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pompa ciepła w… kawałkach (1-3)
Pompa typu split składa się z dwóch części. Na ze-
wnątrz budynku znajduje się jednostka zewnętrzna,  
w której znajdują się główne elementy pompy ciepła. 
Dostarczana jest najczęściej jako kompletnie zmon-
towana i napełniona czynnikiem chłodniczym (np. 
R410A), w ilości odpowiedniej dla dwóch przewodów 
czynnika chłodniczego, każdy o długości do 12 m.  
Jednostkę wewnętrzną wieszamy na ścianie lub 
ustawiamy na podłodze w przeznaczonym do tego po-
mieszczeniu wewnątrz budynku. Podłogę wybieramy 
wtedy, jeśli montujemy urządzenie kompaktowe, w któ-
rym zabudowany jest również zbiornik c.w.u. Jednostka 
wewnętrzna również dostarczana jest jako kompletnie 
zmontowana i gotowa do powieszenia i podłączenia. 

Nawet najlepsza na rynku pompa ciepła nie będzie dobrze pracować, jeśli nie zostanie właściwie zamontowana. 
Dlatego rola instalatora jest równie ważna, jak projektanta i serwisanta. Szczególnie dotyczy to pomp ciepła 
powietrze-woda typu split, gdzie instalator sam musi wykonać cześć układu chłodniczego. Etapy montażu 
splitowej pompy ciepła opiszemy na przykładzie Vitocal 200-S.

Montaż pompy ciepła typu split
Etapy, uwagi praktyczne, newralgiczne momenty

Krzysztof Gnyra

5. Króćce przyłączeniowe modułu wewnętrznego pompy ciepła: 
po lewej dla części chłodniczej, po prawej dla części wodnej

6. Opis graficzny przyłącz, po stronie instalacji chłodniczej  
i wodnej

7. Oryginalny stelaż do montażu modułu zewnętrznego 
pompy ciepła

8. Wymagane odległości określone przez producenta,  
w zależności od sposobu montażu jednostki zewnętrznej

1. Jednostka zewnętrzna, w której znajdują się: sprężarka 
z inwerterem, elektroniczny zawór rozprężny, wentylator, 
wymiennik ciepła – parownik, przewód oporowy służący  
do ogrzewania wanny kondensatu, zawór przełączający 
miedzy ogrzewaniem budynku a jego chłodzeniem,  
armatura zabezpieczająca oraz układ regulacji

2. powieszona na ścianie jednostka wewnętrzna, z zabudo-
wanym: wymiennikiem ciepła – skraplacz, pompa obiego-
wa instalacji grzewczej, elektryczna grzałka przepływowa, 
zawór przełączający między odgrzewaniem c.o. i c.w.u., 
przeponowe naczynie wzbiorcze, zawór bezpieczeństwa po 
stronie wody grzewczej, odpowietrznik, czujnik przepływu 

3. Jednostka zewnętrzna połączona z wewnętrzną prze-
wodami chłodniczymi z rur miedzianych w izolacji cieplnej 
(koloru białego)

4. Rozpakowywanie oraz wieszanie jednostki wewnętrznej 
na listwie montażowej
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17. Wzierniki dostępne są jako skręcane lub lutowane. 
Wziernik montowany jest po stronie ciekłej czynnika 
chłodniczego. pozwala również kontrolować stan 
zawilgocenia czynnika chłodniczego – czy nie jest 
zanieczyszczony wilgocią (wodą)

18. Do połączeń skręcanych, przewody miedziane  
należy odpowiednio zarobić na ich końcach. Używa się  
do tego kielicharki. Rurę trzymamy skierowaną  
ku dołowi, podobnie jak podczas jej obcinaniu

19. Zarobiona rura – z wykonanym kielichem.  
po przygotowaniu końcówek rur, płuczemy azotem 
przewody czynnika chłodniczego i jednostkę  
wewnętrzną pompy ciepła

20. Zaizolowane rury chłodnicze przykręcamy  
do jednostki zewnętrznej i wewnętrznej za pomocą  
klucza dynamometrycznego. Wartość momentu dokręcania 
odczytujemy z instrukcji montażowo-serwisowej

