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 1. Wstęp
Niniejsza  instrukcja  jest  przeznaczona  dla  użytkowników,  serwisu  i  instalatorów.  Opisuje  ona  w
wszystkie nastawy systemu ogrzewania sterownika HPMASS.
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Sterownik HPMASS służy  do  kontroli  źródeł  oraz  odbiorników  ciepła  w  domach  mieszkalnych  i
budynkach użyteczności publicznej. 
System sterowania HPMASS składa się:

– ze sterownika procesowego MASS z wgranym oprogramowaniem HPMASS,
– z modułów fizycznych (pionowych płytek) zainstalowanych w gniazdach sterownika HPMASS,
– z zewnętrznych modułów sterujących źródłami i odbiornikami ciepła (np. sterownik HPMix,

panele ścienne EKR HP3 itp.).
W niniejszej instrukcji przedstawiono wyłącznie sterownik HPMASS. 
Dla modułu HPMix (do sterowania pompą ciepła) oraz nastawników ściennych EKR HP3 są oddzielne
instrukcje.

 2. Połączenie z Serwerem HPMASS przez WiFi
Stań obok sterownika i wyszukaj sieć WiFi sterownika  HPMASS i połącz się z tą siecią. Wpisz hasło,
jeżeli nie zostało wcześniej zapamiętane przez twój telefon lub tablet.

Jeśli nie pamiętasz hasła do WiFi, skasuj je wg procedury poniżej.
Naciśnij i przytrzymaj przez 5..7 sekund przycisk RESET na płytce serwera (rysunek powyżej).
Puść  przycisk  i  obserwuj  niebieską  lampkę  oznaczoną  literą  „W”  na  froncie  sterownika.  Po  3
sekundach od puszczenia przycisku, niebieska dioda zacznie mrugać, liczbą impulsów wskazując
hasło w odstępach co 3 sekundy.
Nowe hasło do WiFi to admin00X, gdzie X jest ilością mrugnięć LED „W”.  
Przykład: LED mrugnął 5 razy to hasło jest admin005, 2 razy – admin002 itd.

Jeśli połączyłeś się z WiFi sterownika, wpisz do przeglądarki adres IP 192.168.1.10 i zatwierdź OK.
Pojawi się strona WWW sterownika. Dotknij przekreślony trybik w na górnym pasku po prawej stronie
i zaloguj się odpowiednim hasłem do serwera.

Jeśli nie pamiętasz hasła do Serwera, skasuj je do fabrycznych wg procedury poniżej:
– naciśnij przycisk na płytce serwera jak do kasowania hasła WiFi,
– trzymaj wciśnięty przycisk (30 sekund), dopóki niebieska lampka nie zacznie mrugać,
– puść przycisk, niebieska dioda zacznie szybko mrugać w nieregularny sposób, to informacja,

że nowe hasła są wgrywane do sterownika,
– nie martw się, wszystkie nastawy pozostały nie zmienione.

Po skasowaniu haseł do wartości fabrycznych, są one następujące:
– Nazwa sieci WiFi - HPMassWiFi, a hasło do niej to admin123,
– Hasło użytkownika User - pump1 
– Hasło użytkownika Installer - pump2
– Hasło użytkownika Technic – pump3
–

Po resecie ponownie połącz się przez WiFi i zaloguj do serwera korzystając z fabrycznych haseł.
Jeśli wcześniej łączyłeś się z WiFi sterownika i miałeś zapamiętaną tą sieć i stare hasło, to po zmianie
hasła WiFi, należy zapomnieć dotychczas używaną sieć WiFi i ponownie się z nią powiązać z nowym
hasłem.   W  przeciwnym  razie  Twój  telefon  może  pamiętać  stare  hasło  i  połączenie  nie  będzie
możliwe.
WiFi  sterownika  HPMASS pracuje  wyłącznie  w trybie  AP  (Access  point)  i  służy  wyłącznie  jako
lokalny interfejs do ustawiania najważniejszych nastaw sterownika i szybkich testów serwisowych.
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Przez WiFi nie można połączyć HPMASS z domową siecią Ethernetową. Można to zrobić wyłącznie
poprzez wbudowany w HPMASS port TCP/IP LAN. Jeśli podłączysz HPMASS kablem LAN do swojego
domowego routera i skonfigurujesz odpowiednio połączenia LAN, będzie można obsługiwać HPMASS
przez domową sieć WiFi z wszystkich domowych urządzeń, nie korzystając z WiFi sterownika. Nastawy
sieci znajdują się w Menu>Configure>Network opisanym na końcu niniejszej instrukcji.

 3. Strona główna HPMASS
Strona  główna  sterownika  HPMASS  jest  zoptymalizowana  do  wyświetlania  jej  w  wysokiej
rozdzielczości  (maksimum 4K) w pozycji  pionowej tak,  jak obsługujemy zwykle telefon z  ekranem
dotykowym. Wyświetlanie strony w poziomie na ekranie laptopa, będzie wymagało przewijania góra
dół, ponieważ strona automatycznie wypełnia cały ekran na szerokość (wówczas w pionie strona się
nie mieści).  Aby było widać całą stronę zaleca się ograniczenie okna przeglądarki na szerokość do
proporcji  ekranu telefonu,  a  będzie  można zobaczyć  wszystkie  odczyty  i  nastawy bez przewijania
ekranu.  Różne  przeglądarki  komputerów  wyświetlają  różne  wielkości  niektórych  elementów  na
stornie (domek, menu itp.). Jeżeli ikony te są za duże lub za małe, skasuj powiększenie klawiszami
Ctrl+0 lub dopasuj je skalując minimalnie stronę poprzez przytrzymanie klawisza CTRL i pokręcenie
kółkiem myszy.

Po zalogowaniu w serwerze HPMASS, pojawia się strona główna. Wygląd i zawartość strony głównej
zależy od ilości zainstalowanych modułów I/O oraz wybranych dla nich aplikacji.
Poniżej  rysunek  przedstawiający  przykładową  stronę  główną  dla  sterownika  wyposażonego  we
wszystkie moduły I/O z najbardziej złożonymi aplikacjami. Wokół widoku strony głównej umieszczono
opisy poszczególnych symboli i ich stanów.

Na każdej stronie WWW, w tym na stronie głównej, jest wyświetlany pasek stanu. Pasek ten jest
umieszczony w górnej części ekranu i zawiera następujące elementy:

– paski menu – ich dotknięcie rozwija menu główne sterownika,
– trójkąt ostrzegawczy – informuje o awarii pompy ciepła,
– żółty moduł I/O – informuje o niezgodności aplikacji lub modułów ze sterownikiem HPMASS,
– symbol sprężarki (jeśli skrót do schematu chłodniczego jest aktywny),
– symbol zalogowanego użytkownika:

– przekreślony trybik – nikt nie jest zalogowany,
– podczas  przesyłania  danych  ze  sterownika  do  telefonu  (lub  PC)  w  miejscu  ikony

zalogowanego użytkownika pojawia się animacja kręcącego się szarego słoneczka, która
oznacza że dane są jeszcze pobierane. Nie wolno zapisywać nastaw jesli  słoneczko się
kręci, lub nastawy maja niewiarygodne wartości np. same zera

– człowiek – zalogowany zwykły użytkownik (dostępne menu quick set i  scheduler)
– trybik – zalogowany instalator (dostęp do menu użytkownika + Regulacja),
– klucz – zalogowany technik (dostęp do wszystkich menu sterownika interfejsu HPMASS),

– symbol domku – szybki powrót do ekranu głównego – strony domowej.
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 4. Menu sterownika HPMASS
Wszystkie  nastawy  sterownika  są  dostępne  z  rozwijanego  menu  sterownika  HPMASS.  Jeśli  na
dowolnej stronie dotniemy symbolu Menu (trzy poziome kreski), z lewej strony wysunie się Menu
główne (rysunek poniżej).  Do niektórych nastaw i stron sterownika można się dostać korzystając z
bezpośrednich skrótów  ekranowych, które nie są uruchomione, wiec trzeba aktywować.

 4.1. Skróty ekranowe do Menu
Na dowolnym ekranie dotkniecie ikony logowania po lewej od domku powoduje otwarcie ekranu

logowania, w którym an dole znajduje się klawisz Skróty ekranowe . 

Użycie  go  powoduje  otwarcie  menu  konfiguracji  skrótów  ekranowych  dla  stron  Mój  Dom  oraz
Odczyty PC.  Wszystkie okna nastawcze dostępne skróty ekeranowe, są również dostępne z menu
rozwijanego.
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Nastawy w górnej części konfiguratora (rysunek lewy poniżej) załączają poszczególne skróty ze strony
Mój Dom:

– Menu>Regulacja>CWU, CO1...3, zasobnik CWU i grzejniki CO1...3,
– Menu>Programy>CWU, CO1...3, ikony zegara CWU i Co1...3,
– Menu>Regulacja>Bufor - Bufor,
– Menu>Pompa ciepła>Odczyty PC - Heat Pump,
– Menu>Programy>Tryb cichy - wentylator,
– Menu>Pompa ciepła>Nastawy PC - główna pompa wodna PC,
– Menu>Regulacja>Solar - Solar,
– Menu>Regulacja>Kocioł - Boiler,
– Menu>Regulacja>Kominek wodny - Fire place.

Funkcja Kąpiel na żądanie - jest zawsze aktywna i nie można wyłączyć jej pola dotykowego.
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Dola część nastaw załącza poszczególne skróty ze strony Odczyty PC:
– Menu>Pompa ciepła>HP Konfiguracja - Compressor,
– Menu>Pompa ciepła>HP Grzanie - EXV2,
– Menu>Pompa ciepła>HP Chłodzenie - EXV1,
– Menu>Pompa ciepła>Nastawy PC - Wymiennik lamelowy (parownik) i płytowy (skraplacz),
– Menu>Regulacja>Bufor - wskaźniki nagrzania bufora,
– Menu>Pompa ciepła>Odladzanie PC - Wskaźnik defrostu DFR

Ostatnia nastawa  - Ikona HP, aktywuje, dostępny z wszystkich stron interfejsu, skrót do okna Odczyty
PC na pasku stanu (symbol pracującej sprężarki).
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 4.2. Meny rozwijane
Wszystkie nastawy sterownika są dostępne z rozwijanego menu sterownika HPMASS.
Jeśli na dowolnej stronie dotniemy symbolu Menu (trzy poziome kreski), z lewej strony wysunie się
Menu główne (rysunek poniżej).

Z menu głównego HPMASS można się wywołać:
– Mój Dom – dotknięcie powoduje szybkie przejście do ekranu głównego,
– Nastawy > – Szybkie nastawy – dostępne dla najniższego poziomu zalogowania (User),
– Programy > – Harmonogramy – dostępne dla najniższego poziomu zalogowania (User),
– Regulacja > – Regiulacja szczegółowa – dla średniego poziomu zalogowania (Installer),
– Pompa ciepła > – nastawy dostępne dla wysokiego poziomu zalogowania (Technic),
– Konfiguruj > – konfiguracje dostępne dla wysokiego poziomu zalogowania (Technic).

Pola Menu ze strzałką zawierają kolejną listę Menu, opisaną poniżej.
Niektóre z okien są dostępne bezpośrednio z ekranu dotykowego bez konieczności korzystania Menu.

 4.3. Mój Dom
Wejście  w  Menu>Mój  Dom (lub  dotknięcie  ikony  Domku  na  górnym  pasku)  powoduje  otwarcie
ekranu głównego z wszystkimi źródłami i odbiornikami ciepła naszego systemu. Ich ilość i rodzaj zależy
od ilości  zainstalowanych modułów i konfiguracji  w HPMass. Rysunek poniżej  przedstawia ekran z
wszystkimi elementami, jakie może obsłużyć sterownik HPMass z zainstalowanymi 6 modułami.
Odnośniki opisują typy i funkcje elementów na ekranie głównym.
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 4.4. Nastawy - nastawy podstawowe
Wejście w Menu>Nastawy powoduje wysunięcie Menu z listą obiegów, do Nastaw podstawowych.
Lista  zawarta  w  Menu>Nastawy zależy  od  ilości  skonfigurowanych  obwodów  grzewczych.  Listę
wszystkich dostępnych nastaw menu przedstawia rysunek poniżej.

 

 4.4.1. Menu > Nastawy > CWU – nastawy podstawowe Ciepłej Wody Użytkowej
Wejście w Menu>Nastawy>CWU powoduje otwarcie okna z nastawami podstawowymi dla systemu
przygotowania ciepłej wody. Widok okna przedstawia rysunek poniżej.
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Obieg ciepłej wody użytkowej CWU jest wyposażony w zbiornik (zasobnik CWU) lub ciepła woda jest
przygotowywana w sposób przepływowy w zbiornikach typu „Spiro” lub MultiTank. Niezależnie od
sposobu przygotowania, CWU może być ogrzewana do temperatury komfortowej przez całą dobę, ale
jest to kosztowny komfort. Ciepła woda użytkowa jest dużym pożeraczem ciepła i energii. Im więcej
osób w rodzinie tym udział kosztów CWU w rachunku za ogrzewanie jest większy. 
Dla rodzin większych niż czteroosobowe koszt przygotowania ciepłej wody użytkowej CWU, zwykle
jest wyższy niż koszt ogrzewania całego budynku. Sprawność pompy ciepła grzejącej ciepłą wodę do
wyższej temperatury jest niższa. Jeżeli chcemy zaoszczędzić, temperaturę ciepłej wody CWU należy
utrzymywać  na  najniższym możliwym poziomie.  Przemyślane  zarządzanie  temperaturą  CWU daje
poważne oszczędności.

 4.4.1.1 . Menu>Nastawy>CWU – Zadane temperatury CWU
CWU może mieć ustawione 3 temperatury zadane przypisane do trzech Trybów Pracy:

– Temp. Komfortowa - temperatura zadana w okresie Komfortu,
– Temp. CWU Ekon. - temperatura zadana w okresie Ekonomicznym,
– Temp. CWU Niska - temperatura zadana w okresie dyżurnym - Niska.

Temperaturę  CWU  Komfortową utrzymujemy  w  zbiorniku  CWU  podczas  okresu  kąpieli,  kiedy
potrzebujemy najcieplejszej  wody.  Zwykle jest  to ok.  43-48°C, ale może to być inna temperatura,
uznana przez użytkownika za najlepszą do kąpieli.

Temperaturę CWU Ekonomiczną utrzymujemy w zbiorniku CWU podczas obecności w domu, poza
okresami  kąpieli.  Temperatura  Econ.  zwykle  wynosi  36-42°C,  ale  może  to  być  inna  temperatura,
uznana przez użytkownika za odpowiednią. Tak ciepła woda wystarcza do mycia rąk i  naczyń oraz
awaryjnie nawet do szybkiego prysznica. Nie można jednak liczyć na gorącą kąpiel w wannie.

Temperaturę CWU Niską zadajemy w zasobniku CWU podczas nieobecności w domu. Zwykle jest to
temperatura  ok.  32-35°C,  ale  może  to  być  inna  temperatura,  uznana  przez  użytkownika  za
odpowiednią.  Zużycie  energii  przez  pompę  ciepła  dla  utrzymania  30°C  jest  bardzo  małe.  A  po
powrocie do domu nie mamy całkowicie zimnej wody. 

 4.4.1.2 . Menu>Nastawy>CWU – Źródło zadanej temperatury CWU

Nastawa Zadana Temp. CWU, pozwala wybrać, która z trzech zadanych temperatur ma być załączona i
w jaki sposób:

– Auto – Temp. Zadana CWU jest przełączana automatycznie wg nastaw w 
Menu>Programy>CWU

– Komfort – dla CWU zawsze jest zadana temperatura Komfortowa,
– Eco – dla CWU zawsze jest zadana temperatura Ekonomiczna,
– Niska – dla CWU zawsze jest zadana temperatura Niska – Dyżurna,
– Wyłącz – Tryb Wyłączenia - grzanie CWU jest trwale wyłączone.

Wyłącz,  to  tryb  Wyłączenia  ogrzewania  zasobnika  CWU.  Jeżeli  wyjeżdżamy  na  dłuższy  urlop
ogrzewanie CWU nie ma sensu,  dlatego na kilka dni  opłaca się wyłączyć grzanie CWU, uzyskując
większe  oszczędności.  Jeśli  opuszczając  dom  chcemy  obieg  całkowicie  wyłączyć  można  ustawić
nastawę Temp. Zadana CWU na Wyłącz.
Uwaga!
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Całkowite wyłączenie ogrzewania CWU może w skrajnych przypadkach spowodować zamrożenie i
uszkodzenie instalacji.

 4.4.1.3 . Menu>Nastawy>CWU – Kalendarz wakacyjny - tryb wakacyjny
HP MASS posiada kalendarz wakacyjny dla obiegu CWU. W  Menu>Nastawy>CWU, poniżej nastaw
temperatur i Trybu, wyświetlany jest odczyt aktualnej daty, dnia tygodnia i godziny (rysunek poniżej). 
Odczyt służy sprawdzeniu, czy sterownik ma poprawnie ustawiony aktualny czas i datę. Jeżeli nie są
one  aktualne,  funkcje  Kalendarza  wakacyjnego i  Programy pracy  nie  będą  pracowały  poprawnie.
Aktualną Datę i Zegar można ustawić w Menu>Programy>Ustaw czas.
Kalendarz pracuje wyłącznie, gdy w nastawie Zadana T. Wnętrza wybrano Tryb Auto.
Kalendarz wymusza działanie jednego, wybranego trybu pracy obiegu, od momentu jego załączenia
(Zapisz zmiany) do ustawionej w kalendarzu daty, co sygnalizuje ikoną Kalendarza. 

W powyższym przykładzie powrót do pracy Auto nastąpi dnia 2021-10-05 o godzinie 00:01 w nocy.
Wyłączenie ręczne kalendarza następuje po ustawieniu i zapisaniu nastaw Kalendarza, jak poniżej.

