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Bevezetés
Ellenőrizze, hogy a következő dokumentumok mellékelve lettek a készülékhez:
- Telepítési Útmutató (ez a dokumentum)
- Villamos kapcsolási rajz
Ha ez az útmutató elolvasása után bármilyen kérdése lenne a telepítéssel kapcsolatban, vegye fel a
kapcsolatot az Önhöz legközelebbi NILAN kereskedővel. (Kereskedők listája: www.nilan.dk/dealers)
A rendszer vezérlése a NILAN LMC 223 vezérlő egységgel történik, amely sokrétű funkciókkal van ellátva, pl.:
menüből vezérelhető működés, nyári/téli üzemmódokat, külső kiegyenlítésű szabályzás, stb.
Mielőtt hozzálátna a geotermikus rendszert kiépítéséhez, fontos, fontos, hogy minden engedélyt és
bizonylatot beszerezzen az adott hatóságoktól.
A Geotermikus hőszivattyú GEO családi házak fűtésére lett tervezve, alacsony hőmérsékletű fűtőrendszerekhez, amelyek előremenő fűtővizének hőmérséklete legfeljebb 45 °C.

Minden jog fenntartva!
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Biztonsági előírások
Mindig csatlakoztassa le a hőszivattyút a villamos hálózatról, ha valamiféle működési hiba
merülne fel, amelyet nem tud rendbe hozni a vezérlő egység segítségével.
Ha bármiféle üzemzavar jelentkezik a hőszivattyú villamosáig részében, lépjen kapcsolatba
szakképzett villanyszerelővel a meghibásodás megfelelő kijavitása érdekében.
Kerülje az érintkezést a hőszivattyú csőrendszerével, mert nagyon forróak lehetnek.
A fagyálló folyadékok többsége káros az egészségre, nagyon veszélyes, ha bejut a
szervezetbe. Tartsa távol a gyermekektől.
A hőszivattyú károsodás elleni védelem céljából, a következő biztonsági felszereléssel
szállítják:
• Tágulási tartályok a központi fűtőkörön és a sole/talaj oldali körön
• Biztonsági szelepek a központi fűtőkörön és a sole/talaj oldali körön
• Alacsony- és magasnyomás kapcsolók a kompresszorhoz
• Nyomás őrző szelep a sole oldal körön/ talajoldali csöveken (kötelező
környezeti nyomáskapcsoló)
• Minimális/fagyvédelmi termosztát (lekapcsolja a hőszivattyút, ha a
hőmérséklet túl alacsony szintre csökken a sole oldali körben)
A hőszivattyú szervizelését szakképzet személynek kell végeznie az előírások alapján, hogy a rendszer
karbantartása megfelelően törvényen és megfeleljen a biztonsági és környezetvédelmi követelményeknek.
A hőszivattyú megfelelő időközönkénti karbantartása a tulajdonos illeteve a felhasználó felelőssége. A talaj
oldali kör fagyálló folyadékot tartalmaz, amely keveredhet a talajvízzel, ha az kiszivárog. Azonnal vegye fel a
kapcsolatot a megfelelő műszaki szakemberekkel, ha úgy gondolja, hogy szivárgás van a hőszivattyús
rendszer forrás oldalán.

Minden jog fenntartva!
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A rendszer kialakítása
A villamos bekötés/tápellátás (beleértve a biztonsági kapcsolót) kizárólag megfelelő képesítéssel
rendelkező villanyszerelő végezheti!
A készüléket a mellékelt villamos kapcsolási rajz szerint csatlakoztassa!

