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Przygotowanie terenu i pomieszczenia do
instalacji pompy ciepła ZEO Satellite

 1. Wstęp
Niniejsza instrukcja jest skierowana do inwestora, który powinien przygotować teren, fundament i
pomieszczenie do  instalacji pompy ciepła i węzła hydraulicznego w budynku.
Niezależenie  od wielkości,  pompa ciepła  Satellite  wygląda,  jak  na  rysunku poniżej.  Figura  lewa z
trzema wymiennikami lamelowymi, a prawa z dwoma wymiennikami lamelowymi.

                                  SatelliteX.3.Y                                               SatelliteX.2.Y

                                                          

Wymiary zewnętrzne pomp ciepła serii Satellite z osłonami przedstawiają rysunki i tabela poniżej.

Szerokośc Głębokość Wysokość
A [mm] B [mm] H [mm]

Satellite 5.3.X 1260 1260 1350
Satellite 6.3.X 1260 1260 1350
Satellite 5.2.X 1260 1005 1350
Satellite 6.2.X 1260 1005 1350
Satellite 8.3.X 1586 1586 1650
Satellite 8.2.X 1586 1290 1650

Typ
pompy ciepła
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 2. Posadowienie
Poprawna praca pompy ciepła wymaga odpowiedniego miejsca instalacji, przygotowania podłoża i  
poprawnego jej posadowienia.

 2.1. Miejsce posadowienia
Powietrzna pompa ciepła Satellite odzyskuje ciepło z powietrza zewnętrznego, dlatego musi być 
zainstalowana na zewnątrz budynku w miejscu, gdzie jest zapewniony swobodny przepływ powietrza 
atmosferycznego. Zabrania się montażu pompy ciepła w pomieszczeniach zamkniętych lub w wiatach
posiadających więcej niż 1 ścianę. Satellite jest urządzeniem typu monoblok, czyli od pompy ciepła do
budynku prowadzone są wyłącznie rury z wodą lub glikolem przenoszącym ciepło do budynku. 
Zaleca się, aby pompa ciepła była umieszczona jak najbliżej budynku i sąsiadowała przez ścianę z 
buforem ciepła (tzw. kotłownią).  Długość rur łączących pompę ciepła z buforem nie powinna 
przekraczać 5-6 mb. Im krótsze rury na zewnątrz budynku, tym mniejsze straty energii i ryzyko ich 
zamrożenia. Aby zapewnić poprawną pracę Satellite miejsce instalacji musi spełniać następujące 
wymagania:

– swobodny dostęp powietrza minimum z dwóch stron,
– odległość obudowy od przeszkód minimum 10cm,
– zapewniony swobodny dostęp serwisowy (min. 100cm ) od strony maszynowni chłodniczej,
– pozostałe przeszkody powinny być oddalone minimum o 200cm,
– nie powinno być zadaszenia nad pompą ciepła , a jeśli jest, to nie powinno być bliżej niż 

200cm nad wentylatorem.
Zabrania się przysłaniania swobodnego przepływu powietrza nad wentylatorem oraz skracania nóg 
pompy ciepła. Nie wolno ustawiać przedmiotów (np. taczek, wiader desek itp.) w pobliżuów 
wlotowych lub osłon wymienników lamelowych. Minimalne odległości od ścian i innych przeszkód 
przedstawiają rysunki poniżej. 
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 2.2. Przygotowanie podłoża
Pompa ciepła Satellite powinna być posadowiona w miejscu, gdzie odpływająca z niej woda nie 
spowoduje żadnych strat (na przykład na przydomowym trawniku). 
Nogi pompy ciepła powinny stać na zbrojonym betonowym  fundamencie:

– o wymiarach minimum 950 x 950 x 100mm dla pomp ciepła Satellite 6,
– o wymiarach minimum 1200 x 1200 x 100mm dla pomp ciepła Satellite 8.
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Fundament powinien być idealnie wyrównany i wypoziomowany. Wokół fundamentu zaleca się  
wykopanie rowu o szerokości 0,3-0,5m i głębokości 0,5m wypełnionego żwirem, w który będzie 
wsiąkała woda z odladzanych wymienników lamelowych (patrz rysunki poniżej).
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Alternatywnie dla fundamentu, można posadowić pompę ciepła na czterech bloczkach betonowych.
W przypadku niebezpieczeństwa występowania silnych podmuchów wiatru, przynajmniej dwie nogi
pompy ciepła powinny być do fundamentu zakotwione. W przypadku posadowienia pompy ciepła
pod ścianą budynku w zaułku, jej kotwienie raczej nie będzie wymagane. Pompa ciepła powinna być
wypoziomowana za pomocą podkładek gumowych lub gumowych stóp do montażu klimatyzatorów.

 3. Podłączenia hydrauliczne
Lokalizacja pompy ciepła powinna odpowiadać położeniu pomieszczenia węzła hydraulicznego. 
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W zależności od wersji pompy ciepła (z czterema lub z trzema osłonami - patrz rysunki) położenie
fundamentu powinno uwzględniać miejsce przyłączenia hydraulicznego tak, aby rury wodne z pompy
ciepła do budynku były jak najkrótsze. Rysunki  poniżej  pokazują optymalne wykonanie instalacji  i
powierzchnię w pomieszczeniu węzła, jaką musi przygotować użytkownik do poprawnego montażu
pompy ciepła.

Uwaga!  Podłączenia  elektryczne  pompy  ciepła  powinny  być  wykonywane  w  sposób  zgodny  z
obowiązującymi przepisami i przez uprawnione do tego osoby.
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