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2 Płytowy wymiennik ciepła, CWU
4 Regulator różnicy ciśnień 
5 Filtr 
6 Zawór zwrotny
17 Odpowietrzenie 
23 Kieszeń czujnika ciepłomierza ½“ 
24 Wstawka pod ciepłomierz, ¾” x 110 mm
38 Regulator PTC2+P
40  Termostatyczny zawór Danfoss FJVR by-pass/cyrkulacja 
52 Zawór strefowy RA-C
60 Wstawka pod wodomierz ZW, 3/4” x 110 mm
----------------------------------------------------------------
Opcje:
7 Zawór kulowy
40A Cyrkulacja
52A Siłownik Danfoss TWA-A NC
53 Termostat pokojowy Danfoss TP 7000 / TP 5001
63  Kompletny zestaw zaworu bezpieczeństwa  

z zaworem kulowym 60 mm

Danfoss District Energy VI.HE.A1.49 DKDHR

Instrukcja montażu i użytkowania Akva Lux II TDP-F / Akva Vita II TDP-F

2.0 Produkt — wprowadzenie

2.1 Akva Lux II TDP-F, całkowicie izolowany (004U8598)

 2 Płytowy wymiennik ciepła CWU
 4 Regulator różnicy ciśnień 
 5 Filtr
 6 Zawór zwrotny
 17 Odpowietrzenie
 23 Kieszeń czujnika ciepłomierza
 24 Wstawka pod ciepłomierz
 38 Regulator PTC2+P 
 40 Termostatyczny zawór by-pass/cyrkulacja
 52 Zawór strefowy
 60 Wstawka pod wodomierz ZW

Zawory kulowe nie wchodzą w skład dostawy i muszą  
być zamontowane na miejscu.

Uwaga: 

Węzeł cieplny może wyglądać inaczej niż pokazany, ponieważ  
mogą być dostarczane wersje z innymi komponentami. 
Funkcja regulacji jest jednak zasadniczo taka jak określona  
w niniejszej instrukcji obsługi.

Wraz z węzłem cieplnym zostaną dostarczone instrukcje  
dotyczące zainstalowanych komponentów.

Średnice króćców:
SC, CO, CWU, ZW: G¾” — gwint wewn.
Cyrk.: R½” — gwint zewn.
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SC
Powrót 

ZW

CWU

ZW

Cyrkulacja (opcja)

By-pass
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Termostat pokojowy
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Opcja: 
za ciepłomierzem

CO
Zasilanie

CO
Powrót  
z instalacji

1738

40

24

2

52

23

6

5

4
60

Strona 
pierwotna

Strona 
wtórna

Woda użytkowa

CWU ZW CO
Powrót  

z instalacji

CO
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z sieci
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2 Płytowy wymiennik ciepła, CWU
4 Regulator różnicy ciśnień 
5 Filtr 
6 Zawór zwrotny
17 Odpowietrzenie 
23 Kieszeń czujnika ciepłomierza ½“ 
24 Wstawka pod ciepłomierz, ¾” x 110 mm
38 Regulator PTC2+P / PM2+P
40  Termostatyczny zawór Danfoss FJVR by-pass/

cyrkulacja
60 Wstawka pod wodomierz ZW, 3/4” x 110 mm
----------------------------------------------------------------
Opcje:
7 Zawór kulowy
40A Cyrkulacja
52 Zawór strefowy Danfoss RA-C / siłownik TWA-A NC
53 Termostat pokojowy Danfoss TP 7000 / TP5001
63  Kompletny zestaw zaworu bezpieczeństwa  

z zaworem kulowym 60 mm
69 Ogranicznik temperatury powrotu FJVR

DKDHR VI.GP.N1.49 Danfoss District Energy

Instrukcja montażu i użytkowania Akva Lux II TDP-F / Akva Vita II TDP-F

2.2 Akva Lux II TDP-F (bez izolacji) — typ 004U8600, Akva Vita II TDP-F (bez izolacji) — typ 004U8597

 2 Płytowy wymiennik ciepła CWU
 4 Regulator różnicy ciśnień 
 5 Filtr
 6 Zawór zwrotny
 17 Odpowietrzenie
 23 Kieszeń czujnika ciepłomierza
 24 Wstawka pod ciepłomierz
 38 Regulator PTC2+P / PM2+P
 40 Termostatyczny zawór by-pass/cyrkulacja
 60 Wstawka pod wodomierz ZW

Zawory kulowe nie wchodzą w skład dostawy i muszą być  
zamontowane na miejscu.

Uwaga: 

Węzeł cieplny może wyglądać inaczej niż pokazany, ponieważ mogą  
być dostarczane wersje z innymi komponentami. 
Funkcja regulacji jest jednak zasadniczo taka jak określona  
w niniejszej instrukcji obsługi.

Wraz z węzłem cieplnym zostaną dostarczone instrukcje  
dotyczące zainstalowanych komponentów.

Średnice króćców:
SC, CO, CWU, ZW: G¾” — gwint wewn.
Cyrk.:                                         R½” — gwint zewn.

SC
Zasilanie

CO
Zasilanie

CO
Powrót  

SC
Powrót  

ZW

CWU

ZW
Cyrkulacja (opcja)

By-pass
(standard)

Termostat pokojowy
(Luzem)
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2 Płytowy wymiennik ciepła, CWU
4 Regulator różnicy ciśnień 
5 Filtr 
5A Filtr z korkiem ½”
6 Zawór zwrotny
17 Odpowietrzenie 
23 Kieszeń czujnika ciepłomierza ½“ 
24 Wstawka pod ciepłomierz, ¾” x 110 mm
30 Ogranicznik temperatury powrotu
38 Regulator PTC2+P
40  Termostatyczny zawór Danfoss FJVR by-pass/cyrkulacja  

47 Ogranicznik przepływu
52 Zawór strefowy RA-C
54 Trójnik (z korkiem ½”)
59 Wstawka pod wodomierz ZW, CWU 3/4” x 110 mm
----------------------------------------------------------------
Opcje:
7 Zawór kulowy
40A Przyłącze cyrkulacji 
52A Siłownik TWA-A NC
63  Kompletny zestaw zaworu bezpieczeństwa z zaworem 

kulowym 60 mm

Danfoss District Energy VI.HE.A1.49 DKDHR

Instrukcja montażu i użytkowania Akva Lux II TDP-F / Akva Vita II TDP-F

2.3 Akva Lux II TDP-F (z termostatycznym zaworem by-pass zamontowanym za ciepłomierzem) — typ 004U8044 

 2 Płytowy wymiennik ciepła CWU
 4 Regulator różnicy ciśnień 
 5 Filtr
5A Filtr z korkiem
 6 Zawór zwrotny
 17 Odpowietrzenie
 23 Kieszeń czujnika ciepłomierza
 24 Wstawka pod ciepłomierz
30  Ogranicznik temperatury powrotu 
38  Regulator PTC2+P
40  Termostatyczny zawór by-pass/cyrkulacja
47  Ogranicznik przepływu
52  Zawór strefowy
54  Trójnik z korkiem
59  Wstawka pod wodomierz ZW, CWU

Zawory kulowe nie wchodzą w skład dostawy i muszą być  
zamontowane na miejscu.

Uwaga: 

Węzeł cieplny może wyglądać inaczej niż pokazany, ponieważ  
mogą być dostarczane wersje z innymi komponentami. 
Funkcja regulacji jest jednak zasadniczo taka jak określona  
w niniejszej instrukcji obsługi.

Wraz z węzłem cieplnym zostaną dostarczone instrukcje  
dotyczące zainstalowanych komponentów.

Średnice króćców:
SC, CO, CWU, ZW: G¾” — gwint wewn.
Cyrk.: R½” — gwint zewn.

SC
Zasilanie

CO
Zasilanie

CO
Powrót  

SC 
Powrót  

ZW
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By-pass
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6 DKDHR VI.GP.N1.49 Danfoss District Energy

Instrukcja montażu i użytkowania Akva Lux II TDP-F / Akva Vita II TDP-F

3.0 Szkice wymiarowe/króćce
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Typ 004U8598: Akva Lux II TDP-F, 
całkowicie izolowany

Króćce: 
0 Cyrkulacja
1 Zasilanie zimna woda (ZW) 
2 Ciepła woda użytkowa (CWU)
3 Zimna woda (ZW) 
4 Zasilanie z sieci cieplnej (SC)
5 Powrót do sieci cieplnej (SC)
6  Centralne ogrzewanie (CO) — 

zasilanie
7  Centralne ogrzewanie (CO) — 

powrót

Głębokość (z płytą montażową): 
115 mm

Średnice króćców:
SC, CO, ZW, CWU: ¾” — gwint wewn.
Cyrkulacja: R½” — gwint zewn.

Typ 004U8600: Akva Lux II TDP-F  
bez izolacji

Typ 004U8044: Akva Lux II TDP-F  
z termostatycznym zaworem by-pass 
zamontowanym za ciepłomierzem.

Króćce:
0 Cyrkulacja
1 Zasilanie zimna woda (ZW) 
2 Ciepła woda użytkowa (CWU)
3 Zimna woda (ZW) 
4 Zasilanie z sieci cieplnej (SC)
5 Powrót do sieci cieplnej (SC)
6  Centralne ogrzewanie (CO) — 

zasilanie
7  Centralne ogrzewanie (CO) — 

powrót

Głębokość: 150 mm

Średnice króćców:
SC, CO, ZW, CWU ¾” — gwint wewn.
Cyrkulacja: R½” — gwint zewn.
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Akva Lux II TDP-F z cyrkulacją, w obudowie do montażu 
we wnęce

Otwory montażowe

Otwory montażowe  
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Instrukcja montażu i użytkowania Akva Lux II TDP-F / Akva Vita II TDP-F

4.0  Ogólna instrukcja dla użytkownika końcowego

Instrukcja
Proszę dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za straty lub uszkodzenia 
będące wynikiem nieprzestrzegania instrukcji. Dokładnie zapoznaj się 
z tymi instrukcjami i przestrzegaj ich, aby uniknąć ryzyka obrażeń ciała 
i/lub strat materialnych. Przekroczenie zalecanych parametrów 
roboczych znacznie zwiększa ryzyko obrażeń ciała i/lub strat 
materialnych.