1. ábra: Egy példa a rendszer kialakítására

Talajhő forrású (talajhő/vizes) rendszer tulajdonságai
A geotermikus hőszivattyút (GEO) olyan alacsony hőmérsékletű fűtési rendszert igénylő otthonokhoz
tervezték, amelyeknek az előremenő hőmérséklete maximálisan 45 °C, például padlófűtéshez.
A rendszer felépítése (működése)
A talajhő forrású hőszivattyúk hőforrásként a talaj hőjét használják, ez többféle megoldással lehetséges:
talajszondával, talajkollektorral vagy úgynevezett talajkosarakkal (3). A talaj hőt tárol, amely a nyári
napsütések alkalmával tárolódik a talajban és ezt a tárolt hőt adja át télen - amit talajba fektetett csövek
segítségével gyűjtünk (3). A talajba fektetett csőrendszerben egy víz és fagyálló keverék kering, ez a talajkör
oldali folyadék (1). A talajkör oldali folyadék fagyás ellen véd, hagyományosan kb. -18-tól -20 °C-ig. A
rendszer hőszivattyút használ, hogy talaj oldali folyadék hőmérsékletét magasabb hőmérsékleti szintre
emelje. A keringető szivattyú (8) fenntartja az áramlást a talajkollektor csöveiben (3) illetve egy másik a
központi fűtés csővezetékeiben (10).
A hőszivattyú fő részei az elpárologtató (4), a kompresszor (5), a kondenzátor (6) és az expanziós szelep (7).
Minden elem össze van kötve és fel van töltve egy ún. hűtőközeggel, amely összességében egy zárt rendszert
alkot. A talajba fektetett csőrendszerben lévő fagyálló folyadékot a talaj melegíti fel és az elpárologtató hűti
le. Az elpárologtató után a hűtőközeget a kompresszor összesűríti, ezzel a hűtőközeg nyomása és
hőmérséklete megemelkedik. A kondenzátorban a hűtőközeg leadja a hőenergiáját a központi fűtés vizének,
ezzel a központi fűtés vízének hőmérséklete emelkedni fog. A kondenzátor után a hűtőközeg nyomása
csökkeni fog ez expanziós szelep álltál, azután a hűtőközeg folytatja az útját az elpárologtatóba ahol ismét
energiát vesz fel a talajköri folyadéktól (2).
Egy kiegészítő fűtő egység (9) található a központi fűtőkörben, ami kiegészít a hőszivattyús rendszert abban
az esetben, ha megnövekedik a hő szükséglet.

Minden jog fenntartva!
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A hőszivattyú csatlakozásai

Elül nézet
Alsó nézet

1.

Központi fűtés előremenő
csatlakozása

2.

Központi fűtés visszatérő
csatlakozása

3.

Talajkör bejövő
csatlakozása

4.

Talajkör kimenő
csatlakozása

2. ábra A hőszivattyú csatlakozásai
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Beüzemelés és karbantartás
A rendszer kialakításánál figyelembe kell venni a jövőbeli karbantartás lehetőségét is.
Az elülső oldalon minimum 1 m távolságot kell biztosítani.

A hőszivattyú indítása
Mielőtt beüzemelné, a hőszivattyút ellenőrizze a következőket:
•
Központi fűtés rendszerének a nyomását (5. ábra, 40.rész)
•
A talajkör oldal nyomását (5. ábra, 21. rész)
•
Ellenőrizze, hogy a központi fűtéskör és a talajkör légtelenítve lett.
•
A központi fűtéskör túlfolyó szelepjét és a keringető szivattyút, amely biztosítja az áramlást (5. ábra
36. rész)
Ellenőrizze a lista alapján a talaj/víz szivattyús rendszer elemeit az indításnál, át kell nézni a rendszert
üzembe helyezés előtt.
Ezután a hőszivattyút üzembe helyezhető a főkapcsolóval.
A leállítás szintén a főkapcsolóval lehetséges.

2. ábra: GEO 6 a Compact P-be építve

1
2
3
4
5
6

Minden jog fenntartva!

Központi fűtés előremenő csatlakozása - (3/4”)
Központi fűtés visszatérő csatlakozása - (3/4”)
Talajkör előremenő csatlakozása - (1”)
Talajkör visszatérő csatlakozása - (1”)
Biztonsági szelep - Talajkör
Nyomásmérő – Talajkör
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Talajköri oldal nyomása (talajkör csövekben)
Az indítást követő napokban gyakran ellenőrizni kell nyomást a rendszerben. Ha szükséges után kell tölteni a
talajköri részt megfelelő folyadékkal (sole). 5. ábra 17. rész
A talajkör nyomásszintje állandósul pár nap elteltével és ezután elegendő havonta ellenőrizni a rendszert.
Fontos, hogy talajkör nyomása megfelelő szintű legyen. A talajköri oldal túl alacsony nyomásszintje beindít
egy riasztást hőszivattyús rendszerében. (alacsony nyomás)
A rendszert még néhány alkalommal fel kell tölteni az első évben, ezt a talajkör töltőszelepjein keresztül
lehetséges.