13. Giętarką odpowiednio kształtujemy rury. 
przy okazji wykonujemy zasyfonowanie na olej. 
Syfony są konieczne, jeśli obie jednostki zamontowane są 
na różnych wysokościach

14. Maksymalne różnice wysokości pomiędzy obiema 
jednostkami wynoszą 15 m. Syfony wykonuje się co 5 m 
różnicy wysokości

15. Syfony należy wykonać po stronie gazowej czynnika 
chłodniczego. Jeśli pompa ciepła będzie również chłodzić 
pomieszczenia (chłodzenie aktywne), syfony wykonujemy 
również po stronie ciekłej czynnika chłodniczego 

16. Montaż wziernika, jako zalecanego elementu 
dodatkowego instalacji chłodniczej. 
Dzięki wziernikowi, po uruchomieniu pompy ciepła, będzie 
można ocenić czy ilość czynnika chłodniczego w układzie 
jest właściwa

9. Rozpakowywanie jednostki zewnętrznej 10. Ustawienie jednostki zewnętrznej i zamocowanie 
do stelaża montażowego

11. Zamontowana jednostka wewnętrzna i zewnętrza 
z widocznymi króćcami serwisowymi

12. Rozwijanie oraz przycinanie rury chłodniczej 
do odpowiedniej długości. Należy przy tym uważać, 
żeby opiłki nie dostały się do wnętrza rury
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Połączenie jednostek – instalacja chłodnicza (11-22)
Do połączenia obu jednostek należy używać miedzi 
chłodniczej. Średnice rur zależą od mocy urządzenia 
i są różne po stronie ciekłej i gazowej czynnika chłod-
niczego. Większą średnicę mają rury, w których prze-
pływa czynnik w postaci gazu. 

Próba szczelności (23-28)
Do przeprowadzenia próby szczelności wykorzystu-
jemy azot pod wysokim ciśnieniem, jako gaz obojęt-
ny. Ciśnienie próby powinno wynosić: minimum 20 
bar, do wartości odpowiadającej maksymalnemu 
ciśnieniu roboczemu układu chłodniczego: 43 bar 
(wartość podana w instrukcji serwisowo-montażo-
wej danego urządzenia). Po osiągnięciu odpowied-
niego ciśnienia, odcinamy butlę z azotem i czekamy 
30-40 minut, obserwując na manometrze czy nie spa-

da ciśnienie w układzie. W tym czasie, pianką spraw-
dzamy szczelność połączeń. W przypadku wykrycia 
nieszczelności konieczne będzie ponowne zarobienie 
rury – obcięcie rury i wykonanie nowego kielicha. Wy-
nik próby zapisujemy w protokole próby szczelności.

Oczyszczanie układu chłodniczego (29-32)
Po próbie szczelności układ chłodniczy należy wysu-
szyć i opróżnić. Wykonuje się to przez wytworzenie 
próżni w układzie – za pomocą pompy próżniowej. 
Dzięki wytworzonej próżni wyciągniemy wszelką wil-
goć z rurociągów. 

Napełnianie instalacji (33-36)
Po oczyszczeniu układu z wilgoci, przewody chłodni-
cze gotowe są do napełnienia czynnikiem. Napełnia-
my również wodą grzewczą jednostkę wewnętrzną.

Napełniona jest azotem pod nadciśnieniem ok. 1-2 bar. 
Jednostkę wewnętrzną i zewnętrzną pompy ciepła 
łączymy ze sobą przewodami, w których przepływa 
czynnik chłodniczy. I to jest ten element instalacji, 
który musi samodzielnie wykonać instalator, a któ-
ry odgrywa bardzo dużą rolę w niezawodnej i efek-
tywnej pracy pompy ciepła. 
Zobaczmy, jak wygląda montaż i uruchomienie przykła-
dowej pompy ciepła split. Jednak, niezależnie od produ-
centa i urządzenia, które montujemy, zawsze powinni-
śmy dokładnie zapoznać się z instrukcją jego montażu.