Montaż, uruchomienie i konserwacja muszą być przeprowadzane przez 
wykwalifikowane i upoważnione osoby (prace zarówno hydrauliczne, 
jak i elektryczne).
Po zamontowaniu i uruchomieniu węzła zwykle nie ma potrzeby 
wprowadzania zmian ustawień ani funkcji. Węzeł cieplny jest 
niezawodny i łatwy w obsłudze.

W razie potrzeby można zmienić ustawienia temperatur zgodnie  
z opisem na stronie 8. Szczegółowe informacje na temat węzła 
cieplnego można znaleźć w rozdziałach dotyczących montażu  
i uruchamiania.

Opis
Niniejsza instrukcja dotyczy węzłów cieplnych typu Akva Lux II TDP-F, 
Akva Vita II TDP-F, które są wymiennikowymi węzłami cieplnymi do 
bezpośredniego systemu ogrzewania domów jednorodzinnych, 
bliźniaczych i szeregowych oraz mieszkań. Jeden obieg ogrzewania  
i przepływowy podgrzewacz wody do podgrzewania ciepłej wody 
użytkowej.

Węzeł cieplny Akva Lux II TDP-F typu 004U8598 jest standardowo 
zaizolowany prefabrykowaną izolacją z porowatego polipropylenu 
(EPP).

Węzły cieplne Akva Lux II TDP-F są wyposażone w regulator różnicy 
ciśnień, który utrzymuje stałe ciśnienie w obiegach ogrzewania. 
Temperatura zasilania grzejników jest zawsze identyczna z temperaturą 
zasilania z sieci cieplnej. Temperatura pomieszczenia jest regulowana 
wyłącznie za pomocą termostatów grzejnikowych. 

Wersje węzła cieplnego Akva Lux II TDP-F przeznaczone są do montażu 
naściennego: w obudowie do montażu we wnęce lub do montażu 
na ścianie.

Węzły cieplne Akva Lux II TDP-F typu 004U8598 i 004U8600 oraz 
Akva Vita II TDP-F 004U8597 są wyposażone w termostatyczny zawór 
by-pass zamontowany przed ciepłomierzem (zużycie w obejściu jest 
rejestrowane przez ciepłomierz).

Węzły cieplne Akva Lux II TDP-F typu 004U8044 są wyposażone  
w termostatyczny zawór by-pass zamontowany za ciepłomierzem 
(zużycie w obejściu nie jest rejestrowane przez ciepłomierz).

Zalecamy przeprowadzanie regularnych przeglądów węzła cieplnego 
— najlepiej w połączeniu z odczytem licznika ciepła. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na przecieki i zbyt wysoką 
temperaturę powrotu w ciepłowniczym obiegu ogrzewania 
(niewystarczające schłodzenie wody sieci cieplnej). Schłodzenie — 
czyli różnica między temperaturą zasilania, a temperaturą powrotu 
wody sieci cieplnej — ma znaczny wpływ na ogólną oszczędność. 
Dlatego ważne jest, aby skoncentrować się na temperaturze zasilania 
i powrotu w układzie ogrzewania. 

W układach z grzejnikami ta różnica powinna zwykle wynosić 30–
35°C. W układach z ogrzewaniem podłogowym różnica temperatur 
wynosi zwykle 5–10°C. W takich układach ważne jest, by temperatura 
zasilania nie przekraczała 35°C.
Należy pamiętać, że niska temperatura powrotu sieci cieplnej zależy 
bezpośrednio od temperatury powrotu z obiegu ogrzewania/ogrzewania 
podłogowego oraz temperatury powrotu cyrkulacji ciepłej wody 
użytkowej (w systemach z cyrkulacją ciepłej wody użytkowej). Dlatego 
ważne jest, by skoncentrować się na tych temperaturach powrotu.

Ostrzeżenie! Powierzchnie gorące
Niektóre części węzła cieplnego mogą być bardzo gorące i mogą 
spowodować poparzenia. W pobliżu węzła należy zachować 
szczególną ostrożność.

Ostrzeżenia o wysokich ciśnieniu i temperaturze
Maksymalna temperatura wody zasilającej z sieci cieplnej może 
wynosić 90°C, a ciśnienie robocze 10 barów. Może to spowodować 
ryzyko poparzenia w wyniku dotknięcia węzła cieplnego i wypływu 
czynnika (wody/pary). Przekroczenie parametrów projektowych 
i roboczych węzła cieplnego (ciśnienia i temperatury) niesie ze sobą 
znaczące ryzyko obrażeń ciała i/lub strat materialnych.

Stany zagrożenia
W przypadku pożaru, przecieków lub innych zagrożeń należy  
(o ile to możliwe) niezwłocznie odciąć wszystkie źródła energii 
zasilającej węzeł cieplny i wezwać odpowiednią pomoc.
Jeśli ciepła woda użytkowa zmieniła kolor lub ma nieprzyjemny 
zapach, należy zamknąć wszystkie zawory kulowe w węźle cieplnym, 
powiadomić wszystkich użytkowników i jak najszybciej zwrócić 
się o pomoc do odpowiednich służb.

Schładzanie tylko z podgrzewacza wody:
Podczas pobierania wody poziom schładzania będzie zwykle wynosić 
30–35°C. Gdy ciepła woda użytkowa nie jest pobierana, całkowicie 
normalnym zjawiskiem jest niewielki wzrost temperatury powrotu 
z podgrzewacza wody. W tej sytuacji licznik ciepła będzie rejestrować 
bardzo małe zużycie, ponieważ objętość wody jest bardzo mała. 
W węzłach cieplnych z cyrkulacją ciepłomierz rejestruje straty ciepła 
w obiegu cyrkulacji.

Nieprawidłowości
Podczas odczytu liczników należy sprawdzić wszystkie złącza  
i połączenia pod kątem przecieków. W przypadku stwierdzenia 
jakichkolwiek nieprawidłowości/przecieków należy skontaktować 
się z dostawcą ogrzewania w celu uzyskania pomocy. 
Przed skontaktowaniem się z dostawcą ciepła należy zapoznać 
się z rozdziałem dotyczącym wykrywania i usuwania usterek.
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Instrukcja montażu i użytkowania Akva Lux II TDP-F / Akva Vita II TDP-F

5.0 Instrukcja dla użytkownika końcowego, wstępne nastawianie/ustawianie

Regulacja temperatury ciepłej wody użytkowej
Regulator ciepłej wody użytkowej Danfoss PTC2+P (rys. 1). Ustaw 
temperaturę CWU, przestawiając pokrętło regulacyjne w kierunku 
„+” (cieplejsza) lub „-” (zimniejsza). 
Zacznij od obrócenia pokrętła w prawo — do oporu. Następnie 
obracaj pokrętło w lewo do momentu, aż temperatura wody będzie 
wynosić około 48°C podczas normalnego pobierania (7–8 litrów na 
minutę). Temperatura nigdy nie powinna przekraczać 55°C, aby  
w podgrzewaczu wody nie osadzał się kamień. 

Węzły cieplne Akva Vita II TDP-F wyposażone są w regulator ciepłej wody 
użytkowej PM2+P firmy Danfoss (rys. 1b). Temperaturę CWU można ustawić 
poprzez obrót pokrętła regulacyjnego w kierunku koloru czerwonego 
(wyższa) lub niebieskiego (niższa). Rozpocznij od obrócenia pokrętła w 
prawo — do momentu, w którym wskaźnik będzie maksymalnie oddalony 
od niebieskiej kropki. Następnie, obracaj pokrętło w lewo do uzyskania 
temperatury wody użytkowej na poziomie ok. 48°C przy standardowym 
przepływie (7–8 l/min). Aby zapobiec osadzaniu się kamienia w podgrzewaczu 
wody, temperatura nigdy nie może przekroczyć 55°C. 

Uwaga Wskaźnik musi znajdować się pomiędzy niebieską, a czerwoną 
kropką, w przeciwnym razie regulator zostanie wyłączony.

Termostatyczny zawór by-pass
Jeśli w instalacji ciepłej wody jest cyrkulacja CWU, zamontowany jest 
termostat (rys. 2) utrzymujący ciepłą rurę przyłącza oraz utrzymuje 
temperaturę dyżurną wymiennika przy braku rozbioru.
Termostat powinien być ustawiony początkowo w położeniu 3. 

Obieg ogrzewania, regulator różnicy ciśnień
Regulator różnicy ciśnień (rys. 3) redukuje duże wahania ciśnienia  
w sieci cieplnej, zapewniając stałe ciśnienie pracy. Regulator różnicy 
ciśnień jest ustawiany wstępnie przez instalatora podczas 
uruchamiania węzła cieplnego. Jeśli występują nieprawidłowości, 
takie jak hałas w termostatach grzejnikowych czy słaba reakcja na 
regulację, konieczne może być przestawienie regulatora różnicy 
ciśnień na niższe lub wyższe ciśnienie robocze. Zalecamy zwrócenie 
się o pomoc do lokalnego instalatora.

Obieg ogrzewania, regulacja temperatury
Temperatura pomieszczenia jest regulowana wyłącznie za pomocą 
termostatów grzejnikowych.

Ogranicznik temperatury powrotu
Ograniczniki temperatury powrotu służą do ograniczania temperatury 
powrotu grzejników.

Ogranicznik temperatury powrotu powinien być nastawiony na 
maksymalną żądaną temperaturę powrotu, zgodnie z lokalnymi 
wymogami.

Nastawy (orientacyjne):
I = 10°C
1 = 20°C
2 = 30°C
3 = 40°C
4 = 45°C
I =  50°C (temp. maksymalna)

Prawidłowe działanie regulatora zależy od ustawienia jego nastawy 
na wartość większą od temperatury powrotu CO.

Rys. 1

Rys. 2

Rys. 3

TD200AVPL

Wskaźnik

Rys. 1b
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6.0 Instrukcje instalacji, bezpieczeństwa i obsługi

Instrukcja
Przed zainstalowaniem i uruchomieniem węzła cieplnego należy 
dokładnie zapoznać się z instrukcją. Producent nie ponosi 
odpowiedzialności za straty lub uszkodzenia będące wynikiem 
nieprzestrzegania instrukcji.
Dokładnie zapoznaj się i przestrzegaj instrukcji, aby uniknąć ryzyka 
obrażeń ciała i/lub strat materialnych. Przekroczenie zalecanych 
parametrów roboczych znacznie zwiększa ryzyko obrażeń ciała i/lub 
strat materialnych. 
Instalacja, uruchomienie i konserwacja muszą być wykonywane 
wyłącznie przez wykwalifikowane i uprawnione osoby, zgodnie  
z lokalnymi przepisami bezpieczeństwa.