A talajköri oldal feltöltése hővezető közeggel
A hővezető közeg (hívják még sóoldat keveréknek, sole folyadéknak) víz és fagyálló folyadék megfelelő
arányú keverékéből áll. Ez a fagyálló lehet etanol, izopropil alkohol, etilénglikol vagy propilénglikol.
A hőszivattyú rendelkezik egy alacsony nyomású kapcsolóval, amely biztosítsa, hogy a hővezető közeg
semmilyen körülmények között ne fagyhasson meg, és így a hőszivattyú hőcserélője is védve van
fagykárosodás ellen.
Ennek a fagyvédő keveréknek megfelelően igazodnia kell a talajköri oldal üzemi hőmérsékletéhez. Nagyon
fontos, hogy a víz és fagyálló folyadék alaposan összekeveredjenek, mielőtt a talajkörbe töltenénk, mert
azután csővezetékben már nem keveredik a folyadék. A megfelelő keveredés hiányában a hőszivattyú
elfagyhat, ezáltal nagy a lehetőség a gép fagykárosodásra. A sole folyadék töltését és leeresztését csak
szakképzet személy végezheti. A töltés előtt a rendszernek át kell mennie egy nyomáspróbán, ezt célszerű
csőrendszer földel való betemetése előtt elvégezni.
Hogyan töltsük a sole folyadékot a talajkör csőrendszerébe az indítás ellőtt:
•
•
•

•

A hőszivattyút és a keringető szivattyút kapcsolja ki a főkapcsolóval mielőtt a sole folyadékot
töltenénk rendszerbe
A talajkör oldali keringető szivattyú előtti gömbcsapot el kell zárni (5. ábra 22. rész)
A töltő berendezés (keverő és légtelenítő tartállyal felszerelt nagy teljesítményű szivattyú)
segítségével lehet elvégezni a hővezető közeg feltöltését, a feltöltő csapon keresztül amíg a
talajköri csőrendszer teljesen fel nem töltődőt és ki nem légtelenedet. Ez a művelet
megközelítőleg 1 órát vesz igénybe.
A talajkör oldali keringető szivattyú előtti gömbcsapot (5. ábra 22. rész), most már újból ki
lehet nyitni, a hőszivattyú és a talajkör is fel van töltve valamint légtelenítve van egyúttal

Ha gyakran előfordul, hogy tölteni kell a talajkörbe, az azt jelentheti, hogy talajkör csőrendszereiből szivárog
a hővezető közeg.
AZONNAL vegye fel a kapcsoltatott a megfelelő szakemberekkel, ha gyanítja, hogy szivárog a hővezető közeg
a rendszerből.

A fűtővíz nyomása a központi fűtési rendszerben

A központi fűtési kör fűtővízének nyomását a beüzemelését követő napokban gyakran ellenőrizni kell és ha
szükséges vízzel utántölteni (5. ábra 13. rész).
A fűtővíz nyomás szintje állandósul pár nap elteltével és ezután elegendő havonta ellenőrizni a rendszert.
Ha a beüzemelési fázis után is szükséges az utántöltés, akkor a rendszert át kell vizsgálni esetleges szivárgás
gyanánt.

Minden jog fenntartva!
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Központi fűtési kör vízzel való feltöltése
•
•
•
•

•

A hőszivattyút és a keringető szivattyút kapcsolja ki a főkapcsolóval.
A töltő szelepen keresztű töltse fel a központi fűtési kört (5. ábra 41.rész) a megfelelő
nyomásszintre (5. ábra 41.rész)
Az automata légtelenítő van többek között a meleg víz tárolón, központi fűtés csőrendszerén,
amely automatikusan működésbe kerülnek amint víz kerül a rendszerbe.
Ha víz elérte a megfelelő nyomásszintet fejezze be feltöltést. Ha a nyomásszint teljesen
lecsökkenne a töltés folyamán, át kell vizsgálni a rendszert és megszüntetni az esetleges
szivárgásokat. Azután újra kell kezdeni a feltöltést.
Ezután vissza lehet kapcsolni a hőszivattyút.

