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Uwaga !
➢	Instalację pompy ciepła musi przeprowadzić wykwalifikowany instalator, nie pono-

simy odpowiedzialności za straty i uszkodzenia  srzętu, wypadki wśród ludzi spo-
wodowane niefachowym podłączeniem i niestosowaniem się do zaleceń niniejszej 
instrukcji obsługi!

➢	W czasie podłączania pompy ciepła należy bezwzględnie stosować wszelkie zasady, 
przepisy i inne wytyczne dotyczące zasad montażu, przepisów BHP podczas mon-
tażu i innych przepisów odpowiednich do rodzaju wykonywanych prac!

Przed uruchomieniem należy przeczytać niniejszą instrukcję montażu i użytkowania ! 

➢	Krommler BPC – pompa ciepła do przygotowywania ciepłej wody użytkowej jest kompaktowym 
urządzeniem wyposażonym w jednostkę grzewczą wykorzystującą ciepło zawarte w powietrzu 
wentylacyjnym.

➢	W celu przetworzenia ciepła zawartego w powietrzu, na ciepło pozwalające ogrzać wodę użyt-
kową do wyższych temperatur (np. 55°C), pompa ciepła wykorzystuje nieznaczną ilość energii 
elektrycznej.

➢	Zasysanie powietrza do pompy ciepła może być realizowane z zewnątrz lub wewnątrz budynku.
➢	Pobieranie powietrza z wnętrza budynku pozwala na znaczne oszczędności w zużyciu energii 

elektrycznej potrzebnej do podgrzewu c.w.u., dzięki odzyskiwaniu ciepła już wygenerowanego dla 
potrzeb budynku (patrz ➡ 4.5 Montaż kanałów powietrznych pompy ciepła).

➢	Obudowa pompy ciepła zaprojektowana zgodnie z nowoczesnymi trendami, wykonana w dolnej 
części z blachy nierdzewnej, a w górnej części z udaro-odpornego tworzywa stucznego, pozwala 
utrzymywać pompę ciepła, jak i jej otoczenie w należytej czystości. Elegancki wygląd pozwala na 
ustawienie pompy ciepła w dowolnym miejscu pomieszczeń budynku.

➢	Pompa ciepła Krommler BPC jest kompaktowym urządzeniem grzewczym i służy do podgrzewa-
nia ciepłej wody użytkowej – nie należy jej stosować do innych celów.

Wiadomości ogólne

Wskazówka:
➢	Pompa ciepła jest przyjazna środowisku i bezpieczna, podczas produkcji ciepłej wody nie 

wytwarza szkodliwych gazów, nie emituje promieniowania cieplnego, korzysta z energii 
cieplnej zawartej w powietrzu.
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Uwaga !
➢	Pompa ciepła powinna być montowana przez przeszkolonych instalatorów. 
➢	Wszelkie naprawy mogą być wykonywane tylko przez wyznaczony przez producen-

ta serwis i za pomocą oryginalnych części.
➢	Wszelkie czynności związane z obsługą i konserwacją pompy ciepła należy przepro-

wadzać zgodnie z ustalonymi przez producenta terminami i wykonywać je w określo-
ny przez producenta sposób.

➢	Użycie nieautoryzowanych przez producenta części i niewłaściwe korzystanie z pom-
py ciepła powoduje natychmiastową utratę gwarancji.

➢	Podczas przenoszenia pompy ciepła nie należy przechylać jej bardziej niż 45° od pio-
nu (jeśli taka sytuacja nastąpi, wówczas urządzenie musi stać co najmniej 24h przed 
pierwszym uruchomieniem).