Po zamontowaniu i uruchomieniu węzła zwykle nie ma potrzeby 
wprowadzania zmian ustawień ani funkcji. Węzeł cieplny jest 
niezawodny i łatwy w obsłudze.

Źródło energii
Węzeł cieplny jest przeznaczony przede wszystkim do podłączenia 
do sieci cieplnej. Można wykorzystywać alternatywne źródła energii, 
o ile warunki pracy są zawsze takie same jak w sieci cieplnej.

Aplikacja
Węzeł cieplny jest przeznaczony do pracy wyłącznie z wodą lub 
mieszaniną wody z glikolem (maksymalnie 40%); nie wolno stosować 
żadnych innych czynników grzewczych.   
Węzeł cieplny należy podłączyć do domowej instalacji rurowej  
w nieprzemarzającym pomieszczeniu, w którym temperatura nie 
przekracza 50°C, a wilgotność względna nie jest wyższa niż 80%. 
Węzła cieplnego nie wolno zakrywać, zamurowywać ani w żaden 
inny sposób nie wolno ograniczać do niego dostępu.

Wybór materiałów
Należy stosować tylko materiały zgodne z przepisami lokalnymi.

Korozja
Maksymalna zawartość chlorków w czynniku nie może przekraczać 
300 mg/l. Ryzyko korozji radykalnie wzrasta, gdy zostanie przekroczona 
zalecana zawartość chlorków.

Zawory bezpieczeństwa
Instalacja zaworów bezpieczeństwa musi zawsze odpowiadać 
lokalnym przepisom.

Poziom hałasu.
 ≤ 55 dB.

Podłączenia
Przez cały czas musi być możliwość odcięcia od urządzenia 
wszystkich źródeł energii — w tym elektrycznej.

Ostrzeżenie! Powierzchnie gorące
Niektóre części węzła cieplnego mogą być bardzo gorące i mogą 
spowodować poparzenia. W pobliżu węzła cieplnego należy 
zachować szczególną ostrożność.

Ostrzeżenie o wysokich ciśnieniu i temperaturze
Maksymalna temperatura wody zasilającej z sieci cieplnej może 
wynosić 90°C, a ciśnienie robocze 10 barów. Może to spowodować 
ryzyko poparzenia w wyniku dotknięcia węzła cieplnego i wypływu 
czynnika (wody/pary). Przekroczenie parametrów projektowych 
i roboczych węzła cieplnego (ciśnienia i temperatury) niesie ze 
sobą znaczące ryzyko obrażeń ciała i/lub strat materialnych.

Stany zagrożenia 
W przypadku pożaru, przecieków lub innych zagrożeń należy  
(o ile to możliwe) niezwłocznie odciąć wszystkie źródła energii 
zasilającej węzeł cieplny i wezwać odpowiednią pomoc. 
Jeśli ciepła woda użytkowa zmieniła kolor lub ma nieprzyjemny 
zapach, należy zamknąć wszystkie zawory kulowe w węźle 
cieplnym, powiadomić wszystkich użytkowników i jak najszybciej 
zwrócić się o pomoc do odpowiednich służb.

Uszkodzenia podczas transportu 
Po odebraniu dostarczonego węzła cieplnego, przed zainstalowaniem 
go należy sprawdzić, czy nie nosi jakichkolwiek śladów uszkodzeń 
podczas transportu.
Manipulowanie węzłem cieplnym i przemieszczanie go musi się 
odbywać z zachowaniem najwyższej uwagi i ostrożności.

WAŻNE — dokręcenie połączeń 
Przed napełnieniem systemu wodą należy dokręcić WSZYSTKIE 
połączenia rurowe, ponieważ drgania podczas transportu mogły 
spowodować nieszczelności. Po napełnieniu węzła cieplnego  
i uruchomieniu systemu WSZYSTKIE połączenia rurowe MUSZĄ 
być dokręcone ponownie. 
(Nie dokręcać nadmiernie! patrz strona 11 — Testowanie  
i połączenia)

Przechowywanie
Przed instalacją urządzenia muszą być przechowywane w suchym, 
ogrzewanym (tj. nieprzemarzającym) pomieszczeniu.
(Wilgotność względna maks. 80%, temperatura przechowywania 
5–70°C).

Urządzeń nie wolno składować w stosach wyższych niż ograniczenie 
fabryczne (maksymalnie 8 warstw). Urządzenia dostarczone  
w opakowaniach kartonowych należy podnosić za uchwyty  
w opakowaniu. Do transportu/przemieszczania na większe odległości 
urządzenia należy umieścić na paletach.
Na ile to możliwe, węzła cieplnego nie należy podnosić za rury. Może to 
doprowadzić do wystąpienia nieszczelności. PAMIĘTAJ, aby dokręcić złącza.

Obsługa
Podczas przenoszenia i instalowania węzła cieplnego zalecamy 
noszenie odpowiedniego obuwia ochronnego.

Złomowanie
Opakowania należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami 
dotyczącymi utylizacji materiałów opakowaniowych.

Węzeł cieplny jest wykonany z materiałów, których nie można wyrzucać 
razem z odpadami z gospodarstw domowych.  
Wyłącz wszystkie źródła energii i odłącz wszystkie króćce połączeniowe. 
Odłącz i zdemontuj urządzenie przeznaczone do utylizacji zgodnie z 
obowiązującymi przepisami lokalnymi dotyczącymi utylizacji 
poszczególnych komponentów.
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7.0 Skrócona instrukcja

Podłącz węzeł cieplny do orurowania domu zgodnie z oznaczeniem 
u dołu i/lub wytycznymi w niniejszej instrukcji.

Jeśli system ma cyrkulację CWU, należy wykonać podłączenie cyrkulacji 
do węzła cieplnego. Zestaw cyrkulacyjny jest wyposażeniem 
opcjonalnym, który trzeba zamówić osobno i zamontować  
na miejscu. 

Instrukcje na temat podłączenia cyrkulacji można znaleźć na stronach 
13–24.

Zaleca się podłączenie zestawu cyrkulacyjnego PRZED zamontowaniem 
węzła cieplnego na ścianie.

1. Węzeł cieplny jest gotowy do zamontowania na ścianie. Zamontuj 
węzeł cieplny na litej ścianie za pomocą dwóch mocnych śrub, 
wkrętów, śrub rozporowych lub podobnych elementów. 

2. Zamontuj zawory kulowe na zakończeniach rurociągu domowej 
instalacji rurowej i zamknij je. Następnie podłącz króćce węzła 
z zaworami kulowymi.

3. Zamontuj licznik ciepła na rurociagu sieci cieplnej (patrz strona 11). 

4. WAŻNE!  Dokręć wszystkie połączenia rurowe, ponieważ drgania 
podczas transportu i obsługi mogły spowodować poluzowanie ich.

5. W systemach z zaworem bezpieczeństwa należy wykonać 
podłączenie odpływu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6. Jeśli w domowej instalacji rurowej jest cyrkulacja ciepłej wody 
użytkowej, węzeł cieplny należy podłączyć do systemu cyrkulacji. 
Dodatkowe informacje na temat cyrkulacji CWU znajdują się na 
stronach 13–24.

7. Otwórz zawór kulowy CO zasilania oraz zawór CO powrotu  
i napełnij system wodą przez ostrożne otwarcie zaworu kulowego  
zasilania z sieci cieplnej i jednoczesne odpowietrzenie systemu. 
Na zakończenie otwórz zawór kulowy powrotu sieci cieplnej. 
(Zawory kulowe nie wchodzą w skład dostawy). 

8. Dokładnie sprawdź węzeł cieplny i domową instalację rurową 
pod kątem szczelności. 

9. Wykonaj próbę ciśnieniową całego systemu w celu sprawdzenia 
szczelności zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

10. Podłącz pompę i komponenty automatyki (jeśli są zainstalowane) 
do zasilania elektrycznego, ale nie włączaj zasilania. 

11. Rozgrzej układ i dokładnie odpowietrz obieg grzejnikowy/
stronę ogrzewania na grzejnikach zaworem odpowietrzającym 
(jeśli jest zainstalowany).

12. Następnie włącz pompę i komponenty automatyki (jeśli są 
zainstalowane). 

13. Na koniec wyreguluj węzeł cieplny zgodnie z wytycznymi  
w tej instrukcji. 

Ogrzewanie i chłodzenie układu może powodować nieszczelności. 
Dlatego po uruchomieniu konieczne może się okazać dokręcenie 
połączeń.
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8.0 Ogólne instrukcje instalacji

Instalacja, podłączenie i konserwacja węzła cieplnego muszą być 
wykonywane przez wykwalifikowany i uprawniony personel. 
Instalacja musi zawsze odbywać się zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i zgodnie z niniejszymi instrukcjami.
Węzeł cieplny musi być zainstalowany w taki sposób, aby był łatwo 
dostępny i można go było serwisować bez konieczności wyłączania. 
Unieś węzeł cieplny za jego płytę montażową/tylną część i zamocuj go 
do litej ściany za pomocą 2 mocnych śrub, wkrętów lub śrub 
rozporowych umieszczonych w dwóch otworach w kształcie dziurki 
od klucza znajdujących się w płycie montażowej/tylnej części.
Przed uruchomieniem należy dokładnie przepłukać wszystkie rury 
w systemie rurowym domu, aby usunąć wszystkie zanieczyszczenia; 
następnie należy sprawdzić i oczyścić filtry w węźle cieplnym.
Podłącz węzeł cieplny do orurowania domu zgodnie z oznaczeniem 
u dołu i/lub wytycznymi w niniejszej instrukcji.

Testowanie i połączenia
Przed napełnieniem systemu wodą należy dokręcić wszystkie 
połączenia rurowe, ponieważ drgania i uderzenia podczas transportu 
mogły spowodować nieszczelności. Po napełnieniu systemu wodą, 
a przed wykonaniem testu ciśnieniowego nieszczelności dokręć 
wszystkie połączenia rurowe jeszcze raz. Po ogrzaniu systemu 
sprawdź wszystkie połączenia i w razie potrzeby dokręć je.
Uwaga: wszystkie króćce mają uszczelki gumowe z kauczuku 
etylenowo-propylenowego!
Dlatego ważne jest, by NIE DOKRĘCAĆ NADMIERNIE nakrętek 
łączących. Nadmierne dokręcenie może doprowadzić do przecieków. 
Przecieki spowodowane nadmiernym dokręceniem lub niemożnością 
dokręcenia króćców nie są objęte gwarancją.

