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„Program zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł 

energii i poprawy jakości środowiska w obrębie obszarów 

Natura 2000, Powiatu Suskiego  

SOLARY, FOTOWOLTAIKA, POMPY CIEPŁA” 

 
wykonanie 89 kompletnych instalacji pomp ciepła typu powietrze-

woda służących do przygotowania c.w.u. w budynkach odbiorców 

indywidualnych 
 

Inwestor: Powiat Suski w Suchej Beskidzkiej, ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka 

 

 

Wykonawca: FLEXIPOWER GROUP Sp. z o. o. Sp. K.,  

          ul. Majora Hubala 157,  

          95-054 Wola Zaradzyńska 

 

Lokalizacja inwestycji  (adres) 

Adres 

……..…………………………………….……..…………………………………….……..………………………

……………. 

 

Informacje o składzie i numerze brygady wykonującej prace w obrębie nieruchomości 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spis przekazanych dokumentów  

Nr Brygady 

……….. 
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1. Informacje o sposobie zgłaszania wad w ramach gwarancji. 

 

Wykonawca  prac  i gwarant: 

 

95-054 Wola Zaradzyńska, 

ul. Majora Hubala 157, 

woj. łódzkie 

 

 

 

Zgłoszenia serwisowe powinny być przekazywane 

od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 15:00  

(z wyłączeniem dni świątecznych)  

 

na adres mailowy:  serwis@flexipowergroup.pl, 

telefonicznie  tel. 42-226-04-53 

 

 

Pod wymienionym telefonem można  uzyskać   konsultacje  techniczne  
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2. Informację o podmiotach finansujących i realizujących Projekt 

 

 
 

TYTUŁ PROJEKTU: 

 

„Program zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł 

energii i poprawy jakości środowiska w obrębie obszarów 

Natura 2000, Powiatu Suskiego – SOLARY, 

FOTOWOLTAIKA, POMPY CIEPŁA” 
 

wykonanie 89 kompletnych instalacji pomp ciepła typu powietrze-woda 

służących do przygotowania c.w.u. w budynkach odbiorców 

indywidualnych 

 
projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020, w osi                         

4 Regionalna Polityka energetyczna, Działanie 4.1. Zwiększenie wykorzystania 

odnawialnych źródeł energii, Poddziałanie 4.1.1. Rozwój infrastruktury produkcji 

energii ze źródeł odnawialnych.   

oraz 

z budżetu Gmin: Budzów, Zawoja, Bystra-Sidzina, Gmina Jordanów, Miasto 

Jordanów, Stryszawa 
 

Dofinansowanie projektu z UE pozyskane przez Powiat Suski Wydział 

Środowiska:   15 259 568  PLN  
 

Dofinansowanie  łączne przekazane przez  Gminy   2 436  617 PLN 
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3. Skrócony opis zamontowanej instalacji 

Instalacja powietrzno-wodnej pompy ciepła umożliwia przygotowanie ciepłej wody użytkowej 

poprzez odbiór energii z powietrza znajdującego się na zewnątrz budynku lub w pomieszczeniu                         

i przekazanie energii do zasobnika ciepłej wody użytkowej. 

W okresach wzmożonego zapotrzebowania na energię, ogrzewanie c.w.u wspomagane jest grzałką 

elektryczną zamontowaną w zbiorniku. 

Pompa ciepła jest wyposażona w dodatkową wężownicę, która przeznaczona jest do podłączenia 

dodatkowego konwencjonalnego źródła ciepła np. istniejącego kotła na paliwo stałe. 

Głównymi elementami instalacji pompy ciepła zamontowanej zgodnie ze schematem instalacji    

(rys. 1) są: 

a) pompa ciepła Galmet Basic 270 z jedną wężownicą, wyposażona w zasobnik ciepłej 

wody użytkowej o pojemności 270 dm3 (rys. 2), 

b) naczynie przeponowe Ottone HW o pojemności 24 litrów (rys. 3), 

c) zawór bezpieczeństwa Ottone 6 bar ¾ ‘’(rys. 4). 

 

         Rys. 1. Schemat instalacji. 
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a) Powietrzna pompa ciepła Galmet Basic 270 

− moc pompy ciepła 2 kW. 

− moc grzałki elektrycznej 2 kW. 

− dostarcza ciepłą wodę użytkową o temp. do 55°C. 

− klasa energetyczna A+. 

− pozwala na ekspresowe podgrzanie c.w.u. - funkcja Party. 

− dba o zdrowie domowników - funkcja Antylegionella. 

− gwarantuje stały monitoring pracy pompy - dotykowy 

wyświetlacz. 

− zakres pracy pompy ciepła od 7°C do  35°C. 

− zbiornik c.w.u. o pojemności 270 litrów. 