Aby pompa ciepła działała bezawaryjnie, należy ją „wypoziomować”. Po postawieniu pompy na miej-
scu docelowym, sprawdzić poziomicą poziom urządzenia; jeśli będą odchyłki, wówczas należy zni-
welować je podkładkami, które podkłada się pod nogi pompy ciepła, podkładek nie ma w zakresie 
dostawy urządzenia.
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Podstawą działania pompy ciepła są procesy termodynamiczne zachodzące w obiegu chłodniczym, 
w którym krąży czynnik obiegowy R407C. Jego najważniejszą własnością fizykochemiczną jest pro-
ces zmiany fazy przy pobieraniu ciepła – proces wrzenia w niskiej temperaturze. 
W parowniku po odzysku ciepła z powietrza atmosferycznego następuje odparowanie czynnika ro-
boczego. Następnie para ta zostaje sprężona do bardzo wysokiego ciśnienia w sprężarce, a wraz  
z ciśnieniem bardzo mocno rośnie temperatura pary. W takiej postaci czynnik płynie do skraplacza, 
gdzie oddając ciepło skrapla się. Skraplacz zanurzony jest w zbiorniku. Czynnik chłodniczy skrapla-
jąc się podgrzewa wodę w zbiorniku. 
Po skropleniu się, czynnik chłodniczy przepływa do zaworu dławiącego gdzie gwałtownie zostaje ob-
niżone ciśnienie czynnika chłodniczego. Z zaworu dławiącego czynnik chłodniczy w postaci cieczy 
(pary mokrej) przepływa do parownika, gdzie ponownie pobiera ciepło z powietrza wentylacyjnego,  
w wyniku czego wrze. 
W ten sposób procesy wewnątrz pompy ciepła powtarzają się w sposób ciągły. Powietrze atmos-
feryczne przetłaczane wentylatorem dostarcza energii do obiegu czynnika roboczego, natomiast 
sprężarka napędzana jest energią elektryczną. Sprężarka i wentylator w pompie ciepła to jedyne 
elementy wymagające zasilania elektrycznego, jednak ilość tej energii jest wielokrotnie mniejsza niż 
ilość energii cieplnej jaka trafia do podgrzewania wody.
Dzięki swej konstrukcji i jakości użytych podzespołów urządzenie może osiągać sprawność COP  
w zakresie od 3 do 4,5. Zakres temperatur pracy mieści się w granicach od -3°C do +40°C, co spra-
wia, że pompa z dużym powodzeniem może pracować przez cały rok np. wykorzystując ciepło od-
padowe generowane przez dom: kotłownia, garaż, pralnia, wentylacja, itp. (patrz ➡ 4.5 Montaż 
kanałów powietrznych pompy ciepła).

3.1 Zasada działania pompy ciepła Krommler BPC

Rys. 1. Zasada działania pompy ciepła Krommler BPC.

powietrze 
atmosferyczne

parownik

zawór
rozprężny

czynnik
chłodniczy

skraplacz

wentylator

sprężarka

zbiornik
wody

wlot zimnej wody
wodociągowej

wylot ciepłej
wody użytkowej

2. Niskie ciśnienie i temperatura 
    czynnik w postaci pary

3. Wysokie ciśnienie i temperatura 
    czynnik w postaci pary

4. Wysokie ciśnienie i temperatura 
    czynnik w postaci cieczy

1. Niskie ciśnienie i temperatura 
    czynnik w postaci cieczy
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Rys. 2. Wymiary zewnętrzne, przekrój wzdłużny urządzenia:
1. Krócieć wylotu powietrza. 2. Króciec wlotowy powietrza. 3. Parownik pompy ciepła. 4. Zbiornik 
na wodę. 5. Odprowadzenie skroplin. 6. Skraplacz pompy ciepła. 7. Grzałka elektryczna. 8. Izolacja 
termiczna. 9. Podstawa. 10. Wylot gorącej wody. 11. Anoda ochronna. 12. Czujnik temperatury.  
13. Wlot wody do wężownicy. 14. Wylot wody z wężownicy. 15. Czujnik temperatury. 16. Wlot zimnej 
wody wodociągowej. 17. Spust wody ze zbiornika.

3.2 Budowa urządzenia

Podstawowe elementy budowy pompy ciepła Krommler BPC

➢	Zbiornik ze stali nierdzewnej
➢	Skraplacz pompy zanurzony wewnątrz zbiornika
➢	Wbudowana dodatkowa wężownica ze stali nierdzewnej
➢	Seryjnie montowana grzałka elektryczna
➢	Wyświetlacz ciekłokrystaliczny
➢	Sterowanie elektroniczne z programatorem
➢	Obudowa stalowa
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3.2 Tabela danych technicznych

Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Krommler BPC

Rodzaj zasilania V/Hz 230/50

Pojemność zbiornika dm3 250

Średnia moc cieplna kW 2,6

Pobór mocy elektrycznej W (kW) 900 (0.9 kW)