Szennyeződés szűrők a központi fűtőkörön és a talajköri oldalon
Amint a hőszivattyút üzembe helyeztük, bizonyos mértékű szennyeződés fog felhalmozódni a rendszerben. A
szennyeződés szűrők a központi fűtés és a talajköri oldal csővezetékén találhatóak, a hőszivattyú burkolatán
kívül (5. ábra)
A szűrőket naponta néhányszor ellenőrizni és tisztítani kell a beüzemelés követő napokban, amíg azok
tiszták nem maradnak. A hőszivattyú szabályos működése mellett elegendő a szűrőket évente kétszer
tisztítani.
Szűrők tisztítása:
•
•
•
•

A hőszivattyút kapcsolja ki a főkapcsolóval.
Zárja el a szelepeket a szűrő mindkét oldalán.
Húzza ki a szűrőt, és mossa át amíg tiszta nem lesz.
Tegye vissza a szűrőt és nyissa ki a szelepeket. Ezután kapcsolja vissza a hősszivattyút.

Karbantartás és a Garanciavállalás
A hőszivattyúk mielőtt elhagynák a gyárat át kell menniük egy minőségi ellenőrzésen, a szabályoknak és
előírásoknak megfelelően, így biztosítva a berendezés minőségét és eleget téve a biztonsági és
környezetvédelmi előírásoknak. Javasolt, hogy a tulajdonos vegye fel a kapcsoltatott a megfelelő műszaki
szakemberrel a beszerelés és karbantartás kapcsán.
A gép megfelelő időközönkénti karbantartása a tulajdonos felelőssége. A talajköri oldal egészségre káros
hővezető folyadékot tartalmaz, amely szivárgás esetén keveredhet a talajvízzel. Azonnal vegye fel a
kapcsoltatott a megfelelő szakemberekkel, ha gyanítja, hogy szivárog a hővezető közeg a rendszerből.
A hőszivattyú teleptője a vonatkozó törvények és jogszabályok értelmében köteles szavatosságot biztosítania
tulajdonosnak. A részletesebb garanciális feltételeket a tulajdonos és az ellátó közti szerződésben foglaltak.
A garancia kötelezettség előfeltétele, hogy a szerviz és a karbantartás az előbbiekben leírtak alapján végzik.

Minden jog fenntartva!
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Működés

A GEO 6 a képen látható vezérlő egységgel van ellátva.

3. ábra: LMC 223 vezérlő egység

A vezérlő egység a hőszivattyú működésének vezérlésre szolgál.
A vezérlő kijelzőjétől balra két darab led dióda található:
- a felső led dióda akkor világít, ha a hőszivattyú működik.
-

az alsó led dióda akkor világít, ha a kiegészítő fűtőegység működik.

A kijelző háttérvilágítása villogása az jelenti, hogy a rendszerben valamiféle hiba merült fel.
LMC 223 vezérlő egység kezelése csupán a kijelzőtől jobbra lévő tekerőgomb segítségével lehetséges.
A tekerőgomb három funkcióval rendelkezik:
- Órajárásával megegyező tekerés: lépés a következő menüre vagy az adott értékek növelése.
- Órajárásával ellentétes tekerés: visszalépés az előző menüre vagy az adott értékek csökkentése.
- Gomb megnyomása: almenü kiválasztása, a kívánt érték elfogadása, vagy az adott érték megtartása.
A kijelző háttérvilágítása állandóan világít, ha a vezérlő használatban van. A világítás használat után 30
másodperccel megszűnik. A vezérlő egység használat után 5 perccel visszavált a kezdő képernyőre (alap
menu).

Menü Kiválasztása
A menük közötti váltáshoz, tekerje el a tekerőgombot.
A menük jobb alsó sarkában lévő nyilak azt mutatják, hogy rendelkeznek almenüvel. Az almenübe való
belépéshez nyomja meg egyszer a tekerőgombot. Az almenük közti váltáshoz tekerje el a tekerőgombot. Az
almenükböl való kilépéshez, tekerje előre vagy visszafelé amíg a "Menu up" parancshoz nem ér. Ezután
nyomja meg egyszer a tekerőgombot.

Szerviz Menü
A szerviz menü a normális üzemmódban nem elérhető el, mivel ezt csak a beüzemelés és karbantartás idején
kell használni.

Az értékek beállítása
A kívánt érték jóváhagyásához:
-

Tekerje a gombot, amíg a beállítani kívánt érték megjelenik a kijelzőn.
Nyomja meg a tekerőgombot, hogy módosítani tudja az értéket. Addig villog az érték, ameddig lehet
rajta változtatni.
Az érték változtatásához forgassa el a tekerőgombot.
Nyomja meg a tekerőgombot a beállított érték elfogadásához. A beállított érték ezután nem villog.

Minden jog fenntartva!
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Nyelv
A szerviz menü legutolsó almenüjében, lehetőség van rá a vezérlőegység nyelvezetének
megváltoztatására:
-

Forgassa el a tekerőgombot az órajárásával megegyező irányban, amíg a szerviz menühöz
nem érkezik.
Nyomja meg a tekerőgombot, hogy belépjen a szerviz menübe.
Forgassa el a tekerőgombot, amíg a LANGUAGE (NYELV) menühöz nem érkezik.
Nyomja meg a tekerőgombot. A kijelzőn lévő szöveg elkezd villogni.
Forgassa a tekerőgombot előre vagy visszafelé amíg a kívánt nyelvhez nem érkezik.
Nyomja meg a tekerőgombot a kívánt nyelv elfogadásához. Ezután kijelzőn lévő szöveg
villogása abbamarad és az aktuális nyelvezet a kívánt nyelv.

Minden jog fenntartva!
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Menü áttekintő
Üzemmód állapot Menü
A készülék jelenlegi üzemmódja első a főmenük között.
OFF

READY

A készülék kikapcsolt állapotban van. Az összes funkció inaktív, kivéve:
A talajköri oldal csővezeték környezeti nyomáskapcsoló riasztója
A keringető szivattyú időszakos próbaüzeme és a fagyvédelem
A hőszivattyú indítása. A keringető szivattyú bekapcsol. Rövid időn belül átkapcsol
üzemelésre.
A rendszer be van kapcsolva, de jelenleg nincs hőigény.

HEATING

Helyiség fűtése. A lakás központi fűtés hőmérsékletét a kívánt értéken tartja.

WATER

Használati meleg víz készítése.

MANUAL

A kézi üzemmód aktiválva lett a szerviz menüben.

ALARM

Hibajelzés aktív. A készülék folytatja az üzemelést, de csak korlátozott funkciókkal

STOP

A készülék kritikus működési hiba miatt leállt.

START

Üzemmód Menük
A „MODE”=”ÜZEMMÓD” menüben a következő üzemmódokat lehet kiválasztani:
OFF

Nincs aktív fűtési funkció.

SUMMER

A használati meleg víz készítése normál állapotban viszont a központi fűtés nem működik

WINTER

A központi fűtés normál állapotban működik, amely átvált a használati meleg víz
készítésére ha szükséges
A készülék automatikusan választja a működési üzemmódot a külső átlagos hőmérséklet,
a beállított nyári hőmérséklet és egy 3°C-os semleges zóna alapján
- Téli üzemmód: Ha a külső hőmérséklet 24 órán keresztül a beállított nyári hőmérséklet
(mínusz a semleges zóna) alatt van.
- Nyári üzemmód: Ha a külső hőmérséklet 24 órán keresztül a beállított hőmérséklet
felett van
Amikor a szerviz menüben a felhasználói beállításoknál “HEATING” van kiválasztva, a téli/nyári
üzemmód között a D104 külső digitális jel alapján vált. (SERVICE/USERFUNC/SELECT/HEATING)

AUTO

Főmenük
A kék színnel jelölt paraméterek beállítását csak a szakember végezheti. A készülék az alábbi gyári
beállításokkal szállítják.
Az árnyékoltan jelölt cellák beállításai szükség szerint meg kell változtatni.
Az aktuális működési állapot megjelenítése
* jel mutatja, hogy a felhasználói beállítások alatt a külső digitális jel aktív
Az a főképernyő
A vezérlő egység fő kapcsolója, a fő üzemmód beállításának a lehetősége
Automatikus üzemmódnál a felhasználó kiválaszthatja a “HEATING” (FŰTÉS) digitalis jelet.
[OFF (KIKAPCSOLVA), SUMMER (NYÁR), WINTER (TÉL), AUTO (AUTOMATIKUS)
Egy lehetséges digitális jel beállítási lehetősége
(csak a COOL (HŰTÉS) vagy DELAY (KÉSLELTET) beállítással érhető el)

STATUS *
HEATING
MODE
WINTER
T USER
EXT 15°C

Belépés a jelenleg aktív érzékelők és a vezérlési adatok álmenüjébe

VIEW
↓
T WATER
45°C

Használati meleg víz hőmérséklete

T HEATP
AKT 33°C

Központi fűtés hőmérséklete

T HEATP
SET 32°C

A központi fűtés jelenlegi beállított hőmérséklete. Az ajánlott beállítási hőmérséklet
30 °C és 45 °C közötti érték. Állandó érték, illetve változtatható a külső
hőmérsékleti kompenzációval.
Külső hőmérséklet

T AMB
12°C

Minden jog fenntartva!
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... Az előző oldalon lévő menü folytatása:
Az elpárologtató hőmérséklete, az elpárologtatóban lévő hűtőközeg hőmérsékletét
mutatja
A kompresszor jelenlegi teljesítménye (%)
(kompresszor fordulatszám alapján történő vezérlés kiválasztása után látható)
Növelhetjük illetve csökkenthetjük a kiválasztott görbe értékeit [-9°C és 9°C között]
(csak a görbe alapján történő vezérlés kiválasztása után elérhető) - CENTRAL
HEAT (KÖZPONTI FŰTÉS) menüben érhető el

T EVAP
-2°C
CAPACTTY
60 %
CURVE
+/- 0°C

Alap állapotban nem elérhető
(a menü eléréséhez, tartsa lenyomva 8 másodpercig a tekerőgombot)

SETTING
↓
HEAT
PUMP

↓
SUPPL
OFF
DELAY
SUP
30m
RESTART
CP
30m
STOP
CP
10m
COMPRESS
MIN
OFF°C
COMPRESS
MAX
52°C
T SUMMER
15°C
CPR STEP
SPEED
STOP %
10
ST DIFF%
40
U MIN %
25
U MAX %
100
U START%
70
U 60°C %
MIN
30
U 40°C %
MIN
20
GAIN
7
TN
3m
FAN HIGH
50
U LOW %
50
U HIGH %
100
CIRCPUMP
CONTIN

Aktiválja kiegészítő fütést (a HMV készítésnél és a központi fűtésnél egyaránt)
[OFF (KIKAPCSOLVA), ON (BEKAPCSOLVA)]
A kiegészítő fűtés indításának késleltetése, így a hőszivattyúnak több ideje van,
hogy teljesítse az adott követelményeket [0..60]
A kompresszor újraindítási ideje, a kompresszor kímélése érdekében (két egymást
követő indítás közötti idő) [2..60] percben
A kompresszor minimális megállási ideje (a megállás ás az indítás közötti idő)
[0..15] percben
A legalacsonyabb külső hőmérséklet, amelyen még dolgozik a kompresszor. Ha
ettől ez az érték alá csökken a hőmérséklet a kompresszor leáll és a kiegészítő
fűtés átveszi a szerepét [OFF, -25..-10] °C
A kompresszorból kilépő hűtőközeg maximális hőmérséklete. (leáll a kompresszor,
hogy elkerülje a kondenzátorban felmerülő túlnyomást)[40..80] Tvarme (T1) a
maximális hőmérséklete a központi fűtés és a HMV előállításánál
A téli és nyári üzemmód közötti automatikus kapcsolási hőmérséklet pont
[0..30]
A kompresszor on/off illetve fordulatszám alapú szabályzás közötti választási
lehetősége [1 LEVEL (1 SZIN), SPEED (SEBESSÉG)]
PI szabályzó kompresszor lekapcsolási teljesítménye
(csak a kompresszor fordulatszám alapján történő vezérlésekor érhet el)
PI szabályzó kompresszor indítási teljesítménye
(csak a kompresszor fordulatszám alapján történő vezérlésekor érhet el)
A frekvenciaváltó legalacsonyabb feszültsége
(csak a kompresszor fordulatszám alapján történő vezérlésekor érhet el)
A frekvenciaváltó legmagasabb feszültsége
(csak a kompresszor fordulatszám alapján történő vezérlésekor érhet el)
A frekvenciaváltó indítási feszültsége
(csak a kompresszor fordulatszám alapján történő vezérlésekor érhet el)
A kompresszor fordulatszámának alsó határértéke a fűtési ciklusban, a beállított
görbe alapján – görbe maximumán [MIN, OFF]
(csak a kompresszor fordulatszám alapján történő vezérlésekor érhet el)
A kompresszor fordulatszámának alsó határértéke a fűtési ciklusban, a beállított
görbe alapján – görbe minimumán [MIN, OFF]
(csak a kompresszor fordulatszám alapján történő vezérlésekor érhet el)
A PI szabályzás foka (gyári beállítás: 5 % per ℃)
(csak a kompresszor fordulatszám alapján történő vezérlésekor érhet el)
A PI szabályzás integrációs időszaka (gyári beállítás: 5 perc)
(csak a kompresszor fordulatszám alapján történő vezérlésekor érhet el)
A magas/alacsony ventilátor sebesség közötti teljesítmény különbség
A ventilátor alacsony fokozatú üzemi feszültsége
A ventilátor magas fokozatú üzemi feszültsége
A központi fűtés keringető szivattyújának üzemmódjának kiválasztása (on/off –
üzemmódot csak is tágulási tartállyal rendelkező rendszernél szabad kiválasztani)
CONTIN (FOLYAMATOS), ON/OFF (BE-/KIKAPCSOL)]

