8

Btu 12420 19790

Zużyta moc kW 0,639 0,972

Współczynnik efektywności pompy ciepła (COP) 5,69 5,97

Zasilanie 230V / 50Hz / 1 faza

Sterownik elektroniczny Kolorowy wyświetlacz LCD 

Nominalny prąd roboczy A 3,1 5,1

Prąd maksymalny A 5 7

RCD - prąd znamionowy A 10 EU/UK/SWISS 10 EU/UK/SWISS

RCD - prąd upływu mA 30

Kondensator Tytanowy wymiennik ciepła / NoFrost

Liczba kompresorów 1 1

Typ kompresora Prędkość obrotowa wentylatora Prędkość obrotowa wentylatora

Czynnik chłodniczy R32 (HFK-32)

Waga czynnika chłodniczego kg 0,45 0,74

GWP 675

Ekwiwalent CO2 tona 0,304 0,500

Liczba wentylatorów 1 1

Wejście mocy wentylatora W 70 80

Prędkość obrotowa wentylatora obr./min 950 1200

Kierunek wentylatora Poziomy

Hałas w odległości 10 m dB(A) 44,2 43,8

Podłączenie wody mm 38 38

Zakres natężenia przepływu wody m3/godz. 3 - 12 4 - 12

Wymiary netto urządzenia (dł.*szer.*wys.) mm Patrz wymiary na str. 3

Wymiary transportowe urządzenia (dł.*szer.*wys.) mm 470x490x550 

Masa netto kg 24,7 32

Masa transportowa kg 25,7 33

1. Specyfikacja
1.1 Dane dotyczące wydajności
pompy ciepła Sun Spring

Informacje dodatkowe:
Ten produkt zawiera fluorowany gaz cieplarniany.
Czynnik chłodniczy w produkcie jest hermetycznie zamknięty. 
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* Zalecana objętość basenu dla basenu całkowicie izolowanego, z pokrywą, wolnego od działania wiatru i wystawionego na 
działanie promieni słonecznych.

UNIT SUN12
Zalecana pojemność basenu* m3 38

Temperatura robocza powietrza °C 4 ~ 40

Powietrze 27°C / Woda 26°C / Wilgotność 80%

Wydajność grzewcza kW 12,2

Btu 41628

Zużyta moc kW 2,068

Współczynnik efektywności pompy ciepła (COP) 5,9

Powietrze 15°C / Woda 26°C / Wilgotność 70%

Wydajność grzewcza kW 9

Btu 30709

Zużyta moc kW 1,837

Współczynnik efektywności pompy ciepła (COP) 4,9

Zasilanie 230V / 50Hz / 1 faza

Sterownik elektroniczny Kolorowy wyświetlacz LCD

Nominalny prąd roboczy A 9

Prąd maksymalny A 12

RCD - prąd znamionowy A 16 EU/SWISS & 13 UK

RCD - prąd upływu mA 30

Kondensator Tytanowy wymiennik ciepła / NoFrost

Liczba kompresorów 1

Typ kompresora Prędkość obrotowa wentylatora

Czynnik chłodniczy R32 (HFK-32)

Waga czynnika chłodniczego kg 0,95

GWP 675

Ekwiwalent CO2 tona 0,641

Liczba wentylatorów 1

Wejście mocy wentylatora W 80

Prędkość obrotowa wentylatora obr./min 1200

Kierunek wentylatora Poziomy

Hałas w odległości 10 m dB(A) 44,7

Podłączenie wody mm 38

Zakres natężenia przepływu wody m3/godz. 5 - 12

Wymiary netto urządzenia (dł.*szer.*wys.) mm Patrz wymiary na str. 3

Wymiary transportowe urządzenia (dł.*szer.*wys.) mm 470x490x770

Masa netto kg 45,7

Masa transportowa kg 46,7

Informacje dodatkowe:
Ten produkt zawiera fluorowany gaz cieplarniany.
Czynnik chłodniczy w produkcie jest hermetycznie zamknięty.
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2. Wprowadzenie
W celu zapewnienia naszym klientom wysokiej jakości, niezawodności i wszechstronności, 
ten produkt został wykonany zgodnie z rygorystycznymi standardami produkcyjnymi. Niniejsza 
instrukcja obsługi zawiera wszystkie niezbędne informacje dotyczące instalacji, usuwania usterek, 
demontażu i konserwacji urządzenia. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi 
przed otwarciem lub konserwacją urządzenia. Producent nie ponosi odpowiedzialności, jeśli w 
wyniku niewłaściwej instalacji lub konserwacji tego urządzenia dojdzie do obrażeń osób lub ulegnie 
ono uszkodzeniu. Należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji zawartych w niniejszej instrukcji 
obsługi. Urządzenie musi być zainstalowane przez wykwalifi kowaną osobę.