Współczynnik COP ~ 3,2

Natężenie prądu/rozruch A 3.7/4,2

Zakres temperatur zewnętrznych oC (- 3) ~ (+40)

Ilość sprężarek szt 1

Temperatura wody użytkowej oC +55

Max. temperatura wody użytkowej oC +60

Przepływ powietrza przez pompę ciepła m3/h 450

Ciśnienie akustyczne na wylocie pompy ciepła dB 60

Średnica kanałów powietrznych mm 150

Natężenie dźwięku dB 48

Przyłącze woda zimna i wypływ wody ciepłej DN 3/4”

Dodatkowa grzałka elektryczna kW 1.0

Dodatkowa wężownica m2 1.1

Masa urządzenia kg 92

Wymiary: wysokość/średnica mm 1650/670
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Uwaga !
➢	Podłączenie do instalacji elektrycznej powinno być wykonane przez uprawnionego 

elektryka zgodnie z obowiązującymi przepisami o instalacjach elektrycznych.
➢	Obwód gniazda wtykowego zasilającego pompę ciepła musi być uziemiony i zabez-

pieczony zabezpieczeniem o prądzie znamionowym 10A.
➢	Wskazane jest, aby obwód zasilający pompę ciepła wyposażyć w wyłącznik różnico-

wo-prądowy np. DM60 B10/030.
➢	Pompa ciepła wyposażona jest w przewód przyłączeniowy zakończony wtyczką, wszel-

kie zmiany (przedłużanie, wymiana wtyczki) mogą być przyczyną utraty gwarancji!
➢	Przy podłączeniu pompy ciepła do prądu muszą zostać zachowane stosowne normy: EN, 

PN, IEC, a w szczególności zapewnić stabilne napięcie o wartości nominalnej 230 V.

Montaż

4.1 Podłączenie pompy ciepła do instalacji elektrycznej

4.2 Podłączenia hydrauliczne

Wskazówka:
➢	Podłączenie hydrauliczne należy wykonać zgodnie z rys. 3.
➢	Podłączenie hydrauliczne musi zawierać elementy bezpieczeństwa instalacji hydraulicznej 

takie jak :
- zawór bezpieczeństwa oraz zawór zwrotny na zasilaniu pompy ciepła zimną wodą.
- naczynie przeponowe umożliwiające kompensację rozszerzającej się wody użytkowej pod-
czas podgrzewania.

Rys. 3. Podłączenie hydrauliczne.

woda ciepła wypływ GZ ¾’

anoda magnezowa GW ½’

górny czujnik temp. wody GZ ½’

dolny czujnik temp. wody GZ ½’

grzałka elektryczna GW 1’

odpływ kondensatu

odpływ do kanalizacji

GW ¾’woda zimna wlot

cyrkulacja c.w.u.

pompa
cyrkulacji c.w.u.

układ nagrzewania c.w.u. 
z instalacji c.o.

naczynie 
wzbiorcze

wylot powietrza

wlot powietrza
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➢	Przygotować podejścia wody zimnej, ciepłej, rury dolotowe i wylotowe powietrza oraz zainstalować 
dokładnie odpływ kondensatu .

➢	Podłączyć zgodnie z załączonym schematem hydraulicznym.
➢	Bezwzględnie należy zainstalować zawór bezpieczeństwa 6 bar.
➢	Bezwzględnie należy zainstalować naczynie przeponowe w celu zabezpieczenia przyrostu objętości 

wody podczas jej podgrzewania.
➢	Po wykonaniu montażu a przed uruchomieniem pompy, należy przepłukać instalację w celu usunię-

cia nieczystości pozostałych po montażu.
➢	W wypadku, gdy w sieci wodociągowej występuje ciśnienie wyższe niż 5.5 bar, wskazane jest zain-

stalowanie reduktora ciśnienia, obniżającego ciśnienie do wartości 3.5 bar, w celu ochrony urządze-
nia, a także w celu zmniejszenia ilości zużywanej wody.

➢	Zalecane jest, by na wlocie zimnej wody do pompy ciepła zainstalować filtr siatkowy.

Uwaga !
➢	Zaleca się stosować teflon do połączeń elementów armatury z króćcami przyłączenio-

wymi urządzenia.
➢	Zaleca się montaż upustowego zaworu kulowego na króćcu spustu wody ze zbiornika 

(znacznie ułatwia spust wody ze zbiornika przy ewentualnym demontażu pompy, bądź 
przy pracach serwisowych).