 4.4.2. Menu>Nastawy>CO1 (CO2, CO3) – obiegi grzewcze
Wejście w Menu>Nastawy>CO1, CO2 lub CO3  powoduje otwarcie okna z  Szybkimi nastawami  dla
wybranego obiegu grzewczego CO1, CO2 lub CO3 - patrz rysunek poniżej.
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W Menu>Nastawy>CO.. nastawy i odczyty wszystkich trzech obiegów CO1...CO3 są takie same.
W górnej części ekranu widzimy od lewej ikony stanu pracy obiegu:

– zawór trójdrogowy (obieg posiada zawór mieszający), bufor (obieg sterowny pompą)
– symbol  pompy  obiegu  (zielona-praca,  biała-wyłączenie,  żółta-praca  ręczna  użytkownika,

mruga żółta – praca ręczna testowa, czarna – zatrzymana ręcznie przez użytkownika, mruga
czarna – zatrzymana serwisowo),

– symbol grzejnika z numerem obwodu (czerwony – grzeje, biały - wyłączony, szary-lato).
– Symbol  źródła  zadanego  Trybu  pracy  (ręka  –  wymuszenie  ręczne,  zegar  –  program

tygodniowy, kalendarz – tryb wakacje),
– Symbol aktualniego zadanej temperatury pracy – Słońce – Komfort, Księżyc – Ekon, Low -

Niska, Off – wyłączenie obiegu COx)
Poniżej opisanych ikon po prawej stronie widnieje symbol Domu, a:

– nad jego dachem – wyświetla się odczyt temperatury zewnętrznej,
– w nim:

– odczyt temperatury wnętrza (jeśli jest podłączony czujnik wnętrza lub nastawnik),
– kreseczki, jeżeli nie ma i nie ma być czujnika temperatury wnętrza,
– napis „ERROR”, jeżeli nie ma, ale ma być czujnik temperatury wnętrza (uszkodzenie),

– pod domem jest aktualnie obowiązująca temperatura zadana wnętrza.
Każdy  obieg  grzewczy  powinien  posiadać  swój  czujnik  temperatury  wnętrza  lub  nastawnik  z
wbudowanym czujnikiem temperatury wnętrza.
Dla obiegów (CO1, CO2, CO3) czujniki są nazywane odpowiednio TW1, TW2 oraz TW3. 
Czujniki TW...  powinny być zainstalowane w miejscu obiektywnego pomiaru temperatury wnętrza.
Czujnik  musi  mierzyć  temperaturę  w  otoczeniu  ogrzewanym  przez  współpracujący  z  nim  obieg
grzewczy. Oznacza to, że czujnik TW1 musi być w pomieszczeniu ogrzewanym przez obieg CO1, TW2 w
pomieszczeniu ogrzewanym przez obieg CO2 itd. 
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Brak czujników TW... lub ich nieodpowiednie rozmieszczenie, będzie powodowało dyskomfort i wzrost
zużycia ciepła. 
Każda część budynku obsługiwana przez poszczególne obiegi CO1, CO2 i CO3 i ich czujniki TW, może
utrzymywać inną temperaturę wnętrza dopasowaną do potrzeb.

 4.4.2.1 . Menu Nastawy > CO1, CO2, CO3 – Zadane temperatury obiegów grzewczych
Każdy z obiegów grzewczych ma trzy zadane temperatury wnętrza przypisane do trzech Trybów Pracy
włączanych wg potrzeb:

– Temp. wnętrza Komfort - temperatura zadana Komfortowa,
– Temp. wnętrza Ekon - temperatura zadana Ekonomiczna,
– Temp. wnętrza Niska - temperatura zadana Niska – Dyżurna.

Temperaturę Komfortową utrzymujemy w pomieszczeniu podczas obecności w domu. Zwykle jest to
20-22°C, ale może to być inna temperatura, uznana przez użytkownika za komfortową.

Temperaturę  Economiczną utrzymujemy  w  pomieszczeniu  podczas  krótkotrwałej  nieobecności  w
domu, np. gdy idziemy do pracy. W ciągu kilku godzin nie opłaca się mocno wychładzać budynku
dlatego zwykle jest to ok. 18-20°C, ale może to być inna temperatura, uznana przez użytkownika za
odpowiednią.

Temperaturę Niską utrzymujemy w pomieszczeniu podczas długotrwałej nieobecności w domu, np.
gdy jedziemy na ferie zimowe. W ciągu kilku dni opłaca się wychłodzić mocniej pusty dom, uzyskując
większe oszczędności. Zwykle jest to ok. 15-18°C, ale może to być inna temperatura, uznana przez
użytkownika za  odpowiednią. 

 4.4.2.2 . Menu Nastawy > CO1, CO2, CO3 – tryby pracy obiegów grzewczych
Tryb Pracy obiegu grzewczego może być przełączany ręcznie lub automatycznie. 
Nastawa Zadana T. Wnętrza pozwala wybrać która z temperatur będzie obowiązywała:

– Auto – Zadana T. Wnętrza jest przełączana automatycznie wg godzin Menu>Programy>CO1
– Komfort – zawsze jest zadana temperatura Komfortowa,
– Econ. – dla obiegu zawsze jest zadana temperatura Ekonomiczna,
– Niska – dla obiegu zawsze jest zadana temperatura Niska – Dyżurna,
– Wyłącz – obieg jest trwale Wyłączony.

Zaleca się, aby obiegi pracowały w trybie Automatycznym wg Programów. Podczas nieobecności w
całym domu lub w części  budynku,  możemy temperaturę  wnętrza  obniżać,  a  w czasie  obecności
utrzymywać ją na poziomie komfortowym. Zmniejsza to zużycie energii bez utraty komfortu i chroni
naszą planetę. Ustawianie Programów opisano w kolejnych paragrafach.
Trybu Wyłączenia ogrzewania nie należy go używać zimą. Całkowite wyłączenie obiegu grzewczego,
co może w skrajnych przypadkach spowodować zamrożenie i uszkodzenie instalacji.

 4.4.3. Menu Nastawy > CO1, CO2, CO3 – Kalendarz wakacyjny
HP MASS posiada niezależny kalendarz wakacyjny dla każdego z obiegów CO. W Menu>Nastawy>CO,
poniżej nastaw temperatur i Trybu, wyświetlany jest odczyt aktualnej daty, dnia tygodnia i godziny
(rysunek poniżej). Odczyt służy sprawdzeniu, czy sterownik ma poprawnie ustawiony aktualny czas i
datę. Jeżeli nie są one aktualne, funkcje Kalendarza wakacyjnego i Programy pracy nie będą pracowały
poprawnie. Aktualną Datę i Zegar można ustawić w Menu>Programy>Ustaw czas.
Kalendarz pracuje wyłącznie, gdy w nastawie Zadana T. Wnętrza wybrano Tryb Auto.
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Kalendarz wymusza działanie jednego, wybranego trybu pracy obiegu, od momentu jego załączenia
(Zapisz zmiany) do ustawionej w kalendarzu daty, co sygnalizuje ikoną Kalendarza. 

W powyższym przykładzie powrót do pracy Auto nastąpi dnia 2021-10-01 o godzinie 00:01 w nocy.
Wyłączenie ręczne kalendarza następuje po ustawieniu zapisaniu nastaw Kalendarza, jak poniżej.

 4.5. Menu>Programy sterownika HP Mass
Wejście w Menu>Programy powoduje otwarcie listy Programów, gdzie wybieramy, który z nich 
chcemy ustawić. Zawartość listy Programów zależy od ilości skonfigurowanych obwodów grzewczych. 
Listę wszystkich dostępnych nastaw menu przedstawia rysunek lewy poniżej. Wchodząc w 
poszczególne pola z listy otwieramy następujące menu szczegółowe:

– Menu>Programy>Wakacje – wspólny Kalendarz wakacyjny dla obiegów CO i CWU,
– Menu>Programy>CWU – Programy tygodniowy systemu przygotowania CWU,
– Menu>Programy>CO1 – Programy tygodniowy obiegu grzewczego mieszającego CO1,
– Menu>Programy>CO2 – Programy tygodniowy obiegu grzewczego mieszającego CO2,
– Menu>Programy>CO3 – Programy tygodniowy obiegu grzewczego bezpośredniego CO3,
– Menu>Programy>Tryb cichy – dobowy harmonogram cichej pracy pompy ciepła,
– Menu>Programy>Ustaw Zegar -pozwala na ustawienie aktualnej daty i zegara.

 4.5.1. Menu>Programy>Wakacje – wspólny Kalendarz wakacyjny 
Aby ułatwić szybkie przestawienie budynku w tryb wakacyjny, HPMASS posiada możliwość ustawienia
wszystkich  kalendarzy  wakacyjnych  wszystkich  obiegów  CO  i  CWU  równocześnie.  W
Menu>Programy>Wakacje,  poniżej  nastaw temperatur  i  Trybu,  wyświetlany  jest  odczyt  aktualnej
daty,  dnia  tygodnia  i  godziny  (rysunek  poniżej).  Odczyt  służy  sprawdzeniu,  czy  sterownik  ma
poprawnie ustawiony aktualny czas i datę. Jeżeli nie są one aktualne, funkcje Kalendarza wakacyjnego
i  Programy  pracy  nie  będą  pracowały  poprawnie.  Aktualną  Datę  i  Zegar  można  ustawić  w
Menu>Programy>Ustaw czas.
Kalendarz wspólny zadziała wyłącznie, na obiegi, w których Zadana Temp. jest w Trybie Auto.
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Kalendarz wymusza działanie jednego, wybranego dla wszystkich obiegów trybu pracy, od momentu
jego załączenia (Zapisz zmiany) do ustawionej w kalendarzu daty, co sygnalizuje ikonami Kalendarza w
każdym  z  obiegów.  Ustawienie  i  Zapisanie  wspólnego  kalendarza  nadpisuje  wszystkie  kalendarze
ustawione w obiegach indywidualnie.

W powyższym przykładzie powrót do pracy Auto obiegów nastąpi dnia 2021-09-03 o godzinie 00:01 w
nocy. Wyłączenie wspólnego Kalendarza następuje po zapisaniu nastaw Kalendarza, jak poniżej.

 4.5.2. Menu>Programy – Harmonogramy Pracy obiegów grzewczych CO i CWU
Dla obiegów  CWU, CO1, CO2, CO3 sposób ustawiania Programów jest taki sam.
Widok okna nastawczego Menu>Programy>CWU przedstawia rysunek środkowy poniżej.
Widok okna nastawczego Menu>Programy>CO przedstawia rysunek prawy poniżej.
W górnej części okna mamy odczyty i nastawy o funkcjach opisanych w paragrafie Menu>Nastawy.

Programy tygodniowy przełącza automatycznie zadane temperatury obiegu pomiędzy:
– Komfortową – dla obiegu zawsze jest zadana temperatura Komfortowa,
– Ekonomiczną – dla obiegu zawsze jest zadana temperatura Ekonomiczna,
– Niską – dla obiegu zawsze jest zadana temperatura Niska – Dyżurna,
– Wyłącz – obieg jest trwale wyłączony. 

Dla każdego dnia tygodnia możemy wykorzystać 6 progów przełączających zadaną temperaturę. 
W każdym z progów ustawiamy godzinę obowiązywania i Tryb (zadaną temperaturę) pracy. 
Jeżeli jakiś próg ma być nie używany ustawiamy w nim Tryb i godziną z poprzedniego progu.
Aby kopiować nastawy z jednego dnia do następnych należy:

– ustawić godziny i tryby dla Poniedziałku,
– nacisnąć zlokalizowany przy poniedziałku przycisk Kop. do nast. - Kopiuj do następnego, aby 

nastawy z poniedziałku zostały skopiowane do wtorku,
– aby skopiować nastawy z wtorku do środy, należy nacisnąć zlokalizowany przy wtorku przycisk

Kop. do nast. - Kopiuj do następnego itd.

Zasada  działania  Programów  jest  podobna  do  programatora  do  pralki  automatycznej.  Jeżeli  mija
ustawiona w danym progu godzina, obowiązuje nowy, przypisany do niej Tryb pracy, który trwa, aż do
godziny rozpoczęcia następnego progu z kolejnym Trybem Pracy. 
Uwaga !
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Program przełącza  Tryby  pracy  (zmienia  zadane temperatury  automatycznie)  wyłącznie,  jeśli  w
nastawie Zadana Temp. CO (CWU) wybrano tryb Auto – automatyczna zmiana trybów pracy.
Poniżej przedstawiono przykładowe nastawy Programów obiegów grzewczych i CWU.

    

Jeżeli przełączanie zadanej temperatury odbywa  się wg programu na ekranie wyświetla się symbol 

zegara, a obok niego symbol aktualnego trybu pracy obiegu grzewczego   

Harmonogram tygodniowy nie będzie realizowany:
–  jeżeli w nastawie Zadana T. Wnętrza, jest nie wybrano trybu Auto,

–  jeżeli jest uruchomiony tryb Wakacje - wyświetla się ikona ,

–  jeżeli jest wymuszenie pracy ręcznej z nastawnika ściennego - ikony  ,

– dla obiegu CO, jeżeli jest aktywny priorytet CWU - ikona ,

– dla obiegu CO, jeżeli jest on wyłączony w trybie LATO, o wyższym priorytecie - ikona ,

– dla obiegu CWU, jeżeli jest aktywny tryb CWU na żądanie - ikona .
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 4.5.2.1 . Przykłady Programów dla obiegów grzewczych grzejnikowych
Poniżej przykład Programu na jeden dzień dla obiegu grzejnikowego (mała bezwładność układu) dla 
budynku z jednotaryfowym rozliczeniem energii. Próg 6 ma te same nastawy co próg 5, ponieważ nie 
potrzebujemy progu 6.
Komfort – 21°C, Ekon. – 19°C, Niska – 17°C

Próg 1 Próg 2 Próg 3 Próg 4 Próg 5 Próg 6

Godzina progu

Tryb pracy

Poniżej przykład Programu na jeden dzień dla obiegu grzejnikowego (mała bezwładność układu - dla
budynku z dwutaryfowym rozliczeniem energii (tani prąd w godzinach 13-15 oraz 22-6).
Komfort – 21°C, Ekon. – 20°C, Niska – 17°C

Próg 1 Próg 2 Próg 3 Próg 4 Próg 5 Próg 6

Godzina progu

Tryb pracy

Opis
Wygrzewanie

przed
obniżeniem

Idziemy do
pracy

Pusty dom

Tani prąd

Pusty dom

Koniec
taniego
prądu

Tani prąd
Tani prąd

Noc

Poniżej przykład Programu na jeden dzień dla obiegu podłogowego (duża bezwładność układu - dla
budynku z dwutaryfowym rozliczeniem energii (tani prąd w godzinach 13-15 oraz 22-6).
Komfort – 22°C, Ekon. – 20°C, Niska – 16°C
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Próg 1 Próg 2 Próg 3 Próg 4 Próg 5 Próg 6

Godzina progu

Tryb pracy

Opis
Tani prąd

Obniżenie
Tani prąd

Koniec
taniego
prądu

Tani prąd

Pusty dom

Koniec
taniego
prądu

Tani prąd

Rozgrzanie
po obniżeniu

 4.5.2.2 . Przykład - Programu obiegu ciepłej wody użytkowej CWU
Zasada działania Programu CWU jest podobna do Programu CO. Dla każdego z progów ustawiamy
godzinę  i  minutę,  po  której  rozpoczyna  się  wybrany  tryb  pracy.  Wybrany  tryb  pracy  trwa  od
nastawionej dla niego godziny startu, dopóki nie zostanie zastąpiony kolejnym trybem pracy.
Poniżej przykład Programu na jeden dzień dla budynku z jednotaryfowym rozliczeniem energii.
Komfort – 48°C, Ekon. – 42°C, Niska – 36°C

Próg 1 Próg 2 Próg 3 Próg 4 Próg 5 Próg 6

Godzina
progu

Tryb pracy

Opis Wstajemy

Idziemy do
pracy

Pusty dom

Wracamy do
domu

Czas kąpieli
Obniżenie po

kąpieli
Obniżenie

nocne

Poniżej przykład Programu na jeden dzień dla budynku z dwutaryfowym rozliczeniem energii (tani 
prąd w godzinach 13-15 oraz 22-6).
Komfort – 52°C, Ekon. – 44°C, Niska – 36°C
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Próg 1 Próg 2 Próg 3 Próg 4 Próg 5 Próg 6

Godzina
progu

Tryb pracy

Opis Drogi prąd
Tani prąd

Południe

Koniec
taniego
prądu

Tani prąd
Tani prąd

Kąpiele

Tani prąd

noc

 4.5.3. Programy>Tryb cichy – dobowy harmonogram cichej pracy pompy ciepła 
W powietrznej pompie ciepła, zwykle wentylator jest głównym źródłem hałasu. HPMASS umożliwia
ustawienie dwóch prędkości wentylatora: Normalnej i Silent - cichej. 

W Menu>Programy>Tryb cichy można ustawić dobowy harmonogram cichej pracy pompy ciepła.
W nastawie Tryb cichy Control można wybrać tryby pracy wentylatora pompy ciepła:

– Auto – automatyczna zmiana obrotów wentylatora wg harmonogramu cichej pracy,
– Normal – obroty wentylatora są ustawione w Heat pump>HP Setup>Fan High speed,
– Silent – obroty wentylatora są ustawione w Heat pump>HP Setup>Fan Silent speed,

W trybie automatycznym obroty są przełączane pomiędzy  Normal i  Silent zgodnie z  ustawionymi
godzinami.
W  nastawie  Start  Normal  Mode  High  Power  –  ustawiamy  godzinę,  o  której  wentylator  zacznie
pracować z obrotami normalnymi. Od tej godziny wentylator pracuje szybciej, a pompa ciepła ma
wyższą wydajność i sprawność.
W nastawie Start Tryb cichy Low Power – ustawiamy godzinę, o której wentylator zacznie pracować z
obrotami obniżonymi - ciszej. Od tej godziny wentylator pracuje wolniej, a pompa ciepła ma niższą
wydajność i sprawność.
Jeżeli hałas pompy ciepła nie jest dla nikogo uciążliwy w dzień i w nocy, należy ustawić tryb pracy
wentylatora na Normal. Pompa będzie stale pracowała z najwyższą sprawnością.
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Ustawione  wartości  obrotów  wentylatorów  są  wynikiem  badań  producenta  i  zależą  od  wielu
czynników  konstrukcyjnych.  Dlatego  wartości  obrotów  powinien  ustawiać  producent  lub
specjalistyczny serwis  po zalogowaniu na  poziomie technik.  Samodzielne,  niewłaściwe ustawianie
obrotów wentylatora, może doprowadzić do znaczącego obniżenia wydajności i sprawności, a nawet
do uszkodzenia  pompy ciepła.  Dla  osiągnięcia  najwyższych  sprawności,  Zimą  zaleca  się  pracę  na
obrotach  ustawionych  przez  producenta  lub  wyższych,  które  nie  są  uciążliwe  dla  użytkownika  i
otoczenia. Latem podczas upałów > 25°C zbyt wysokie obroty mogą prowadzić do pojawiania siąę
awarii HP (wysokiego ciśnienia). Zaleca się wówczas zmniejszenie obrotów wentylatora o 20-40% w
stosunku do obrotów normalnych, aż do ustania upałów.