Pompa ciepła zawsze będzie pracować zgodnie z przeznaczeniem, jeśli spełnione będą 
następujące warunki:

1. Świeże powietrze 2. Energia elektryczna 3. Woda w basenie

Przed rozpoczęciem użytkowania pompy ciepła należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i 
zachować ją do wglądu:

1. Urządzenie należy zawsze trzymać w pozycji pionowej. Jeśli urządzenie zostało przechylone lub postawione 
na boku, należy odczekać 24 godz. przed uruchomieniem pompy ciepła
2. Postawić urządzenie na płaskiej, stabilnej podstawie. Dopuszczalne jest przechylenie pompy ciepła 
maksymalnie o 3°
3. Nie wolno upuścić pompy ciepła.
4. Pompę ciepła należy zawsze instalować na zewnątrz.
5. Przed podłączeniem urządzenia należy sprawdzić, czy napięcie podane na pompie ciepła odpowiada lokalnemu 
napięciu sieciowemu. Więcej informacji o podłączeniu elektrycznym podano w rozdziale 4.4
6. Nie ciągnąć żadnego przewodu elektrycznego, czujnika ani rurki z nadmierną siłą. 
7. Nie owijać żadnych kabli wokół pompy ciepła.
8. Nie używać pompy ciepła w połączeniu z transformatorem.
9. Jeśli pompa ciepła zostanie uszkodzona podczas transportu, należy ją wymienić, skontaktować się z centrum 
serwisowym lub podobnie wykwalifi kowanymi osobami, aby uniknąć zagrożenia.
10. Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy zawsze upewnić się, że przyłącza wodne pompy ciepła 
są prawidłowo zablokowane.
11. Nigdy nie wolno wkładać przedmiotów bezpośrednio do wentylatora, ponieważ spowoduje to jego 
zablokowanie i uszkodzenie.
12. Nie wolno uszkodzić żeberek parownika.
13. Ta pompa ciepła nie jest przeznaczona do użytku przez osoby o ograniczonej sprawności fi zycznej, 
sensorycznej lub umysłowej, lub takie, które nie posiadają dostatecznego doświadczenia i wiedzy, o ile nie 
znajdują się one pod nadzorem lub nie zostały pouczone w zakresie użytkowania tej pomy ciepła w sposób 
bezpieczny przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. 
14. Dzieci należy zawsze nadzorować, aby nie bawiły się pompą ciepła. 
15. Odłączyć zasilanie elektryczne, gdy pompa ciepła nie jest używana i przed jej czyszczeniem.
16. Pompę ciepła może serwisować wyłącznie wykwalifi kowany personel serwisowy. W celu sprawdzenia, 
naprawy lub regulacji należy skontaktować się z najbliższym autoryzowanym serwisem. 
17. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta lub przedstawiciela 
serwisu lub podobnie wykwalifi kowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
18. Jeśli basenowa pompa ciepła nie działa prawidłowo, należy skontaktować się ze sprzedawcą. Jeśli pompa 
ciepła nie podgrzewa wody w basenie, mogło dojść do wycieku. Gaz chłodniczy R32 jest bezpieczny w przypad-
ku wycieku, ale może dojść do pożaru, gdy płomień, urządzenie grzewcze lub piec wejdzie w kontakt z gazem. 
Należy zaprzestać używania basenowej pompy ciepła do czasu potwierdzenia przez wykwalifi kowanego technika 
serwisowego, że nieszczelność została usunięta.
19. Upewnić się, że urządzenie jest wyposażone w wyłącznik obwodu; brak wyłącznika obwodu może doprow-
adzić do porażenia prądem lub do pożaru.
20. Pompa ciepła wyposażona jest w system ochrony przed przeciążeniem. Nie pozwala on na uruchomienie 
urządzenia przez co najmniej 3 minuty od wcześniejszego zatrzymania.
21. Woda kondensacyjna nie nadaje się do podłączenia do wody pitnej.

3. Informacje bezpieczeństwa
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4.1 Typowa konfi guracja

Fabryka dostarcza pompę ciepła i zestaw przyłączeniowy. Pozostałe części, w tym warunkowe obejście, muszą 
być zapewnione przez użytkownika lub instalatora. Pompę ciepła należy umieścić w odległości 2 m (zalecane) od 
basenu. Im większa odległość od basenu, tym większe straty ciepła z rurociągów. 

4.1 Typowa konfi guracja

Fabryka dostarcza pompę ciepła i zestaw przyłączeniowy. Pozostałe części, w tym warunkowe obejście, muszą 
być zapewnione przez użytkownika lub instalatora. Pompę ciepła należy umieścić w odległości 2 m (zalecane)

asenu. Im większa odległość od basenu, tym większe straty ciepła z rurociągów. 

4. Przygotowanie pompy ciepła do pracy

Zawór

Zasilanie wodą

Wylot wodyZawór wylotowy

Zawór wlotowy

Zawór obejściowy (zalecany)

Filtr

Wlot wody Pompa wodna

Basen

Uzdatnianie wody(2)

Postawić pompę ciepła na płaskim, stabilnym podłożu. Dopuszczalne jest przechylenie pompy ciepła maks. o 3°
Zainstalować bloki wyciszające, aby uniknąć wibracji i hałasu.

Wszystkie czynności związane z uzdatnianiem wody w basenie muszą być wykonywane za pompą ciepła(2).

Wypływanie wody kondensacyjnej z pompy ciepła jest zjawiskiem normalnym. Nie jest to wyciek ani usterka 
urządzenia. Jeśli wilgotność powietrza jest bardzo wysoka, ilość wody kondensacyjnej może wynosić kilka 
litrów dziennie. Więcej informacji na temat kondensacji można znaleźć w rozdziale 5.2.

Pompa ciepła zawsze musi być ustawiona w pozycji pionowej. Jeśli urządzenie zostało przechylone, należy 
odczekać 24 godziny przed uruchomieniem pompy ciepła.

Pompa ciepła

Zawór wlotowy Filtr

BasenPompa ciepła
2 Miernik (zalecany)

Zaleca się zainstalowanie obejścia w celu ułatwienia konserwacji.
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4.2 Zestaw przyłączeniowy wody

Fabryka dostarcza zestaw przyłączeniowy wody. Składa się on z 6 części, przy czym część 1 
i 2 stanowią części główne. Części od 3 do 6 mogą być zamienione, tak aby połączenie mogło 
być wykonane zgodnie ze specyficznymi wymaganiami basenu. Tak więc istnieją 4 możliwe opcje 
podłączenia rur wodnych, jak pokazano poniżej.