➢	Nie dopuszcza się pracy urządzenia z nienapełnionym zbiornikiem wody!
➢	Podczas przenoszenia pompy ciepła nie przechylać bardziej niż 45° od pionu, 
 (jeśli w trakcie transportu kąt odchylenia będzie większy, wówczas urządzenie musi 

odstać 24 h przed pierwszym uruchomieniem).

4.3 Montaż hydrauliczny pompy ciepła
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Bezwzględnie należy wykonać odprowadzenie skroplin (kondensatu) – krócieć do podłączenia pokaza-
ny na schemacie hydraulicznym urządzenia. Skropliny odprowadzić przewodem ½", najlepiej giętkim  
(np. wąż ogrodowy), a połączenie wykonać w taki sposób, by było rozłączne (w celu wykonania czyn-
ności serwisowych). Skropliny odprowadzić do kanalizacji, jeśli brak jest kratki ściekowej – wówczas 
skropliny odprowadzać do zlewu lub zbiornika (takie rozwiązanie wymaga cyklicznej kontroli stanu ilo-
ści odprowadzonych skroplin – zależne od czasu pracy pompy, temperatury powietrza i jego wilgotności). 
Możliwe jest wykonanie zasyfonowania przewodu skroplin max. 1 m od podstawy pompy.

Uwaga !
➢	 Odprowadzonych skroplin nie wolno używać do celów spożywczych.
➢	 Nie wolno zatykać przewodu odprowadzającego skropliny.
➢	 Przed uruchomieniem urządzenia sprawdzić uszczelnienie tacki zbierającej skropliny 

pompy ciepła (w tym celu należy zdjąć czarną osłonę pompy), w razie stwierdzenia 
ubytku uszczelniacza (połączenie: tacka pompy – obudowa) należy uzupełnić siliko-
nem (np. sanitarnym) tak, by uszczelnienie było wykonane jako ciągłe po całym obwo-
dzie pompy.

➢	 Złe wykonanie przewodu skroplin lub brak uszczelnienia tacki skroplin z obudową 
może być przyczyną wydobywania się skroplin na zewnątrz obudowy pompy oraz na-
pęcznienia pianki termoizolacyjnej zbiornika wodą (skroplinami) – takie zjawiska nie 
podlegają działaniom gwarancyjnym serwisu producenta.

4.4 Odprowadzenie skroplin (kondensatu)
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➢	Kanały powietrzne pompy ciepła należy wykonać z rury o średnicy 150 mm. W przypadku wykra-
plania pary wodnej zawartej w powietrzu, należy stosować rury ocieplone.

➢	Przed montażem wytyczyć trasę kanałów powietrznych tak aby:
- trasa zawierała jak najmniejszą ilość łuków na rurze,
- kratki zewnętrzne kończące kanały powietrzne powinny posiadać siatki zabezpieczające, chronią-

ce przed możliwością dostania się owadów i innych drobnych elementów do kanałów powietrznych,
- umocowanie rur powietrznych do wylotów pompy ciepła powinno umożliwiać łatwy dostęp do pom-

py ciepła w celu dokonywania czynności serwisowych.
➢	Kanały powietrzne zasysające powietrze można wyposażyć w trójnik umożliwiający zasysanie cie-

płego powietrza z wnętrza budynku, poprawia to znacząco wydajność pompy ciepła i umożliwia 
też zmianę wilgotności powietrza w pomieszczeniach, z których pobierane jest powietrze.

Montaż

4.5 Montaż kanałów powietrznych pompy ciepła

Wskazówka:
➢	Należy pamiętać, że pompa ciepła potrzebuje dużych ilości przepływów powietrza do po-

prawnej pracy, (min. 450 m3/h), powietrze to należy doprowadzić do tych pomieszczeń rurą 
(minimum 160 mm średnicy), najlepiej w przeciwległym punkcie pomieszczeń.

➢	Maksymalna długość kanałów powietrznych Ø 160 nie może przekroczyć 10 mb.
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➢	Po sprawdzeniu podłączeń hydraulicznych i elektrycznych włączyć prąd i wejść do stanu 
podtrzymania. Wyświetlacz pokaże wskazanie jak niżej.