 4.5.4. Programy>Ustaw czas – ustawianie zegara czasu rzeczywistego
Sterownik HPMASS posiada wbudowany zegar czasu rzeczywistego, którego ustawienie determinuje
poprawną  pracę  programów  Programy  oraz  Kalendarzy  Wakacji.  W  Menu>Programy>Ustaw  czas
można  ustawić  ręcznie  lub  automatycznie  zegar  i  datę.  W oknie  nastawczym mamy następujące
nastawy:

– Ustaw  aktualną – G-godzinę i M-minuty,
– Aktualna Data – pole do ustawienia ręcznego aktualnej daty R-rok, M-miesiąc, D- dzień,
– Korekta czasu [s/24h] - jeżeli zegar sterownika nie jest synchronizowany automatycznie z 

internetu, może wystąpić jego niedokładność, co jest zjawiskiem normalnym. Aby ją 
zniwelować należy sprawdzić niedokładność zegara w ciągu 1 doby i jeśli zegar się spieszy np. 
o 4 sekundy na dobę, należy ustawić jego spowolnienie na dobę o -4 sekundy.

– NTP – ustawienie automatycznej synchronizacji czasu z internetu:
– Wyłączona – funkcja wyłączona,
– Załączona – funkcja włączona,

– NTP Server – ustawienie serwera pobierania automatycznej synchronizacji czasu z internetu,
– Strefa czasowa – strefa czasowa dla automatycznej synchronizacji (w Polsce UTC+1),
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– Funkcja DST - ustawienie automatycznej zmiany czasu letniego i zimowego:
– Wyłączona – funkcja wyłączona,
– Załączona – funkcja włączona,

Wbudowany w sterownik zegar nie jest idealny i jego wskazania mogą się różnić do kilku sekund na
dobę.  Suma  tych  różnic  po  dłuższym  czasie  może  doprowadzić  do  przesunięcia  godzin  pracy
harmonogramów o kilkanaście minut w stosunku do rzeczywistej  godziny. Można to regulować w
nastawie Korekta czasu. Niezależnie od tego zaleca się kontrolę zegara czasu rzeczywistego raz na
miesiąc.  Koniecznie  należy  sprawdzić  zegar  czasu rzeczywistego po każdej  aktualizacji  sterownika.
Duże aktualizacje mogą kasować ustawienia tego zegara.
Jeżeli chcemy wykorzystać funkcję automatycznej synchronizacji zegara z internetu, zaleca się użycie
ustawienie funkcji LAN DHCP Włączone w nastawach Menu>Konfiguruj>Internet.

 4.6. Menu>Regulacja - szczegółowe nastawy źródeł i odbiorników
Dotknięcie  w  Menu  pola  „Regulacja”  powoduje  otwarcie  Menu  szczegółowego  Nastaw,  gdzie
wybieramy jakie  źródło  ciepła  lub obwód grzewczy  sterownika  chcemy ustawić.  Zawartość  Menu
szczegółowego  Regulacja zależy  od ilości  skonfigurowanych  źródeł  ciepła  i  obwodów odbiorczych
systemu grzewczego. 

 4.6.1. Menu>Regulacja>CWU – Nastawy Ciepłej Wody Użytkowej
Wejściecie  w  Menu>Regulacja>CWU powoduje  otwarcie  okna  ze  szczegółowymi  nastawami  dla
systemu przygotowania ciepłej wody.
Widok okna nastawczego Regulacja > CWU przedstawia rysunek poniżej.
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Temperatury zadane CWU są skopiowane w z Menu>Nastawy>CWU i mają taką samą funkcję.
Nowe nastawy opisano w paragrafach poniżej.

 4.6.1.1 .  Przegrzej Bufor lub CWU o - przegrzanie bufora lub zasobnika CWU
 4.6.1.1.1 . Aplikacje 1-27 - Spiro oraz CWU grzane z Bufora
Ładowanie CWU jest załączane, jeżeli temp. CWU spadnie poniżej wartości zadanej o 1°C.
W aplikacjach 1-27, gdzie CWU jest ładowana przez bufor, niezbędne jest odpowiednie przegrzanie o
kilka stopni bufora w stosunku do temperatury zadanej CWU, aby temperatura CWU mogła osiągnąć
wartość zadaną. W nastawie Przegrzej Bufor lub CWU o można ustawić, o ile °C ma być przegrzewany
bufor, podczas ogrzewania zasobnika CWU. Zaleca się, aby była to wartość minimum 3°C. Jeśli czas
dogrzewania CWU jest zbyt długi, należy tą wartość zwiększyć. Ustawienie zbyt małego przegrzania,
może spowodować permanentne niedogrzewania CWU i wychłodzenie budynku w wyniku działania
priorytetu CWU. Ustawienie zbyt dużego przegrzania może powodować przegrzewanie się pompy
ciepła i pojawianie się awarii wysokiego ciśnienia HP.
Ładowanie CWU jest wyłączane, jeżeli temp. CWU przekroczy wartość zadaną.
W aplikacjach 18-27, jeśli włączymy system zrzutu ciepła z bufora, CWU i tak się trochę przegrzeje.
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 4.6.1.1.2 . Aplikacje 28-39 - CWU grzane bezpośrednio z pompy ciepła 
Ładowanie CWU jest załączane, jeżeli temp. CWU spadnie poniżej wartości zadanej o 1°C.
Ładowanie CWU jest wyłączane, jeżeli temp. CWU przekroczy wartość zadaną + wartość ustawiona
nastawie Przegrzej Bufor lub CWU o.
Ustawienie  wartości   Przegrzej  Bufor  lub  CWU  o=0°C  spowoduje,  że  ładowanie  CWU  będzie
wyłączane, jeżeli temp. CWU przekroczy wartość zadaną. Takie ustawienie może doprowadzić do zbyt
częstego  załączania  i  wyłączania  pompy  ciepła  co  zmniejsza  jej  sprawność.  Aby  zmniejszyć  ilość
załączeń,  należy  ustawić  wartość  Przegrzej  Bufor  lub  CWU  o na  poziomie  wybranym  przez
użytkownika  w zakresie  1-4°C.  Im wyższa  nastawa przegrzania  CWU,  tym  mniej  załączeń  pompy
ciepła.

 4.6.1.2 . Włącz priorytet CWU, gdy – kiedy ma być aktywny priorytet CWU
Jeżeli  w systemie ogrzewania zastosujemy zbyt małą pompę ciepła,  w zimniejsze dni  jednoczesne
ogrzewanie  zasobnika  CWU  i  bufora  centralnego  ogrzewania  nie  będzie  możliwe  ze  względu  na
deficyt mocy. W takich momentach CWU będzie miało za niską temperaturę np. dla komfortowej
kąpieli.  Aby  wyeliminować  ten  problem  można  zastosować  większą  pompę  ciepła,  ale  jest  to
rozwiązanie drogie inwestycyjnie, a duża moc pompy ciepła będzie niezbędna tylko przez kilka dni w
roku.  Aby  temu  zaradzić,  włącza  się  priorytet  ogrzewania  CWU,  który  powoduje,  że  podczas
ładowania  CWU  (włączenia  PLW  lub  VLW),  pompy  wodne  PC1,  PC2  oraz  PC3  są  automatycznie
wyłączane, aby całą moc pompy ciepła skierować na grzanie CWU. Zabieg ten pozwala szybko nagrzać
CWU pełną  mocą,  ale  w tym czasie  ogrzewanie  centralne  się  wychładza.  Ponieważ  bezwładność
budynku jest duża, spadek temperatury wnętrza podczas ładowania CWU z priorytetem zwykle jest
niezauważalny. Po nagrzaniu CWU system włącza obiegi grzewcze, a pompa ciepła pracuje całą mocą
na ich potrzeby. Przy dużym deficycie mocy i  intensywnym rozbiorze ciepłej wody, może dojść do
wychłodzenia budynku, co może się okazać niekomfortowe. Aby temu zapobiec, należy zastosować
grzałkę elektryczną EHW, dogrzewająca szczytowo zasobnik CWU.
Ponieważ  priorytet  CWU  może  powodować  obniżenie  komfortu  w  budynku,  zaleca  się  jego
stosowanie wyłącznie wtedy,  gdy  rzeczywiście  ciepła woda jest  nam niezbędnie potrzebna np.  w
okresie kąpieli (Komfort). Jeśli w pozostałych okresach nie włączymy priorytetu, temperatura CWU nie
będzie utrzymywana dokładnie w największe mrozy, co nie spowoduje dużego dyskomfortu.
W nastawie  Włącz  priorytet CWU, gdy  – można wybrać dla jakich temperatur zadanych,  ma być
aktywny Priorytet ogrzewania CWU. Do wyboru mamy nastawy:

– Nigdy – priorytet CWU nie będzie nigdy aktywny.
– Komfort – priorytet CWU będzie aktywny, gdy zadana jest temp. Komfortowa,
– Econ+Komfort – priorytet CWU będzie aktywny, gdy zadana jest temp. Ekonomiczna lub 

Komfortowa.
System priorytetu CWU można stosować w aplikacjach 1-27, w których włączone grzejniki zabierają
cześć mocy pompie ciepła, więc CWU może się nigdy nie nagrzać.
W aplikacjach 28-39 priorytet CWU jest zawsze, ponieważ dwustanowy zawór VLW decyduje, gdzie
jest  kierowana woda z  pompy ciepła:  do bufora czy zasobnika CWU. Podczas ładowania grzejniki
czerpią ciepło zmagazynowane w buforze, który, jeśli jest duży, zapewni komfort w domu podczas
ogrzewania zasobnika CWU.  Właśnie do tego służy bufor,  więc włączanie priorytetu (powodujące
wyłączenie pomp PC podczas grzania CWU) nie ma sensu.
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 4.6.1.3 . Zrzut z Bufora do CWU
W  aplikacjach  18-27,  ładowanie  CWU  oznacza  nagrzanie  bufora  do  wartości  zadanej  CWU  +
przegrzanie. Ładowanie CWU jest wyłączane, jeżeli temp. CWU przekroczy wartość zadaną, ale bufor
jest nadal przegrzany w stosunku do temperatury w zasobniku CWU. Jeśli włączymy system zrzutu
ciepła z bufora, ciepło to nie będzie zmarnowane.
Włączenie zrzutu ciepła z bufora oznacza  włączenie pompy ładującej PLW, dopóki bufor jest 
cieplejszy niż CWU, w zależności od wartości nastawy Zrzut z Bufora do CWU:

– Nigdy - nadmiarowe ciepło z Bufor nie będzie będzie nigdy zrzucane do CWU,
– Komfort  - ciepło będzie zrzucane, gdy CWU ma zadaną temp. Komfortową,
– Ekon  - ciepło będzie zrzucane, gdy CWU ma zadaną temp. Ekonomiczną,
– Komfort+Ekon  - ciepło będzie zrzucane, gdy CWU ma temp. Komfortową  lub Ekonomiczną,
– Komf.+Eko+Niska  - ciepło będzie zrzucane, gdy CWU ma temp. Komfortową, Ekonomiczną 

lub Niską.

 4.6.1.4 . Temp. zadana CWU na żądanie
Funkcja  CWU na żądanie,  pozwala  na  szybkie  jednorazowe podgrzanie  CWU bezpośrednio przed
kąpielą. Używając jej, można zaoszczędzić, stale utrzymując w zasobniku CWU niskie temperatury (36-
38°C) wystarczające do codziennego użytku, a kąpiel przygotowywać wyłącznie na żądanie.
Włączenie funkcji następuje z ekranu głównego poprzez dotknięcie ikony kranu na zasobniku CWU. 

    CWU za zimne             CWU zagrzane 

Po włączeniu w miejscu kranu pojawi się ikona wanny pokazująca stan przygotowania kąpieli.  

Kąpiel w przygotowaniu Kąpiel gotowa 

CWU na żądanie powoduje natychmiastowe wyłączenie obiegów grzewczych (włącza priorytet CWU).
Funkcja trwa do osiągnięcia zadanej temperatury CWU lub wyczerpania czasu jej trwania.
W Menu>Regulacja>CWU można ustawić sposób ładowania zasobnika CWU poprzez nastawy:

– Temp. Zad. CWU na żądanie - jaka będzie zadana temp. kąpielowa w trybie CWU na żądanie,
– Ile min. trwa CWU na żądanie - po jakim czasie wyłączy się tryb CWU na żądanie,
– Temp. z PC, gdy żądanie CWU - temp. wody wyjściowej z pompy ciepła, gdy CWU na żądanie,
– Obroty pompy ład. CWU* - jakie maksymalne obroty może osiągnąć pompa ładująca CWU,

* Nastawa występuje tylko, jeśli urządzenie lub system grzewczy przewidują taką funkcję.

 4.6.1.5 . Obroty pompy ład. CWU - PLW – wydajność pompy ładującej zasobnik CWU
System ładowania CWU może mieć zainstalowaną pompę PLW, sterowaną płynnie sygnałem PWM.
W nastawie Obroty pompy ład. CWU - PLW można ustawić na jakich obrotach ma pracować pompa
PLW, podczas ładowania zasobnika CWU. Do wyboru mamy nastawy o wartościach od 20 do 100%.
Dla  aplikacji  18-37  zalecaną  wartością  jest  taka  prędkość,  aby  podczas  ładowania  CWU  różnica
temperatury  między  wodą  wchodzącą  do  wężownicy  i  wychodzącą  z  wężownicy  CWU  nie
przekraczała 5°C. 
Dla  aplikacji  38-39  zalecaną  wartością  jest  taka  prędkość,  aby  woda  wychodząca  z  wymiennika
płytowego  ładującego  CWU  miała   temperaturę  przekraczającą  40°C,  aby  ładowanie  CWU  nie
wychładzało górnych warstw zbiornika CWU.
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 4.6.1.6 . PRG zał. PWC cyrk. CWU, gdy – algorytm sterowania pompą cyrkulacji CWU
System CWU może mieć zainstalowaną pompę PWC - cyrkulacyjną CWU, lecz by nią sterować, w
sterowniku musi być zainstalowany odpowiedni moduł wykonawczy z wyjściem TR 230V.

Sterowanie PWC od czujnika ruchu
Pompa PWC (cyrkulacji CWU) jest załączana od styku czujnika ruchu (np. zamontowanego w łazience)
włączonego do wejścia A4 i masy modułu. Jeżeli wejście A4 jest rozwarte pompa cyrkulacji dostaje
rozkaz pracy. Zwarcie wejścia zdejmuje zezwolenie rozkaz pracy pompy PWC. Jeśli czujnik ruchu nie
jest przewidziany, należy zewrzeć na stałe wejście A4 (TWB Bin On PWC ) do masy GND.

Sterowanie PWC od Programu tygodniowego pracy CWU
System sterowania  CWU umożliwia  zmianę  temperatury  CWU wg tygodniowego programu pracy
(Menu>Programy>CWU). Program umożliwia przełączanie CWU pomiędzy trybami i odpowiadającymi
im temperaturami zadanymi Komfort, Eko, Niska. W nastawie PRG zał. PWC cyrk. CWU, gdy, można
zdecydować, podczas których trybów pompa PWC ma pracować. Do wyboru mamy nastawy:

– Nigdy - Program CWU nie załącza pompy PWC (cyrkulacji CWU) ,
– Komfort - tryb Komfortowy załącza pompę PWC (cyrkulacji CWU),
– Ekon - tryb Ekonomiczny załącza pompę PWC (cyrkulacji CWU),
– Komfort+Ekon - Komfortowy lub  Eko załącza pompę PWC (cyrkulacji CWU),
– Komf.+Eko+Niska - tryb Komfortowy,  Ekonomiczny lub Niski załącza pompę PWC.

Zatrzymanie pompy PWC od temperatury TWC - powrotu wody z cyrkulacji CWU
Sterownik posiada możliwość zatrzymania pracującej z powodu czujnika ruchu lub Programu pracy
pompy PWC, jeżeli czujnik temperatury TWC (powrotu wody z cyrkulacji CWU, włączony do wejścia
A3  modułu)  przekroczy  temperaturę  CWU-10'C.  W  efekcie,  jeśli  czujnik  ruchu  lub  Program
tygodniowy CWU załączą PWC, to nagrzanie wody na rurociągu CWU wyłączy ją. Jesli czujnik TWC nie
zostanie  podłączony,  załączona  przez  czujnik  ruchu  lub  Program  tygodniowy  CWU  pompa
cyrkulacyjna, będzie stale pracowała.