1

1 1

1 1

2 2

2 2

3 4

5 6

3

4

2

5

6

1. Niestandardowy gwint do podłączenia części 2
2. Niestandardowy gwint do podłączenia części 1 i 
    prostego zewnętrznego gwintu rurowego BSP G1 1/2 cala
3. Średnica przyłącza węża 38 mm i 32 mm.
4. Prosty wewnętrzny gwint rurowy BSP G 1 1/2 cala
5. Rura przyłączeniowa o średnicy 50 mm (system metryczny)
6. Rura przyłączeniowa o średnicy 48 mm (system imperialny)

Połączenie klejone

50 mm (system metryczny) 48 mm (system imperialny)

Połączenie klejone

Połączenie gwintowePołączenie zaciskowe

Połączenie gwintowe
do pompy ciepła

+ +

+ +

+ +

+ +
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Chociaż pompa ciepła jest elektrycznie odizolowana od reszty wyposażenia basenu, zapobiega to jedynie 
przechodzeniu prądu do lub z wody basenowej. Uziemienie urządzenia jest nadal wymagane w celu ochrony 
przed zwarciami wewnątrz urządzenia. Należy zapewnić odpowiednie uziemienie.

OUT - Przyłącze wody z pompy ciepła: 
Typowa rura wodna od pompy ciepła do systemu uzdatniania 
wody.

IN - Przyłącze wody do pompy ciepła: 
Typowa rura wodna z systemu fi ltrów do pompy ciepła.

Zawsze należy natychmiast wyłączyć pompę ciepła, gdy wskaźnik wyłącznika RCD zmieni się na 
„OFF”. Należy zachować szczególną ostrożność przy naciskaniu przycisku „RESET” po awarii, 
ponieważ problem może nadal występować.
Sterownik pompy ciepła Sun Spring posiada pamięć, 
dzięki czemu ustawienia są zachowywane nawet jeśli 
zasilanie jest wyłączane i włączane. Dzięki temu możliwa 
jest obsługa pompy ciepła za pomocą wyłącznika 
czasowego. Wyłącznik czasowy musi być zainstalowany 
pomiędzy pompą ciepła a wyłącznikiem RCD, patrz 
rysunek. Instalacja musi być przeprowadzona przez 
certyfi kowanego instalatora elektrycznego w celu 
zagwarantowania jakości i bezpiecznego działania.

Przetestować wyłącznik RCD przed użyciem w następujący sposób:

1. Podłączyć wyłącznik RCD do stałego gniazdka
2. Nacisnąć przycisk „RESET”. Wskaźnik powinien być ustawiony na „ON”.
3. Nacisnąć przycisk „TEST”. Wskaźnik powinien być „OFF”.
4. Ponownie nacisnąć przycisk „RESET”, aby rozpocząć korzystanie z pompy ciepła

4.4 Okablowanie elektryczne

4.3 Montaż przewodów rurowych

Pompę ciepła należy umieścić w odległości co najmniej 2m (zalecane) od basenu. Im większa 
odległość od basenu, tym większe straty ciepła z rurociągów. Rury do i od pompy ciepła muszą 
pasować do wybranych przyłączy. Rury mogą być klejone, zaciskane lub przykręcane do tych 
przyłączy wodnych i mogą być wykonane z twardego lub elastycznego materiału PVC. Zawsze 
należy instalować rury przeznaczone do użytku w basenie i używać odpowiedniego kleju do ich 
łączenia.

Zawsze należy sprawdzić, czy napięcie z sieci odpowiada napięciu roboczemu urządzenia. Typową 
konfi guracją basenu można sterować za pomocą wyłącznika czasowego. Należy zwrócić się do 
centrum serwisowego lub podobnie wykwalifi kowanych osób w celu zmiany wyłącznika RCD na 
standardową wtyczkę elektryczną. Po zainstalowaniu standardowej wtyczki elektrycznej, pomiędzy 
pompą ciepła ORAZ pompą obiegową basenu można umieścić wyłącznik czasowy. Zastosowanie 
wyłącznika czasowego; pompa ciepła i basenowa pompa obiegowa uruchomią się automatycznie 
po przerwaniu i przywróceniu zasilania. Pompa ciepła pamięta swój ostatni stan i uruchamia się z 
ostatnio zapamiętanymi ustawieniami.
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5. Należy mieć na uwadze
5.1 Straty ciepła

Im większa odległość od basenu, tym większe straty ciepła z rurki. Dlatego zaleca się umieszczenie 
pompy jak najbliżej basenu.

5.2 Kondensacja

Ponieważ pompa ciepła schładza powietrze o około 10°C, na żeberkach parownika może skraplać 
się woda. Jeśli wilgotność względna jest bardzo wysoka, może to być nawet kilka litrów na godz-
inę. Woda będzie spływać po żeberkach do miski dolnej i odpływać przez otwór w dolnej części 
pompy ciepła.Czasami ta woda kondensacyjna jest błędnie uważana za wodę basenową. Jeśli jest 
to pożądane, pompę ciepła można wyposażyć w przezroczystą rurkę winylową, aby odprowadzać 
wodę kondensacyjną z dala od pompy ciepła. 