Montaż jednostki wewnętrznej (4-6)
Jednostka wewnętrzna dostarczana jest kompletnie 
zmontowana i gotowa do zawieszenia na listwie monta-
żowej. Wymiarami przypomina gazowy kocioł wiszący, 
waży ok. 45 kg. Miejsce montażu jednostki wewnętrznej 

powinno być ogrzewane, suche i wentylowane. Jego 
kubatura zaś zgodna z wytycznymi instrukcji montażu.  
W dolnej części jednostki wewnętrznej przygotowane są 
króćce. Po stronie lewej od części chłodniczej, po pra-
wej od części wodnej. Wszystkie przyłącza opisane są 
graficznie, żeby nie pomylić się i nie zamienić podłączeń. 

Montaż jednostki zewnętrznej (7-10)
Montowana na zewnątrz budynku, na stelażu na ścia-
nie budynku lub na cokole na ziemi. Minimalną wyso-
kość na stelażu lub cokole montażowym należy spraw-
dzić w wytycznych projektowych danej pompy ciepła. 
Warto przy tym stosować oryginalne konstrukcje mon-
tażowe, bo tylko takie zapewniają właściwe tłumienie 
drgań pochodzących od sprężarki oraz są stabilne i wy-
trzymałe. Waga jednostki zewnętrznej zależy od mocy 
urządzenia i wynosi od ok. 95 kg do 140 kg. 

25. podłączenie butli z azotem do układu chłodniczego 
przez zestawu manometrów w oprawie zaworowej i zawór 
serwisowy modułu zewnętrznego

26. Wprowadzamy azot do układu w ilości odpowiadającej 
uzyskaniu ciśnienia próby szczelności: 43 bar. 
Następnie odcinamy butlę z azotem i czekamy 
30-40 minut, sprawdzając, czy ciśnienie nie spada

27. Sprawdzanie szczelności połączeń za pomocą pianki 28. Wyniki próby szczelności odnotowujemy w protokole

21. przykręcanie rury do króćca jednostki wewnętrznej 22. po połączeniu obu jednostek sprawdzamy 
szczelność układu

23. Odkręcamy nakrętkę dolnego króćca serwisowego 
modułu zewnętrznego

24. Do zaworu podłączamy butlę z azotem
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33. powoli odkręcamy zawory serwisowe na jednostce 
zewnętrznej – najpierw dolny, później górny. Czynnik 
znajdujący się w jednostce zewnętrznej przepływa do 
wykonanej instalacji chłodniczej i do jednostki wewnętrznej. 
Czy w instalacji jest wystarczająca ilość czynnika 
chłodniczego sprawdzimy po uruchomieniu pompy ciepła

34. Następnie napełniamy część hydrauliczną modułu 
wewnętrznego wodą grzewczą

35. Dla ułatwienia odpowietrzenia układu zawór 
przełączający, znajdujący się nad pompą obiegową, 
ustawiamy w pozycji środkowej

36. Za pomocą zabudowanego w module wewnętrznym 
ręcznego zaworu odpowietrzającego, usuwamy powietrze  
z instalacji. Termodynamicznie i hydraulicznie pompa 
ciepła przygotowana jest do pracy

29. Opróżniamy układ z azotu i przewód, którym 
wykonywaliśmy próbę szczelności, podłączamy  
do manometru i pompy próżni

30. Załączamy pompę próżni 31. po osiągnięciu wartości zbliżonej do „0” bar, 
podtrzymujemy pracę pompy przez 30-40 minut 

32. po tym czasie, pompę próżni odcinamy od układu – 
zamykamy zawór i możemy ją wyłączyć

37. Uproszczony schemat zasilania jednostki wewnętrznej 
i zewnętrznej, zasilanie grzałki elektrycznej (jeśli taka jest 
wbudowana)

38. Każde zasilane powinno być osobne i zabezpieczone 
bezpiecznikiem. 
Wymaganą wielkość zabezpieczeń możemy odczytać 
z instrukcji serwisowo-montażowej

39. Zasilanie pompy podpinamy pod oznaczone zaciski 40. po stronie niskiego napięcia podpinamy czujnik 
temperatury zewnętrznej
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Dobijanie czynnika do układu
Chcąc uzupełnić ilość czynnika w układzie, ustawiamy 
urządzenie w trybie chłodzenia – włączamy funkcję 
chłodzenia dostępną w części serwisowej automatyki. 
Do uzupełnienie czynnika chłodniczego potrzebujemy 
dokładnej wagi elektronicznej oraz butli z czynnikiem 
chłodniczym. Po sprawdzeniu szczelności możemy za-
kończyć prace montażowo-uruchomieniowe. Pom-
pa ciepła gotowa jest do pracy. A jak pracuje, może-
my sprawdzić i kontrolować za pomocą automatyki, 
zaglądając do środka układu chłodniczego. 