Ciepłomierz, wstawka.
Węzeł cieplny jest wyposażony we wstawkę pod ciepłomierz na 
rurociągu powrotnym sieci cieplnej.

Montaż ciepłomierzy
-  Zamknij zawory kulowe po stronie sieci cieplnej i ogrzewania.
- Poluzuj nakrętki łączące po obu stronach wstawki i wyjmij ją.
- Zamontuj ciepłomierz; pamiętaj o założeniu uszczelek.
- Zamontuj czujnik; pamiętaj o założeniu uszczelek.
-  Po zamontowaniu ciepłomierza należy pamiętać, aby przed 

uruchomieniem węzła cieplnego sprawdzić i dokręcić wszystkie 
połączenia rurowe.

Ciepłomierz składa się z przepływomierza, dwóch czujników 
temperatury (do zamontowania na zasilaniu i powrocie SC) oraz 
kalkulatora mikroprocesorowego obliczającego zużycie energii.  
Na wyświetlaczu LCD kalkulatora można odczytać zużycie energii.

W przypadku węzła cieplnego Akva Lux II TDP-F całkowicie 
izolowanego wycięcie z przodu pokrywy izolacyjnej umożliwia 
wbudowanie kalkulatora ciepłomierza — patrz zdjęcia z prawej  
strony — co umożliwi łatwy precyzyjny odczyt zużycia energii na 
wyświetlaczu LCD.
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Montaż czujników temperatury
Węzeł cieplny wyposażony jest w kieszeń czujnika z końcówką M10x1 
do bezpośredniego montażu czujnika temperatury na zasilaniu SC 
po stronie pierwotnej:

- Wymontuj korek z kieszeni czujnika (poz. A).
- Zamontuj jeden czujnik temperatury w kieszeni czujnika.
- Dokręć nakrętkę łączącą czujnika temperatury.
-  Zamontuj drugi czujnik temperatury w obudowie ciepłomierza 

na powrocie SC i dokręć go.

 

   
   

Wodomierz zimnej wody, wstawka
Węzeł cieplny jest wyposażony we wstawkę pod wodomierz 
zimnej wody.

Montaż wodomierza zimnej wody
- Zamknij zawory kulowe zasilania zimnej wody i ciepłej wody 

użytkowej.
- Poluzuj nakrętki łączące po obu stronach wstawki i wyjmij ją.
- Zamontuj wodomierz zimnej wody; pamiętaj o założeniu uszczelek.
- Po zamontowaniu wodomierza zimnej wody należy pamiętać, 

aby przed uruchomieniem go sprawdzić i dokręcić wszystkie 
połączenia rurowe.

Licznik ciepła, wstawka
Węzeł cieplny może być wyposażony we wstawkę pod licznik ciepła.

Montaż licznika ciepła
- Zamknij zawory kulowe zasilania zimnej wody i ciepłej wody 

użytkowej.
- Poluzuj nakrętki łączące po obu stronach wstawki i wyjmij ją.
- Zamontuj licznik ciepła; pamiętaj o założeniu uszczelek.
- Po zamontowaniu licznika ciepła należy pamiętać, aby przed 

uruchomieniem go sprawdzić i dokręcić wszystkie połączenia 
rurowe.

Wyświetlacz licznika ciepła (odczyt wskazań)
W celu łatwego odczytu wyświetlacza licznika ciepła dolny prawy 
róg przedniej izolacji można łatwo zdjąć, jak pokazano na zdjęciu  
z prawej strony.

A
A
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Zawór bezpieczeństwa
Węzeł cieplny może być wyposażony w zestaw zaworu bezpieczeństwa 
(jako wyposażenie opcjonalne).
Nie wchodzi on w skład dostawy; należy go zamówić osobno  
i zamontować na miejscu.

Od zaworu bezpieczeństwa należy zawsze odprowadzić przewód 
wyrzutowy. Przewód wyrzutowy musi być doprowadzony do spustu 
zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zestaw zaworu bezpieczeństwa można zamontować tylko  
w instalacjach z zaworami kulowymi 120 mm.

Montaż zestawu zaworu bezpieczeństwa został opisany w osobnej 
instrukcji montażu.

W skład zestawu zaworu bezpieczeństwa wchodzą dwie różne rury, 
ponieważ zestaw jest przygotowany do montażu w węzłach 
mieszkaniowych z i bez zestawu cyrkulacyjnego.

Na ilustracji 1 po prawej został przedstawiony węzeł cieplny Akva 
Lux II TDP-F tylko z zestawem zaworu bezpieczeństwa.

Na ilustracji 2 po prawej został przedstawiony węzeł cieplny Akva 
Lux II TDP-F z zestawem cyrkulacyjnym i zestawem zaworu 
bezpieczeństwa. 

9.0 Instrukcja montażu, połączenie zestawu cyrkulacyjnego

Jeśli w domowej instalacji rurowej jest cyrkulacja ciepłej wody 
użytkowej, węzeł cieplny należy podłączyć do systemu cyrkulacji. 
Zestaw cyrkulacji do podłączenia cyrkulacji nie jest wyposażeniem 
standardowym. Zestaw ten należy zakupić jako dodatkowe 
wyposażenie.
Zaleca się podłączenie zestawu cyrkulacyjnego PRZED 
zamontowaniem węzła cieplnego na ścianie.

Podłącz rurę cyrkulacyjną z domowej instalacji rurowej do złączki 
sześciokątnej u dołu węzła cieplnego — patrz zdjęcie z prawej strony.

Na rurze cyrkulacyjnej należy zawsze zamontować pompę 
cyrkulacyjną, a na doprowadzeniu zimnej wody: zawór zwrotny 
i zawór bezpieczeństwa; przepływ cyrkulacji powinien być skierowany  
w stronę węzła cieplnego.

Jeśli używana jest pompa cyrkulacyjna ze sterowaniem czasowym, 
zalecane jest ustawienie temperatury wody obiegowej na ok. 35°C.
Jeśli pompa cyrkulacyjna (na zewnątrz węzła cieplnego) ma być 
zatrzymana na dłuższy czas, zaleca się wyłączenie termostatycznego 
zaworu by-pass na taki sam czas.

Jako wyposażenie opcjonalne dostępne są cztery zestawy cyrkulacyjne 
do podłączenia cyrkulacji.  

Cztery zestawy cyrkulacyjne i możliwości zmiany regulacji  
z obejścia na cyrkulację CWU zostały szczegółowo opisane na 
stronach od 14 do 23.

Podłączenie do rury cyrkulacyjnej  
w instalacji domowej

1

2
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9.1 Instrukcja montażu — połączenie cyrkulacji — zestaw cyrkulacyjny 1 — 004U8400

Na rurze cyrkulacyjnej należy zawsze zamontować pompę,  
a na doprowadzeniu zimnej wody: zawór zwrotny i zawór bez-
pieczeństwa; przepływ cyrkulacji powinien być skierowany  
w stronę węzła cieplnego.

Rys. 1
Usuń korki z regulatora CWU (użyj klucza imbusowego 6 mm).

Rys. 2
Zamontuj złączkę sześciokątną A w korpusie regulatora CWU.

Rys. 3
Zamontuj tuleję B w regulatorze CWU.

Rys. 4
Poluzuj nakrętkę łączącą i wymontuj kapilarę z termostatycznego 
zaworu by-pass.

Rys. 5
Unieś ruchomą sekcję pokrywy izolacyjnej, jak pokazano na ilustracji, 
poluzuj nakrętkę łączącą i wymontuj kapilarę z elementu kątowego. 
Nie używaj ponownie kapilary.

Rys. 6
Zaślep otwór kulką C i nakrętką D.

Rys. 7
Poluzuj nakrętkę na korpusie termostatycznego zaworu by-pass 
Danfoss, ustaw element kątowy do podłączenia kapilary pod kątem 
45 stopni i dokręć ponownie nakrętkę. 

Rys. 8
Zamontuj nową kapilarę E1 za pomocą pierścieni zaciskających  
F i nakrętek D pomiędzy termostatycznym zaworem by-pass,  
a tuleją B. Dokręć kluczem płaskim.

Rys. 1 Rys. 2

Rys. 3 Rys. 4

F

A

D
C

G1

B

Akva Lux II TDP-F, typ 004U8598

Rys. 7 Rys. 8

Rys. 5 Rys. 6

G2

H
I

J
K

L
M

E1

E2
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Rys. 9
Podłącz koniec węża cyrkulacyjnego G1 do złączki sześciokątnej  
A (nie zapomnij o uszczelce!), a następnie poprowadź wąż przez 
wycięcie z lewej strony tylnej pokrywy izolacyjnej.

Rys. 10
Zamontuj płytkę H do podłączenia cyrkulacji na szynie montażowej, 
jak pokazano na ilustracji, i zamocuj dwoma wkrętami I.

Rys. 11
Zamontuj zawór zwrotny J i złączkę sześciokątną K w pompie,  
jak pokazano na zdjęciu z prawej strony.

Rys. 12
Poluzuj nakrętkę.

Rys. 13
Obróć głowicę silnika pompy o 180 stopni. Dokręć ponownie nakrętkę.

Rys. 14
Zwróć uwagę na strzałkę z tyłu obudowy, która wskazuje kierunek 
przepływu. - Zwróć uwagę na kierunek strzałki, jak pokazano na zdjęciu 
z prawej strony.

Rys. 15
Umieść pompę w płytce podstawy H i zamocuj nakrętką 
zabezpieczającą L.

Rys. 16
Podłącz koniec węża cyrkulacyjnego G2 z zaworem zwrotnym J 
(nie zapomnij o uszczelce).

Rys. 17
Węzeł cieplny Akva Lux II TDP-F przygotowany do cyrkulacji ciepłej 
wody użytkowej.

Rys. 9 Rys. 10

Rys. 11 Rys. 12

Rys. 13 Rys. 14

J

K

Rys. 15 Rys. 16

Rys. 17
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Na rurze cyrkulacyjnej należy zawsze zamontować pompę, a na 
doprowadzeniu zimnej wody: zawór zwrotny i zawór 
bezpieczeństwa; przepływ cyrkulacji powinien być skierowany 
w stronę węzła cieplnego.

Rys. 1
Usuń korki z regulatora CWU (użyj klucza imbusowego 6 mm).

Rys. 2
Zamontuj złączkę sześciokątną A w korpusie regulatora CWU.

Rys. 3
Zamontuj tuleję B w regulatorze CWU.

Rys. 4
Wymontuj kapilarę i nakrętkę łączącą z termostatycznego zaworu 
by-pass i elementu kątowego (nie używaj ponownie).

Rys. 5
Zatkaj otwór w elemencie kątowym stalową kulką C i nakrętką D.

Rys. 6
Zamontuj nową kapilarę E2 w termostatycznym zaworze by-pass za 
pomocą pierścieni zaciskających F i nakrętek D. Dokręć kluczem 
płaskim.

Rys. 1 Rys. 2

Akva Lux II TDP-F, typ 004U8600

Akva Lux II TDP-F, typ 004U8044

Obudowa do montażu na ścianie

Obudowa do montażu we wnęce

F

A

D

E2

C

G1

B

G2

H
I

J
K

L
M

Rys. 5 Rys. 6

Rys. 3 Rys. 4

E1
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Rys. 7
Podłącz koniec węża G1 do złączki sześciokątnej A i zamocuj drugi 
koniec kapilary E2 w tulei B za pomocą pierścienia zaciskającego  
F i nakrętki D. Dokręć kluczem płaskim.

Rys. 8
Zamontuj płytkę H do podłączenia cyrkulacji na szynie montażowej,  
jak pokazano na ilustracji i zamocuj dwoma wkrętami I.

Rys. 9
Zamontuj zawór zwrotny J i złączkę sześciokątną K w pompie,  
jak pokazano na zdjęciu z prawej strony.

Rys. 10
Poluzuj nakrętkę.

Rys. 11
Obróć głowicę silnika pompy o 180 stopni. Dokręć ponownie nakrętkę.

Rys. 12
Zwróć uwagę na strzałkę z tyłu obudowy, która wskazuje kierunek 
przepływu. - Zwróć uwagę na kierunek strzałki, jak pokazano na 
zdjęciu z prawej strony.

Rys. 13
Umieść pompę w płytce H i zamocuj nakrętką zabezpieczającą L.

Rys. 14
Podłącz koniec węża cyrkulacyjnego G2 z zaworem zwrotnym J 
(nie zapomnij o uszczelce).

Rys. 7 Rys. 8

Rys. 9 Rys. 10

Rys. 11 Rys. 12

J

K

Rys. 13 Rys. 14
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UWAGA (tylko dla 004U8044):
Dla systemów z cyrkulacją CWU termostatyczny zawór by-pass 
musi zawsze zostać zainstalowany przed ciepłomierzem.

W węzłach cieplnych wyposażonych w termostatyczny zawór 
by-pass zamontowany za ciepłomierzem (Akva Lux II TDP-F, typ 
004U8044) konieczne jest przemieszczenie termostatycznego 
zaworu by-pass zanim węzeł cieplny zostanie przygotowany do 
cyrkulacji, tzn. termostatyczny zawór by-pass musi zostać 
zamontowany przed ciepłomierzem.

 Przestrzegaj instrukcji podanych poniżej:

1. 
Rozpocznij od zamknięcia wszystkich zaworów rurociągów 
podłączeniowych węzła cieplnego.

2.
Najpierw wykonaj instrukcje dla rys. 1, 2 i 3 na stronie 16.

3.
Następnie zdemontuj korek 3/4” na trójniku (poz. A), zgodnie  
z ilustracją na rys. 1. 

4.

Przemontuj istniejącą kapilarę z poz. C do D. Patrz rys. 2. 

5.
Zdemontuj termostatyczny zawór by-pass z tuleją redukcyjną 3/4” 
z poz. B. 
Odkręć tuleję redukcyjną 3/4” z termostatycznego zaworu by-pass 
(tuleja redukcyjna 3/4” nie może zostać wykorzystana ponownie). 
Patrz rys. 3.

6.
Zamontuj termostatyczny zawór by-pass w poz. A, zgodnie  
z ilustracją na rys. 4. 

7.
Zaślep otwór w poz. B korkiem 3/4” (z poz. A) oraz uszczelką, 
zgodnie z ilustracją na rys. 5.

8.
Zaślep otwór w poz. D stalową kulką i nakrętką D z zestawu.

9.
Na koniec wykonaj instrukcje dla rys. od 6 do 14 na stronie 16 i 17.

Rys. 1 Rys. 2

Rys. 3 Rys. 4

A

B

C

D

Rys. 5

A

D

Rys. 6

B
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9.2 Instrukcja montażu — połączenie cyrkulacji — zestaw cyrkulacyjny 2 — 004U8401

Na rurze cyrkulacyjnej należy zawsze zamontować pompę,  
a na doprowadzeniu zimnej wody: zawór zwrotny i zawór  
bezpieczeństwa; przepływ cyrkulacji powinien być skierowany 
w stronę węzła cieplnego.

Połączenie cyrkulacji: patrz instrukcja montażu zestawu cyrkulacyjnego 
1 — 004U8400.

Akva Lux II TDP-F, typ 004U8598

Akva Lux II TDP-F, typ 004U8600

Akva Lux II TDP-F, typ 004U8044

Obudowa do montażu na ścianie

Obudowa do montażu we wnęce

F

A

D
C

G1

B

G2

H
I

J
K

L

E2

E1
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Rys. 1 Rys. 2

Rys. 3

Akva Lux II TDP-F, typ 004U8598

A B

F

H

E

G

D

C

Rys. 4

Rys. 7 Rys. 8

Rys. 5 Rys. 6

9.3 Instrukcja montażu — połączenie cyrkulacji — zestaw cyrkulacyjny 3 — 004U8403

Na rurze cyrkulacyjnej należy zawsze zamontować pompę,  
a na doprowadzeniu zimnej wody: zawór zwrotny i zawór  
bezpieczeństwa; przepływ cyrkulacji powinien być skierowany 
w stronę węzła cieplnego.

Rys. 1
Usuń korki z regulatora CWU (użyj klucza imbusowego 6 mm).

Rys. 2
Zamontuj złączkę sześciokątną A w korpusie regulatora CWU i za-
montuj złączkę sześciokątną C z nakrętką D na złączce sześciokątnej 
A (do podłączenia rury cyrkulacyjnej).

Rys. 3
Zamontuj tuleję B w korpusie regulatora CWU.

Rys. 4
Poluzuj nakrętkę łączącą i wymontuj kapilarę z termostatycznego 
zaworu by-pass.

Rys. 5
Unieś ruchomą sekcję pokrywy izolacyjnej, jak pokazano na ilustracji, 
poluzuj nakrętkę łączącą i wymontuj kapilarę z elementu kątowego. 
Nie używaj ponownie kapilary.

Rys. 6
Zaślep otwór kulką E i nakrętką F.

Rys. 7
Poluzuj nakrętkę na trójniku termostatycznego zaworu by-pass 
Danfoss, ustaw element kątowy do podłączenia kapilary pod kątem 
45 stopni i dokręć ponownie nakrętkę. 

Rys. 8
Zamontuj nową kapilarę G za pomocą pierścieni zaciskających  
H i nakrętek F pomiędzy termostatycznym zaworem by-pass,  
a tuleją B. Dokręć kluczem płaskim.
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Na rurze cyrkulacyjnej należy zawsze zamontować pompę, a na 
doprowadzeniu zimnej wody: zawór zwrotny i zawór 
bezpieczeństwa; przepływ cyrkulacji powinien być skierowany 
w stronę węzła cieplnego.

Rys. 1
Usuń korki z regulatora CWU (użyj klucza imbusowego 6 mm).

Rys. 2
Zamontuj złączkę sześciokątną A w korpusie regulatora CWU i zamontuj 
złączkę sześciokątną C z nakrętką D na złączce sześciokątnej A (do 
podłączenia rury cyrkulacyjnej).

Rys. 3
Zamontuj tuleję B w korpusie regulatora CWU.

Rys. 4
Wymontuj kapilarę i nakrętkę z elementu kątowego łączącą  
z termostatycznym zaworem by-pass (nie używaj ponownie).

Rys. 5
Zaślep otwór w elemencie kątowym stalową kulką E i nakrętką F.

Rys. 6
Zamontuj nową kapilarę G w termostatycznym zaworze by-pass za 
pomocą pierścienia zaciskającego H i nakrętki F. Dokręć kluczem 
płaskim.

Rys. 1 Rys. 2

Rys. 3 Rys. 4

Akva Lux II TDP-F, typ 004U8600

Akva Lux II TDP-F, typ 004U8044

Obudowa do montażu na ścianie

Obudowa do montażu we wnęce

A B

F

H

E

G

D

C

Rys. 5 Rys. 6
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Rys. 7
Zamontuj drugi koniec kapilary G w tulei B za pomocą pierścienia 
zaciskającego H i nakrętki F. Dokręć kluczem płaskim.

UWAGA (tylko dla 004U8044):
Dla systemów z cyrkulacją CWU termostatyczny zawór by-pass 
musi zawsze zostać zainstalowany przed ciepłomierzem.

W węzłach cieplnych wyposażonych w termostatyczny zawór 
by-pass zamontowany za ciepłomierzem (Akva Lux II TDP-F,  
typ 004U8044) konieczne jest przemieszczenie termostatycznego 
zaworu by-pass zanim węzeł cieplny zostanie przygotowany do 
cyrkulacji, tzn. termostatyczny zawór by-pass musi zostać 
zamontowany przed ciepłomierzem.

 Przestrzegaj instrukcji podanych poniżej:

1. 
Rozpocznij od zamknięcia wszystkich zaworów rurociągów 
podłączeniowych węzła cieplnego.

2.
Najpierw wykonaj instrukcje dla rys. 1, 2 i 3 na stronie 21.

3.
Następnie zdemontuj korek 3/4” na trójniku (poz. A), zgodnie  
z ilustracją na rys. 1. 

4. 

Przemontuj istniejącą kapilarę z poz. C do D. Patrz rys. 2. 

5.
Zdemontuj termostatyczny zawór by-pass z tuleją redukcyjną 3/4” 
z poz. B.
Odkręć tuleję redukcyjną 3/4” z termostatycznego zaworu by-pass 
(tuleja redukcyjna 3/4” nie może zostać wykorzystana ponownie). 
Patrz rys. 3.

6.
Zamontuj termostatyczny zawór by-pass w poz. A, zgodnie  
z ilustracją na rys. 4. 

7.
Zaślep otwór w poz. B korkiem 3/4” (z poz. A) oraz uszczelką, 
zgodnie z ilustracją na rys. 5.

8.
Zaślep otwór w poz. D stalową kulką i nakrętką F z zestawu.

9.
Na koniec wykonaj instrukcje dla rys. 6 i 7 na stronie 21 i 22.

Rys. 7

Rys. 1 Rys. 2

Rys. 3 Rys. 4

A

B

C

D

Rys. 5

A

D

Rys. 6

B
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9.4 Instrukcja montażu — połączenie cyrkulacji — zestaw cyrkulacyjny 4 — 004U8405

Na rurze cyrkulacyjnej należy zawsze zamontować pompę, a na 
doprowadzeniu zimnej wody: zawór zwrotny i zawór 
bezpieczeństwa; przepływ cyrkulacji powinien być skierowany 
w stronę węzła cieplnego.

UWAGA!
Ten zestaw cyrkulacyjny można montować tylko w węzłach 
cieplnych bez izolacji.

Rys. 1
Usuń korki z regulatora CWU (użyj klucza imbusowego 6 mm).

Rys. 2
Zamontuj złączkę sześciokątną A w korpusie regulatora CWU.

Rys. 3
Zamontuj rurę cyrkulacyjną C ze złączką sześciokątną D w złączce 
sześciokątnej A.

Rys. 4
Zamontuj tuleję B w korpusie regulatora CWU.

Rys. 5
Wymontuj kapilarę i nakrętkę z elementu kątowego łączącą  
z termostatycznym zaworem by-pass (nie używaj ponownie).

Rys. 6
Zaślep otwór w elemencie kątowym stalową kulką E i nakrętką F.

Rys. 1 Rys. 2

Rys. 3 Rys. 4

C

Akva Lux II TDP-F, typ 004U8600

Akva Lux II TDP-F, typ 004U8044

Obudowa do montażu na ścianie

Obudowa do montażu we wnęce

A B

F

H

Rys. 5 Rys. 6

E

G

D
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Rys. 7 Rys. 8

Rys. 7
Zamontuj nową kapilarę G w termostatycznym zaworze by-pass za 
pomocą nakrętki F i pierścienia zaciskającego H. Dokręć kluczem 
płaskim.

Rys. 8
Zamontuj drugi koniec kapilary G w tulei B za pomocą nakrętki   
F i pierścienia zaciskającego H. Dokręć kluczem płaskim.

UWAGA (tylko dla 004U8044):
Dla systemów z cyrkulacją CWU termostatyczny zawór by-pass 
musi zawsze zostać zainstalowany przed ciepłomierzem.

W węzłach cieplnych wyposażonych w termostatyczny zawór 
by-pass zamontowany za ciepłomierzem (Akva Lux II TDP-F, 
typ 004U8044) konieczne jest przemieszczenie termostatycznego 
zaworu by-pass zanim węzeł cieplny zostanie przygotowany do 
cyrkulacji, tzn. termostatyczny zawór by-pass musi zostać 
zamontowany przed ciepłomierzem.

Przestrzegaj instrukcji podanych poniżej:

1. 
Rozpocznij od zamknięcia wszystkich zaworów rurociągów 
podłączeniowych węzła cieplnego.

2.
Najpierw wykonaj polecenia dla rys. 1, 2, 3 i 4 na stronie 23.

3.
Następnie zdemontuj korek 3/4” na trójniku (poz. A), zgodnie  
z ilustracją na rys. 1. 

4.

Przemontuj istniejącą kapilarę z poz. C do D. Patrz rys. 2. 

5.
Zdemontuj termostatyczny zawór by-pass z tuleją redukcyjną 3/4” 
z poz. B. 
Odkręć tuleję redukcyjną 3/4” z termostatycznego zaworu by-pass 
(tuleja redukcyjna 3/4” nie może zostać wykorzystana ponownie). 
Patrz rys. 3. 

6.
Zamontuj termostatyczny zawór by-pass w poz. A, zgodnie  
z ilustracją na rys. 4. 

7.
Zaślep otwór w poz. B korkiem 3/4” (z poz. A) oraz uszczelką, 
zgodnie z ilustracją na rys. 5.

8.
Zaślep otwór w poz. D stalową kulką i nakrętką F z zestawu.

9.
Na koniec wykonaj instrukcje z rys. 7 i 8 na tej stronie.

Rys. 1 Rys. 2

Rys. 3 Rys. 4

A

B

C

D

Rys. 5

A

D

Rys. 6

B
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10.0 Nastawianie i uruchamianie wersji węzła cieplnego Akva Lux II TDP-F / Akva Vita II TDP-F

Informacje ogólne
UWAGA! Niektóre modele mogą się nieco różnić wyglądem, funkcje regulacji 
są jednak zasadniczo takie jak opisane poniżej.

Konserwacja i uruchamianie
Przedni panel izolacyjny w węźle cieplnym Akva Lux II TDP-F typu 
004U8598 można zdejmować bez użycia narzędzi. Chwyć przednią 
izolację z prawej strony i ostrożnie pociągnij, tak by oddzielić przednią 
sekcję izolacji od tylnej.
Montuj ponownie przedni panel izolacyjny, naciskając lekko na części 
boczne i górną.

Uwaga: węzeł cieplny Akva Lux II TDP-F typu 004U8598 nie jest mechanicznie 
zamocowany do tylnej sekcji izolacji — należy nim manipulować, podnosząc 
jednocześnie rury i izolację.

Obudowę Akva Lux II TDP-F typu 004U8600 i 004U8044 można zdejmować 
bez użycia narzędzi. 

Wykonuj procedury konserwacyjne zgodnie z tabelą częstotliwości 
konserwacji zamieszczoną w rozdziale zatytułowanym „Eksploatacja  
i konserwacja” na stronach 30–31. Wykonaj nastawianie zgodnie  
z poniższymi instrukcjami.
Aby uzyskać informacje na temat czyszczenia płytowego wymiennika 
ciepła, patrz strona 30.

Uruchamianie
Uruchom węzeł cieplny zgodnie z instrukcjami na stronie 10.

Ciepła woda użytkowa
Ciepła woda użytkowa jest przygotowywana w przepływowym wymienniku 
ciepła, a temperatura jest regulowana przez kombinowany hydrauliczno-
termostatyczny regulator bezpośredniego działania PTC2+P (rys. 1a) ze 
zintegrowanym regulatorem różnicy ciśnień, który zamyka przepływ po 
stronie pierwotnej i wtórnej wymiennika ciepła natychmiast po zakończeniu 
procesu poboru wody. 

Regulacja temperatury ciepłej wody
Ustaw temperaturę CWU, przestawiając pokrętło regulacyjne w kierunku 
„+” (cieplejsza) lub „-” (zimniejsza). 
Zacznij od obrócenia pokrętła w prawo — do oporu. Następnie obracaj 
pokrętło w lewo do momentu, aż temperatura wody będzie wynosić 
około 48°C podczas normalnego pobierania (7–8 litrów na minutę). 
Temperatura nigdy nie powinna przekraczać 55°C, aby w podgrzewaczu 
wody nie osadzał się kamień.

Regulacja temperatury ciepłej wody PM2+P
Temperaturę CWU można ustawić poprzez obrót pokrętła regulacyjnego w 
kierunku koloru czerwonego (wyższa) lub niebieskiego (niższa). Rozpocznij 
od obrócenia pokrętła w prawo — do momentu, w którym wskaźnik będzie 
znajdował się naprzeciwko niebieskiej kropki. Następnie, obracaj pokrętło 
w lewo do uzyskania temperatury wody użytkowej na poziomie ok. 48°C przy 
standardowym przepływie (7–8 l/min). Uwaga: Wskaźnik musi znajdować 
się pomiędzy niebieską, a czerwoną kropką, w przeciwnym razie regulator 
zostanie wyłączony. 

Aby zapobiec osadzaniu się kamienia w podgrzewaczu wody, temperatura 
nigdy nie może przekroczyć 55°C. 
By-pass (standard)
Węzły cieplne Akva Lux II TDP-F wyposażone są w termostatyczny zawór 
by-pass Danfoss FJVR (rys. 2), dlatego podgrzewacz wytwarza ciepłą wodę 
natychmiast po rozpoczęciu pobierania. Zalecamy ustawienie zaworu 
termostatycznego w położeniu 3. Jeśli trzeba długo czekać na ciepłą wodę 
(tj. dłużej niż 20 sekund), konieczne może być ustawienie zaworu 
termostatycznego w położeniu wyższym niż 3. 
Jeśli chcesz całkowicie wyeliminować czas oczekiwania, musisz odpowiednio 
skonfigurować cyrkulację ciepłej wody użytkowej do punktów poboru.
Nastawy (orientacyjne): 
Poz. 2 ≈ 30°C
 3 ≈ 40°C
 4 ≈ 45°C
Termostat cyrkulacji / konwersja na cyrkulację.
W systemach z cyrkulacją termostat (rys. 2) działa jako termostatyczny 
zawór by-pass; temperaturę wody obiegowej można ustawiać niezależnie 
od ustawionej temperatury CWU. Zalecamy ustawienie zaworu 
termostatycznego w położeniu 3. Instrukcje na temat konfigurowania 
podłączenia cyrkulacji można znaleźć na stronach 13–24.

Rys. 1a

Rys. 2

Typ 004U8598

Typ 004U8044Typ 004U8600

Rys. 1b

Pokrętło regulacyjne

Pokrętło regulacyjne
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Regulator różnicy ciśnień
Regulator różnicy ciśnień redukuje duże, wahania ciśnienia w sieci 
cieplnej, zapewniając stałe ciśnienie pracy, a tym samym najlepsze 
możliwe warunki pracy.

Regulator różnicy ciśnień AVPL
Standardowo w Akva Lux II TDP-F, typ 004U8598, 004U8600, 
zamontowany jest regulator różnicy ciśnień typu AVPL. Regulator 
różnicy ciśnień jest ustawiony fabrycznie na 0,1 bara. Różnicę ciśnień 
można zmienić kluczem imbusowym — NV3. Jeden pełny obrót 
odpowiada zmianie o 0,01 bara. Obracanie w prawo powoduje 
zwiększanie różnicy ciśnień, w lewo — zmniejszanie. 

Zalecane ustawienie
Zasadniczo zaleca się całkowite otwarcie regulatora. Jeśli występują 
nieprawidłowości, takie jak hałas, wahania różnicy ciśnień czy słaba 
reakcja na regulację, konieczne może być ustawienie regulatora 
różnicy ciśnień na niższe ciśnienie robocze. 
Ustawienie regulatora można później zmienić — patrz załącznik 
zatytułowany:
Instrukcja AVPL 1.0/1.6 

Regulator różnicy ciśnień TD200
Standardowo w Akva Lux II TDP-F, typ 004U8044 zamontowany jest 
regulator różnicy ciśnień typu TD200 .
Ten typ regulatora różnicy ciśnień jest ustawiony fabrycznie i nie jest 
możliwa zmiana ustawienia w trakcie eksploatacji.

Obieg ogrzewania, regulacja temperatury
Temperatura pomieszczenia jest regulowana wyłącznie za pomocą 
termostatów grzejnikowych.

Ogranicznik temperatury powrotu
Ograniczniki temperatury powrotu służą do ograniczania temperatury 
powrotu grzejników.
Ogranicznik temperatury powrotu FJVR to regulator proporcjonalny 
bezpośredniego działania reagujący na temperaturę czynnika grzejnego. 
FJVR zawiera element termostatyczny w korpusie zaworu. Po 
przekroczeniu zadanej temperatury zawór zamyka się; otwiera się 
ponownie dopiero wtedy, gdy temperatura spadnie poniżej 
wartości zadanej.

Ogranicznik temperatury powrotu powinien być nastawiony na 
maksymalną żądaną temperaturę powrotu, zgodnie z lokalnymi 
wymogami.

Nastawy (orientacyjne):
I = 10°C
1 = 20°C
2 = 30°C
3 = 40°C
4 = 45°C
I =  50°C (temp. maksymalna)

Prawidłowe działanie regulatora zależy od ustawienia jego nastawy 
na wartość większą od temperatury powrotu CO.

AVPLTD200
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Elektroniczny programowany termostat pokojowy 
Akva Lux II TDP-F typu 004U8598 i 004U8044 są wyposażone w zawór 
strefowy, w związku z czym są przygotowane do zamontowania 
siłownika termicznego TWA-A umożliwiającego podłączenie do 
elektronicznego programowanego termostatu pokojowego. 

Siłownik termiczny zostaje załączony z termostatu pokojowego przez 
styk zewnętrzny, co powoduje otwieranie lub zamykanie zaworu. Ruch 
siłownika jest uzyskiwany przez elektrycznie podgrzewany element 
rozszerzalny. Po wyłączeniu prądu podgrzewającego, siłownik zamyka 
lub otwiera zawór.

Siłownik jest wyposażony w wizualny wskaźnik pozycji informujący 
o tym, czy zawór jest otwarty, czy zamknięty.

Jeżeli węzeł cieplny jest podłączony do termostatu pokojowego, 
temperatura jest regulowana przez termostat pokojowy oraz 
termostaty grzejnikowe. Prosimy zauważyć, że termostat pokojowy 
utrzymuje temperaturę w całym mieszkaniu na podstawie 
nastawionych parametrów jednego pomieszczenia.
Szczegółowe informacje znajdują się w dołączonej instrukcji obsługi 
termostatu pokojowego. Nie zaleca się całkowitego otwarcia 
termostatów na niektórych grzejnikach i całkowitego zamknięcia 
termostatów na pozostałych. Wyższa temperatura w górnej i niższa 
w dolnej części grzejnika świadczy o prawidłowej pracy systemu. 
Aby zachować prawidłową temperaturę oraz przyjazny mikroklimat 
dla ludzi w mieszkaniu, zaleca się regularną wymianę powietrza  
w pomieszczeniach.

11.0 Regulator przepływu

Regulator przepływu to urządzenie regulujące, którego zadaniem 
jest utrzymanie wyznaczonego przepływu niezależnie od ciśnienia 
w instalacji. Oznacza to, że regulator przepływu automatycznie niweluje 
wszystkie zmiany ciśnienia w dużym zakresie (normalnie od 1 do 10 
barów), zapewniając w ten sposób stały przepływ niezależnie od 
ciśnienia dostarczanej wody.

Wymagany przepływ jest uzyskiwany nawet przy niskich ciśnieniach. 
Przy wysokich ciśnieniach nie marnuje się wody; zastosowanie 
regulatorów przepływu pozwala na uzyskanie znacznych oszczędności 
wody i energii.

Siłownik termiczny TWA-A

Uwaga: Przed montażem elektronicznego 
termostatu pokojowego, na zaworze 
strefowym musi zostać zamontowany 
siłownik termiczny TWA-A sterowany 
sygnałem ZAŁ/WYŁ.
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12.0 Pompa cyrkulacyjna — CWU

Standardowo zestaw cyrkulacyjny 1 obejmuje pompę cyrkulacyjną 
WILO-STAR-Z NOVA.

Uruchomienie pompy 
Nie uruchamiać pompy do czasu, aż system nie zostanie napełniony 
medium roboczym. Pompa automatycznie odpowietrza się po krótkim 
okresie pracy. Praca na sucho przez krótki czas nie szkodzi pompie.

Zasilanie: 230 V AC. — 50 Hz
Pobór mocy: Maks. 4,5 W

Szczegółowe informacje o pompie znajdują się w dołączonych 
instrukcjach instalacji i konserwacji:
WILO-STAR-Z NOVA
Instrukcje instalacji i eksploatacji
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13.0 Eksploatacja i konserwacja

Czynność konserwacyjna
Powinna być ona wykonywana wyłącznie przez wykwalifikowany  
i upoważniony personel.

Kontrola
Grzejnik wody powinien być regularnie sprawdzany przez 
upoważniony personel. Wszelka niezbędna konserwacja musi być 
przeprowadzana zgodnie z instrukcjami w niniejszym podręczniku 
oraz w innych zestawach instrukcji.
Podczas serwisowania należy wyczyścić filtry — w tym filtr na 
regulatorze, wszystkie połączenia rurowe muszą zostać dokręcone, 
a działanie zaworu bezpieczeństwa musi zostać sprawdzone przez 
obrócenie dźwigni.

Przepłukiwanie/czyszczenie płytowego wymiennika ciepła
Aby oczyścić płytowy wymiennik ciepła, należy przepłukać go czystą 
wodą z dużą prędkością w kierunku przeciwnym do normalnego 
kierunku przepływu. To umożliwi usunięcie wszelkich osadzonych 
zabrudzeń, które mogły się nagromadzić w wymienniku. Jeżeli 
przepłukanie czystą wodą nie jest wystarczające, wymiennik może 
zostać również oczyszczony przez przepłukanie go środkiem 
czyszczącym zatwierdzonym przez Danfoss (np. płynem czyszczącym 
Kaloxi lub Radiner Fl). Oba są spełniającymi wymogi ochrony 
środowiska płynami czyszczącymi, które można odprowadzać do 
zwykłej kanalizacji ściekowej. Po użyciu płynu czyszczącego 
wymiennik płytowy należy dokładnie przepłukać czystą wodą.

Czyszczenie płytowego wymiennika ciepła kwasem
Wewnątrz płytowych wymienników ciepła do ciepłej wody użytkowej 
może odkładać się kamień, z uwagi na duże wahania temperatury 
oraz fakt, że po stronie wtórnej używana jest woda napowietrzona. 
Jeżeli konieczne stanie się oczyszczenie wymiennika przy pomocy 
kwasu, można to wykonać zgodnie z ilustracją po prawej. Lutowane 
płytowe wymienniki ciepła są w stanie wytrzymać przepłukiwanie 
rozcieńczonym roztworem kwasu — np. 5-% kwasem mrówkowym, 
octowym lub fosforowym.

Czynności, które należy wykonać po ukończeniu konserwacji
Po ukończeniu konserwacji, przed oddaniem do eksploatacji:
–  sprawdź, czy wszystkie połączenia gwintowe są dokręcone;
–  sprawdź, czy wszystkie elementy zabezpieczające, pokrywy, które 

zostały zdemontowane, zostały prawidłowo założone;
–  wyczyść obszar pracy i usuń wszystkie materiały, które wyciekły;
–  usuń wszystkie narzędzia, materiały oraz inne elementy 

wyposażenia z obszaru pracy;
–  podłącz do dopływu czynnika grzewczego i sprawdź, czy nie 

występują nieszczelności;
–  odpowietrz system;
–  ponownie przeprowadź wszelkie niezbędne czynności regulacyjne;
–  sprawdź, czy wszystkie elementy zabezpieczające na urządzeniu 

i w systemie działają prawidłowo.

Odczyt wskazań ciepłomierza
Dozorca/właściciel powinien w regularnych, krótkich odstępach 
czasu przeprowadzać kontrolę wizualną ciepłomierza i odczytywać jego 
wskazania (ciepłomierz nie wchodzi w zakres dostawy z firmy Danfoss).
Procedury serwisowe mogą być przeprowadzane wyłącznie przez 
przeszkolony, upoważniony personel. 
UWAGA! Nadmierne zużycie z jakiegokolwiek powodu nie jest objęte 
gwarancją firmy Danfoss.

Chłodzenie/odczyt temperatury powrotu
Schłodzenie — czyli różnica między temperaturą zasilania,  
a temperaturą powrotu wody sieci cieplnej — ma znaczny wpływ na 
ogólną oszczędność energii. Dlatego ważne jest, aby skoncentrować 
się na temperaturze zasilania i powrotu w układzie ogrzewania. 
Różnica powinna zazwyczaj wynosić 30–35°C. Należy pamiętać, że 
niska temperatura powrotu sieci cieplnej zależy bezpośrednio od 
temperatury powrotu z obiegu ogrzewania i obiegu cyrkulacji.
Dlatego ważne jest, by skoncentrować się na tych temperaturach powrotu.
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Schładzanie tylko z podgrzewacza wody:
Podczas pobierania wody poziom schładzania będzie zwykle wynosić 
30–35°C. Gdy ciepła woda nie jest pobierana, całkowicie normalnym 
zjawiskiem jest niewielki wzrost temperatury powrotu z podgrzewacza 
wody. W tej sytuacji licznik ciepła będzie rejestrować bardzo małe 
zużycie, ponieważ objętość wody jest bardzo mała.
W grzejnikach wody z cyrkulacją ciepłomierz rejestruje straty ciepła 
w rurze cyrkulacyjnej.

Dokręcenie połączeń
Po odczytaniu ciepłomierza dokręć ponownie wszystkie połączenia. 
W przypadku stwierdzenia przecieków należy skontaktować się  
z dostawcą ciepła w celu uzyskania pomocy. 
Uwaga: króćce mogą mieć uszczelki gumowe z kauczuku etylenowo-
propylenowego! Dlatego ważne jest, by NIE DOKRĘCAĆ NADMIERNIE 
nakrętek łączących. Nadmierne dokręcenie może doprowadzić do 
przecieków. Przecieki spowodowane nadmiernym dokręceniem lub 
niemożnością dokręcenia króćców nie są objęte gwarancją.

13.1 Harmonogram konserwacji (zalecenia)

WAŻNE! Po rozłączeniu części wymienić uszczelki.

Odstęp czasu Czynność konserwacyjna Uwagi

Co najmniej raz do roku

Sprawdzić szczelność wszystkich połączeń.
W razie zidentyfikowania wycieku wymienić uszczelki i dokręcić 
ponownie połączenia rurowe.

Sprawdzić, czy zawór bezpieczeństwa na linii zasilającej zimnej 
wody działa prawidłowo.

Sprawdzić działanie przez obrócenie dźwigni na zaworach 
bezpieczeństwa.

Sprawdzić, czy wszystkie podzespoły są nienaruszone  
i działają zgodnie z założeniami.

W razie nieprawidłowości, braku działania lub widocznych błędów  
i defektów podzespołu wymienić dany podzespół.

Oczyścić wszystkie filtry w węźle cieplnym. Wymienić wszystkie uszkodzone filtry.

Sprawdzić, czy wszystkie kable elektryczne są w dobrym stanie  
i czy możliwe jest odłączenie zasilania węzła cieplnego.

Kontrola wzrokowa. Sprawdzić, czy możliwe jest odłączenie prądu od 
węzła ciepłowniczego.

Sprawdzić rury i wymiennik na obecność korozji.
Kontrola wzrokowa. W przypadku oznak korozji wymienić rury lub 
wymiennik ciepła po konsultacji z firmą Danfoss A/S.

Sprawdzić, czy wszystkie pokrywy izolacyjne działają zgodnie  
z przeznaczeniem. 

Sprawdzić, czy izolacja jest szczelnie dopasowana do produktu.

Sprawdzić, czy regulatory temperatury są odpowiednio nastawione
zgodnie z instrukcjami w niniejszym podręczniku.

Przestrzegać instrukcji w niniejszym podręczniku.

Sprawdzić działanie wszystkich zaworów odcinających. Sprawdzić, czy zawory kulowe otwierają się i zamykają tak jak powinny.

W
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Problem Możliwa przyczyna Rozwiązanie

Brak ogrzewania.

Zanieczyszczony filtr po stronie obiegu 
SC lub CO (obieg grzejnikowy).

Oczyścić filtr.

Zanieczyszczony filtr licznika ciepła z sieci. Oczyścić filtr (po konsultacji  
z przedsiębiorstwem ciepłowniczym).

Uszkodzenie lub niewłaściwa nastawa 
regulatora różnicy ciśnień.

Sprawdzić działanie regulatora różnicy 
ciśnień — w razie konieczności oczyścić 
gniazdo zaworu.

Wadliwy termostat pokojowy/siłownik Sprawdzić funkcjonowanie termostatu 
pokojowego/siłownika

Powietrze w instalacji. Odpowietrzyć dokładnie instalację.

Nierównomierna dostawa ciepła. Powietrze w instalacji. Odpowietrzyć dokładnie instalację.

Zbyt niska temperatura zasilania. Filtr zatkany. Oczyścić filtr.

Niewystarczające schłodzenie.

Zbyt mała powierzchnia grzejna/zbyt 
mały grzejnik w stosunku do całkowitej 
wymaganej mocy cieplnej w budynku.

Niewłaściwe wykorzystanie istniejącej 
pow. grzejnej.

Zwiększyć powierzchnię grzejną.

Włączyć wszystkie grzejniki i zapobiegać 
nagrzewaniu się w dolnej części grzejników 
w systemie.

14.0 Wykrywanie i usuwanie usterek

Jeżeli wystąpiły zakłócenia, przed przystąpieniem do wykrycia 
bieżącej usterki należy sprawdzić przede wszystkim:
- czy węzeł cieplny jest prawidłowo podłączony,
-  czy wartość temperatury zasilania sieci cieplnej jest normalna 

(latem co najmniej 60°C, zimą co najmniej 70°C),
-  czy różnica ciśnień jest wyższa lub równa od normatywnej (lokalnej) 

różnicy ciśnień w obiegu sieci ciepłowniczej — w razie wątpliwości 
należy zasięgnąć informacji w przedsiębiorstwie ciepłowniczym,

-  czy węzeł cieplny jest podłączony do zasilania elektrycznego 
(pompa i automatyka),

- czy filtr na przewodzie zasilania sieci cieplnej jest czysty,
- czy w instalacji występuje powietrze.

14.1 Wykrywanie i usuwanie usterek — ogrzewanie
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14.2 Wykrywanie i usuwanie usterek — ciepła woda użytkowa

Problem Możliwa przyczyna Rozwiązanie

Wahania temperatury

Uszkodzony zawór zwrotny na 
przewodzie cyrkulacji (prowadzi do 
zmieszania oraz przewody cyrkulacji 
schładzają się podczas poboru wody).

Wymienić zawór zwrotny.

Niska temperatura / wahania 
temperatury w punktach poboru wody

Usterka zaworu zwrotnego w 
termostatycznej baterii mieszającej wodę 
— prowadzi do niepożądanego mieszania 
zimnej i ciepłej wody. Uwaga: wahania 
temperatury mogą występować w innych 
punktach poboru/bateriach w systemie!
PAMIĘTAJ, aby sprawdzić wszystkie 
baterie mieszające wodę w domu!

Wymienić baterię mieszającą lub tylko 
zawór zwrotny.

Niewystarczające ciśnienie ciepłej wody.
Filtr w wodomierzu zimnej wody  
lub linii zasilającej zimnej wody jest 
zanieczyszczony.

Oczyścić filtr (wodomierz zimnej  
wody ewentualnie po konsultacji  
z przedsiębiorstwem wodociągowym).

Długi czas oczekiwania. Pompa cyrkulacyjna nie pracuje  
(nie wchodzi w zakres dostawy).

Sprawdzić, czy pompa pracuje. Jeśli do 
pompy dopływa moc, sprawdzić, czy 
w obudowie pompy nie znajduje się 
powietrze — patrz instrukcja pompy.

Brak ciepłej wody użytkowej. Zanieczyszczony filtr po stronie zasilania 
z SC. Oczyścić filtr.

Zbyt niska temperatura CWU. 

Patrz wyżej.

Uszkodzony zawór zwrotny na 
przewodzie cyrkulacji (prowadzi do 
zmieszania oraz przewody cyrkulacji 
schładzają się podczas poboru wody).

Patrz wyżej.

Wymienić zawór zwrotny.

Zbyt wysoka temperatura CWU. Uszkodzony regulator CWU. Sprawdzić działanie regulatora,  
w razie potrzeby wymienić.

Spadek temperatury podczas poboru 
wody.

Powietrze w kapilarach.

Osad wapienny na wymienniku ciepła.

Zwarcie/usterka wymiennika ciepła.

Usunąć powietrze i przemyć kapilary.

Przemyć wymiennik ciepła roztworem 
kwasu lub wymienić go.

Wymienić wymiennik ciepła.

Niewystarczające schłodzenie. Osad wapienny na wymienniku ciepła. Przemyć wymiennik ciepła roztworem 
kwasu lub wymienić go.

Odbarwiona woda (przez dłuższy okres). Zwarcie w płytowym wymienniku ciepła. Wymienić płytowy wymiennik ciepła.

Brak ciśnienia ciepłej wody. Osad wapienny w wymienniku ciepła. Wymienić płytowy wymiennik ciepła lub 
oczyścić go kwasem.
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15.0 Certyfikat uruchomienia

Certyfikat uruchomienia
Węzeł cieplny stanowi bezpośrednie połączenie pomiędzy siecią grzewczą, a systemem rur w budynku. Wszystkie rurociągi zasilające oraz 
rury w systemie budynku muszą zostać sprawdzone i przepłukane przed uruchomieniem. Po napełnieniu systemu wodą, a przed 
wykonaniem testu ciśnieniowego nieszczelności wszystkie połączenia rurowe muszą zostać ponownie dokręcone. Filtry muszą zostać 
oczyszczone, a węzeł ciepłowniczy wyregulowany zgodnie z instrukcjami w niniejszym podręczniku. 

Istotne jest, aby we wszystkich kwestiach przestrzegać wszystkich przepisów technicznych oraz stosownych regulacji prawnych. 

Instalacja i uruchomienie mogą zostać przeprowadzane wyłącznie przez przeszkolony, upoważniony personel.

Przed dostawą szczelność węzła cieplnego jest sprawdzana w fabryce. Jednak z uwagi na wibracje w czasie transportu, przenoszenia i 
ogrzewania systemu mogą powstać nieszczelności. Z tego powodu istotne jest, aby przed uruchomieniem sprawdzić wszystkie połączenia 
i w razie potrzeby dokręcić je.
Uwaga: króćce mogą mieć uszczelki z kauczuku etylenowo-propylenowego! Dlatego ważne jest, by NIE DOKRĘCAĆ ICH NADMIERNIE. 
Nadmierne dokręcenie może doprowadzić do przecieków. Przecieki spowodowane nadmiernym dokręceniem lub niemożnością dokręcenia 
króćców nie są objęte gwarancją.

Do wypełnienia przez instalatora  

W tym węźle cieplnym połączenia zostały dokręcone, został wyregulowany i uruchomiony

w dniu: przez instalatora: 

                                                         
  dnia/w roku

                                                                       
Nazwa firmy (pieczątka)
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