TIP:
Szybkim sposobem weryfi kacji, czy woda pochodzi z kondensacji, jest wyłączenie urządzenia i 
utrzymanie pompy basenowej w ruchu. Jeśli woda przestanie wypływać z miski, oznacza to kon-
densację. JESZCZE SZYBSZYM SPOSOBEM JEST SPRAWDZENIE WODY ODPŁYWOWEJ NA 
OBECNOŚĆ CHLORU - jeśli nie ma chloru, to jest to kondensacja.

5.3 Przestrzeń bez przeszkód

Aby świeże powietrze przeszło przez parownik, wokół pompy ciepła musi być wolna przestrzeń od 
jakichkolwiek przedmiotów. Nie należy zasłaniać wentylatora. 

Aby doprowadzić temperaturę wody w basenie do pożądanej temperatury, potrzeba kilku dni, w zależności 
od początkowej temperatury wody, otoczenia i objętości basenu.

Dobre przykrycie basenu i izolacja przewodów do i z basenu oraz pompy ciepła mogą znacznie skrócić czas 
nagrzewania.

Należy regularnie sprawdzać, czy odpływ nie jest zatkany i czy w pompie ciepła nie pozostaje woda 
kondensacyjna.

wydmuch: 3 
000 mm

powietrze wlotowe:
500mm

powierzchnia 
przyłącza: 1 

000 mm

powietrze wlotowe: 
500 mm

powietrze wlotowe:
500mm
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5.4 Opóźnienie czasowe kompresora
Pompa ciepła jest wyposażona we wbudowane 3-minutowe opóźnienie ponownego uruchomienia 
po wyłączeniu kompresora oraz we wbudowane 1-minutowe opóźnienie pracy kompresora. Zarówno 
w celu ochrony elementów obwodu sterowania, jak i w celu wyeliminowania cykli restartu i drgań sty-
czników. Opóźnienie czasowe powoduje automatyczne ponowne uruchomienie urządzenia po około 
3 minutach od każdej przerwy w obwodzie sterowania lub po 1 minucie pracy kompresora. Nawet 
krótka przerwa w zasilaniu spowoduje włączenie 3-minutowego opóźnienia ponownego uruchomie-
nia i uniemożliwi uruchomienie urządzenia przed zakończeniem odliczania 3 minut. Alarmy lub błędy 
podczas opóźnienia czasowego nie mają na to żadnego wpływu. Przerwy w zasilaniu w okresie 
opóźnienia spowodują ponowne uruchomienie opóźnienia czasowego.

6. Obsługa i użytkowanie
6.1 Przed rozpoczęciem pracy

Żądaną temperaturę można ustawić bezpośrednio za pomocą przycisków ze strzałkami. Ustawienie 
zostanie automatycznie zapisane w pamięci. Wyboru pomiędzy temp. wyrażoną w °C i °F można 
dokonać w następujący sposób:

1. Wejść do menu parametrów, naciskając jednocześnie przycisk w górę i w dół.

2. Przejść do parametru temp. wyrażonej w stopniach Fahrenheita (P02), naciskając przyciski w 
górę/w dół.

3. Nacisnąć przycisk wł./wył. aby wejść w tryb ustawiania parametrów.

4. Ustawić parametr na żądaną wartość. Gdy parametr jest ustawiony na 1, wszystkie temperatury 
powinny być podane w °F zamiast w °C.

5. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby wyjść z trybu ustawiania parametrów.

6. Wyjść z menu parametrów, naciskając jednocześnie przycisk w górę i w dół.

6.2 Pierwsze uruchomienie

Przy uruchamianiu urządzenia (po sprawdzeniu, czy wszystkie połączenia są wykonane zgodnie ze 
specyfikacją) należy wykonać następujące czynności:

1. Włączyć pompę filtracyjną. Sprawdzić ewentualne wycieki wody oraz przepływ wody do i z basenu.

2. Włożyć wtyczkę zasilania do gniazdka i włączyć pompę ciepła. Urządzenie uruchomi się po 
upływie czasu opóźnienia (patrz 5.4).

3. Zweryfikować po kilku minutach, czy powietrze wyprowadzane przez pompę ciepła staje się 
chłodniejsze.

4. Pozwolić urządzeniu i pompie basenowej pracować 24 godziny na dobę, aż do osiągnięcia 
pożądanej temperatury wody w basenie +0,5°C. Po osiągnięciu ustawionej temperatury urządzenie 
wyłącza się. Urządzenie automatycznie uruchomi się ponownie, gdy temperatura basenu spadnie o 
0,5°C poniżej ustawionej temperatury.
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6.3 Interfejs ogólny

Pompę ciepła można włączyć lub wyłączyć za pomocą przycisku ON/OFF (WŁ./WYŁ.)
1. Gdy urządzenie jest wyłączone, na wyświetlaczu pojawiają się następujące informacje:
- Oznaczenie „OFF” w miejscu, w którym znajduje się temperatura wody w basenie.
- Temperatura żądana do ogrzewania
- Ewentualne komunikaty o błędach.   
2. W stanie włączenia (ON) na wyświetlaczu pojawiają się następujące informacje:
- Temperatura żądana do ogrzewania
- Temperatura wody w basenie
- Wskazanie „Heating ”(Ogrzewanie), gdy urządzenie podgrzewa wodę
- Grafi czne przedstawienie przepływu wody: pasek przepływu. 

Pompy ciepła mają najlepszą wydajność, gdy pasek przepływu znajduje się w strefi e zielonej. 
Wykres jest ważny dopiero po co najmniej 15 minutach pracy, ponieważ praca pompy wymaga 
pewnego czasu, aby osiągnąć optymalną równowagę roboczą.

ON/OFF:
Nacisnąć przycisk ON/OFF, aby uruchomić pompę ciepła. Pojawi się aktualna 
temperatura wody, a pompa ciepła uruchomi się automatycznie. Pompa ciepła 
nie uruchomi się po osiągnięciu żądanej temperatury wody. W międzyczasie na 
wyświetlaczu pojawi się aktualna temperatura wody. 

Nacisnąć przycisk ON/OFF, aby zatrzymać pompę ciepła. Na wyświetlaczu 
pojawi się napis OFF.    

UP:
Nacisnąć, aby zwiększyć 
żądaną temperaturę. 
Wszelkie zmiany zostaną 
zapisane automatycznie.
W dół:
Nacisnąć, aby zmniejszyć 
żądaną temperaturę. 
Wszelkie zmiany zostaną 
zapisane automatycznie.

Temperatura zadana:
Pokazuje żądaną temperaturę basenu. Pompa ciepła przestanie 
grzać, gdy woda osiągnie temperaturę zadaną. Pompa ciepła 
uruchomi się automatycznie, gdy temperatura wody spadnie 
poniżej temperatury zadanej.

Niska temperatura powietrza:
Pompa ciepła przestanie pracować 
przy temperaturze 3,5°C i uruchomi się 
ponownie automatycznie, gdy temperatura 
otoczenia będzie wyższa niż 4°C.

Pasek przepływu:
Wskazuje ilość przepływu 
wody przechodzącej przez 
pompę ciepła.

Wysoka temperatura 
powietrza:
Pompa ciepła przestanie 
pracować, gdy temperatura 
otoczenia będzie wyższa 
niż 40,5°C i uruchomi się 
ponownie automatycznie, 
gdy temperatura otoczenia 
będzie niższa niż 40°C.
Niski przepływ:
Pompy ciepła przestają 
działać. Ilość wody 
przepływającej przez pompę 
ciepła jest zbyt mała. 
Pompa ciepła uruchomi się 
ponownie automatycznie 
po przywróceniu przepływu 
wody.

Temperatura basenu:
Pokazuje temperaturę 
basenu.

Ogrzewanie:
Podświetla się, gdy pompa 
ciepła grzeje. 

Oszranianie:
Podświetla się, gdy pompa 
ciepła jest odszraniana. 

Pasek przepływu jest grafi cznym przedstawieniem objętości wody przepływającej przez urząd-
zenie. 
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Nazwa parametru:
     Nazwa parametru. Można znaleźć następujące:

6.4 Interfejs parametrów
Naciskając jednocześnie przyciski UP & DOWN wejdziemy do interfejsu parametrów. Tutaj po-
kazane są wszystkie parametry, które mogą być ustawione przez wykwalifi kowaną osobę w celu 
zwiększenia wydajności pompy ciepła, w zależności od specyfi cznych warunków panujących w 
basenie. Pełna lista parametrów znajduje się w liście parametrów, w rozdziale 6.5.

     Nazwa parametru. Można znaleźć następujące:

Ustaw:
Nie jest widoczny 
podczas przewijania 
listy parametrów. Po 
naciśnięciu przycisku 
WŁ./WYŁ. będzie on 
widoczny i będzie 
można zmienić 
wybrany parametr.

W górę:
Przewijanie w górę listy parametrów.

Edycja wartości wybranego parametru.

W dół:
Przewijanie w dół listy parametrów.

Edycja wartości wybranego 
parametru.

ON/OFF:
Wybierz parametr, który chcesz 
edytować

Parametr wartości:
Aktualna wartość 
w y b r a n e g o 
p a r a m e t r u . 
Wszelkie zmiany 
zostaną zapisane 
automatycznie.

Ustawienia czujnika/parametr

Fabrycznie edytowalne ustawienia/parametr
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6.5 Lista parametrów

Parametr Nazwa Min. Maks. Fabryc-
zne

Opis PSWD

P1 SW_VERSION / / / Wersja oprogramo-
wania

/

P2 FAHRENHEIT 0 1 0 0 to °C, 1 to °F /
P3 PSWD_1 0,0 999,0 0,0 Hasło 1 /
P4 PSWD_2 0,0 999,0 0,0 Hasło 2 /
P5 / / / 40,0 / PPS 

PASSWORD
P6 / / / 4,0 / PPS 

PASSWORD
P7 / / / 2,5 / PPS 

PASSWORD
P8 / / / 10,0 / PPS 

PASSWORD
P9 / / / 0,5 / PPS 

PASSWORD
P10 / / / 10,0 / PPS 

PASSWORD
P11 / / / 5,0 / PPS 

PASSWORD
P12* / / / 100 / PPS 

PASSWORD
TA Temperatura otoczenia / / / Wartość temperatury 

otoczenia.
/

TIN Temperatura wody na 
wejściu

/ / / Wartość temperatury 
wody na wejściu.

/

TLI Temperatura linii cieczy / / / Wartość temperatury 
gazu za wymiennikiem 
ciepła

/

TE Temperatura parownika / / / Wartość temperatury 
parownika.

/

SET na wyświetlaczu podświetla się w menu parametrów, gdy parametry mogą być zmienione.

* Ważne tylko od wersji oprogramowania 3 (P1=minimum 3)
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Numer błędu w pompie ciepła:
Numer błędu. Można znaleźć następujące:

6.6 Interfejs błędów

6.7 Interfejs parametrów błędów

Liczba błędów w pompie ciepła:
Liczba błędów. Można znaleźć następujące:

Err (Błąd):
Powiadomienie o 
błędzie. 