Fontos:
HEATPMP (HŐSZIVATTYÚ) menü alatti beállításokat csak megfelelő képesítéssel rendelkező szakember
végezheti.
A kiemelt paramétereket igények szerint át kell állítani, míg a többi beállítást nem szükséges változtatni.

Minden jog fenntartva!
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A GEO 6 geotermikus hőszivattyú elsődlegesen FŰTÉS céljára lett tervezve
Használati meleg víz készítés céljából csakis tartalék illetve előfűtőként használja

HOT
WATER ↓
HOTWATER
OFF
MINIMUM
30°C
SETPOINT
40°C
NEUTRAL
ZONE 4°C
CAPACTTY
60 %
LEGIO
DAYS OFF

CENTRAL
HEATING
↓
CTR HEAT
HP+AUX
T HEAT
MIN 35°C

T HEAT
MAX 45°C
NEUTRAL
ZONE 3°C
TEMPCTRL
MIN
CURVE
SELECT 5
CURVE
+/0°C
CURVE -20
DEF 50°C
CURVE -10
DEF 45°C
CURVE 0
DEF 40°C
CURVE+10
DEF 35°C
CURVE+20
DEF 30°C

A használati meleg víz készítésének hőforrásának a kiválasztása. GEO, Solar →HEATPUMP
[OFF (KIKAPCSOLVA), HEATPUMP (HŐSZIVATTYÚ), SUPPL (KIEGÉSZÍTŐ FŰTÉS), HP+SUP (HŐSZIVATTYÚ +
KIEGÉSZÍTŐ FŰTÉS)]
A kiegészítő fűtés indítási hőmérsékletének beállítása (ha az engedélyezet és ki van választva)
[5..80]
A hőszivattyú kompresszorának indítási hőmérsékletének beállítása
[5..60]
Bekapcsolás közti hőmérséklet különbség. A víz melegítése a beállított érték mínusz ez az értéken
kezdődik [1..9]
A kompresszor teljesítménye a HMV előállítása során. [60..100]. Csak a kompresszor fordulatszám
alapján történő vezérlésekor érhet el. A rendszer hőcserélőjének a méretétől függ.
A légionella baktérium mentesítés gyakorisága (a kiegészítő fűtést engedélyezni kell ehhez a
beállításhoz)
[OFF, 7..30] nap