Zasilanie 

Wyświetlanie czasu 
(na przykładzie zegar pokazuje godzinę 20:00)

5.1 Obsługa sterownika pompy ciepła

5.1.1. Panel obsługowy

Rys. 4. Widok ogólny panelu obsługowego i usytuowanie podstawowych funkcji.

5.1.2. Przegląd funkcji i zmiana parametrów

Rys. 7. Oznaczenie symboli występujących na wyświetlaczu panelu obsługowego.

30°C 40°C

  20:00

IN OUT

– symbol włączonego urządzenia – grzanie wody

– symbol „ciepła woda jest przygotowana”

– symbol pracującej grzałki elektrycznej

– symbol pracy pompy w trybie odszraniania

Sprawdzenie 
lub zmiana parametrów

Ustawienia zegara

Włącznik / wyłącznik

Ustawienie czasowe 
włączenia / wyłączenia urządzenia

Pomocniczy przycisk 
ogrzewania elektrycznego

Wyświetlacz
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Włączenie

➢	Wcisnąć  w celu włączenia urządzenia.

Wyłączenie

➢	Wcisnąć  – zniknie symbol włączonego urządzenia  .

Przegląd parametrów

➢	W celu podglądu wartości parametrów nacisnąć  lub . 
 (Przykładowy wygląd wyświetlacza).

5 Obsługa

Górna ustalona temperatura zbiornika

Dolna ustalona temperatura zbiornika
30°C 40°C

IN OUT

30°C 40°C

IN OUT

Wartość parametru

„1”oznacza kod parametru

   1   40

Sprawdzenie 
lub zmiana parametrów

Pomocniczy przycisk 
ogrzewania elektrycznego

Włącznik / wyłącznik

Ustawienie czasowe 
włączenia / wyłączenia urządzeniaUstawienia zegara
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Ustawienie zegara

➢	Nacisnąć CLOCK
 aż do momentu migania pozycji godzinowej lub minutowej zegarka. 

W trakcie migania klawiszami  lub  ustawić godzinę. Po ustawieniu godziny po-

nownie nacisnąć klawisz 
CLOCK

  – zmiany zostaną zapisane.

➢	Nacisnąć TIMER
 aż do momentu migania pozycji, którą chcemy zmienić. W trakcie migania 

klawiszami
  

lub
  

ustawić żądaną wartość.

➢	Nacisnąć przycisk ELEC.
HEATING. Na wyświetlaczu pojawi się symbol , co oznacza, że grzałka 

została uruchomiona. By wyłączyć grzałkę – ponownie nacisnąć klawisz ELEC.
HEATING.

Ustawienie programatora

Włączenie ręczne grzałki elektrycznej

➢	Wcisnąć  lub  aby rozpocząć sprawdzanie parametrów.

➢	Następnie razem wcisnąć 

 

ELEC.
HEATING

 

i uruchomić tryb zmiany parametrów.

Zmiana ustawień parametrów 
(regulacja możliwa podczas wyłączonego urządzenia)

➢	Wskazaniem, że można zmieniać parametry jest pulsowanie wartości parametru. Strzałką  

 lub   zmienić wartość parametru na żądaną, nie ma potrzeby zatwierdzania zmia-

ny – po upływie 5 sekund wartość zostaje zapamiętana.

Wartość parametru

„1”oznacza kod parametru

   1   40
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Parametr Objaśnienie Zakres 
regulacji

Nastawa 
fabryczna Uwagi

0 Temperatura wody powracającej do zbiornika 10-70°C 55°C Regulowany

1 Nadwyżka temperatury wężownicy grzejącej wodę  
w zbiorniku 2-15°C 5°C Regulowany

2 Temperatura załącznika grzałki elektrycznej 10-90°C 55°C Regulowany

3 Opóźnienie załącznika grzałki elektrycznej 0-90 min 40 min Regulowany

4
Najwyższa temperatura podczas termicznego 
uzdatniania wody w zbiorniku wody wspomaganej 
grzałką elektryczną

60-90°C 70 °C Regulowany

5 Czas trwania cotygodniowego termicznego uzdatniania 
wody zbiornika 10-90 min 30 min Regulowany

6 Maksymalny czas cyklu odszraniania wymiennika 30-90 min 45 min Regulowany

7 Temperatura startu odszraniania wymiennika 0-30°C -7°C Regulowany

8 Temperatura zakończenia odszraniania wymiennika 2-30°C 13°C Regulowany

9 Cykl odszraniania 1-12 min 8 min Regulowany

10 Instalowanie dodatkowego zaworu elektrycznego 0 – brak 
1 – zainstalowany 1 Regulowany

11 Parametr niepodlegający regulacji (-20) - 20°C 5°C
Regulowany,
wskazane nie

zmieniać!