Nazwa zgłoszenia 
błędu:
Nazwa błędu w pompie 
ciepła. Można znaleźć 
następujące: 

UP & DOWN:
Nacisnąć, aby wejść do 
interfejsu parametrów 
błędów i zobaczyć, jakie 
błędy występują.

UP & DOWN:
Nacisnąć, aby przełączać 
się pomiędzy błędami.

Błąd czujnika temperatury 
otoczenia

Błąd czujnika temperatury 
parownika

Błąd czujnika 
temperatury linii cieczy

Błąd czujnika 
temperatury wlotu wody

Jednoczesne naciśnięcie przycisku UP & DOWN powoduje wejście do interfejsu parametrów 
błędów. Tutaj jest pokazane, jakie konkretne błędy wystąpiły. Pełna lista błędów znajduje się na 
liście błędów, w rozdziale 6.8.

Po wykryciu problemu pompa ciepła próbuje go rozwiązać poprzez analizę kilku parametrów, 
ponowne uruchomienie komponentów i pominięcie elektroniki. Błąd jest wyświetlany na 
wyświetlaczu, gdy program nie może rozwiązać problemu.

Pompa ciepła przestanie pracować i może być ponownie uruchomiona tylko poprzez odłączenie 
wyłącznika RCD. Jeśli po wykonaniu tego działania pompa nadal pokazuje błąd, należy 
skontaktować się z serwisem lub podobnie wykwalifikowaną osobą.
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Nazwa błędu Interfejs parametrów 
błędu

Opis Skutek / działanie

Otoczenie 
Błąd tempera-
tury otoczenia

-Czujnik temperatury otoczenia 
jest uszkodzony lub odłączony.
- E01 Całkowita liczba błędów 
w systemie (Min. E01 maks. 
E04).

Pompa ciepła przestanie działać i może być 
ponownie uruchomiona wyłącznie poprzez 
odłączenie wyłącznika RCD. Jeśli po wykonaniu 
tego działania pompa nadal pokazuje błąd, 
należy skontaktować się z serwisem lub podobnie 
wykwalifikowaną osobą.

Błąd tempe-
ratury wody 
na wlocie 
skraplacza

- Czujnik temperatury 
parownika jest uszkodzony lub 
odłączony.
- E01 Całkowita liczba błędów 
w systemie(Min. E01 maks. 
E04).

Pompa ciepła przestanie działać i może być 
ponownie uruchomiona wyłącznie poprzez 
odłączenie wyłącznika RCD. Jeśli po wykonaniu 
tego działania pompa nadal pokazuje błąd, 
należy skontaktować się z serwisem lub podobnie 
wykwalifikowaną osobą.

Temperatura 
linii cieczy
błąd

-Czujnik temperatury wlotu 
wody jest uszkodzony lub 
odłączony.
- E01 Całkowita liczba błędów 
w systemie (Min. E01 maks. 
E04).

Pompa ciepła przestanie działać i może być 
ponownie uruchomiona wyłącznie poprzez 
odłączenie wyłącznika RCD. Jeśli po wykonaniu 
tego działania pompa nadal pokazuje błąd, 
należy skontaktować się z serwisem lub podobnie 
wykwalifikowaną osobą.

Błąd tempera-
tury parownika

-Czujnik temperatury linii cieczy 
jest uszkodzony lub odłączony.
- E01 Całkowita liczba błędów 
w systemie (Min. E01 maks. 
E04).

Pompa ciepła przestanie działać i może być 
ponownie uruchomiona wyłącznie poprzez 
odłączenie wyłącznika RCD. Jeśli po wykonaniu 
tego działania pompa nadal pokazuje błąd, 
należy skontaktować się z serwisem lub podobnie 
wykwalifikowaną osobą.

6.8 Lista błędów
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6.9 Wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów

Nieprawidłowa instalacja stworzy zagrożenie elektryczne, które może spowodować śmierć lub 
poważne obrażenia użytkowników basenu, instalatorów lub innych osób w wyniku porażenia 
prądem, a także może spowodować uszkodzenie mienia.

NIE próbować dokonywać żadnych regulacji wewnątrz nagrzewnicy. 

Przed próbą obsługi lub naprawy należy wyłączyć zasilanie urządzenia.

Trzymaj ręce i włosy z dala od łopatek wentylatora, aby uniknąć obrażeń.

W przypadku braku zaznajomienia z systemem fi ltrowania basenu i nagrzewnicą:
- Nie należy podejmować prób regulacji lub serwisowania bez konsultacji ze sprzedawcą, profesjonalnym 
wykonawcą basenów lub klimatyzacji.
- Przed rozpoczęciem użytkowania, serwisowania lub regulacji nagrzewnicy lub systemu fi ltrowania basenu 
należy przeczytać cały podręcznik instalacji i obsługi.
- Nie należy uruchamiać pompy ciepła do 24 godzin po instalacji, aby uniknąć uszkodzenia sprężarki.

Problem Przyczyna Rozwiązanie

Pompa ciepła nie 
działa

1. Brak prądu 1. Włączyć zasilanie elektryczne

2. Urządzenie nie jest włączone 2. Włączyć pompę ciepła

3. Nieprawidłowe ustawienie temperatury 3. Wyregulować ustawienie temperatury

4. Opóźnienie czasowe nadal jest aktywne 4. Poczekać 3 minuty na
uruchomienie urządzenia

5. Temperatura powietrza poniżej 4°C 5. Odczekać, aż temperatura wzrośnie

6. Inne 6. Patrz „komunikaty o błędach”

Niewystarczające 
ogrzewanie

1. Przeszkody blokujące przepływ powietrza 1. Usunąć przeszkody

2. Lód na parowniku 2. Pompa będzie próbowała
odszronić się sama
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7. Schematy połączeń
7.1 Schemat interfejsu sterowania przewodami pompy ciepła Sun Spring
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7.2 Schemat rurociągów i defi nicja pompy ciepła Sun Spring
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8. Konserwacja i przeglądy
- Należy często sprawdzać dopływ i odpływ wody. Dopływ wody i powietrza do systemu powinien 
być wystarczający, aby jego wydajność i niezawodność nie uległy pogorszeniu. Należy regularnie 
czyścić fi ltr basenowy, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia spowodowanego zatkaniem fi ltra.
- Obszar wokół urządzenia powinien być przestronny i dobrze wentylowany, jak pokazano w 
rozdziale 5.3. Regularnie czyścić boki pompy ciepła, aby utrzymać dobrą wymianę ciepła i 
oszczędzać energię.
- Sprawdzić, jeśli wszystkie procesy w urządzeniu są sprawne.
- Regularnie sprawdzać zasilanie i połączenia kablowe. W przypadku, gdy urządzenie zacznie 
działać nieprawidłowo lub gdy pojawi się zapach z komponentu elektrycznego, należy w 
odpowiednim czasie zorganizować naprawę lub wymianę.
- Jeśli urządzenie nie będzie działać przez dłuższy czas, należy również oczyścić wodę. Należy 
dokładnie sprawdzić wszystkie części urządzenia i całkowicie napełnić system wodą przed 
włączeniem go ponownie później.

Jeśli pompa ciepła była przechowywana przez dłuższy czas, przy ponownym uruchomieniu systemu 
należy wykonać następujące czynności:

1. Sprawdzić, czy w systemie nie ma jakichkolwiek zanieczyszczeń lub uszkodzeń obudowy.
2. W razie potrzeby wyczyścić żeberka parownika miękką szmatką. Upewnić się, że żeberka 
parownika są czyste. Zablokowanie wlotu powietrza spowoduje niewystarczającą pracę i będzie 
skutkowało mniejszą produkcją ciepła.
3. Sprawdzić, czy wentylator nie jest zablokowany.
4. Podłączyć wlot i wylot wody.
5. Włączyć pompę obiegową wody basenowej, aby rozpocząć przepływ wody do pompy ciepła.
6. Przywrócić zasilanie elektryczne pompy ciepła i nacisnąć przycisk resetowania na wyłączniku 
RCD.

8.1 Skład chemiczny wody

Należy zwrócić szczególną uwagę na utrzymanie równowagi chemicznej w basenie w następują-
cych granicach:

Nie utrzymywanie wody w basenie w zakresie powyższych limitów spowoduje utratę gwarancji.

Gdy stężenie jednego lub więcej produktów wymienionych powyżej stanie się zbyt wysokie, może dojść do 
nieodwracalnego uszkodzenia pompy ciepła. Upewnić się, że zawsze wraz z pompą ciepła zainstalowane jest 
urządzenia do uzdatniania wody. Jeżeli w instalacji wodno-kanalizacyjnej zainstalowany jest automatyczny 
podajnik środków chemicznych, musi on być zainstalowany za pompą ciepła. 

Min. Maks.

pH 7,0 7,8

Chlor wolny (mg/l) 0,5 1,5

Sól (g/l) 8
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9. Zimowanie
Opcja zimowania 1 - Przechowywanie w pomieszczeniach

Zalecamy przechowywanie pomp ciepła Sun Spring w garażu lub szopie na zimę. Wykonać 
następujące działania, aby całkowicie opróżnić pompę ciepła:
- Wyłączyć zasilanie elektryczne pompy ciepła na głównym panelu wyłącznika.
- Odciąć dopływ wody do pompy ciepła.
- Odłączyć wlot i wylot wody i pozwolić, aby woda spłynęła z pompy ciepła.

Opcja zimowania 2 - Przechowywanie na zewnątrz

Chociaż nasze pompy ciepła Sun Spring są zabezpieczone przed zamarzaniem, dobrą praktyką 
jest opróżnienie całej instalacji. Wymagana jest również oddychająca pokrywa, aby zapobiec 
wilgoci i kondensacji. Co może spowodować rdzewienie urządzenia. 

Wykonać następujące działania, aby całkowicie opróżnić pompę ciepła:
- Wyłączyć zasilanie elektryczne pompy ciepła na głównym panelu wyłącznika.
- Odciąć dopływ wody do pompy ciepła.
- Odłączyć wlot i wylot wody i pozwolić, aby woda spłynęła z pompy ciepła.
- Ponownie luźno podłączyć wlot i wylot wody, aby zapobiec przedostawaniu się zanieczyszczeń 
do połączeń.

10. Środowisko
Ta pompa ciepła po zakończeniu okresu użytkowania nie powinna trafi ć do 
odpadów domowych, ale musi zostać zutylizowana w centralnym punkcie recyklingu 
elektrycznych i elektronicznych zastosowań domowych. W ten sposób przyczyniają 
się Państwo do ochrony środowiska naturalnego.

11. Serwis
W przypadku skorzystania z serwisu, informacji lub problemów, prosimy skontaktować się z loka-
lnym sprzedawcą. W razie potrzeby skontaktują się oni z producentem, aby rozwiązać Państwa 
problem.

Chętnie udzielą pomocy!

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.hotsplash.eu.

Niezastosowanie się do zaleceń zimowych może spowodować uszkodzenie pompy ciepła i 
unieważnienie gwarancji.