− dodatkowa wężownica spiralna pozwalają na zasilanie 

przez kocioł lub solary 

Rys. 2. Pompa ciepła Galmet Basic 270  

             z jedną wężownicą 

 

b) Naczynie przeponowe Ottone HW o pojemności 24 litrów 

Naczynie przeponowe służy do stabilizacji ciśnienia w instalacji 

podczas podgrzewu ciepłej wody użytkowej. Ogrzewana woda 

zwiększa swoją objętość, a co za tym idzie rośnie ciśnienie, jego 

nadmiar wpływa do naczynia przeponowego, po schłodzeniu się 

wody naczynie się opróżnia. 

 

 

Rys. 3. Naczynie przeponowe  

             Ottone HW 24. 

c)   Zawór bezpieczeństwa Ottone 6 bar ¾  

Zawór bezpieczeństwa służy do zabezpieczenia instalacji przed 

nadmiernym wzrostem ciśnienia, otworzy się przy 

przekroczenia maksymalnego ciśnienia w instalacji tj. 6 bar. 

 

 

 

Rys. 4. Zawór bezpieczeństwa Ottone 6 bar ¾. 
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4. Skrócona instrukcja obsługi 

        Informacje podstawowe:  

 

a) Urządzenie zostało zaprojektowane do grzania ciepłej wody użytkowej i nie może być 

wykorzystywane w innych celach. 

b) Urządzenie może być zainstalowane i uruchomione jedynie w zamkniętym systemie 

grzewczym. 

c) Urządzenie może być obsługiwane jedynie przez osoby dorosłe.  

d) Nie należy otwierać ani rozmontowywać urządzenie jeśli jest podłączone pod źródło zasilania  

e) Użytkownik pompy ciepła powinien zapewnić we własnym zakresie odprowadzenie 

wody z zaworu bezpieczeństwa instalacji wodnej oraz wytworzonego przez pompę 

kondensatu (woda destylowana) do kratki ściekowej lub zapewnić pojemnik, dzienna ilość 

kondensatu może wynieść od 2 do 4 litrów. 

f) Dla optymalizacji pracy instalacji pompy ciepła zalecany jest montaż reduktora 

ciśnienia z nastawą 3,5 atm.  

g) Podczas burzy  zaleca się wyłączenie  regulatora pompy ciepła (automatyki) poprzez 

wyciągnięcie  wtyczki  z gniazda elektrycznego. 

h) Poza sezonem grzewczym należy zamknąć zawór kulowy na zasileniu górnej wężownicy                       

w celu uniknięcia wychładzania się wody w zasobniku wody użytkowej. (dotyczy braku 

zaworu zwrotnego na górnej wężownicy) 

i) W celu zachowania gwarancji na zasobnik cwu, niewolno wyłączać wtyczki sterownika, 

który nadzoruje pracę anody tytanowej  chroniącej zbiornik (za wyjątkiem wyładowań 

atmosferycznych). Sterownik zasilający anodę tytanową ma wbudowany zegar monitujący 

czas pracy anody. Jeżeli urządzenie zostanie odłączone od prądu zostanie to zanotowane przez 

urządzenie. Częste odłączanie anody lub odłączenie jej na czas powyżej 7 dni może 

doprowadzić do uszkodzenia zbiornika, które nie obejmuje gwarancji.  

j) Należy chronić urządzenia (pompa ciepła, zasobnik cwu, grzałka) zainstalowane w miejscu 

podgrzewu wody użytkowej przed odłożeniem się kamienia. Powoduje to wystąpienie 

nadmiaru wapnia i magnezu w wodzie użytkowej (tzw. twarda woda). Według 

obowiązujących norm twardość wody powinna wynosić od 60 do 350 mg CaCO3/dm3, Pompa 

ciepła powinna być podłączona do gniazda elektrycznego. 

 

  Zasada działania 

 

Pompa ciepła zawiera jedną wytwornicę ciepła oraz  grzałkę elektryczną za pomocą których 

ciepło gromadzone jest w zasobniku i ogrzewane do zadanej temperatury. Pompa posiada 

wężownicę przygotowaną do podłączenia zewnętrznego źródła ciepła np. kotła C.O. Pompa 

ciepła pobiera ciepło z otaczającego je powietrza i wykorzystuje je do ogrzania wody                             

w zasobniku. Powietrzno – wodna pompa ciepła dostarcza energię zmagazynowaną                              

w powietrzu.  
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          Obsługa i użytkowanie urządzenia  

 

Pompa ciepła powinna być zamontowana w pomieszczeniu wyposażonym w instalację 

wodną, elektryczną. Pomieszczenie musi być przygotowane do wykonania spustu 

kondensatu, do odpływu wody do ścieków ( w przypadku w uszkodzenia instalacji, zasobnika, 

zadziałania zaworu bezpieczeństwa). Pompa ciepła posiada kanały wlot/wylot  φ 160 mm. 