Na graficznym odwzorowaniu układu chłodniczego 
pompy ciepła możemy odczytać aktualne wielkości: 
temperatury i ciśnienia w charakterystycznych punk-
tach układu, temperatury powietrza i wody grzewczej, 
stopień otwarcia zaworu rozprężnego, prędkość ob-
rotową sprężarki oraz wentylatora. Wybierając inną 
funkcję automatyki, zobaczymy pole pracy sprężarki.

Źródło: 
Montaż Vitocal 200-S – film Viessmann: 
https://youtu.be/v3DshngAE3A 

Podłączenia elektryczne (37-42)
Po napełnieniu instalacji chłodniczej oraz napełnie-
niu i odpowietrzeniu hydraulicznej, instalacje są go-
towe do pracy. Pozostaje jeszcze podłączyć zasila-
nie i opomiarować układ. 
Płyty elektryczne w pompie ciepła podzielone są na 
wysokie i niskie napięcie oraz płytę zasilania. Zasila-
nie pompy podpinamy przez oznaczone zaciski. Po 
stronie niskiego napięcia podpinamy czujnik tempe-
ratury zewnętrznej. Jednostki łączymy ze sobą prze-
wodem komunikacyjnym. 

Pierwsze uruchamianie (43-48)
W czasie pierwszego uruchamiania automatycz-
nie wywoływany jest tzw. asystent uruchamiania 
pompy ciepła. Asystent w dziesięciu krokach pro-
wadzi nas przez kolejne etapy konfiguracji: od wy-
boru języka, ustawienie aktualnej godziny i daty, te-
sty przekaźników, programowanie, aż do kontroli  
działania. 
Po zakończeniu urządzenie można załączyć do pra-
cy automatycznej, zgodnie z ustawionymi czasami 
pracy na c.o. i c.w.u.

45. Jedna z funkcji serwisowych pozwala na wymuszenie 
pracy pompy ciepła w konkretnym trybie pracy, 
na ogrzewanie lub na chłodzenie. Chcąc dobić czynnik 
do układu wybieramy funkcję chłodzenia, żeby czynnik 
sam był zasysany przez sprężarkę

46. Butla z czynnikiem chłodniczym na wadze 
elektronicznej

47. W zależności od długości przewodów chłodniczych 
wprowadzamy odpowiednią ilość czynnika chłodniczego 
do układu. Ilość wprowadzonego czynnika kontrolujemy 
za pomocą wagi elektronicznej. W czasie dobijania 
obserwujemy wziernik. Brak pęcherzy będzie oznaczał 
prawidłową ilość czynnika chłodniczego w układzie

48. po zakończonej pracy ściągamy belkę z manometrami 
z króćców serwisowych. po zakręceniu króćców należy 
sprawdzić ich szczelność detektorem elektronicznym 
(zdjęcie powyżej) lub pianką

41. Jednostkę wewnętrzną i zewnętrzną łączymy 
przewodem komunikacyjnym

42. podłączenie przewodu komunikacyjnego do jednostki 
zewnętrznej do odpowiednich zacisków

43. W czasie pierwszego uruchomienia należy ustawić 
w programowaniu moc grzewczą urządzenia, bo jeśli 
tego nie zrobimy pojawi się informacja o usterce 
komunikacji pomiędzy jednostkami

44. po uruchomieniu sprężarki na wzierniku powinniśmy 
zaobserwować zupełnie czysty obraz czynnika chłodni-
czego w fazie ciekłej. Taki stan oznacza, że czynnika jest 
wystarczająco dużo w układzie. Jeśli czynnika jest za mało 
w układzie, we wzierniku będą widoczne pęcherze czynnika 
chłodniczego. Wówczas należy uzupełnić układ czynnikiem 
w ilości zgodnej z instrukcją serwisową
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