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MODUŁ WiFi 
do sterowania pompą ciepła wody basenowej PCWB

i PCWBi przez aplikację mobilną
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Podłączyć moduł WiFi do płyty głównej tak, aby końcówka A - została połączona do płyty sterującej, 

końcówka B - do sterownika, a końcówka C - do Modułu WiFi (na rysunku przewód D) 

PODSTAWOWE INFORMACJE 1

 Elementy zestawu:1.1.

2

MONTAŻ MODUŁU WiFi2

1 2 3

  Bez modułu WiFi   Z modułem WiFi

  sterownik

Zdjąć górną pokrywę obudowy pompy ciepła 

oraz pokrywę ochronną elektroniki.

A

B

C

A

B

C

2

3

1

 Moduł WiFi Przewód komunikacyjny 

Modułu WiFi z płytą sterującą

Instrukcja obsługi
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1 2

JAK UŻYWAĆ MODUŁU WIFI3

 Praca modułu WiFi3.1.

 Zamknąć obudowę urządzenia i umieścić moduł WiFi pod przyłączem elektrycznym za pomocą magnesu.

 Połączenie internetowe pomiędzy urządzeniami

Oznaczenie kolorów diody:

Zielony - połączenie 

Niebieski -  łączenie   

Czerwony - brak połączenia 

 Aplikacja do zdalnego sterowania pracą pompy ciepła3.2.

 Dla urządzeń z system Android

1 2

 Sklep Google Play

 Wyszukać aplikację InverterTemp

 Zainstalować aplikację na swoim urządzeniu

2

1

3
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 Dla urządzeń z system iOS

1 2

 Sklep App Store

 Wyszukać aplikację InverterTemp

 Zainstalować aplikację na swoim urządzeniu

 Rejestracja w aplikacji3.3.

1 2 3

Po otwarciu aplikacji należy 

wybrać napis "Sign up".

Należy podać adres e-mail 

oraz wpisać hasło niezbędne 

do późniejszego logowania.

Następnie należy wybrać 

"Log in", wpisać dane swojego 

konta i zalogować się.

14.05.2019
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3

Ekran wczytywania konfiguracji. Po udanej konfiguracji, na ekranie 

aplikacji pojawi się tło profilu 

użytkownika (patrz: rysunek), 

a na Module WiFi zaświeci się 

zielona dioda. 

4

5

Jeśli podczas próby konfiguracji modułu z siecią pojawi się hasło "Failed", oznacza to, że konfiguracja się nie powiodła.

W takim przypadku należy sprawdzić poprawność wpisanego hasła WiFi oraz sprawdzić czy na module świeci niebieska dioda.

Jeśli oba powyższe elementy są prawidłowe, należy ponownie wcisnąć przycisk na module aż do rozpoczęcia pulsowania niebieskiej diody.

Następnie kliknąć strzałkę w prawym górnym rogu, dzięki której nastąpi przekierowanie do profilu użytkownika.

6
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 Konfiguracja modułu WiFi z siecią3.4.

Uwaga: Należy sprawdzić czy w aplikacji została dodana odpowiednia sieć WiFi.

1

Wpisać hasło wybranej sieci

WiFi. Następnie wybrać strzałkę

w prawym górnym rogu.

Wcisnąć biały przycisk na module

WiFi. Niebieska dioda zacznie

pulsować i zasygnalizuje

połączenie modułu z siecią.

Następnie wcisnąć strzałkę

w prawym górnym rogu.

Podłączyć telefon z siecią WiFi, w której będzie również podłączony Moduł WiFi z pompą ciepła.

2



OBSŁUGA APLIKACJI InverterTemp4

 Oznaczenia symboli w aplikacji4.1.
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Nr Symbol Nazwa Funkcja

Pozwala zobaczyć parametry systemowe aplikacji, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, 

zmienić jednostki (Celsjusz/Fahrenheit) a także wyrazić zgodę na dostęp instalatora lub serwisanta 

do profilu w aplikacji.

Wskazówka pozwala na ustawienie wymaganej temperatury wody basenowej.

Przycisk rozwija funkcje MENU: włączenie/ wyłączenie pompy ciepła, programy czasowe, tryby 

pracy, wykres temperatur z ostatniego miesiąca.

Pokazuje listę zarejestrowanych urządzeń pod wybranym loginem.

Wartość pokazuje aktualną temperaturę wody w basenie.

Pokazuje wykres temperatur z ostatniego miesiąca.

Pozwala ustawić program czasowy pracy pompy ciepła.

Pozwala włączyć lub wyłączyć pompę ciepła.

Pozwala ustawić tryb pracy pompy ciepła spośród: chłodzenia, ogrzewania lub automatycznego.

Pokazuje pogodę wybranej lokalizacji na najbliższe 3 dni.