 4.6.1.7 . Sterownie grzałką CWU – Nastawy sterowania grzałką elektryczną EHW
Ze  względu na  duże  koszty  inwestycyjne  i  rzadką  obecność  silnych  mrozów,  układy ogrzewania  z
pompami ciepła są projektowane z niedoborem mocy grzewczej. Przez 95% okresu grzewczego moc
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pompy jest wystarczająca, ale czasami, przez kilka godzin dziennie, przez kilka dni sezonu grzewczego
mocy tej jest za mało. Inwestycja w dużo większą pompę ciepła z powodu tych kilku dni w roku może
być  nieuzasadniona  ekonomicznie.  mi  lepiej  jest  zastosować  grzałki  elektryczne,  które  w  tych
najzimniejszych godzinach, wspomogą pompę ciepła swoja mocą, dogrzewając zasobnik CWU.
Moment  (temperatury  zewnętrznej)  ,w  którym  potrzebne  jest  dogrzewanie  grzałką  elektryczną
nazywa się punktem biwalentnym. W każdym budynku dla danej pompy ciepła punkt ten jest inny.
Punkt biwalentny, zależy od wielu czynników:

– temperatury zewnętrznej,
– wilgotności zewnętrznej,
– prędkości wiatru,
– izolacji budynku,
– ilości i szczelności okien drzwi,
– chwilowego rozbioru CWU.

Dlatego nawet w znanym budynku z zainstalowaną i znaną nam pompą ciepła, nie da się z góry ustalić
czy grzałka będzie potrzebna przy -7°C, czy przy -12°C na zewnątrz.
Ponieważ:

– ilość energii potrzebna do ogrzewania CWU jest duża,
– sprawność ogrzewania pompą ciepła CWU do wyższej temperatury jest statystycznie niższa,

niż sprawność ogrzewania centralnego do niższej temperatury, 
– rozbiór CWU jest losowy i lawinowy – gwałtowny wzrost poboru ciepła podczas kąpieli,

to właśnie ogrzewanie CWU może spowodować gwałtowny deficyt mocy i przesunąć chwilowo punkt
biwalentny.
HPMASS  posiada  wbudowany  mechanizm  automatycznego  rozpoznania  punkty  biwalentnego  i
załącza grzałkę elektryczną EHW wtedy, kiedy jest ona rzeczywiście potrzebna.
Grzałka EWH w zasobniku CWU ma największy sens jako podstawowe biwalentne źródło ciepła. W
czasie deficytu mocy grzałka znacząco przyspieszy ogrzewanie CWU i  pompa ciepła będzie mogła
szybciej powrócić do ogrzewania wychłodzonego domu, które jest zwykle efektywniejsze.
HPMASS umożliwia kontrolę załączenia grzałki elektrycznej CWU poprzez nastawy opisane poniżej.
W nastawie Sterowanie grzałką CWU – można wybrać sposób sterowania grzałką EHW:

– Auto – grzałka jest załączana automatycznie przez HPMASS wg potrzeb
– OFF – grzałka jest wyłączona – nigdy się nie załączy,
– Hand On – grzałka jest stale załączona przez sterownik, grzałka jest załączana i  wyłączana

przez wbudowany w nią termostat.
W nastawie  Opóźnienie załączenia grzałki CWU – można ustawić czas, po jakim załączy się grzałka
EHW w przypadku niedoboru mocy. Grzałka EHW załączy się automatycznie, jeśli:

– pompa ciepła nie ma możliwości podgrzania wody w danych warunkach atmosferycznych,
– jest załączone żądanie ładowania CWU,
– Temperatura CWU THW<60°C,
– CWU EH Start Timer odliczy się do zera

Timer kasuje się (grzałka się wyłącza), jeśli temperatura CWU TWH osiągnie wartość zadaną.

 4.6.2. Menu Regulacja>CO1, CO2, CO3 – nastawy obiegów grzewczych
Wejście  w  Menu>Regulacja>CO  powoduje  otwarcie  okna  ze  szczegółowymi  Nastawami  dla
wybranego obiegu grzewczego. Obiegi CO1, CO2, CO3 mogą sterować pompami ogrzewania PC1, PC2,
PC3 w trybie termostatycznym w funkcji temperatur wnętrza. 
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Jeśli instalacja posiada zawory mieszające, to obiegi grzewcze CO1 i CO2 mogą dodatkowo sterować
płynnie  temperaturą  wody  grzewczej  za  pomocą  zaworów  trójdrogowych  w  funkcji  temperatury
zewnętrznej (tzw. sterownie pogodowe).
W  Menu>Konfiguruj>Moduły  instalator  decyduje,  czy  obiegi  CO1  i  CO2  mają  zawory  mieszające
ustawiając odpowiednią aplikację (50 HC1-Mix1 lub 51 HC2 - MIX2) dla kanału CO1 i CO2. Ustawienie
przez instalatora  aplikacji  52,  53  lub 54 (TERMOSTAT)  powoduje,  że  wybrany kanał  CO1 lub CO2
steruje tylko pompą wodną bez zaworu mieszającego.

Widok okna nastawczego kanału CO1 lub CO2 z zaworem mieszającym przedstawia rysunek poniżej
lewy. Widok okna nastawczego kanału CO1, CO2, CO3 bez zaworu mieszającego przedstawia rysunek
poniżej prawy. Okna różnią się nastawami dotyczącymi sterowania zaworem mieszającym Zaw.3D.
W górnej  części  ekranu  dla  obiegów COx  wyświetlane  są  ikony  odczyty  i  nastawy  skopiowane  z
Menu>Nastawy>CO opisane w poprzednich paragrafach. 
Niniejszy rozdział opisuje nastawy szczegółowe dla wszystkich obiegów COx:

– Max. Temp. Obiegu COx – maksymalna temperatura obiegu COx,
– Min. Temp. Obiegu COx – minimalna temperatura obiegu COx,
– Nachylenie krzywej grzewczej – kąt pochylenia pogodowej krzywej grzewczej,
– Przesuń równ. Krzywą Grzewczą – przesunięcie równoległe krzywej grzewczej,
– Wył. Ogrz., gdy T.Zewn.> – Temperatura zewnętrzna załączenia ogrzewania - tryb Zima,
– Ster. pompy PCx ob. COx  – tryb sterowania pompą PCx obiegu COx,
– Obroty pompy PCx ob.COx – prędkość pompy PCx obiegu COx (jeśli jest sterowana płynnie),

Nastawy szczegółowe dla zaworów mieszających obiegów CO1 i CO2:
– Zaw.3D Czas rurchu 0-100% - czas przebiegu napędu COx od 0 do 100% otwarcia,
– Zaw.3D Czas całkowania - czas całkowania kanału regulacyjnego COx w sekundach,
– Zaw.3D Wzmocnienie regulacji – współczynnik wzmocnienia kanału regulacyjnego CO1.
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 4.6.2.1 . Nachylenie krzywej grzewczej – nastawy krzywej pogodowej
Aby utrzymać w ogrzewanym pomieszczeniu (domu) stałą komfortową temperaturę (np. 20°C), należy
dostarczać  mu  mniej  ciepła  dla  wyższych  temperatur  zewnętrznych  i  więcej  ciepła  dla  niższych
temperatur zewnętrznych. Przy założeniu stałego przepływu objętościowego wody grzewczej, można
przyjąć, że ilość dostarczanego ciepła jest proporcjonalna do temperatury wody płynącej do obiektu.
Znaczy to, że im wyższa temperatura wody, tym więcej ciepła płynie do ogrzewanego obiektu. Aby
ilość dostarczanego do obiektu ciepła dawała stałą komfortową temperaturę w jego wnętrzu (np.
20°C), należy ustawić parametry krzywej grzewczej odpowiednio do danego obiektu. Każdy budynek
posiada jedną krzywą grzewczą, która pozwala na utrzymanie w nim stałej temperatury 20°C.
Krzywa grzewcza pozwala na automatyczną kompensację strat cieplnych obiektu spowodowanych
obniżeniem  temperatury  zewnętrznej,  poprzez  podnoszenie  temperatury  wody  grzewczej,
proporcjonalnie do spadku temperatury zewnętrznej. 
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HPMASS automatycznie  zmienia   temperaturę zadaną wody wychodzącej na obiegi  COx,  wg tzw.
krzywej  grzewczej  pogodowej.  Pozwala  to  prowadzić  pompę  ciepła  na  najniższej  zadanej
temperaturze wody niezbędnej do utrzymania komfortu, co daje ogromne oszczędności w stosunku
do sterowania stałotemperaturowego.

 4.6.2.2 . Nachylenie i przesunięcie równoległe krzywej grzewczej
Kąt nachylenia i przesunięcie równoległe krzywej grzewczej to parametry regulujące krzywa grzewczą
tak, aby dopasować ją do potrzeb systemu grzewczego i strat cieplnych budynku. 
Parametry te ustawia się w nastawach:

– Nachylenie krzywej grzewczej – kąt pochylenia pogodowej krzywej grzewczej,
– Przesuń równ. Krzywą Grzewczą – przesunięcie równoległe krzywej grzewczej,

Zasadę wpływu tych parametrów na obieg grzewczy, przedstawiają rysunki i opisy poniżej.

  
Kąt nachylenia krzywej grzewczej jest wyższy (wynosi 9-10) dla obiektów o dużych stratach cieplnych
(grzejniki) i niższy (wynosi 4-6) dla obiektów o małych stratach cieplnych (ogrzewania podłogowego).
Dobrze ustawiony kąt  nachylenia pozwala utrzymywać w obiekcie stałą komfortową temperaturę,
niezależnie od aktualnej temperatury zewnętrznej, przy najniższych kosztach ogrzewania. Dodatkowe
zastosowanie  czujnika  temperatury  wnętrza,  pozwala  kompensować  dodatkowe  zyski  ciepła,
poprawiając komfort, dokładność regulacji, jednocześnie obniżając koszty ogrzewania.
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Przesunięcie równoległe krzywej grzewczej koryguje wartość stałej temperatury wewnątrz obiektu.
Jeżeli jest ona zbyt niska należy wykres przesuwać w górę, a jeżeli zbyt wysoka – w dół. Przesunięcie w
górę  odbywa  się  przez  zwiększanie  temperatury  przesunięcia  równoległego.  Temperatura
przesunięcia  równoległego  jest  to  teoretyczna  temperatura  wody  grzewczej  dla  temperatury
zewnętrznej +20°C. Wartość przesunięcia zwykle wynosi 3...8°C

 4.6.2.3 . CO1 Max./Min. Temp. – ograniczenie temperatur krzywej grzewczej
Ograniczniki temperatury maksymalnej i minimalnej kanału regulacji:

– Max. Temp. Obiegu COx – maksymalna temperatura obiegu COx,
– Min. Temp. Obiegu COx – minimalna temperatura obiegu COx,

to  parametry  ograniczające  maksymalną  i  minimalną  temperaturę  zadaną  przez  kanał  regulacji
pogodowej.
Gdyby teoretycznie, wg krzywej temperatura zadana miała być wyższa od temperatury maksymalnej,
COx Max. Temp.°C., kanał regulacji ustawi zadaną na wartości ograniczającej COx Max. Temp.°C. 
Gdyby teoretycznie, wg krzywej temperatura zadana miała być niższa od temperatury minimalnej,
COx Min. Temp.°C, kanał regulacji ustawi zadaną na wartości ograniczającej COx Min. Temp.°C. 

Zasadę działania ograniczników temperatury COx Max. Temp.°C i  COx Min. Temp.°C przedstawiają
rysunki poniżej.
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 4.6.2.4 . Automatyczne przesunięcie krzywej grzewczej
Dla  oszczędności  ciepła  w  okresach  nieobecności  w  domu  oraz  podczas  nocy  stosuje  się  tzw.
obniżenie krzywej grzewczej. Jeżeli krzywa grzewcza o nachyleniu 5 i przesunięciu +5°C daje nam 20°C
w budynku  przez  całą  zimę niezależnie  od wartości  temperatury  zewnętrznej,  to  w  uproszczeniu
można przyjąć, że:

– zmieniając przesunięcie równoległe o -2°C (do +3°C) spowodujemy obniżenie temperatury 
powietrza o -2°C (do 18°C),

– zmieniając przesunięcie równoległe o +2°C (do +7°C) spowodujemy podniesienie temperatury
powietrza o +3°C (do 23°C),

Wartości -2°C nazywamy obniżeniem nocnym, a +3°C podwyższeniem krzywej grzewczej. 
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Wartości  te  są  zmieniane  automatycznie  wg  programów  pracy  poprzez  zmianę  nastawionej
temperatury  wnętrza.  Wartości  ustawione  dla  poszczególnych  temperatur  pełnią  rolę  obniżenia  i
podwyższenia krzywej grzewczej, gdzie wartością bazową jest temperatura wnęgtrza równa 20°C:

– Komfortowa = 21°C –  podwyższenie krzywej o +1°C (w stosunku do temp. bazowej +20°C),
– Ekonomiczna = 19°C –  obniżenie nocne o -1°C (w stosunku do temp. bazowej +20°C),
– Niska = 17°C –  obniżenie nocne o -3°C (w stosunku do temp. bazowej +20°C).

Jeżeli nie zainstalujemy czujnika temperatury wnętrza, wartości nastawione w powyższych nastawach 
będą powodowały podwyższenie lub obniżenie ustawionej krzywej grzewczej wg opisu powyżej.
Jeżeli obieg posiada dodatkowo czujnik temperatury wnętrza, to przegrzanie pomieszczenia o każdy
1°C w stosunku do wartości zadanej,  powoduje dodatkowe obniżenie krzywej grzewczej o kolejny
-1°C.
Takie rozwiązanie potęguje korektę temperatury wody podczas przegrzania pomieszczenia, obniżając
zużycie ciepła podczas występowania zysków ciepła.

 4.6.2.5 . Wył. Ogrz., gdy T.Zewn.>  – Automatyczne wyłączenie ogrzewania
Wył.  Ogrz.,  gdy  T.Zewn.> to  parametr  ustalający  próg  temperatury  zewnętrznej,  powyżej  której
nastąpi automatyczne wyłączenie letnie kanału centralnego ogrzewania.
Załączenie trybu letniego (wyłączenie ogrzewania) nastąpi, gdy temperatura zewnętrzna przekroczy
wartość  ustawioną  Wył.  Ogrz.,  gdy  T.Zewn.> o  1  °C.  Załączenie  trybu  zimowego  (zezwolenie  na
załączenie  pompy  PCx  ogrzewania)  nastąpi,  gdy  temperatura  zewnętrzna  spadnie  o  2°C  poniżej
wartości ustawionej w Wył. Ogrz., gdy T.Zewn.>.

 4.6.2.6 . Ster. pompy PCx ob. COx
Dla wszystkich obiegów CO1..CO3 funkcje sterowania pompą wodną PC1...PC3 działają tak samo, wg
nastawy Sterownie pompy PCx ob. COx:

– Termostat - pompa PCx załącza się od temperatury wnętrza,
– Zima - pompa PCx załącza się od temperatury zewnętrznej,
– Zima+Termostat - pompa PCx załącza się od temperatury wewnętrznej i zewnętrznej,
– Pulser Termostat - pompa PCx zmienia wydajność od temperatury wewnętrznej,
– Zima+Pulser T. - pompa PCx zmienia wydajność od temperatury wewnętrznej, i wyłącza się od

temperatury zewnetrznej latem,
– Zał.Ręczne - pompa PCx załączona jest ręcznie na stałe,
– Wył.Ręczne - pompa PCx wyłączona jest ręcznie na stałe.

 4.6.2.6.1 . Sterowanie pompą PCx funkcją Termostat
Jeżeli  obieg  posiada czujnik  temperatury  wnętrza  ECK LBus lub nastawnik  EKR HP3,  to funkcja
Termostat załącza pompę PCx, jeśli w pomieszczeniu jest temperatura niższa od zadanej i wyłącza
PCx, jeśli w pomieszczeniu jest temperatura wyższa od zadanej. 
Wybranie tej  opcji  bez podłączonego lub w przypadku uszkodzenia czujnika temperatury wnętrza,
spowoduje ciągłą prace pompy PC1, jakby w pomieszczeniu zawsze było za zimno. W takim przypadku
zawór mieszający obiegu COx latem się zamknie, ale pompa PCx będzie pracowała ciągle. W nastawie
Menu>Konfiguruj>System należy ustawić, czy w obiegu jest niezbędny czujnik temperatury wnętrza.

 4.6.2.6.2 . Sterowanie pompą PCx funkcją Zima
Sterowanie  pompą  PCx  funkcją  Zima,  powoduje  wyłączenie  pompy  PCx,  jeśli  uśredniona
temperatura na zewnątrz jest wyższa od zadanej w nastawie Wył. Ogrz., gdy T.Zewn.>  i załącza ją,
jeśli na zewnątrz temperatura jest niższa od zadanej w nastawie Wył. Ogrz., gdy T.Zewn.> -2°C.
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Czujnik  temperatury  zewnętrznej  jest  zainstalowany  w  pompie  ciepła  i  jest  ważnym  elementem
regulacyjnym. Jego uszkodzenie może spowodować unieruchomienie lub niepoprawną pracę całego
systemu grzewczego, w tym niewłaściwe odszranianie pompy ciepła.

 4.6.2.6.3 . Sterowanie pompą PCx funkcją Zima+Termostat
Sterowanie  pompą  PCx  funkcją  Zima+Termostat,  powoduje  połączenie  dwóch  funkcji  Zima  i
Termostat.  PCx jest  sterowana jednocześnie w funkcji  temperatury zewnętrznej (załączana Zimą i
wyłączana  Latem)  oraz  temperatury  wnętrza  (załączana,  gdy  w  pomieszczeniu  jest  za  zimno  i
wyłączana, gdy jest za ciepło). 

 4.6.2.6.4 . Sterowanie pompą PCx funkcją Pulser Termostat
Jeżeli  obieg  posiada czujnik  temperatury  wnętrza  ECK LBus lub nastawnik  EKR HP3,  to funkcja
Pulser Termostat załącza pompę PCx, jeśli w pomieszczeniu jest temperatura niższa od zadanej i
steruje  jej  wydajnością  pulsacyjnie,  zwiększając  przerwy  w  pracy  im  wyższa  jest  temperatura
wnętrza w stosunku do wartości zadanej. Funkcja Pulser może być wykorzystywana do sterowania
zasilaniem  pulsacyjnym  230V  starych  pomp  jednofazowych  z  mechanicznym  przełącznikiem
biegów,  lub  w  pompach  ze  sterowaniem  PWM.  W  pompach  elektronicznych  nie  sterowanych
sygnałem  PWM  sterowanie  pulsacyjne  zasilaniem  230V  nie  jest  zasilane  i  może  uszkodzić  ich
elektronikę.
Wybranie tej  opcji  bez podłączonego lub w przypadku uszkodzenia czujnika temperatury wnętrza,
spowoduje ciągłą prace pompy PC1, jakby w pomieszczeniu zawsze było za zimno. W takim przypadku
zawór mieszający obiegu COx latem się zamknie, ale pompa PCx będzie pracowała ciągle. W nastawie
Menu>Konfiguruj>System należy ustawić, czy w obiegu jest niezbędny czujnik temperatury wnętrza.