12 Ręczna regulacja posuwu dodatkowego zaworu 
elektrycznego 10-50 35

Regulowany,
wskazane nie

zmieniać!

A Wskazanie temperatury wody na zasilaniu zbiornika (-9)-99°C

Wskazanie testowe,  
w wypadku awarii wskazuje 
błąd zwarcia lub przerwy 
czujnika P1

B Wskazanie temperatury wody na wyjściu ze zbiornika (-9)-99°C P2  j/w

C Wskazanie temperatury wężownicy zasilanej  
z dodatkowego źródła ciepła (-9)-99°C P3  j/w

D Wskazanie temperatury parownika (-9)-99°C P4 j/w

E Wskazanie temperatury na wylocie powietrza  
z pompy ciepła (-9)-99°C P5  j/w

F Wskazanie postępu dodatkowego zaworu 
elektrycznego 0-50 Wskazanie położenia 

zaworu elektrycznego N*10

5 Obsługa

5.1.3 Tabela parametrów technicznych i ustawień



Instrukcja montażu i użytkowania – pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Krommler BPC 17

5Obsługa

➢	Jeśli użytkownik w razie wystąpienia awarii nie będzie w stanie we własnym zakresie zdia-
gnozować i rozwiązać problem, prosimy o kontakt z serwisem. W celu skasowania błędu 
należy wyłączyć urządzenie z zasilania (wyciągnąć wtyczkę) i odczekać min. 15 minut. Na 
czas awarii należy ręcznie włączyć grzałkę elektryczną.

Wyświetlanie błędów i usterek

➢	Wystąpienie usterek podczas pracy lub podtrzymania urządzenia jest sygnalizowane na wy-
świetlaczu sterownika.

➢	Po pojawieniu się kodu błędu urządzenia, należy w tabeli odczytać rodzaj błędu urządzenia 
i sposób postępowania.

5.2. Usterki

   P I
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Awaria Kod błędu Wskaźnik Przyczyna Rozwiązanie

Włączony OFF

Urządzenie wył. ON

Błąd czujnika temp.
zbiornika dolnego

P1 1 WŁ 1 WYŁ Czujnik temp. otwarty lub zwarcie
Sprawdzić  
lub wymienić czujnik

Błąd czujnika temp.
zbiornika górnego

P2 2 WŁ 1 WYŁ Czujnik temp. otwarty lub zwarcie
Sprawdzić  
lub wymienić czujnik

Błąd wlotowy  
czujnika parownika

P3 3 WŁ 1 WYŁ Czujnik temp. otwarty lub zwarcie
Sprawdzić  
lub wymienić czujnik

Błąd wylotowy  
czujnika parownika

P4 4 WŁ 1 WYŁ Czujnik temp. otwarty lub zwarcie
Sprawdzić  
lub wymienić czujnik

Zabezpieczenie  
wysokiego ciśnienia

EE 1 6 WŁ 1 WYŁ
1. Za dużo chłodziwa
2. Zła wymiana cieplna  
    po stronie powietrza

1. Uwolnić nadwyżkę gazu
2. Wyczyścić wymiennik 
    ciepła po stronie powietrza

Zabezpieczenie 
niskiego ciśnienia

EE 2 7 WŁ 1 WYŁ

1. Za mało chłodziwa
2. Zatkany filtr lub śruba sprężarki
3. Zbyt niski przepływ wody
4. Uszkodzony czujnik rozprężny

1. Sprawdzić układ na 
    wycieki i uzupełnić gaz
2. Wymienić filtr lub śrubę
3. Wyczyścić wymiennik po 
    stronie wody lub uwolnić 
    powietrze w pętli wodnej
4. Zastosować nowy zawór
    rozprężny