 

: 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Sterowanie urządzenia – opis panelu sterującego 

 

1. Tryb czuwania (standby) 

2. Aktualna temperatura zbiornika 

3. Grzałka elektryczna 

4. Zadana temperatura zbiornika 

5. Ikona informująca o aktywnej funkcji antyzamarzania 

6. Ikona informująca o załączonej pompie cyrkulacyjnej 

7. Pompa – ikona widoczna w zależności od wyboru schematu działania w menu producenta 

8. Wymiennik 

9. Sprężarka 

10. Wentylator 

11. Aktualna temperatura parownika 

12. Dodatkowe źródło ciepła – ikona widoczna jedynie w przypadku załączenia dodatkowego 

źródła ciepła. W przypadku podłączenie i aktywowania kolektora słonecznego zmianie 

ulega graficzny symbol. 

13. Aktualna temperatura dodatkowego źródła 

14. Wejście do menu sterownika. 

15. Ikona informująca o aktywnym trybie pracy lub o awarii (symbol „!”), 

16. Dzień tygodnia oraz godzina 

17. Pompa dodatkowego źródła ciepła 
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18. Ikona informująca o załączonym sterowaniu tygodniowym: 
 

Sterowanie tygodniowe załączone, pompa ciepła aktywna (w zakresie czasowym 

wyznaczonym przez program tygodniowy)  

 

Sterowanie tygodniowe załączone, pompa ciepła nieaktywna (poza zakresem 

wyznaczonym przez program tygodniowy). 

 

Wyświetlacz regulatora wyświetla: 

a) Regulacje temperatury, 

b) Kody alarmów/błędów,  

c) Komunikaty o stanie urządzenia, 

d) Parametry pracy urządzenia 

 

Tryby pracy: 

 

Sterownik może pracować w różnych trybach pracy. Informacja o aktualnym trybie pracy znajduje się 

na wyświetlaczu (ikona w dolnej części ekranu): 

 

• Tryb ECO PLUS- tryb uruchamia się automatycznie po przekroczeniu przez zbiornik 

temperatury progu ECO / ECO PLUS (nastawa w menu serwisowym). Wyłącza się wtedy 

agregat, a zbiornik dogrzewany jest przez grzałkę oraz dodatkowe źródło ciepła (jeśli jest 

załączone) 

• Tryb ECO- tryb uruchamia się automatycznie jeśli temperatura zbiornika jest niższa od 

wartości progu ECO / ECO PLUS (nastawa w menu serwisowym). Pracuje wtedy tylko agregat, 

grzałka nie pracuje. 

• Praca ręczna  - tryb uruchamiany jest przez użytkownika w menu serwisowym. Po wejściu w 

menu pracy ręcznej wszystkie urządzenia wyłączają się. By załączyć/wyłączyć dane 

urządzenie, należy wybrać jedną z opcji i następnie zaznaczyć jak ma działać. 

• Awaria sprężarki - tryb uruchamiany jest automatycznie po przekroczeniu temperatury 

awaryjnej na czujniku kontrolnym. Agregat jest wyłączony. Po naprawieniu usterki, która 

spowodowała niebezpieczny wzrost temperatury należy skasować alarm temperatury 

kontrolnej w menu serwisowym. UWAGA - W przypadku wystąpienia awarii sprężarki 

zalecany jest kontakt z SERWISEM.  

• Tryb antylegionelli - tryb uruchamiany jest przez użytkownika w menu głównym sterownika. 

Jest to tryb dezynfekcji termicznej zbiornika, która polega na podniesieniu temperatury 

zbiornika do wartości temperatury dezynfekcyjnej (patrz opis w kolejnym rozdziale). 

• Tryb STOP - tryb uruchomi się automatycznie w przypadku awarii czujnika zbiornika.                       

W takiej sytuacji należy wymienić lub naprawić uszkodzony czujnik a następnie zresetować 

sterownik. 

 

 

 

mailto:serwis@flexipowergroup.pl


 

 

  Zgłoszenia serwisowe na adres mailowy: serwis@flexipowergroup.pl lub tel: 42-226-04-53  str. 10 

 

 

 

• Tryb PARTY - tryb uruchamiany jest przez użytkownika w menu głównym sterownika.                   

W trybie tym uruchamiane są wszystkie możliwe źródła ciepła w celu jak najszybszego 

osiągnięcia temperatury zadanej przez zbiornik. 

• Awaria instalacji - tryb uruchomia się automatycznie w przypadku awarii czujnika ciśnienia. 

Pompa wchodzi wtedy w tryb blokady, a dogrzewa tylko grzałka. Agregat jest wyłączony.                   

Po naprawieniu usterki, która spowodowała uszkodzenie czujnika presostatu należy skasować 

alarm temperatury kontrolnej w menu serwisowym.  