 4.6.2.6.5 . Sterowanie pompą PCx funkcją Zima+Pulser T.
Sterowanie pompą PCx funkcją Zima+Pulser Termostat, powoduje połączenie dwóch funkcji Zima i
Pulser Termostat. PCx jest sterowana jednocześnie w funkcji temperatury zewnętrznej (załączana
Zimą i wyłączana Latem) oraz temperatury wnętrza (załączana, gdy w pomieszczeniu jest za zimno i
sterowana pulsacyjnie aż do całkowitego wyłączenia, gdy jest w nim za ciepło). 

 4.6.2.6.6 . Sterowanie ręczne pompą PCx
W nastawie Ster. pompy PCx ob. COx można wybrać wartości:

– Zał. Ręczne - jeśli chcemy, aby pompa PCx pracowała non stop bez wyłaczenia,
– Wył. Ręczne - jeśli chcemy, aby pompa PCx nigdy się nie załączyła.

UWAGA!
Ręczne wyłącznie może doprowadzić do strat wynikających zawilgocenia lub zamrożenia budynku.

 4.6.2.7 . Obroty pompy PCx ob. COx
Dla wszystkich obiegów CO1..CO3 funkcje sterowania obrotami pompy PC1...PC3 działają tak samo. W
nastawach Menu>Konfiguruj>System instalator ustawia typ pompy wodnej PCx.
W Menu>Regulacja>Obieg COx w nastawie  Obroty pompy PCx ob. COx użytkownik ustawia stałe
obroty  zadane dla  pompy PCx  w czasie  jej  załączenia.  Zwiększenie  obrotów poprawia  sprawnośc
pompy ciepła, dlatego zaleca sie ustawianie maksymalnych obrotów pompy PCx, które nie powodują
hałasu silnika i instalacji CO.
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 4.6.2.8 . Parametry sterowania zaworu mieszającego Zaw.3D
Jeżeli obieg grzewczy ma włączoną aplikację posiadającą zawór mieszający 3D, to w oknie pojawiają
się  nastawy  do  regulacji  dynamiki  jego  sterowania,  niezbędne  do  stabilnego  utrzymania  zadanej
temperatury wody grzewczej.

 4.6.2.8.1 . Zaw.3D czas ruchu - czas przebiegu siłownika zaworu
W obiegach CO1 i  CO2 do  regulacji  temperatury  wody grzewczej  wg  krzywej  pogodowej,  należy
stosować zawory trójdrogowe z siłownikamina 230VAC lub 24VAC ze sterowaniem 3-punktowym.
W siłowniku 3 p8unktowym zwykle są 3 styki sterujące pracą zaworu:

– N – styk neutralny obydwu silników,
– styk Open – L – podanie zasilania do tego styku siłownika, powoduje otwieranie zaworu,
– styk Close – L – podanie zasilania do tego styku siłownika, powoduje zamykanie zaworu,
– nie podawanie zasilania powoduje zatrzymanie ruchu zaworu (napęd jest samohamowny).

Sterowanie otwarciem zaworu odbywa się poprzez chwilowe (kilka sekund) podawanie napięcia
230V na styk otwierający lub zamykający zawór. W tym czasie zawór się częściowo otwiera lub
zamyka. Czas podawania napięcia zależy od tego, jak duży ruch ma wykonać zawór.

Zaw.3D czas ruchu  -  to czas przebiegu napędu od 0% (zamknięcia) do 100% otwarcia. Zwykle na
siłowniku jest podany orientacyjny czas przebiegu napędu w sekundach. Jeśli czas przebiegu nie jest
podany, należy podać na siłownik 230V na styk zamykania, aby całkowicie zamknąć zawór. Następnie
trzeba  z  zegarkiem  w  ręku  podać  230V  na  styk  otwierania  i  zmierzyć  czas  od  startu  ruchu,  do
zatrzymania się siłownika w krańcowym położeniu dla całkowitego otwarcia. Ten czas mierzony w
sekundach należy wpisać do nastawy Zaw.3D czas ruchu. 
Jeżeli  napęd ma czas przebiegu 100 sekund, to ruch w jakąś stronę przez 10 sekund zmienia jego
otwarcie o 10%. Analogicznie jeśli napęd ma czas przebiegu 50 sekund, to ruch w jakąś stronę przez
10 sekund zmienia jego otwarcie o 20%. 
Dzięki  tej  nastawie sterownik  wie,  jaki  jest  procentowy wpływ jednosekundowego zamykania  lub
otwierania zaworu na stopień jego otwarcia.

 4.6.2.8.2 . Zaw.3D Czas Całkowania -  czas całkowania sterowania zaworem 3D
Zaw.3D Czas Całkowania -  to czas całkowania w regulacji  PID dla sterowania temperatury obiegu
grzewczego zaworem regulacyjnym 3D, ustawiany w sekundach. 
Czas całkowania,  to czas w którym sterownik analizuje wielkość odchyłki  temperatury mierzonej i
zadanej obiegu grzewczego. Z tej analizy wylicza się wielkość odchyłki i mnoży razy czas całkowania.
Po upływie czasu całkowania, sterownik podejmuje decyzję, w którym kierunku i o ile sekund (o jaki
%)  ma  przestawić  zawór  regulacyjny  3D.  Wielkość  wyniku  wpływa  na  wielkość  ruch  zaworu.  Im
większy wynik tym większy ruch zaworu.
Zwiększanie czasu całkowania powoduje wydłużenie ruchu zaworu na daną odchyłkę temperatury
mierzonej w stosunku do zadanej,  ale zapewnia  bardziej  stabilną pracę systemu. Skrócenie czasu
całkowania  powoduje  skrócenie  ruchu  zaworu  regulatora  dla  danej  odchyłki  temperatury,  ale
pogarsza stabilność pracy systemu regulacyjnego. Zbyt krótki czas całkowania może doprowadzić do
oscylacyjnej  pracy  zaworu  regulacyjnego  (ciągłego  przeregulowania  i  falowania  temperatury  bez
osiągnięcia stabilnej  pracy).  Zbyt długi  czas całkowania spowoduje opóźnioną reakcję na zmiany i
spóźnienie regulacji. Zwykle ustawia się nastawę Zaw.3D Czas Całkowania= około 30..100 sekund. 
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 4.6.2.8.3 . Zaw.3D Wzmocnienie regulacji - podczas sterownia zaworem Mix
Zaw.3D Wzmocnienie regulacji - to współczynnik wzmocnienia dla sterowania temperatury obiegu
grzewczego  zaworem  regulacyjnym  3D.  Współczynnik  wzmocnienia  jest  mnożnikiem  czasu  ruchu
zaworu  wyliczonego  w  czasie  całkowania.  W  praktyce  jest  to  liczba  przez  jaką  sterownik  mnoży
obliczony czas ruch napędu, pozwalając na dostosowanie wielkości ruchu zaworu w odpowiedzi na
odregulowanie mierzonej temperatury wody w stosunku do wartości zadanej.
Zbyt duże wzmocnienie powoduje, że reakcje zaworu na odchyłkę są zbyt silne i sterownik wykonuje
za duży krok zaworu po czasie całkowania. Powoduje to przeregulowanie temperatury w przeciwnym
kierunku i oscylacje. Wówczas należy współczynnik wzmocnienia zmniejszyć. 
Zbyt małe  wzmocnienie powoduje, że reakcje zaworu na odchyłkę są zbyt słabe i sterownik wykonuje
za mały krok zaworu po czasie całkowania. Powoduje to zbyt powolne zbliżanie się temperatury do
wartości zadanej. Wówczas należy współczynnik wzmocnienia zwiększyć. 
Generalnie:

– zwiększanie wzmocnienia, to mocniejsza reakcja zaworu, i zmniejsza stabilność regulacji,
– zmniejszanie  wzmocnienia,  to  słabsza  reakcja  zaworu,  i  większa  stabilność  regulacji,  ale

kosztem szybkości reakcji.
Zwykle ustawia się współczynnik wzmocnienia Zaw.3D Wzmocnienie regulacji  = około 10..20. 

 4.6.3. Menu>Regulacja>Bufor – nastawy sterowania buforem ciepła
W systemie grzewczym z pompą ciepła bufor wykonuje kilka ważnych zadań:

– minimalizuje ilość załączeń sprężarki zwiększając jej trwałość,
– oddaje ciepło do instalacji ogrzewania podczas ładowania CWU,
– poprawia komfort eksploatacji domu - zmniejsza wahania temperatur,
– podnosi sprawność układu grzewczego z pompą ciepła,
– pozwala gromadzić tańsze ciepło, wytworzone prądem w niższej taryfie,
– daje ciepło pompie ciepła podczas jej odladzania zamiast wychładzania domu.

Bufor może być ogrzewany przez pompę ciepła, ale jeśli mamy inne źródła ciepła, może również być
ogrzewany solarem, kotłem, kominkiem i grzałką elektryczną.
Po wejściu w  Menu>Regulacja>Bufor  na ekranie pojawia się widok z odczytami Bufora, patrząc od
góry:

– temperatury górnej bufora (TBH),
– temperatury zadanej bufora – ze strzałką => (TBSet),
– stanem grzałki  elektrycznej  (biała wyłączona,  żółta grzeje,  biała wyłączona,  czarna mruga-

wyłączona ręcznie, żółta mruga-załączona ręcznie),
– temperatury dolnej (TBL) bufora,
– strzałka z lewej oznacza stan pompy PM: czerwona - ładowanie bufora, biała wyłączona, żółta

mruga - załączenie ręczne, czarna mruga - wyłączenie ręczne
– pod strzałką jest procent wysterowania pompy wodnej PM w %. 

Z  punktu  widzenia  sterowania,  Bufor  jest   koordynatorem,  który  zbiera  żądania  od  obiegów
grzewczych i załącza źródła ciepła, aby zaspokoić te żądania z uwzględnieniem ustawionych w nim
start.

 4.6.3.1 . Żądanie ciepła od bufora przez obiegi grzewcze
Po prawej stronie bufora widzimy odczyty temperatur żądanych od bufora przez obiegi:

– CWU => 8°C – Obieg CWU jest nagrzany i wyłączył żądanie od bufora,
– CO1 => 33°C – Obieg grzewczy CO1 CO1 żąda, żeby bufor miał min. 33°C dla grzania CO1,
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– CO2 => 35°C – Obieg grzewczy CO2 CO2 żąda, żeby bufor miał min. 35°C dla grzania CO2,
– CO3 => 37°C – Obieg grzewczy CO3 CO3 żąda, żeby bufor miał min. 37°C dla grzania CO3.

Bufor, aby spełnić żądania wszystkich odbiorników ciepła, musi utrzymywać w sobie najwyższą żądaną
od obiegów CO i CWU temperaturę, czyli w tym przypadku 39°C, a jeśli CWU się ochłodzi, zażąda
36°C+ 5°C przegrzania dla CWU, czyli 41°C.

 4.6.3.2 . Przegrzej Bufor o Temp.  – przegrzanie bufora dla utrzymania komfortu
Ciągłe  dokładne  utrzymywanie  temperatury  bufora  na wartości  zadanej  przez  powietrzną  pompę
ciepła byłoby dyskomfortowe, ponieważ powietrzna pompa ciepła się obladza. W momencie wykrycia
zalodzenia, obieg pompy ciepła jest odwracany i pompa ciepła nie daje ciepła do bufora, a nawet go
zabiera.  Wówczas na grzejniki  płynie  zimna woda i  w domu robi  się  wyraźnie  zimniej.  Zgodnie z
bilansem cieplnym, po odlodzeniu, aby uznać, że pompa ciepła grzeje dom, najpierw musi ona oddać
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to  ciepło,  które  pobrała  na  odladzanie,  a  dopiero  potem (po  kilku  minutach)  możemy uznać,  że
pompa rzeczywiście grzaje dom. W czasie odladzania, które trwa kilka minut, nie tylko pompa ciepła
wychładza dom pożyczając ciepło. W tym samym czasie występują straty ciepła przez ściany i okna
więc wychładzanie jest podwójne. 
Aby uniknąć nieprzyjemnego wychłodzenia instalacji podczas odladzania, zaleca się utrzymywanie w
buforze nieco wyższej temperatury niż zadana z obiegów grzewczych.

Wartość tego przegrzania ustawia się w nastawie Buf. TBSet.Overheat. 
Jeżeli ustawimy przegrzanie Buf. TBSet.Overheat=0°C, bufor będzie utrzymywał temperaturę żądaną z
obiegów,  ale  w  czasie  odladzania  może  być  odczuwalne  czasowe  niedogrzanie.  Efekt  ten  będzie
znikomy,  jeśli  w  całym  domu  mamy  ogrzewanie  podłogowe,  ponieważ  ma  ono  gigantyczną
bezwładność,  choć  energetycznie  niedogrzanie  będzie  takie  samo,  jak   w  przypadku  ogrzewania
grzejnikowego.
Jeżeli  ustawimy przegrzanie  Buf.  TBSet.Overheat=2°C, bufor  będzie  utrzymywał  w sobie  wartości
zadane równe żądaniu najwyższej temperatury z obiegów, powiększonej o nastawę 2°C. 
Uwaga!
Każde przegrzanie,  nawet o 1°C,  obniża efektywność pompy ciepła i  zwiększa straty  postojowe
bufora, ale poprawia komfort.

 4.6.3.3 . Temperatury zadane górna i dolna bufora
W buforze mierzymy dwie temperatury TBH (górną) i TBL (dolną). Obydwie temperatury biorą udział
w procesie sterowania pompą ciepła. Temperatura zadana Budora => (TBSet), to suma najwyższej z
temperatur żądanych przez obiegi plus ustawione Przegrzanie.
Sterownik utrzymuje wartość zadaną:

– w punkcie pomiaru TBH na poziomie TBSet,
– w punkcie  pomiaru  TBL na  poziomie  TBSet, minus  wartość  ustawiona  w nastawie  Różn.

Temp. Góry i Dołu Buf .
Jeżeli w nastawie  Różn. Temp. Góry i Dołu Buf  ustawimy -0°C,  temperatury zadane dla czujników
TBH i TBL będą takie same i równe TBSet.
Jeżeli w nastawie tej ustawimy -3°C, temperatury zadane dla czujników będą wynosiły:

– TBHSet=TBSet,
– TBLSet=TBSet -3°C.

 4.6.3.4 . Proces załączenia pompy ciepła przez żądanie z bufora
Jeżeli czujnik TBH jest niedogrzany (pomiar TBH niższy niż TBSet), sterownik zaczyna wyliczać wielkość
tego niedogrzania, co pokazuje na rosnącym wskaźniku niedogrzania  TBH na stronie  Heat Pump>
Diagram.
Jeżeli czujnik TBL jest niedogrzany (pomiar niższy niż TBSet+Różn. Temp. Góry i Dołu Buf ), sterownik
zaczyna wyliczać wielkość tego niedogrzania, co pokazuje na rosnącym wskaźniku TBL na stronie Heat
Pump> Diagram.
Jeżeli obydwa niedogrzania TBH i  TBL osiągną poziom zielony, daje to zielone światło dla załączenia
pompy ciepła, która rozpoczyna proces startowy i po chwili załącza się.

Jeżeli czujnik TBH jest przegrzany, sterownik zaczyna wyliczać wielkość tego przegrzania, co wskazuje
na malejącym wskaźniku przegrzania TBH na stronie Heat Pump> Diagram.
Jeżeli czujnik TBL jest przegrzany, sterownik zaczyna wyliczać wielkość tego przegrzania, co wskazuje
na malejącym wskaźniku przegrzania TBL na stronie Heat Pump> Diagram.
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Jeżeli obydwa przegrzania przejdą przez poziom żółty i znikną (wyświetli się pusta ramka wskaźnika),
pompa ciepła rozpoczyna proces zatrzymania i po chwili wyłącza się.

 4.6.3.5 . Grzanie bufora Pompą Ciepła - przełącznik trybu pracy pompy ciepła
Nastawa Grzanie bufora Pompą Ciepła umożliwia wybór Trybu pracy pompy ciepła pomiędzy:

– Auto – załączanie pompy ciepła jest automatyczne, jak opisuje poprzedni paragraf,
– T.Ręczna - ręczne wymuszenie wymuszenie temperatury zadanej Bufora,
– Wyłączone – ręczne wyłączenie pompy ciepła – pompa ciepła się nie załączy, ale pozostałe 

źródła ciepła nadal pracują.
Jeżeli ustawimy w nastawie Grzanie bufora Pompą Ciepła = T.Ręczna:

– temperatury żądane od obiegów CWU, CO1, CO2 i CO3 będą przez bufor ignorowane,
– nastawa Przegrzewaj Bufor dla CO o będzie ignorowana,
– wartością zadaną Bufora będzie wartość z nastawy  T.Bufora zad. ręcznie dla PC.

Załączanie pompy ciepła będzie się odbywało wg nowej wartości TBSet ustawionej ręcznie.
Funkcję Heat Pump Control i nastawę ręczną należy traktować jako serwisową lub awaryjną, 
ponieważ jej użycie może powodować:

– obniżenie sprawności pompy ciepła,
– niepoprawnie działanie ogrzewania CWU,
– przegrzewanie lub niedogrzewanie budynku,
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– awarie wysokiego ciśnienia (jeśli zadana temperatura będzie za wysoka w danych 
warunkach eksploatacyjnych).

 4.6.3.6 . Grzanie bufora Dod. kotłem - przełącznik trybu pracy kotła
Jeżeli  w  instalacji  jest  dodatkowy  kocioł  (gazowy,  olejowy  lub  pelletowy),  instalator  powinien
zainstalować i skonfigurować odpowiedni moduł sterujący w HPMass i połączyć go z kotłem. Takie
rozwiązanie pozwala na automatyczne załączanie przez HPMass kotła w razie deficytu mocy lub awarii
pompy ciepła.
Nastawa Grzanie bufora Dod. Kotłem umożliwia wybór Trybu pracy kotła pomiędzy:

– Auto – załączanie kotła jest automatyczne, jeśli system wykazuje deficyt mocy i pozwala na to
ogranicznik temperatury zewnętrznej pracy kotła,

– T.Ręczna - ręczne wymuszenie wymuszenie temperatury zadanej kotła,
– Wyłączone – ręczne wyłączenie kotła – kocioł się nie załączy, ale pozostałe źródła ciepła nadal

pracują.
Nastawę opisano szczegółowo w paragrafie Menu>Regulacja>Dod.kocioł

 4.6.3.7 . Sterowanie grzałką Bufora
Ze względu na duże koszty  inwestycyjne i  rzadką obecność  silnych mrozów, Układy ogrzewania  z
pompami ciepła często są projektowane z niedoborem mocy grzewczej. Przez 95% okresu grzewczego
moc  pompy  jest  wystarczająca,  ale  czasami,  przez  kilka  godzin  dziennie,  przez  kilka  dni  sezonu
grzewczego mocy tej jest za mało. Inwestycja w dużo większą pompę ciepła z powodu tych kilku dni w
roku może być nieuzasadniona ekonomicznie.  I  wtedy stosuje się  grzałki  elektryczne bufora  EHB,
które w tych najzimniejszych godzinach, wspomogą pompę ciepła swoja mocą, dogrzewając bufor.
Moment  (temperatury  zewnętrzne),  w  którym  potrzebne  jest  dogrzewanie  grzałką  elektryczną
nazywa się punktem biwalentnym. W każdym budynku dla danej pompy ciepła punkt ten jest inny. 
HPMASS  posiada  wbudowany  mechanizm  automatycznego  rozpoznania  punkty  biwalentnego  i
załącza grzałkę elektryczną EHB wtedy, kiedy jest ona rzeczywiście potrzebna.
HPMASS umożliwia kontrolę załączenia grzałki elektrycznej EHB poprzez nastawy opisane poniżej.
W nastawie Buf. EHB Control – można wybrać sposób sterowania grzałką EHB:

– Auto – grzałka jest załączana automatycznie przez HPMASS wg potrzeb
– Wyłącz – grzałka jest stale wyłączona – nigdy się nie załączy,
– Załącz – grzałka jest stale załączona przez sterownik, grzałka jest załączana i wyłączana przez

wbudowany w nią termostat.
W nastawie Opóźnij załączenie grzałki buf. o – można ustawić czas, po jakim załączy się grzałka EHB w
przypadku niedoboru mocy. Grzałka EHB załączy się automatycznie, jeśli:

– pompa ciepła nie ma możliwości  podgrzania wody w danych warunkach atmosferycznych,
czyli występuje deficyt mocy,

– czas ustawiony w nastawie Opóźnij załączenie grzałki buf. o odliczy się do zera.
Timer kasuje się (grzałka się wyłącza), jeśli temperatury TBH i TBL osiągną wartość zadaną pokazaną
na ekranie Regulacja>Buffer jako =>...
Współczynnik deficutu mocy pompy ciepła jest całkowany z temperatury wylotowej, gdy temp 
wylotowa z pompy ciepła jest niższa niż górna bufora. Deficyt wpływa na włączenie kotła gazowego i 
grzałki bufora jako dyskryminator ich włączenia.

 4.6.3.8 . Funkcje przeciwmrozowe bufora i pompy ciepła
Bufor jest zasobnikiem dużej ilości ciepła i w przypadku niedużych mrozów i dobrze ocieplonego 
budynku ciepło w nim zawarte może wystarczyć na dłuższy czas. Pompy ciepła ZEO są typu 
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monoblokowego, więc wymiennik freon/woda oraz rury wodne znajdują się na zewnątrz budynku na 
mrozie. Oznacza to, że podczas mrozu przy dłuższym postoju pompy ciepła woda mogłyby zamarznąć. 
Aby do tego nie dopuścić HPMASS załącza co jakiś czas pompę wodną PM na 50% wydajności na 30 
sekund, aby rozgrzać zagrożone zamrożeniem rury i wymiennik płytowy. Jeżeli temp. zewnetrzna jest 
niższa niż 8°C, to pompa PM pracuje co 10 minut przez 30 sek (z czego 10 sek. to start elektroniki po 
podaniu zasilania a 15-20 sekund faktyczna praca pompy).

 4.6.4. Menu>Regulacja>Dod. kocioł – nastawy sterowania kotłem
Ze względu na duże koszty inwestycyjne i rzadką obecność silnych mrozów, układy ogrzewania z 
pompami ciepła są projektowane z niedoborem mocy grzewczej. Jest to bardzo korzystne szczególnie 
jeśli budynek jest modernizowany i posiada istniejąca kotłownię gazową, a ze względów 
ekonomicznych instaluje się w nim fotowoltaikę wraz z pompą ciepła. Wówczas pompa ciepła pełni 
rolę głównego źródła ciepła, a kocioł gazowy jest źródłem rezerwowym (biwalentnym). Instalacja 
grzałki elektrycznej w takim przypadku nie ma sensu. W opisie poniżej jest mowa o kotle gazowym, 
ale zamiast niego można sterować kotłem na pelet, olejowym lub innym (sterowanym on-off 
elektrycznie) źródłem ciepła. 
HPMass posiada wbudowany mechanizm automatycznego rozpoznania punkty biwalentnego i załącza
automatycznie kocioł wtedy, kiedy jest on rzeczywiście potrzebny.
HPMASS umożliwia kontrolę załączenia kotła poprzez nastawy:

– Grzanie bufora dod.kotłem – sposób działania wyjścia sterującego kotłem gazowym,
– T.Bufora zad. ręcznie dla kotła - nastawiona ręcznie temperatura kotła
– Histereza załączenia dodat. kotła – Histereza termostatu sterującego kotłem gazowym,
– Zezwolenie na załączenie kotła, gdy awaria PC lub T.zew.< temperatura zewnętrzna 

dyskryminacji pracy kotła gazowego,
– Ster. pompy dodat. kotła PHB – sterowanie pompą PHB,
– Prędkość pompy dod. kotła PHB – prędkość pompy sterowanej płynnie.

Widok menu kotła gazowego przedstawia rysunek poniżej.

 4.6.4.1 . Grzanie bufora Dod. Kotłem –  tryb sterowania kotłem gazowym
HPMass umożliwia przetestowanie wyjścia służącego do załączenia palnika kotła. 
W nastawie Grzanie bufora Dod. Kotłem można wybrać nastawy:

– Auto – załączenie przekaźnika palnika kotła jest sterowane automatycznie,
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– Wył. ręcznie – palnik kotła jest stale wyłączony,
– Zał. ręcznie – palnik kotła jest stale załączony.

Załączenie na stałe, oznacza ciągłą pracę kotła z wyłączeniem przez wbudowany w kotle termostat.
Nastawy opisano szczegółowo w paragrafie Menu>Regulacja>Bufor

 4.6.4.2 . T. bufora zad. ręcznie dla kotła – zadawanie temperatury kotła
Kocioł jest załączany sygnałem wyjściowym triakowym 230V, w funkcji termostatu. Jeżeli ustawimy w
nastawie  Grzanie bufora Dod. Kotłem = Zał.ręcznie,  pojawi się nastawa  T.Bufora zad. ręcznie dla
Kot. Kocioł będzie załączany, jeżeli temperatura bufora spadnie poniżej wartości zadanej i nie blokuje
go temperatura zewnętrzna z nastawy Zezwolenie na pracę kotła gdy awaria PC lub T.Zewn<. Pompa
kotła PHB zostanie załączona, jeżeli jest załączone wyjście załączenia kotła lub temperatura w kotle
jest wyższa niż temperatura TBH w buforze. Warto wartością zadaną Bufora będzie wartość z nastawy
T.Bufora zad. ręcznie dla Kot.

 4.6.4.3 . Histereza zał. dodat. kotła
Niezależnie  skąd  pochodzi  żądanie  temperatury,  kocioł  załącza  się  i  wyłącza  utrzymując  w  sobie
zadaną temperaturę z ustawioną w nastawie Histereza zał. dodat. kotła histerezą.

 4.6.4.4 . Zezwolenie na pracę kotła gdy awaria PC lub T.Zewn< -  wykluczenie załączenia
kotła od temperatury zewnętrznej

Aby kocioł  gazowy nie załączał  się  bez potrzeby, w nastawie  Zezwolenie na załączenie kotła,  gdy
awaria PC lub T.zew.< można ustawić temperaturę zewnętrzną, powyżej której kocioł nie ma prawa
się załączyć. Ograniczenie to dotyczy pracy z temperaturą nastawioną automatycznie. 
W  trybie  załączenia  ręcznego,  kocioł  będzie  pracował  cały  czas,  niezależnie  od  ustawionej
temperatury zewnętrznej.

 4.6.4.5 . Ster. pompy dodat. kotła PHB – sterowanie testowe pompą PHB
Podczas wyłączenia kotła woda przez niego nie powinna płynąć, aby nie generować postojowych strat
kominowych.  Jeśli  korzystamy z  kotła  gazowego,  woda  musi  przez  niego  płynąć.  Do  wymuszenia
przepływu  wody  przez  kocioł  służy  pompa  PHB.  Załączenie  pompy  jest  sterowane  dwustanowo
wyjściem triakowym 230V. Jeśli na wyjściu pojawi się 230V, woda ma płynąć (pompa pracuje). Jeśli na
wyjściu triakowym nie ma napięcia, pompa ma się zatrzymać. 
Przepływ wody jest załączany jeśli:

– kocioł ma załączony palnik – pracuje,
– temperatura wody w kotle THB jest wyższa od temperatury górnej w buforze - TBH.

Drugi warunek zapewnia zrzucenie ciepła po wyłączeniu kotła, ale również zabezpiecza kocioł przed
brakiem przepływu wody, jeśli kocioł zostałby załączony ręcznie.

W  nastawie  Ster.  pompy  dodat.  kotła  PHB  można  przetestować  wyjście  sterujące  pompę  PHB
poprzez nastawy:

– Auto – pompa PHB - sterowanie automatyczne,
– Wył. ręczne – pompa PHB - wymuszone wyłączenie,
– Zał. ręczne – pompa PHB - wymuszone załączenie - praca ciągła.

Ręczne wyłączenie pompy PHB może prowadzić do przegrzania kotła i jego awarii, jeśli zostałby on
załączony bez przepływu wody.
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 4.6.4.6 . Prędkość pompy dod. kotła PHB – wydajność pompy PHB kotła
Do wymuszenia przepływu wody przez kocioł można zainstalować pompę PHB, sterowaną płynnie
sygnałem PWM. W nastawie Prędkość pompy dod. kotła PHB można ustawić na jakich obrotach ma
pracować pompa PHB, podczas załączenia kotła gazowego. Do wyboru mamy nastawy o wartościach
od  20  do  100%.  Zalecaną  wartością  jest  taka  prędkość,  aby  podczas  załączenia  palnika  różnica
temperatury  między  wodą  wchodzącą  do  kotła  i  wychodzącą  z  kotła  była  zgodna  z  zaleceniami
producenta kotła.

 4.6.5. Menu Regulacja>Kominek wodny – nastawy sterowania kominkiem (FP)
System sterowania  HPMASS  został  przygotowany  do  współpracy  ze  stałopalnymi  źródłami  ciepła,
zapalanym i sterowanym ręcznie. Takimi źródłami ciepła są: kominki z płaszczem wodnym, kotły na
drewno, czy stary kocioł gazowy z termostatem mechanicznym (bez sterowania elektrycznego). Dla
uproszczenia w instrukcji  posługujemy się określeniem kominek,  ale może to być dowolne z  tych
źródeł ciepła. 
Aby system działał poprawnie instalator powinien :

– ustawić w module sterownika HPMass odpowiednią aplikację,
– w płaszczu wodnym kominka zamontować czujnik temperatury TFP. 

Podczas  wyłączenia  kominka,  gdy  jest  on  zimny,  woda  przez  niego  nie  powinna  płynąć,  aby  nie
generować postojowych strat kominowych. Jeśli korzystamy z kominka, woda musi przez niego płynąć
aby się nie przegrzał - nie wygotował. 

Warunki załączenia i wyłączenia przepływu pokazane są na stronie (rysunek powyżej):
– Start Pompy Kominka, gdy TFP>T.Buf o +5°C –  przepływ przez kominek jest załączany, jeśli

temperatura w kominku TFP wzrośnie powyżej temperatury bufora TBH o minimum + 5°C.
– Stop  po0mpy  Kominka,  gdy  TFP<T.Buf –  przepływ  przez  kominek  jest  wyłączany,  jeśli

temperatura TFP spadnie poniżej temperatury z bufora TBH.
Kominek nie jest w żaden sposób sterowany. Jego rozpalenie oznacza, że musimy natychmiast po jego
rozgrzaniu  odebrać  z  niego  ciepło.  Włączenie  odbioru  ciepła  z  kominka  powoduje  wyłączenie
wszystkich pozostałych źródeł ciepła, aż do jego wychłodzenia.
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Do  wymuszenia  przepływu  wody  przez  kominek  służy  pompa  PHB.  Załączenie  przepływu  jest
sterowane dwustanowo wyjściem triakowym 230V. Jeśli na wyjściu pojawi się 230V, woda ma płynąć
(pompa pracuje na 100%). Jeśli na wyjściu triakowym nie ma napięcia, pompa ma się zatrzymać. 

W nastawie  Sterowanie  pompą kominka PFP  można przetestować wyjście  sterujące pompą PFP
poprzez nastawy:

– Auto – pompa PFP - sterowanie automatyczne,
– Wył. ręczne – pompa PFP - wymuszone wyłączenie,
– Zał. ręczne – pompa PFP - wymuszone załączenie.

Do wymuszenia przepływu wody przez kominek można zainstalować pompę PFP, sterowaną on-off lub
płynnie sygnałem PWM. Aby wysterować wydajność pompy z PWM-em, w nastawie  Prędkość pompy
kominkia PFP można ustawić, na jakich obrotach ma pracować pompa PFP, podczas pracy kominka.
Do wyboru mamy nastawy o wartościach od 20 do 100%. Zalecaną wartością jest taka prędkość, aby
dla maksymalnie rozpalonego kominka różnica temperatury między wodą wchodzącą i wychodzącą
była niższa niż 20°C.

 4.6.6. Menu Regulacja>Solar – nastawy sterowania solarem wodnym
Jeżeli instalacja budynku jest wyposażona w system solarnego ogrzewania wody, instalator powinien 
zainstalować i skonfigurować w HPMass odpowiedni moduł

 

HPMASS posiada kanał sterowania wodną instalacją solarną. Jego wykorzystanie wymaga:
– zainstalowania modułu w HPMass,
– ustawienia w nim aplikacji z panelami solarnymi,
– instalacji czujnika temperatury TWL – dolnego czujnika CWU,
– instalacji czujnika temperatury TSol – panelu solarnego,

Do wymuszenia  przepływu wody przez Solar  zaleca się zainstalowanie pompy wodnej  sterowanej
płynnie sygnałem PWM. Pompa sterowana on-off będzie zużywała więcej prądu i da mniej ciepła.
Aby instalacja działała poprawnie, musi być zapewniony przepływ wody przez Solary. Ponieważ każda
pompa regulowana płynnie ma minimalne obroty,  poniżej  których się nie kręci,  w nastawie  Min.
obroty pompy solara PS, należy ustawić jakie są jej minimalne obroty. W Menu>konfiguruj>Test urz. : 
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– ręczne załączenie pompy PS w powoduje mruganie ikony solara na żółto,
– ręczne wyłączenie pompy PS w powoduje mruganie ikony solara na czarno.

Odczyt Start Pompy PS, gdy TSol>TWL o +20°C oznacza, że pompa PS załączy się, jeżeli Temperatura
TSol przekroczy wartość mierzoną TWL na dole zasobnika CWU o +20°C. Stan ten jest sygnalizowany
pomarańczowym kolorem solara.
W  odczycie  Stop  Pompy  PS,  gdy  TSol>TWL  o  +5°C widzimy,  że  pompa  PS  wyłączy  się,  jeżeli
Temperatura TSol spadnie poniżej wartości  TWL+5°C. Wyłączenie jest sygnalizowane kolorem szarym
solara.

 4.7. Menu>Pompa ciepła – nastawy regulacji pompy ciepła
W  Menu>pompa ciepła znajdują się okna odczytowo-nastawcze przeznaczone dla autoryzowanych
serwisów pomp ciepła ZEO. Korzystanie z nastaw tego Menu wymaga głębokiej wiedzy. Jeśli nastawy
w nim zawarte, będą niewłaściwie ustawione, może to doprowadzić do niepoprawnej pracy, a nawet
uszkodzenia pompy ciepła.

Znaczenie linków w Menu>pompa ciepła:
– Odczyty - uproszczony schemat instalacji chłodniczej z wszystkimi odczytami,
– Nastawy - temperatura biwalentna, nastawy wentylatora, pompy PM i inwertera,
– Odladzanie - nastawy odladzania i trybu polarnego,
– Chłodzenie - nastawy kanału regulacji chłodniczej w trybie chłodzenia,
– Grzanie - nastawy kanału regulacji chłodniczej w trybie grzania,
– Konfiguruj - nastawy konfiguracyjne pompy ciepła.
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 4.7.1. Menu>Pompa ciepła>Odczyty – odczyty serwisowe pompy ciepła
Menu>pompa ciepła>Odczyty jest przeznaczone dla chłodników i służy do weryfikacji poprawności
pracy pompy ciepła. Dzięki mnogości odczytów na jednym ekranie widzimy wszystkie newralgiczne
parametry pracy układu chłodniczego i grzewczego. Opis odczytów przedstawia rysunek poniżej.