Zadziałanie zabez-
pieczenia termicz-
nego dogrzewania 
dodatkowego

EE 3 8 WŁ 1 WYŁ
Zbyt niski poziom wody  
w zbiorniku

Sprawdzić zasilanie wodne 
lub sam zbiornik – czy jest 
wystarczająca ilość wody

Zabezpieczenie  
temperatury  
na wylocie

EE 4 9 WŁ 1 WYŁ
1. Brak chłodzenia
2. Zawyżone ustawienie temp. 
    wody wylotowej

1. Sprawdzić ciśnienie  
    gazu oraz poziom 
    chłodziwa
2. Sprawdzić ustawienie
    temperatury

Błąd komunikacji EE 8 Włączony
Usterka komunikacji pomiędzy 
serownikiem kablowym a płytą 
główną

Sprawdzić połączenie 
kablowe pomiędzy sterowni-
kiem oraz płytą główną

Rozmrażanie
Wskaźnik 

rozmrażania
Błyska

5 Obsługa

5.3.1. Tabela możliwych usterek – ich przyczyna i sposoby rozwiązania
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Oddziały kod 
pocztowy miasto ulica telefon fax e-mail

Buderus Poznań 62-080 Tarnowo Podgórne Krucza 6 +48 61 816 71 00 +48 61 816 71 60 poznan@buderus.pl

Buderus Katowice 41-253 Czeladź Wiejska 46 +48 32 295 04 00 +48 32 295 04 14 katowice@buderus.pl

Buderus Gdańsk 80-299 Gdańsk Galaktyczna 32 +48 58 340 15 00 +48 58 340 15 15 gdansk@buderus.pl

Buderus Warszawa 02-230 Warszawa Jutrzenki 102/104 +48 22 578 01 20 +48 22 578 01 21 warszawa@buderus.pl

Buderus Wrocław 55-070 Nowa Wieś Wr. Wymysłowskiego 3 +48 71 364 79 00 +48 71 364 79 06 wroclaw@buderus.pl

Buderus Rzeszów 35-232 Rzeszów Miłocińska 15 +48 17 863 51 50 +48 17 863 51 50 rzeszow@buderus.pl

Buderus Szczecin 72-005 Przecław Al. Kasztanowa 17 +48 91 432 51 14 +48 91 432 51 19 szczecin@buderus.pl

Buderus Olsztyn 10-521 Olsztyn Partyzantów16 A +48 89 533 96 39 +48 89 539 10 55 olsztyn@buderus.pl

Buderus Kraków 30-716 Kraków Przewóz 38 +48 12 653 07 65 +48 12 653 07 66 krakow@buderus.pl

Buderus Opole 45-123 Opole Budowlanych 46 B +48 77 454 98 88 +48 77 454 98 98 opole@buderus.pl

Buderus Kielce 25-668 Kielce Hubalczyków 30 +48 41 346 54 52 +48 41 346 54 52 kielce@buderus.pl

Buderus Bydgoszcz 85-758 Bydgoszcz Przemysłowa 8 +48 52 346 58 80 +48 52 346 58 85 bydgoszcz@buderus.pl

Buderus Łódź 94-104 Łódź Obywatelska 102/104 +48 42 648 87 60 +48 42 648 89 09 lodz@buderus.pl

Buderus Lublin 20-484 Lublin Inżynierska 8H +48 81 441 59 41 +48 81 441 59 40 lublin@buderus.pl

Buderus Białystok 15-620 Białystok Elewatorska 31 +48 85 653 90 99 +48 85 653 98 99 bialystok@buderus.pl

Buderus Technika Grzewcza Sp. z o.o. 
ul. Krucza 6 
62-080 Tarnowo Podgórne
tel.:   +48 61 816 71 00
fax:   +48 61 816 71 60
e-mail: biuro@buderus.pl 
www.buderus.pl

Oddziały firmy Buderus w Polsce

Nowoczesne technologie grzewcze wymagają profesjonalnego przeprowadzenia prac instalacyjnych 
i montażowych oraz właściwej eksploatacji i konserwacji urządzeń. Firma Buderus współpracuje  
z liczną grupą autoryzowanych firm instalacyjnych w całej Polsce, które świadczą usługi w tym zakre-
sie. Szczegółowe informacje techniczne uzyskać można w następujących Oddziałach firmy Buderus:

Autoryzowany Partner Handlowy:


