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WYTYCZNE MONTAŻOWE - USADOWIENIE
BLUE LINE R32 / GREEN LINE R290

Strefa serwisowa swobodny przepływ powietrza

Stabilny montaż na konstrukcji wsporczej / cokole betonowym 
z zastosowaniem wibroizolatorów. Idealne wypoziomowanie pompy ciepła

1.
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WYTYCZNE MONTAŻOWE - USADOWIENIE
BLUE LINE R32 / GREEN LINE R2902.

Lokalizacja względem stron świata:
- zalecane kierunki północne (czujnik: temp. zewn; HP)
- unikać montażu pompy ciepła przy sypialni
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WYTYCZNE MONTAŻOWE - ODPROWADZENIE
BLUE LINE R32 / GREEN LINE R2903.

1

3

2

Bezpośrednio pod pompę ciepła

Grunt
Zabezpieczenie prze-
ciwmrozowe fundament 
(zagęszczony grys, np. 
035/56mm)
Podłoże żwirowe do pochła-
niania kondesatu
Pas fundamentowy
Ściana zewnętrzna

ODPROWADZENIE SKROPLIN Z POMPY CIEPŁA:

Rozsączanie 
kondensatu w gruncie

Zastosowanie dodatkowej grzałki podłączonej poprzez przekaźnik. 
Płyta wyjście R011. W standardzie grzałka tacy ociekowej.

Podłączenie 
do kanalizacji w budynku

A
B

C

D
E
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WYTYCZNE ELEKTRYCZNE 
BLUE LINE R324.

WYTYCZNE ELEKTRYCZNE
GREEN LINE R2905.
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WYTYCZNE ELEKTRYCZNE
BLUE LINE R32 / GREEN LINE R2906.

Miejsca wpięć poszczególnych elementów instalacji

Zasilanie 1 faz. oraz 3 faz. 
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Stopień 1; pompa ciepła pracuje 30 minut, 
uruchomienie grzałki elektrycznej w pierwszym 
stopniu mocy

Stopień 2; pompa ciepła pracuje 30 minut, 
uruchomienie grzałki elektrycznej w pierwszym 
stopniu mocy  na 30 minut; wyłączenie 
pierwszego stopnia i uruchomienie drugiego 
stopnia mocy.

Stopień 3; pompa ciepła pracuje 30 minut, 
uruchomienie grzałki elektrycznej w pierwszym 
stopniu mocy  na 30 minut; wyłączenie 
pierwszego stopnia i uruchomienie drugiego 
stopnia mocy na okres 30 minut; w trzecim 
stopniu pracują grzałki pierwszego oraz 
drugiego stopnia.

WYTYCZNE ELEKTRYCZNE
BLUE LINE R32 / GREEN LINE R2906.

Podłączenie grzałki elektrycznej

Siłownik zaworu przełączającego c.o./ c.w.u.

Stopień regulacji grzałki elektrycznej
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WYTYCZNE HYDRAULICZNE - ZABEZPIECZENIE 
PRZED ZAMARZNIĘCIEM
BLUE LINE R32 / GREEN LINE R290

HOT BYPASS FOX

6.
UKŁAD STANOWI KOMPLETNY ZESTAW SŁUŻĄCY:
- do awaryjnego wymuszania obiegu wody w układzie;
- umożliwia ochronę przed zamarzaniem wody w pompie ciepła.

Zabudowany w układzie sterownik automatycznie uruchamia dołączoną do zestawu, wmontowaną 
w instalację pompę. W przypadku kiedy temperatura w układzie spadnie poniżej 15°C pompa 
pracuje według zaprojektowanego algorytmu, skracając okresy między poszczególnymi cyklami - 
wymuszając obieg wody przez pompę ciepła. Dla zapewnienia bezawaryjnej pracy układu, przez 
cały czas po jego montażu, pompa jest automatycznie uruchamiana, co pozwala zminimalizować 
zafałszowania w odczycie temperatur i dodatkowo zapobiega zastaniu się pompy.

WARUNKI MONTAŻU:
Dołączony do zestawu bypass należy zamontować na zasilaniu lub powrocie na odcinku rury 
pomiędzy buforem, a pompą ciepła, uwzględniając prawidłowy kierunek przepływu. Zarówno zawór 
zwrotny klapowy jak i pompa, dla poprawnego działania, muszą zostać zamontowane poziomo – 
tak, aby klapa zaworu zwrotnego oraz wirnik pompy znajdowały się w orientacji pionowej. Zaleca 
się również montaż układu w taki sposób, aby wąż przyłączeniowy pompy znajdował się poniżej 
poziomu głównej rury, co umożliwi bezproblemowe odpowietrzenie się układu. 

MONTAŻ CZUJNIKA TEMPERATURY:
Sondę czujnika temperatury należy umieścić możliwie blisko pompy ciepła na rurociągu wylotowym, 
bezpośrednio na rurze, pod warstwą izolacji lub w odpowiedniej kapilarze. W przypadku rur 
wykonanych z materiału słabo przewodzącego ciepło, np. PP-R, zaleca się znalezienie innej 
lokalizacji czujnika, np. na wykonanej z metalu kształtce. W razie potrzeby przewód sondy można 
przedłużyć. 
 

KOMPLETNY ZESTAW SKŁADA SIĘ Z: 
- moduł sterujący z wbudowanym systemem autodiagnostyki i kontroli pracy 
- akumulator 
- zasilacz impulsowy do ładowania akumulatora 
- pompa obiegowa 
- zestaw kształtek DN25 lub DN32 do montażu bypassu pompy   
   (trójniki + zawór klapowy)

Pojemność akumulatora: 18 Ah
Moc pompy obiegowej: 19 W; 12V
Max przepływ: 800 l/h
Maksymalna wysokość podnoszenia: 50 kPa
Czas pracy w trybie podtrzymania obiegu: do 48h
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WYTYCZNE HYDRAULICZNE - ZABEZPIECZENIE 
PRZED ZAMARZNIĘCIEM
BLUE LINE R32 / GREEN LINE R290

6.
HOT BYPASS FOX
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WYTYCZNE HYDRAULICZNE
BLUE LINE R32 / GREEN LINE R2907.

INSTALACJA MODUŁU ZASILANIA POMPY: 

Moduł zasilania pompy należy zawiesić na ścianie za pomocą kołków rozporowych z hakiem, oraz podłączyć 
zasilanie pompy (1) i czujnik temperatury (2). Następnie należy podłączyć terminal plusowy akumulatora 
(3) Po podłączeniu akumulatora, pompa rozpocznie pracę w cyklu: 3 minuty pracy, 60 minut postoju. Okres 
postoju ulega skróceniu w miarę spadku temperatury 
na czujniku poniżej 15°C. Ładowarkę należy włożyć do 
kontaktu na końcu. (4) fabrycznie podpięty terminal 
akumulatora. 

Schemat technologiczny bez HydroFox’a

Sterowanie:

- Szczytowe źródło ciepła (grzałka elektryczna)
- c.w.u.
- Zawór przełączający C.O./ C.W.U.
- Obieg bezpośredni
- Obieg mieszaczowy
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WYTYCZNE HYDRAULICZNE
BLUE LINE R32 / GREEN LINE R2907.

Alternatywne rozwiązania dla systemu antyzamrożeniowego

ANTIFREEZE PROTECTOR ALPHI-11 25 LITRE
57885

Korzyści i zalety
• Chroni przed korozją i osadzaniem się kamienia w instalacjach centralnego ogrzewania, aby 

zachować ich efektywność energetyczną
• Połączenie środka przeciw zamarzaniu i inhibitora korozji w celu wydłużenia żywotności instalacji
• Zapobiega zamarzaniu wody w przewodach 
• Nadaje się do wszystkich metali i materiałów powszechnie wykorzystywanych w instalacjach 

grzewczych, łącznie z aluminium.
• Nietoksyczny, przyjazny dla środowiska preparat, zatwierdzony przez Buildcert, KIWA i Belgaqua

Zastosowanie
Minimalne zalecane stężenie użytkowe preparatu, w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony przed 
korozją, wynosi 25%. To stężenie zapewnia ochronę do -11 ° C. Stężenie 40% zapewnia ochronę do -22 
° C. Alphi-11 Antifreeze Protector może być wprowadzany przez naczynie wzbiorcze lub wstrzykiwany 
bezpośrednio do instalacji poprzez odpowiedni punkt dostępu (np. naczynie dozujące). Wlewać do instalacji po spuszczeniu ilości wody 
równej co najmniej ilości dodawanego Alphi-11. Włączyć pompę obiegową i pozostawić instalację w trybie obiegu na kilka godzin, aby 
uzyskać równomierne rozprowadzenie. Stężenie 25% 30% 35% 40% Ochrona -11°C -15°C -18°C -22°C. W podgrzewaczach pośrednich  
z pojedynczym zasilaniem w wodę, np. „Primatic” lub podobnych, należy stosować środki chemiczne do wody pitnej. Przed zastosowaniem 
środka Fernox Alphi-11 Protector w zanieczyszczonych instalacjach zalecamy ich dokładne oczyszczenie i przepłukanie przy użyciu środka 
Fernox Cleaner F3, zgodnie z BS 7593:2019 i listą kontrolną Benchmark, ponieważ istniejące zanieczyszczenia mogą uszkodzić instalację.

Pakowanie, przechowywanie i bezpieczeństwo
Fernox Alphi-11 Antifreeze Protector jest dostarczany w pojemnikach po 5 i 25 litrów. Fernox Alphi-11 Antifreeze Protector jest sklasyfikowany jako 
nieszkodliwy i niedrażniący, ale, tak jak w przypadku wszystkich chemikaliów, należy go przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie mieszać  
z innymi chemikaliami - nie dotyczy preparatów Fernox. Nie połykać. W przypadku kontaktu z oczami lub skórą natychmiast przemyć dużą 
ilością wody.

SENTINEL X500
INHIBITOR KRZEPNIĘCIA DO CENTRALNYCH SYSTEMÓW GRZEWCZYCH

Korzyści i zalety
• Odpowiedni do wszystkich metali, również aluminium
• Skuteczna ochrona przed mrozem
• Pomaga zapobiegać tworzeniu się gazów wodorowych
• Skutecznie kontroluje procesy korozji i osadzania się kamienia
• Łatwy w użyciu
• Produkowany w systemie jakości zgodnym z ISO9001:2000

Zastosowanie
Sentinel X100 został opracowany jako uniwersalny inhibitor krzepnięcia do kontrolowania 
procesów korozji, osadzania się kamienia, hałasu w kotłach, gazów wodorowych we wszystkich 
typach systemów grzewczych z obiegiem pośrednim, w tym systemów zbudowanych  
z podzespołów wykonanych z aluminium. Jeśli
poziomy minimalne zostaną zachowane, produkt gwarantuje stałą ochronę bez konieczności przyszłej wymiany. Sentinel X500 nadaje się 
do użytku z każdego rodzaju wodą, zarówno twardą jak i miękką. Substancja, charakteryzująca się niewielką toksycznością, jest bezbarwna  
i łatwa do użycia.

Dozowanie i podawanie
Dawka środka Sentinel X500 zależy od poziomu wymaganej ochrony przed mrozem. Dawka 20% umożliwi zapobieganie zamarzaniu do 
temperatury -6°C, 30% do -11°C, a 35% do -15°C. Dalsze informacje są dostępne na żądanie. Dawka 20% lub większa jest potrzebna do uzyskania 
minimalnego stężenia inhibitora korozji
i kamienia. Zestaw Sentinel Test Kit można użyć w celu sprawdzenia, czy osiągnięto ten poziom. Aby określić dokładne stężenie glikolu, 
wymagany jest refraktometr.
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Blue Line 8
Green Line 9

Przepływ
m3/h

Średnica
rury

Średnica
wewn.,

mm

Prędkość
przepływu

m/s

Czynnik grzewczy: 
woda

Opór liniowy,
Pa/m

PERT 1 32x3,0 26 0,54 135
Stal cienkościenna 1 28x1,5 25 0,58 160

Miedź 1 28x1,5 25 0,58 160

Blue Line 12
Green Line 15

Przepływ
m3/h

Średnica
rury

Średnica
wewn.,

mm

Prędkość
przepływu

m/s

Czynnik grzewczy: 
woda

Opór liniowy,
Pa/m

PERT 1,7 40x4,0 32 0,6 130
Stal cienkościenna 1,7 35x1,5 32 0,6 125

Miedź 1,7 35x1,5 32 0,6 125

Blue Line 23
Green Line 22

Przepływ
m3/h

Średnica
rury

Średnica
wewn.,

mm

Prędkość
przepływu

m/s

Czynnik grzewczy: 
woda

Opór liniowy,
Pa/m

PERT 2,9 50x4,5 41 0,62 100
Stal cienkościenna 2,9 42x1,5 39 0,68 125

Miedź 2,9 42x1,5 39 0,68 125

WYTYCZNE HYDRAULICZNE
BLUE LINE R32 / GREEN LINE R2907.

Pojemność bufora

Głównym zadaniem bufora c.o. jest stabilizacja pracy pompy ciepła poprzez redukcję ilości uruchomień 
i wyłączeń. Taktowanie urządzenia ma negatywny wpływ na żywotność sprężarki. Dzięki zastosowaniu 
bufora problem ten zostaje zredukowany. Dodatkowo bufor c.o. wpięty równolegle zapewnia oddzielenie 
obiegu źródła ciepła (pompy ciepła) od części instalacji centralnego ogrzewania. Dzięki temu zapewniony 
jest wymagany przepływ przez skraplacz niezależnie od rozwiązania instalacji wewnętrzej centralnego 
ogrzewania.

Obliczenie pojemności bufora c.o. w celu zapewnienia minimalnego czasu pracy sprężarki:

Q=P/t, gdzie P=V · ϱ · Cw · ΔT 

Q- moc, kW       P- praca, kJ       t- czas, s       V- objętość, m3       ϱ- gęstość, kg/m3

Cw- ciepło właściwe, kJ/ kg·K       ΔT- różnica temperature, K

Parametr Blue Line 8 Blue Line 12 Blue Line 23 Green Line 9 Green Line 15 Green Line 22

Minimalna  pojemność 
bufora w litrach 60 80 120 60 100

(80)* 150

Zalecana  pojemność 
bufora w litrach

120 i 
więcej

150 i 
więcej

250 i 
więcej

120 i 
więcej

200 i 
więcej

250 i 
więcej
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WYTYCZNE HYDRAULICZNE
BLUE LINE R32 / GREEN LINE R2907.

Izolacja rur

Powierzchnia wężownicy w podgrzewaczu c.w.u.

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Proces podgrzewania wody użytkowej c.w.u. przez pompę ciepła jest procesem trudnym, ponieważ pompa 
ciepła jest urządzeniem niskotemperaturowym. Dlatego też, aby uzyskać odpowiednią temperaturę c.w.u. 
należy zastosować podgrzewacz, z odpowiednio dużą powierzchnią wymiany ciepła wężownicy grzewczej.

Parametr/
Typ pompy ciepła Blue Line 8 Blue Line 12 Blue Line 23

Minimalna powierzchnia 
wężownicy, m2 1,4 2,1 4,1

Pojemność podgrzwacza c.w.u. 200-300 200-300 300

Parametr/
Typ pompy ciepła Green Line 9 Green Line 15 Green Line 22

Minimalna powierzchnia 
wężownicy, m2 1,5 2,4 3,7

Pojemność podgrzwacza c.w.u. 200-300 200-300 300
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WYTYCZNE HYDRAULICZNE
BLUE LINE R32 / GREEN LINE R2907.

Zawór bezpieczeństwa np. SYR 1915

Naczynie Wzbiorcze PN-EN 12828

Zawór przełączający c.o./ c.w.u.

Średnica zaworu 
bezpieczeństwa

Ciśnienie 
początku 
otwarcia,

bar

Moc max.
kW

Współczynnik wypływu dla

par i gazów cieczy cieczy

α (b1=10%) (b1=25%)
αc αc

DN15 3,0 64 0,42 0,27 0,38

Typ 
Temperatura zasilania 60 oC
Zład instalacji wodnej w litrach

<120 130-270 280-450 460-670 680-960
Minimalna pojemność
naczynia wzbiorczego <11,8 12,2-17,8 18,2-24,9 25,3-34,5 35-49,5

Typ naczynia 12 18 25 35 50
Wymagana średnica

wewn. rury wzbiorczej 20 mm

Typ
Temperatura zasilania 40 oC
Zład instalacji wodnej w litrach

<260 270-590 600-830 840-1160 1170-1660
Minimalna pojemność
naczynia wzbiorczego <11,8 12-17,8 18-24,9 25,2-34,8 35,1-49,8

Typ naczynia 12 18 25 35 50
Wymagana średnica

wewn. rury wzbiorczej 20 mm

Parametr Blue Line 8
Green Line 9

Blue Line 12
Green Line 15

Blue Line 23
Green Line 22

Honeywell
Zawór przełączający 
c.o./c.w.u. z siłownikiem V4044 DN20, Kvs 6,0 V4044 DN25, Kvs 8,2

Siłownik
Dostarczany wraz z 
zaworem, siłownik 

dwużyłowy

Dostarczany wraz z 
zaworem, siłownik 

dwużyłowy
Opory przepływu przez 
zawór, kPa 2,7 4,2

Afriso
Zawór przełączający 
c.o./c.w.u. ARV DN20; Kvs 8 ARV DN25; Kvs 11 ARV DN32; Kvs 13

Siłownik
Dostarczany wraz z 
zaworem, siłownik 

trójżyłowy

Dostarczany wraz z 
zaworem, siłownik 

trójżyłowy

Dostarczany wraz z 
zaworem, siłownik 

trójżyłowy
Opory przepływu przez 
zawór, kPa 1,5 3 4,8

Belimo
Zawór przełączający 
c.o./c.w.u. ARV DN20; Kvs 9,6 ARV DN25; Kvs 11,3 ARV DN25; Kvs 11,3

Siłownik
Dostarczany wraz z 
zaworem, siłownik 

trójżyłowy

Dostarczany wraz z 
zaworem, siłownik 

trójżyłowy

Dostarczany wraz z 
zaworem, siłownik 

trójżyłowy
Opory przepływu przez 
zawór, kPa 1,1 2,8 6,4
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WYTYCZNE HYDRAULICZNE
BLUE LINE R32 / GREEN LINE R2907.

Grzałki elektryczne

Napełnianie układu grzewczego

Jakość wody 

Sumaryczna moc grzałki elektrycznej (szczytowego źródła ciepła) oraz moc pompy ciepła musi pokryć 
zapotrzebowanie na ciepło budynku przy obliczeniowej temperaturze zewnętrznej, zależnej od strefy 
klimatycznej Polski (od -16 do -24ºC)

• Sprawdzić, czy instalacja została prawidłowo oczyszczona i wypłukana, a następnie napełnić instalację.
• Napełniać instalację do momentu osiągnięcia ciśnienia pomiędzy 1,5 a 2 bar włącznie. Sprawdzić 

ciśnienie na manometrze mechanicznym.
• Sprawdzić, czy nie występują nieszczelności.
• Całkowicie odpowietrzyć moduł PC i instalację w celu zapewnienia optymalnej pracy. 

• Wygląd – przejrzysta, bez osadów
• Współczynnik pH 8,2-10 (ze stopami aluminium max wartość do 9,0)
• Twardość wody do 16°dH (zgodnie z normą VDI 2035)

WAŻNE: 
W PRZPADKU MODERNIZACJI NALEŻY WYPŁUKAĆ INSTALACJĘ, ZASTOSOWAĆ INHIBITOR KOROZJI (np. 
FERNOX, SENTINEL), NAPEŁNIĆ WODĄ O ODPOWIEDNICH PARAMETRACH ORAZ ZASTOSOWAĆ FILTR 
MAGNETYCZNY

W związku z tym, że podczas eksploatacji z reguły nie można całkowicie uniknąć gromadzenia się osadów 
i magnetytu w wodzie grzewczej, zalecamy montaż odpowiednich separatorów osadu z magnesami

Parametr/
Typ pompy ciepła Blue Line 8 Blue Line 12 Blue Line 23

Moc szczytowego źródła ciepła, 
kW 3-6 6 6-9

Parametr/
Typ pompy ciepła Blue Line 8 Blue Line 12 Blue Line 23

Moc szczytowego źródła ciepła, 
kW 3-6 6 6-9