Zero Emission Order
51/63HPMASS Satellite Instrukcja szczegółowa użytkownika 202109202.odt

http://www.heatonlab.eu/


ZEO Sp. z o.o.
ul. Chochołowska 28;

43-300 Bielsko Biała
tel./fax (+48 33 300 33 53)

www.zeohp.pl

 4.7.2. Menu>Pompa ciepła>Nastawy – nastawy serwisowe pompy ciepła
Menu>Pompa ciepła>Nastawy jest przeznaczone dla chłodników i służy do ustawienia podstawowych
paramentów pracy pompy ciepła. Menu>Pompa ciepła>Nastawy zawiera:

– Typ kompresora – należy wybrać typ sprężarki z listy,
– Sterowanie  Pompą  ciepła –  przełącznik  pracy  (Wył.Ręczne,  Zał.Ręczne,  Auto)  został

omówiony w Menu>Regulacja>Bufor nastawa "Grzanie Bufora Pompą ciepła",
– Zadana Ręcznie Temp. Bufora - podczas trybu pracy Zał. Ręczne,
– Temp. zewn. biwalentna – poniżej której może się załączyć grzałka elektryczna
– Sterowanie pompą PM – Auto, Stop i wymuszona wydajność – nastawa testowa,
– Pompa PM Obroty maksymalne – ograniczenie maksymalnej wydajności pompy PM,
– Pompa PM Obroty minimalne – ograniczenie minimalnej wydajności pompy PM,
– Sterowanie wentylatora – Auto, Stop i wymuszona wydajność – nastawa testowa,
– Wentylator obroty Normalne – wydajność wentylatora podczas normalnej pracy,
– Wentylator obroty Ciche – cicha prędkość wentylatora – tryb Cichy,
– Wentylator obroty Pasywne – prędkość wentylatora podczas odladzania pasywnego (20%),
– Sprężarka z Inwerterem - Tak/Nie - włącza nastawy i funkcje inwertera w pompie ciepła,
– Sterowanie obrotów Sprężarki - Auto, 0.1V (Stop) i wymuszona wydajność co 1V na wyjściu

sterującym inwerterem - nastawa testowa,
– Obroty Sprężarki maksymalne – ograniczenie maksymalnych obrotów sprężarki,
– Obroty Sprężarki minimalne – ograniczenie minimalnych obrotów sprężarki,
– Niska moc PC dla T.Zewn. > od  – temperatura  zewnętrzna dla min.obrotów sprężarki
– Wysoka moc PC dla T.Zewn. < od  – temperatura  zewnętrzna dla maks. obrotów sprężarki

 4.7.2.1 . Menu>Pompa ciepła>nastawy – nastawy pompy wodnej PM
Pompa PM – to główna pompa powodująca przepływ wody przez pompę ciepła. Pompa PM powinna
mieć możliwość płynnego sterowania wydajnością za pomocą sygnału PWM.
W nastawie Sterowanie pompą PM wybieramy sposób sterowania pompą PM.
Do wyboru są nastawy:

– Auto – pompa załącza się automatycznie,wtedy, kiedy trzeba,
– Stop – pompa jest wyłączona ręcznie na stałe – sygnalizuje to czarny odczyt stanu pompy.
– 10-100% – pompa jest załączona ręcznie z wybraną wydajnością – sygnalizuje to żółty odczyt

stanu pompy,
Pompa  PM  zawsze  powinna  pracować  w trybie  Auto.  Wymuszenia  jej  pracy  i  zatrzymania  służą
wyłącznie testom.

W nastawie PM Pump Max Speed wybieramy maksymalne obroty pompy PM (zwykle 50-100%).  Do
wyboru są nastawy 20-100% wydajności nominalnej. Prędkość maksymalną należy ustawić tak, aby
przy maksymalnej wydajności pompy ciepła, różnica temperatur pomiędzy wejściem i wyjściem wody
nie przekraczała 5-7°C. Zbyt wysoka różnica temperatury obniży sprawność pompy ciepła, a zbyt niska
spowoduje niedochłodzenie cieczy przy przejściu przez skraplacz.

W nastawie PM Pump Min Speed wybieramy minimalne obroty pompy PM (zwykle 20-40%). Do
wyboru są nastawy 20-100% wydajności nominalnej. Prędkość minimalną należy ustawić tak, aby przy
minimalnej  wydajności  pompy  ciepła,  różnica  temperatur  pomiędzy  wejściem  i  wyjściem  wody
wynosiła 20-30°C. Zbyt niska różnica temperatury nie umożliwi poprawnego rozgrzewania instalacji i
grzania CWU, a pompa będzie się wyłączała awaryjnie.
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 4.7.2.2 . Menu>Pompa ciepła>nastawy wentylatora pompy ciepła
W powietrznej  pompie  ciepła,  wentylator  tłoczy  powietrze  przez  wymienniki  lamelowe,  które  są
dolnym źródłem ciepła. Jednocześnie wentylator jest źródłem największego hałasu. 
Zmniejszając obroty wentylatora, zmniejszamy ilość wytwarzanego hałasu. 
Należy jednak pamiętać, że zmniejszanie wydajności wentylatora może powodować:

– obniżenie mocy pompy ciepła (szczególnie przy wyższych temperaturach zewnętrznych),
– obniżenie sprawności chwilowej COP pompy ciepła (szczególnie przy wyższych temperaturach

zewnętrznych),
– obniżenie sprawności sezonowej SCOP pompy ciepła.

HPMASS umożliwia ustawienie dwóch prędkości wentylatora: Normalnej i Cichej. 
W Menu>Programy>Tryb cichy można ustawić harmonogram cichej pracy wentylatora pompy ciepła.
W nastawie Sterowanie Wentylatora można wybrać tryby pracy wentylatora pompy ciepła:

– Auto – wentylator załącza się automatycznie,wtedy, kiedy trzeba,
– Stop – wentylator jest wyłączony ręcznie na stałe – sygnalizuje to czarny odczyt stanu,
– 10-100% –  wentylator jest załączony ręcznie z wybraną wydajnością – sygnalizuje to żółty

odczyt stanu wentylatora,
Wentylator PM zawsze powiien pracować w trybie Auto. Wymuszenia jego pracy i zatrzymania służą
wyłącznie  testom.  W  trybie  automatycznym  obroty  są  przełączane  pomiędzy  Normalne  i  Ciche
zgodnie z ustawionymi godzinami w Menu>Programy>Tryb cichy.

– Wentylator obroty Normalne – wydajność wentylatora podczas normalnej pracy,
– Wentylator obroty Ciche – cicha prędkość wentylatora – tryb Cichy,
– Wentylator obroty Pasywne – prędkość wentylatora podczas odladzania pasywnego (20%),
–

W nastawie Wentylator obroty Normalne ustawiamy prędkość wentylatora, przy której pompa ciepła
dysponuje pełną wydajnością. Obroty te powinny powinny być ustawiane nie niżej,  niż ustawione
przez serwis  fabryczny.  Przy  tych obrotach pompa ciepła  pracuje  z  wydajnością  przedstawioną w
karcie technicznej produktu.  Jeżeli  hałas wentylatora nie jest  uciążliwy, to pompa ciepła powinna
pracować z  obrotami Normalnymi przez całą  dobę.  W okresie  jesiennym, zimowym i  wiosennym
można zwiększyć obroty wentylatora  Normalne obroty Wentylatora powyżej  wartości  fabrycznej,
nawet do 100%, aby pompa ciepła pracowała z najwyższą sprawnością konstrukcyjną - większą od
przedstawionej w jej  karcie technicznej.  W gorące dni  podczas pracy na wysokich temperaturach
wody (np. podczas grzania CWU), zbyt wysokie obroty wentylatora mogą doprowadzić do pojawiania
się awarii HP z powodu przekroczenia mocy konstrukcyjnej wymiennika płytowego. Wówczas należy
obroty wentylatora zmniejszyć. 

W nastawie Wentylator obroty Ciche ustawiamy obniżoną (Cichą) prędkość wentylatora, przy której
pompa ciepła może nie dysponować pełną wydajnością w całym zakresie temperatur zewnętrznych.
Jeżeli hałas pompy ciepła w trybie Normal jest uciążliwy, zaleca się ustawienie w nocy trybu Cichego
i/lub obniżenie temperatur zadanych wnętrza, aby pompa ciepła nie załączała się zbyt często. Pompa
będzie załączała się rzadziej i będzie pracowała ciszej.

W nastawie Wentylator obroty Pasywne ustawiamy prędkość wentylatora, przy której pompa ciepła
będzie się pasywnie odladzała. Na obrotach pasywnych wentylator pobiera moc ok. 5W, co oznacza
roczne koszty energii na poziomie ok. 10zł. Ustawienie wartości 0% wyłącza odladzanie pasywne, ale
obniża  to  moc  i  sprawność  pompy  ciepła.  Wyłączenie  odladzania  pasywnego  powoduje  częstsze
odladzanie aktywne pompy ciepła i wzrost kosztów eksploatacji o ok. 150 zł rocznie.
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Ustawione fabrycznie wartości nastawione obroty wentylatora są wynikiem badań producenta i
zależą  od  wielu  czynników  konstrukcyjnych.  Dlatego  obrotyu  powinien  ustawiać  autoryzowany
serwis.  Samodzielne,  niewłaściwe  ustawianie  obrotów  wentylatora,  może  doprowadzić  do
drastycznego  obniżenia wydajności i sprawności, a nawet do uszkodzenia pompy ciepła.

 4.7.3. Menu>Pompa ciepła>Odladzanie – nastawy odladzania pompy ciepła
Menu>Pompa  ciepła>Odladzanie jest  przeznaczone  dla  serwisantów  i  służy  do  ustawienia
newralgicznych paramentów pracy pompy ciepła. Niewłaściwe ustawienie nastaw odladzania, może
doprowadzić do znaczącego obniżenia wydajności, sprawności, a nawet uszkodzenia pompy ciepła.
Do ustawienia procesu Odladzania służą nastawy:

– Zabl.Odl.,gdy T.Evp> od – wyłączenie odladzania od temperatury parowania,
– Zakończ odl., gdy T.Cond>od  – temperatura skraplania dla zakończenia odladzania,
– Min. Interw.TA=-20°C min. – minimalna przerwa w odladzaniu dla -20°C na zewnątrz,
– Min. Interv.TA=+5°C min. – minimalna przerwa w odladzaniu dla +5°C na zewnątrz,
– Maks.czas między odlodzeniami – wymuszenie odladzania oc ustawiony tu czas
– Przegrzew SH, gdy odladzanie – nastawiony przegrzew podczas odladzania,
– TEvp Defr TOut=-5 – temperatura parowania rozpoczęcia odladzania, dla -5°C na zewnątrz,
– TEvp Defr TOut=10 – temperatura parowania rozpoczęcia odladzania, dla +10°C na zewnątrz,
– TEvp Defr TOut Shift – przesunięcie równoległe procesu odladzania.
– Tryb Polarny, gdy T.Zewn.<od – temp. zewnętrzna, poniżej której włącza się Tryb Polarny,
– Ręczne wymuszenie odladzania - Start powoduje natychmiastowe odlodzenie pompy ciepła.

Powyższe  nastawy  są  przeznaczone  dla  specjalistów  i  użytkownicy  nie  powinni  samodzielnie  ich
zmieniać bez nadzoru serwisu.

 4.8. Menu>Konfiguruj – nastawy konfiguracyjne HPMASS
W Menu>Konfiguruj znajdują się nastawy konfiguracyjne sterownika HPMASS
Nastawy te są przeznaczone dla serwisów i zostały opisane w instrukcjach serwisowych. 
Interesujące dla użytkownika są wyłącznie nastawy  przedstawione poniżej.

 4.8.1. Menu>Konfiguruj>Internet – nastawy sieci komunikacyjnych
W Menu>Konfiguruj>Internet znajdują się nastawy sieci komunikacyjnych LAN i WiFi
Sterownik HPMASS jest  wyposażony w moduł WiFi,  pracujący wyłącznie jako punkt dostępowy w
trybie AP - Access Point. Do komunikacji  z domową siecią LAN HPMASS posiada wbudowany port
komunikacyjny  TCP/IP  (LAN).  Przy  pierwszym  połączeniu  przez  WiFi,  dla  bezpieczeństwa,  należy
zmienić nazwę sieci WiFi oraz nastawy i hasła sieci LAN na silniejsze. Jeżeli chcemy korzystać z obsługi
zdalnej przez LAN, należy włączyć sterownik HPMASS do routera i skonfigurować połączenia zarówno
w sterowniku jak i w routerze sieci. Jeżeli dostawca internetu oferuje nam stałe IP, to można sieć
ustawić tak, by bezpłatnie łączyć się ze sterownikiem HPMASS przez internet z dowolnego miejsca na
Ziemi.  Usługa  ta  zależy  wyłącznie  od  dostawcy  internetu.  Tabela  poniżej  przedstawia  dostępne
nastawy sieci komunikacyjnych.
NAZWA NASTAWY OPIS NASTAWY GRUPY HEAT PUMP, DEFROST PROCCESS Domyślnie

LAN DHCP
Czy sterownik ma być widoczny jako nazwa w sieci LAN 
Wyłączone-  nie załączono DHCP
Załączone - załączono DHCP

Wyłączone

LAN IP 0Adres IP sterownika w twojej sieci LAN jeśli DHCP = Disabled 192.168.1.60
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NAZWA NASTAWY OPIS NASTAWY GRUPY HEAT PUMP, DEFROST PROCCESS Domyślnie

LAN IP maska Maska podsieci w twojej sieci LAN 255.255.255.0

LAN IP GW Adres routera dla połączenia HPMass z internetem 192.168.10.1

LAN nazwa  (2-15 char.) Nazwę sterownika w sieci, dla połączenia DHCP = Enabled hpmass

LAN port Port na jakim będzie widoczny sterownik przez internet lub LAN 80

LAN klient Ilość połączonych klientów przez port LAN. Maksimum 15 klientów odczyt

WiFi nazwa (2-15 char.) Nazwa sieci WiFi sterownika dla urządzeń zewnętrznych hpmasswifi

WiFi Hasło (8-15 char.) Hasło dostępu do sieci WiFi sterownika admin123

WiFi klient MAC address urządzenia podłączonego aktualnie do sieci WiFi odczyt

Każda zmiana wymaga jej zatwierdzenia przez zapisanie zmian klawiszem Zapisz zmiany. Po każdym
zapisie  zmian,  sterownik  zostanie  zrestartowany  z  nowymi  nazwami  i  hasłami.  Wówczas  należy
ponownie połączyć się przez WiFi i  zalogować z nowym hasłem. Jeśli  wcześniej łączyłeś się z WiFi
sterownika i miałeś zapamiętaną sieć i stare hasło, to po zmianie hasła WiFi, należy usunąć dotychczas
używaną sieć WiFi i ponownie się z nią powiązać z nowym hasłem.  W przeciwnym razie Twój telefon
może pamiętać stare hasło i połączenie nie będzie możliwe.

 4.8.2. Menu>Konfiguracja>System – konfiguracja czujników temperatury wnętrza
W Menu>Konfiguracja>System możemy zobaczyć jakie urządzenia i czujniki są aktywowane w naszej 
instalacji. HPMASS umożliwia zastosowanie czujników temperatury wnętrza do obiegów CO1, CO2 
oraz CO3. Włączenie do sterownika czujnika wnętrza aktywuje jego funkcje i powoduje poprawę 
komfortu i obniżenie kosztów ogrzewania. 
W nastawie Czy ma być T.Wew. CO1 ustawiamy, czy czujnik temperatury wnętrza o adresie 1 jest 
obligatoryjnie wymagany. Jeżeli w nastawie tej ustawimy Tak, brak odczytu z czujnika T.Wew CO1 
spowoduje wyświetlenie na ekranie głównym komunikatu ERROR – błąd czujnika. Jeżeli w nastawie  
tej ustawimy Nie, brak odczytu z czujnika temperatury wnętrza  T.Wew CO1 spowoduje wyświetlenie 
na ekranie głównym kreseczek --- (oznacza to, że czujnika  T.Wew CO1 nie zainstalowano, ale nie był 
on przewidziany).
Takie same zasady obowiązują dla nastaw czujników  T.Wew CO2 i  T.Wew CO3.
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 4.9. Menu>Konfiguruj>Serwis

 4.9.1. Aktualizacja oprogramowania sterownika HPMass
HPMass ma kilka warstw oprogramowania wewnętrznego:

– oprogramowanie systemowe - wgrywane specjalnymi narzędziami fabrycznie do:
– modułu sterownika głównego z portem LAN,
– modułów I/O,

– oprogramowanie wizualne serwisowe - warstwa serwisowa
– oprogramowanie wizualne użytkownika - Firmware - warstwa wizualna HPMass - *.upd,
– aplikacja z algorytmami sterującymi - *.app,
– aplikacja językowa - lang*.lng

Z poziomu obsługi użytkownika możliwa jest aktualizacja:
– oprogramowania wizualnego użytkownika - warstwa HPMass - *.app,,
– aplikacji z algorytmami sterującymi - *.app,
– aplikacji językowej - lang*.lng

Aktualizacja może być wykonana z dowolnego urządzenia przez port LAN.

W zależności od tego jak duże są zmiany, po aktualizacji mogą zostać skasowane 
WSZYSTKIE nastawy sterownika HPMass do wartości fabrycznych. 

Dotyczy to również wgranych aplikacji modułów I/O, haseł i nazw sieci LAN oraz WiFi. 
Nastawy sterownika HPMix znajdującego się w pompie ciepła nie ulegną zmianie.

Aby zapobiec problemom należy przez aktualizacją sprawdzić spisać i zgrać nastawy, 
aby po ich skasowaniu móc je łatwo przywrócić.

 4.9.1.1 . Kompatybilność aktualizacji oprogramowania
Krytycznie istotne jest, aby:

– oprogramowanie  wizualne  i  aplikacja  sterująca  były  kompatybilne  ze  sobą  i
oprogramowaniem systemowym fabrycznym,

– oprogramowanie wizualne było kompatybilne z aplikacją sterującą,
– oprogramowanie wizualne było kompatybilne z aplikacją językową,
– aplikacja  była  dopasowana  do sterowanej  pompy ciepła  (są  inne aplikacje  dla  pomp  z

czynnikiem R407C i z czynnikiem R410A).
Zastosowanie  aplikacji  lub  wizualizacji  nie  kompatybilnych  ze  sobą  lub  z  oprogramowaniem
systemowym, może spowodować niepoprawną pracę systemu sterowania, a nawet trwałe, fizyczne
uszkodzenie pompy ciepła i innych urządzeń.
Na  serwerze  fabrycznym producenta  znajdują  się  zawsze  aplikacje  i  wizualizacje  kompatybilne  ze
sobą.
Zaleca się jednoczesną aktualizację aplikacji sterującej, wizualizacji i aplikacji językowej.

 4.9.1.2 . Procedura aktualizacji oprogramowania wizualnego - Firmware *.upd
Przed rozpoczęciem aktualizacji musisz mieć nowe pliki typu *.UPD w urządzeniu, z którego robisz
aktualizację. 
Aby zaktualizować wizualizację należy postępować wg instrukcji poniżej:

– połącz się ze sterownikiem przez LAN,
– wejdź w okno Menu>Konfiguruj>Serwis,
– wyświetli się okno jak na rysunku poniżej w którym:
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– widzimy wersję i datę wgranego oprogramowania HPMass (Firmaware V2.xxxx)
– mamy przycisk Przeglądaj i Prześlij plik,

– wciśnij klawisz Przeglądaj i wybierz plik, który chcesz wgrać do sterownika,

– wciśnij klawisz Otwórz, a nazwa wybranego pliku pojawi się obok klawisza Przeglądaj...
– jeżeli wybrałeś poprawny plik, wciśnij klawisz Prześlij plik, aktualizacja rozpocznie się, a na 

ekranie pojawią się napisy jak poniżej,
– po zakończonej aktualizacji, w oknie pojawi się nowy numer firmware-u oraz data jego 

utworzenia.
Po wgraniu aplikacji należy na wykonać odświeżenie wszystkich stron odczytów klawiszami Ctrl+F5.

 4.9.1.3 . Procedura aktualizacji aplikacji sterującej- *.app

Zanim wgramy nową aplikację sterującą należy sprawdzić, jaka jest aktualnie wgrana aplikacja APP do
sterownika.  W oknie  Menu>Pompa ciepła>Odczyty  (pokazanym poniżej),  można  odczytać  wersję
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aplikacji wgraną aktualnie do sterownika oraz czynnik ustaiowny w sterowniku HPMix. Wersja mówi,
jaki typ sprężarki (na jaki czynnik R407C, R410A itp.) jest zainstalowany w pompie ciepła. 
Przed rozpoczęciem aktualizacji  musisz mieć nowe pliki  xxprog typu APP w urządzeniu,  z  którego
robisz aktualizację. Aby zaktualizować aplikację należy postępować tak, jak w instrukcji  aktualizacji
Firmware-u.  Należy  jednak  wybrać  z  listy  odpowiedni  plik  typu  APP,  a  nie  UPD.  Po  zakończonej
aktualizacji, w oknie Menu>Pompa ciepła>Odczyty pojawi się nowy numer aplikacji.

 4.9.1.4 . Procedura aktualizacji aplikacji językowej - *.lng
W identyczny sposób jak powyżej wgrywamy aplikację językową np. lang 2021-09-03.lng.
Po wgraniu aplikacji językowej należy na wszystkich stronach sterownika wykonać odświeżenie 
odczytów klawiszem F5.

 5. Jak tanio i komfortowo ogrzać dom?
Inteligentne sterowanie ogrzewaniem z pompą ciepła jest kluczem do niskich rachunków za energię
elektryczną. Inteligentne zarządzanie ciepłem oszczędza nawet 30% energii,  bez utraty komfortu
cieplnego. Poniżej przedstawiamy porady pozwalające na zmniejszenie kosztów ogrzewania.

Energooszczędna regulacja hydrauliczna (ustawiać, gdy na zewnątrz jest ok. -5...+5'C):
– wyłącz wszystkie programy pracy i ustaw ręczny tryb komfort dla wszystkich obiegów,
– wyłącz fabryczne czujniki temperatury wnętrza,
– ustaw termostaty pokojowe na maksimum - nie mają sterować temperaturą,
– wymień  pompy  podłogówki  i  grzejników  na  większe  i  energooszczędne  i  ustaw  na  nich

maksymalne obroty, tak żeby nie było hałasów,
– otwórz na 100% zawory grzejnikowe i podłogówki w we wszystkich pokojach,
– zamknij drzwi pokojów i ustaw nachylenie krzywej grzewczej na 10 i przesunięcie na +5,
– krzywa grzewcza powyżej 10 jest dla pompy ciepła bardzo nieekonomiczna,
– jeśli w jakimś pokoju jest wyraźnie zimno wymień w nim grzejniki na większe lub pozamieniaj

grzejniki między sobą żeby wszędzie było ciepło przy krzywej <10,
– po 24 godzinach obniż krzywą grzewczą na 9,
– dopóki w domu jest za ciepło co 24 godziny obniżaj krzywą grzewczą o 1,
– jeśli w domu zrobi się w sam raz, nie zmieniaj krzywej grzewczej, 
– jeśli w domu zrobi się za zimno, podnieś krzywą grzewczą o 1,
– pozamykaj  drzwi  pokojów, i  co  kilka  godzin  przykręcaj  po trochu zawory  w 2  za  ciepłych

pokojach, aż do osiągnięcia w nich żądanej temperatury,
– jeśli  we  wszystkich  pozostałych  pokojach  zrobi  za  ciepło  obniż  krzywą grzewczą  i  odkręć

trochę zakręcone pokoje,
– jeśli w niektórych pokojach zrobi za ciepło zakręć w nich trochę zawory, aż do osiągnięcia

żądanej temperatury,
– nie przykręcaj zaworów pokojach, w których panuje komfort,
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– przynajmniej 1-2 największe (najważniejsze) pokoje powinny mieć zawory otwarte na 100%,
– jeśli  masz termostaty pokojowe, ustaw je o 2'C powyżej temperatury komfortu - nie mają

dławić przepływu, jeśli nie ma oczywistych zysków ciepła,
– załącz fabryczne czujniki temperatury wnętrza.

Energooszczedne praktyki eksploatacyjne:
– korzystaj z programów pracy obiegów CO i CWU,
– jeśli masz dwie taryfy, grzej mocniej, gdy prąd jest tańszy,
– jeśli masz ogrzewanie podłogowe o dużej bezwładności, grzej je mocniej, gdy prąd jest tańszy,

a słabiej, gdy jest droższy, ale nie wyłączaj ogrzewania całkowicie, gdy prąd jest droższy,
– jeśli masz dobrze zaizolowany dom, który się powoli wychładza:

– przegrzej pomieszczenia i bufor mocniej, gdy prąd jest tańszy 
– przegrzej pomieszczenia i bufor mocniej, w dzień, gdy jest cieplej,

– jeśli masz fotowoltaikę, grzej mocniej, gdy produkujesz więcej prądu - od 10-15,
– korzystaj z CWU na żądanie, ustaw je tak, by nie grzało za długo i za dużo wody,
– jeśli masz panele solarne wodne, nie grzej CWU do godz. 16, może słońce to zrobi za darmo,
– jeśli jest zimno nie grzej mocno dużej ilości CWU,
– jeśli  nikogo nie ma w domu nie grzej  CWU i  zmniejsz grzanie CO, chyba że możesz grzać

tańszym prądem i odzyskasz zakumulowane ciepło po powrocie do domu,
– zmniejsz ogrzewanie, gdy dom ma zakumulowane ciepło
– obniżaj temperatury w łazienkach w ciągu dnia, grzej wieczorem i rano,
– obniżaj nocą temperatury w pomieszczeniach używanych tylko w ciągu dnia,
– obniż temperaturę w pomieszczeniach nie używanych do minimum 16'C, ale nie wyłączaj w

ich ogrzewania,
– nie wietrz długo pomieszczeń przez otwarte okno - wietrz mocno i szybko - maks. 15 minut,
– odsłoń okna słonecznych pokojów, by odzyskiwać ciepło słoneczne,
– zasłoń okna wieczorem i w nocy, by zwiększyć izolacyjność okien,
– zamykaj drzwi wiatrołapu (śluzy), wiatr wychładza dom bardzo szybko,
– ubierz się cieplej, bo przegrzewanie domu i krótki rękawek zwiększają ryzyko przeziębienia

przy wyjściu z domu z powodu dużych różnic temperatur,
– pompy ciepła są najsprawniejsze podczas pracy wg krzywej grzewczej o nachyleniu 5-7 i niżej,
– wysoka temperatura pobierana z pompy ciepła = wysokie rachunki,
– ręczne  zadawanie  temperatury  na  poziomie  50-55'C  przez  cały  rok,  jest  najczęstszym

powodem bardzo wysokich rachunków za prąd.
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Energooszczedne budownictwo - zmniejsz straty budynku
– Jeżeli  nasz dom jest nieocieplony, a system grzewczy przystosowany do temperatury wody

75'C, to niezależnie od mocy pompy ciepła, będzie ona nieekonomiczna, a w czasie mrozów
nie dogrzeje budynku, która będzie przy -10'C dawała maksymalnie 55-60'C,

– dogrzewanie do 75'C będzie realizowała grzałka elektryczna,
– obniżyć rachunki, można poprzez obniżenie temperatury niezbędnej do ogrzania budynku,
– zaizoluj ściany,
– zaizoluj dach,
– wymień okna na bardziej izolacyjne,
– wymień drzwi na bardziej izolacyjne,
– jeżeli możesz wymień grzejniki na większe
– jeśli możesz zmień ogrzewanie na podłogowe, najlepiej kapilarne,
– dla obiegów grzewczych stosuj zawory trójdrogowe z siłownikiem elektrycznym,
– nie kupuj za małej pompy ciepła, 
– dobrze dobrana pompa ciepła powinna przy temperaturze 0'C mieć obciążenie dobowe na

poziomie 40-60%,
– większa pompa ciepła będzie bardziej sprawna,
– większa pompa ciepła będzie się rzadziej odladzać,
– zbyt mała pompa ciepła przyniesie znaczący wzrost kosztów eksploatacyjnych,
– zbyt mała pompa ciepła ma mniejszą żywotność.

 6. Obsługa techniczna pomp ciepła
Powietrzne pompy ciepła ZEO, to bardzo efektywne i wydajne urządzenia odzyskujące ciepło z 
powietrza zewnętrznego, dla ogrzewania lub chłodzenia budynku.

 6.1. Grzanie i chłodzenie pompą ciepła 
Nie należy wykorzystywać pompy ciepła do chłodzenia przez nieprzystosowaną do tego instalacją 
(grzejnikami lub ogrzewaniem podłogowym), bo może to doprowadzić do zawilgocenia, zalania i 
uszkodzenia urządzeń w wyniku kondensacji.

 6.2. Zapewnienie przepływu powietrza
Aby pompa ciepła pracowała z najwyższą wydajnością należy zapewnić swobodny przepływ powietrza
nad wentylatorem oraz przez wloty powietrza od osłonami, które mogą być zasłaniane przez 
roślinność, śnieg, folię, papier i inne materiały, które nie mogą zalegać wokół i pod pompą ciepła bliżej
niż na rysunku poniżej. Brak przepływu powietrza powoduje awarie, znaczący wzrost zużycia energii, 
szybsze zaladzanie i wcześniejsze zatrzymanie Polar STOP podczas mrozów, które nie są objęte 
gwarancją. Poprawność przepływu powietrza należy kontrolować przynajmniej raz na miesiąc.
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 6.3. Odprowadzenie wody z pompy ciepła 
Podczas pracy wymienniki lamelowe pompy ciepła są zawsze zimniejsze od temperatury zewnętrznej 
powietrza o ok. 10'C, co powoduje ciągłe wykraplanie na nich wody kondensującej z przepływającego 
przez nie powietrza. Jeżeli temperatura zewnętrzna jest wyższa niż 10'C, woda stale kapie z 
wymienników, jeżeli temperatura zewnętrzna jest niższa niż 10'C woda zamarza na wymiennikach 
zatykając je. System automatycznie włącza proces odladzania wg potrzeb. Lód jest roztapiany, a woda 
spływa z wymienników jednorazowo większym strumieniem. ilość wykraplanej wody wynosi
Aby zapewnić najlepszą sprawności skuteczność odladzania, pompy ciepła ZEO mają swobodny 
odpływ wody z wymienników lamelowych na podłoże pod pompą ciepła. Takie rozwiązanie obniża 
koszty eksploatacyjne, ale podczas mrozów wytapiana z lodu woda zamarza pod pompą ciepła i 
bardzo powoli narasta. W związku z tym energooszczędnym rozwiązaniem, użytkownik pompy ciepła 
ZEO jest zobowiązany na własny koszt i odpowiedzialność do: 

– przygotowania otoczenia pompy ciepła tak, aby mogło przyjąć wodę w ilości ok. 3 l/h,
– usuwania  śniegu  i  lodu  spod  pompy  ciepła,  jeśli  jego  grubość  (maksimum 10cm)  będzie

powodowała zmniejszenie przepływu powietrza, co powoduje obniżenie jej sprawności.
Wszelkie koszty wynikające z powyższych, nie są wliczone w koszt pompy ciepła.
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 6.4. Niebezpieczeństwo zamrożenia instalacji wodnej
Wszystkie elementy pompy ciepła powinny być stale zasilane elektrycznie, a przepływ wody  nie może
być odcięty. Wyłączenie z ruchu może być wykonane w Menu>Regulacja>Bufor w nastawie Grzanie
bufora Pompą Ciepła -  Wyłączone.  Pozbawienie zasilania  elektrycznego lub odcięcie  przepływu
wody podczas mrozów jest zabronione. Nie stosowanie się do tego zalecenia może spowodować
nieodwracalne uszkodzenia, które nie są objęte gwarancją.

 6.5. Kasowanie awarii pompy ciepła
Pompa ciepła jest wyposażona w złożony system diagnostyczny wykrywający  nieprawidłowości w jej
pracy. Pojawianie się żółtych prostokątów na stronie Menu>Pompa ciepła>Oczyty nie oznacza awarii.
W czasie odladzania pompa ciepła pracuje  w ekstremalnych warunkach dlatego może wykazywać
spadki ciśnienia powodujące jej chwilowe zatrzymanie. Wskazania tych nieprawidłowości są normalne
i  jeśli  nie  są  awarią,  same  się  wykasują.  Awaria  powodująca  zatrzymanie  pompy  ciepła  jest
wskazywana poprzez wyświetlenie żółtego trójkąta ostrzegawczego w lewym górnym rogu ekranu.
Taką   awarię  można  skasować  poprzez  wciśnięcie  przycisku  Kasuj  Alarmy na  stronie  domowej
sterownika.  Kasowanie  awarii  poprzez  wyłączanie  zasilania  do  sterownika  i  pompy  ciepła  jest
zabronione.

 6.6. Zaladzanie i odladzanie pompy ciepła
Wymienniki lamelowe pompy ciepła są schładzane do -30'C. Para wodna z przepływającego powietrza
skrapla się na nich i powoli je zaladza, co jest zjawiskiem normalnym, a pompa powinna się odladzać
automatycznie. W wyniku błędnych nastaw odladzania pompa może się zalodzić i zatrzymać (alarm
LP,  LowSH).  Wówczas  należy  wymienniki  ręcznie  odlodzić  płucząc  je  delikatnie  wodą  z  węża.  Po
odlodzeniu należy skasować alarm na stronie domowej pompy ciepła i pompę uruchomić, a w razie
powtarzania się problemów można skontaktować się z serwisem, który pomoże zdalnie sprawdzić
poprawność nastaw odladzania.

 6.7. Tryb Polarny - pracy podczas dużych mrozów
Pompa ciepła ZEO przechodzi automatycznie w Tryb polarny, jeżeli temperatura zewnętrzna spadnie 
poniżej ustawionej wartości co powoduje: wyświetlenie misia polarnego, załączanie grzałki EHM (jeśli 
jest zamontowana), szybszą pracę wentylatora, zmianę trybu odladzania. Gdy z powodu mrozu praca 
będzie nieefektywna: pompa zatrzyma się (PolarSTOP), zacznie mrugać ikona Misia/STOP, załączy się 
grzałka EHM. Zatrzymanie w trybie PolarSTOP nie są objawem awarii, lecz funkcją chroniącą pompę 
ciepła.

 6.8. Eksploatacja wbudowanej grzałki przepływowej EHM
Opcjonalna wbudowana grzałka EHM załączy się automatycznie, gdy temperatura zewnętrzna jest
niższa od Menu>Pompa ciepła>Nastawy - Temp. zewn. biwalentna, lub uruchomiony jest tryb Polarny.
Uwaga!
Zintegrowana z pompą ciepła grzałka przepływowa EHM ma moc 5-9kW i podczas pracy musi mieć
zapewniony przepływ wody (musi być odpowietrzona i musi pracować pompa PM). Aby zabezpieczyć
grzałkę przed przegrzaniem w razie zaniku przepływu wody, w obwodzie sterowania cewki stycznika
grzałki  EHM zastosowano termostat  STB,  zainstalowany na rurze  lub wewnątrz  grzałki.  Termostat
wyłącza  grzałkę  powyżej  70'C.  Ręczne  załączenie  grzałki  EHM  nie  zalanej  wodą  (na  sucho)  jest
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niedopuszczalne  i  może  spowodować  trwałe  uszkodzenie  pompy  ciepła,  a  nawet  pożar.  Skutki
takiego działania nie są objęte gwarancją.

 6.9. Serwis i przeglądy pompy ciepła
Pompa ciepła ZEO nie jest urządzeniem bezobsługowym. Zaleca się dokonywać przeglądu i 
czyszczenia pompy ciepła raz do roku. Obowiązki serwisowe są opisane w karcie gwarancyjnej.
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