9.1 Uruchomienie na wiosnę

Jeśli pompa ciepła została przezimowana, przy uruchamianiu systemu wiosną należy wykonać 
następujące czynności:
- Sprawdzić system pod kątem ewentualnych zanieczyszczeń lub problemów strukturalnych.
- Mocno podłączyć złącza wlotu i wylotu wody.
- Włączyć pompę fi ltrującą, aby dostarczyć wodę do pompy ciepła.   
- Przywrócić zasilanie elektryczne do pompy ciepła i włączyć ją.
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12. Gwarancja 

LIMITED WARRANTY

Gwarantujemy, że wszystkie części są wolne od wad fabrycznych w materiałach i wykonaniu przez 
okres DWÓCH lat od daty zakupu detalicznego.

Niniejsza gwarancja jest ograniczona do pierwszego nabywcy detalicznego, nie podlega 
przeniesieniu i nie dotyczy produktów, które zostały przeniesione z miejsca ich pierwotnej instalacji. 
Odpowiedzialność 
producenta nie może przekraczać naprawy lub wymiany wadliwych części i nie obejmuje 
żadnych kosztów robocizny związanych z usunięciem i ponownym zamontowaniem wadliwej 
części, transportu do lub z fabryki oraz wszelkich innych materiałów niezbędnych do wykonania 
naprawy. Niniejsza gwarancja nie obejmuje awarii lub nieprawidłowego działania wynikającego z 
następujących przyczyn:

1. Nieprawidłowej instalacji, obsługi lub konserwacji produktu zgodnie z opublikowaną przez nas 
„Instrukcją instalacji i obsługi” dostarczoną wraz z produktem.
2. Wykonania przez dowolnego instalatora produktu.
3. Nie utrzymywania właściwej równowagi chemicznej w basenie [poziom pH pomiędzy 7,0 a 7,8.
Całkowita zasadowość (TA) pomiędzy 80 a 150 ppm. Chlor wolny między 0,5 - 1,2mg/l.
Całkowite Rozpuszczone Ciała Stałe (TDS) mniej niż 1200 ppm. Sól maksymalnie [8g/l]
4. Nadużyć, przeróbek, wypadków, pożaru, powodzi, uderzenia pioruna, gryzoni, insektów, 
zaniedbania lub działania sił wyższych.
5. Osadzania kamienia, zamarzania lub innych warunków powodujących nieodpowiednią cyrkulację 
wody.
6. Eksploatacji produktu przy natężeniu przepływu wody przekraczającym opublikowane minimalne 
i maksymalne
specyfikacje.
7. Używania nieautoryzowanych przez producenta części lub akcesoriów w połączeniu z produktem.
8. Zanieczyszczenia chemicznego powietrza do spalania lub niewłaściwego stosowania 
chemikaliów sanityzujących, takich jak wprowadzanie chemikaliów sanityzujących przed grzałką i 
wężem czyszczącym lub przez
odpieniacz.
9. Przegrzania, nieprawidłowego prowadzenia przewodów, nieprawidłowego zasilania elektrycznego, 
uszkodzenia ubocznego spowodowanego awarią o-ringów, kratek DE lub elementów wkładu, lub 
uszkodzenia spowodowanego uruchomieniem pompy z niewystarczającą ilością wody.

LIMITATION OF LIABILITY
Niniejsza gwarancja jest jedyną gwarancją udzielaną przez producenta. Nikt nie jest upoważniony 
do udzielania jakichkolwiek innych gwarancji w naszym imieniu.
THIS WARRANTY IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, 
INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY IMPLIED WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR 
PURPOSE AND MERCHANTABILITY. WE EXPRESSLY DISCLAIM AND EXCLUDE ANY 
LIABILITY FOR CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR PUNITIVE DAMAGES FOR 
BREACH OF ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTY.
Niniejsza gwarancja daje użytkownikowi określone prawa, które mogą się różnić w zależności od 
kraju.
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WARRANTY CLAIMS
W celu szybkiego rozpatrzenia gwarancji należy skontaktować się ze sprzedawcą i podać 
następujące informacje: dowód zakupu, numer modelu, numer seryjny i datę instalacji. Instalator 
skontaktuje się z fabryką w celu uzyskania instrukcji dotyczących reklamacji i określenia lokalizacji 
najbliższego centrum serwisowego.
Wszystkie zwracane części muszą posiadać numer autoryzacji zwrotu materiałów, aby mogły być 
ocenione zgodnie z warunkami niniejszej gwarancji.
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Zastrzegamy sobie prawo do zmiany całości lub części treści niniejszego dokumentu bez wcześniejszego powi-
adomienia
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Dane kontaktowe

Propulsion Systems bv
Dooren 72

1785 Merchtem, Belgia

tel. +32 2 461 02 53

www.duratech.be
info@propulsionsystems.be

VISION Moonlight

VISION Spectra

VISION Adagio Pro

VISION Wall Conduits

VISION Face Plates

VISION Specials

COVER Tube

COVER Wall Duct

COVER Motor

VISION Pro

HEAT Hot Splash

HEAT Sun Spring

HEAT Dura +i

HEAT Dura Vi

HEAT Dura V

HEAT Dura Pro

HEAT Accessories

LINK Touch

LINK Driver

LINK Master

LINK Controller

LINK Accessoires

LINK Cover

FLOW Inverter

FLOW Cartridge Filter

COVER Hanging System

COVER Cable Duct

Deklaracja zgodności

Deklaracje zgodności dotyczące tego produktu są dostępne do pobrania na 
stronie internetowej House of Duratech: www.duratech.be