Ustawienia temperatury

Menu

Lista urządzeń

Zadana temperatura

Wykres temperatur

Ustawienia czasowe

Włącz/wyłącz

Tryby pracy

Pogoda

Ustawienia

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Tue.
12°~22°
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 Główne funkcje aplikacji4.2.
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 Włączanie/wyłączanie pompy ciepła4.2.1

1 2

Należy wybrać 

symbol MENU

Wybrać symbol włącz/wyłącz 

pompę ciepła

 Tryby pracy pompy ciepła4.2.2

W celu wyboru trybu pracy należy kliknąć w Menu i postępować jak na poniższych ekranach:

1 2 3

Należy wybrać 

ikonę płatka śniegu 

aby zmienić tryb 

pracy na ogrzewanie

Menu parametrów przy 

włączonym trybie chłodzenia

Menu parametrów przy 

włączonym trybie ogrzewania

Menu parametrów przy 

włączonym trybie 

automatycznym

Należy wybrać 

ikonę płomienia 

aby zmienić 

tryb pracy na 

automatyczny

Należy wybrać ikonę "A" aby zmienić tryb pracy na chłodzenie

14.05.2019



 Ustawienia temperatury wody basenowej4.2.3

1 2

Należy przytrzymać 

palcem wskazówkę 

kursora i przesuwać 

ją w prawo lub lewo. 

Liczby na wyświetlaczu 

zaczną się zmieniać.

Należy wybrać wymaganą 

temperaturę wody basenowej.

8

 Program czasowy4.2.4

1 2

Wybrać ikonę zegara. Na ekranie wyświetlony 

zostanie powyższy ekran. 

3 4

Aby ustawić godzinę 

rozpoczęcia pracy pompy 

ciepła należy kliknąć 

w liczby przy napisie 

Start 

i z rozwijanej listy 

wybrać godzinę. 

Godzinę zakończenia pracy

ustawia się w ten sam

sposób, wybierając

wartość przy napisie Finish.

Po przesunięciu suwaka

w prawo zostanie aktywowana 

nastawiona godzina. Jeśli suwak 

będzie po lewej stronie, godzina 

pracy pompy ciepła nie zostanie

uwzględniona w programie

czasowym pracy pompy ciepła.

Przycisk Save zatwierdza

wybraną godzinę.
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 Wykres temperatur pracy pompy ciepła4.2.5

9

1 2

Celem analizy wykresu pracy pompy ciepła w zakładce Menu 

należy wybrać grafikę z wykresem. Na wykresie dostępne będą 

trzy wykresy pomiaru temperatury: wlotowej, wylotowej i zadanej 

dla pompy ciepła. Dane dostępne są z ostatnich 30 dni.

 Funkcje dodatkowe4.3.

Powrót

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Zmiana wyświetlanych jednostek 

Celsjusz/Fahrenheit

Zmiana nazwy urządzenia

Informacje o błędach pracy pompy ciepła

Zgoda na logowanie się przez osoby trzecie

na profil w celem ewentualnej diagnostyki 

urządzenia.

Aby przejść do ustawień, należy 

wybrać grafikę w prawnym

górnym rogu ekranu.

Uwaga: 
Jeśli w zakładce "Failure messages" pojawi się czerwony wykrzyknik oraz wiadomość, należy skontaktować się z instalatorem 
pompy ciepła lub serwisem firmy Hewalex.

OdpowiedziPytania

Kiedy będę wiedział, że moduł WiFi połączony jest z ruterem? Gdy pali się zielona dioda.

Co zrobić aby wzmocnić sygnał internetowy w przypadku gdy odległość 

między ruterem a modułem WiFi jest zbyt duża?

Użyj wzmocnienie sygnału WiFi.

Czas
T

em
peratura

Wykresy temperatur

Wykresy
temperatur

Powrót

Data

Temperatura 
wody wypływającej 
z pompy ciepła

Inlet Outlet Target

Temperatura 
wody wpływającej 
do pompy ciepła

Zadana 
temperatura 
wody

14.05.2019



10

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA5

1. Co zrobić jeśli aplikacja nie może połączyć się z pompą ciepłą i wyświetlany jest komunikat: Failed to connect to device?

Odpowiedź: 

Należy sprawdzić sygnał sieci WiFi.

2. Co zrobić jeśli aplikacja nie może połączyć się z pompą ciepłą i wyświetlany jest komunikat: Device offline?

Odpowiedź: 

Prawdopodobnie połączenie między modułem WiFi a pompą ciepła zostało zerwane. Należy zresetować moduł i podłączyć go ponownie.

3. Co zrobić jeśli odległość między pompą ciepła a routerem jest za duża i pojawiają się zakłócenia w sygnale?

Odpowiedź: 

Rozwiązaniem problemu może być dodanie wzmacniacza sygnału WIFI pomiędzy modułem WiFi pompy ciepła, a routerem internetowy.

4. Co zrobić jeśli praca modułu WiFi jest nieprawidłowa?

Odpowiedź: 

Należy sprawdzić powiadomienia w aplikacji w zakładce Failure messages.

W przypadku złożonego problemu, należy skontaktować się z instalatorem pompy ciepła lub serwisem firmy Hewalex.

NOTATKI
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