 

 

4. Uwagi Końcowe  

 

− Serwis, naprawy instalacji powinny być wykonywane przez osoby wykwalifikowane, 

posiadające wiedzę i odpowiednie uprawnienia. 

− Użytkownik urządzenia powinien obsługiwać pompę ciepła zgodnie z instrukcją obsługi. 

− Zabrania się dokonywania  przez Użytkownika przeróbek instalacji pompy ciepła w okresie 

objętym gwarancją, grozi to utratą gwarancji.  

 

Szczegółowe informacje techniczne związane z podłączeniem, uruchomieniem, obsługą 

znajdują się w dokumentacji technicznej zamontowanego urządzenia. 

 

 

 

5. Instrukcje poszczególnych urządzeń 
 

a) POMPA CIEPŁA  

b) STEROWNIK POMPY CIEPŁA 

c) NACZYNIE PRRZEPONOWE 

               znajdują  się   w segregatorze   z materiałami  dla Użytkownika  

 

 

 

 

Prosimy   zapoznanie się  z treścią  załączonych  instrukcji 
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6. Informacje o okresach gwarancyjnych na poszczególne urządzenia 

i prace montażowe oraz terminach przeglądów gwarancyjnych. 
 

                  Okresy gwarancji jakości wynoszą odpowiednio : 

a) pompy ciepła – 72 miesiące 

b) wszystkie pozostałe roboty i zainstalowanych urządzenia – 72 miesiące. 

 

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania świadczeń z tytułu gwarancji jakości, 

jeżeli zgłoszenie usterki zostanie mu doręczone w terminie ważności gwarancji. 

 

                  Obowiązkowe przeglądy gwarancyjne 

pomp ciepła – w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest wykonać trzy 

obowiązkowe (nieodpłatne)  przeglądy gwarancyjne co 18 miesięcy od odbioru 

końcowego. 

 

W okresie gwarancji Zamawiający lub właściciele nieruchomości nie są zobowiązani do 

przeprowadzenia wykonania jakichkolwiek płatnych czynności i przeglądów. Ponadto 

Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, określonego w § 10 umowy 

zobowiązany jest do przeprowadzenia przeglądów instalacji i ich poszczególnych 

elementów zgodnie z zaleceniami producentów tych urządzeń, w szczególności jeśli 

warunkują one utrzymanie gwarancji producentów na te materiały lub urządzenia.  

  

Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od daty podpisania protokołu końcowego 

danej  części.  

 

Gwarancją nie są objęte:  

a) wady i niesprawności powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania produktu 

niezgodnego   z instrukcją i przepisami bezpieczeństwa,  

b) wady powstałe w wyniku napraw i przeróbek, które zostały dokonane przez osoby 

nieuprawnione, 

c) wszelkie uszkodzenia mechaniczne i wywołane nimi wady,  

d) uszkodzenia wynikłe na skutek pożaru, powodzi, uderzenia pioruna i klęsk 

żywiołowych 
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7. BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA INSTALACJI 

 

a) Zabezpieczenia instalacji hydraulicznej  

Zabezpieczenie instalacji przed nadmiernym wzrostem ciśnienia będzie realizowane przez 

zastosowanie naczynia przeponowego i zaworu bezpieczeństwa. 

Obieg ciepłej wody użytkowej zabezpieczono naczyniem przeponowym do wody użytkowej                             

o pojemności 25 dm3. Dodatkowo układ został zabezpieczony zaworem bezpieczeństwa 

Ottone ¾", o ciśnieniu otwarcia 6 bar. 

 

b) Zabezpieczenia instalacji elektrycznej 

 

− Wyłącznik nadprądowy jest to zabezpieczenie instalacji przed skutkami przeciążenia 

oraz zwarcia. Wyłączniki nadprądowe odcinają energię elektryczną, a tym samym 

zapewniają bezpieczeństwo instalacji elektrycznej, 

− Wyłącznik różnicowo-prądowy zastosowano jako zabezpieczenie dodatkowe, które ma 

za zadanie rozłączanie obwodu wraz z wykryciem, że prąd elektryczny z niego 

wypływający nie jest równy prądowi wpływającemu, gwarantując ochronę ludzi przed 

porażeniem elektrycznym przy dotyku zarówno pośrednim, jak i bezpośrednim. Oprócz 

tego ograniczane są skutki uszkodzenia urządzeń, łącznie z możliwością wystąpienia 

pożaru. 

− Połączenia wyrównawcze, przewód ochronny i uziemiający połączony z uziomem 

instalacji odgromowej doprowadzonej przez Beneficjenta wraz z zasilaniem elektrycznym 

do pomieszczenia w którym zamontowana będzie pompa ciepła 

 

 

 

Uwaga:  

W przypadku niepoprawnego działania urządzenia należy 

odłączyć zasilanie urządzenia i skontaktować się z serwisem 
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