A helyiség fűtés hőforrásának kiválasztása
[OFF (KIKAPCSOLVA), HEATPUMP (HŐSZIVATTYÚ), SUPPL (KIEGÉSZÍTŐ FŰTÉS), HP+SUP (HŐSZIVATTYÚ +
KIEGÉSZÍTŐ FŰTÉS)]
Az épület központi fűtés hőmérsékletének alapértéke [5 0.60]. Az ajánlott érték 30 °C és 45 °C között
van. A TEMP CTR (HŐMÉRSÉKLET VEZÉRLÉS) menü alatti AMB COMP (KÖRNYEZETI
KOMPENZÁCIÓ)beállítással korlátozza a központi fűtés hőmérsékletét, lefelé, ezért módosítani kell a
görbe beállításait.
Az épület központi fűtésének maximálisan megengedett hőmérséklete [5 0.60]. A TEMP CTR menü
alatti AMB COMP beállítással korlátozza a központi fűtés hőmérsékletét a maximumra
Bekapcsolás közti hőmérséklet különbség. A fűtés a beállított érték mínusz ez az éréken kezdődik
[1..9]
A központi fűtés hőmérséklet szabályzása típusának kiválasztása
[MIN (MINIMÁLIS), AMB COMP (KÖRNYEZETI KOMPENZÁCIÓ)]
A külső hőmérsékletet kompenzáló görbe kiválasztása (a Görbe Menük csak akkor érhetőek el ha a
CONTROL (VEZÉRLÉS) alatt ki van választva) [DEF, 1..10]
Növeli illetve csökkenti a kiválasztott görbe értékeit (°C)
[-9..9]
Kézileg beállítható 5 intervallumú külső/előremenő hőmérséklet görbe (-20, -10, 0, 10 és 20 °C-on) a
központi fűtés hőmérséklet beállítására [5..60]

HOT WATER (HASZNÁLATI MELEG VÍZ) és CENTRAL HEATING (KÖZPONTI FŰTÉS) menük alatti paramétereket

csak megfelelő képesítéssel rendelkező szakember végezheti.

A kiemelt paramétereket igények szerint át kell állítani, míg a többi beállítást nem szükséges változtatni.

Minden jog fenntartva!
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DEFROST
↓
METHOD
OFF
MAN DEFR
OFF
ICELEVEL
-2 °C
ICE TIME
20 m
STOP T
8 °C
TIMEOUT
8 m
DEFR CAP
80 %
NO HG
0
NO AIR
0
LST DEFR
0 m
PERIOD
240 m
MIN TEMP
-15 °C

Fagymentesítés módjának kiválasztása
[OFF (KIKAPCSOLVA), HOTGAS (FORRÓGÁZ), AIR (LEVEGŐ), HG+AIR (FORRÓGÁZ + LEVEGŐ)]
Geotermális hőszivattyús rendszerben nem alkalmazható.
Geotermális hőszivattyús rendszerben nem alkalmazható.
Geotermális hőszivattyús rendszerben nem alkalmazható.
Geotermális hőszivattyús rendszerben nem alkalmazható.
Geotermális hőszivattyús rendszerben nem alkalmazható.
Geotermális hőszivattyús rendszerben nem alkalmazható.
Geotermális hőszivattyús rendszerben nem alkalmazható.
Geotermális hőszivattyús rendszerben nem alkalmazható.
Geotermális hőszivattyús rendszerben nem alkalmazható.
Geotermális hőszivattyús rendszerben nem alkalmazható.
Elpárologtató/sole folyadék legalacsonyabb hőmérséklete. (frekvenciaváltóval együtt használható)

Fontos:
DEFROST (FAGYMENTESÍTÉS) menük alatti paramétereket csak megfelelő képesítéssel rendelkező
szakember végezheti.
A kiemelt paramétereket igények szerint át kell állítani, míg a többi beállítást nem szükséges változtatni.

ALARMS

Hibajelzések

↓
ALARM
0
NO ALARM
ALARM
LOG
↓
AL 0: 13
T2 SHORT
AL 1: 20
PRESSURE

Minden jog fenntartva!

A jelenlegi hibák kijelzése, legfeljebb 3 hibaüzenettel
A hibakód és az elnevezése is egyaránt kijelzésre kerül. Áramkimaradás esetén törlődik.
Hibaüzenet napló az utóbbi 16 aktív hibaüzenet listázza.
Áramkimaradás esetén NEM törlődik.
A legutóbbi aktív hibajelzés
Az következő aktív hibajelzés

15. oldal a 29-ből

Szerviz menü csak egy billentyűkombinációval aktiválható:
Szerviz menü beállítására, tesztre és hibakeresésre ad lehetőséget
Alap állapotban ez a menü rejtve van (tartsa lenyomva 8 másodpercig a
tekerőgombot a menü aktiválásához)
A vezérlő egység típusa és a szoftver verziója

SERVICE
↓
LMC 223
VER 1.13
RESTART
CP
914s
STOP
CP
2m
USER
FUNC

A kompresszor indításai közötti szünet másodpercben
Nullázható karbantartás céljából
A kompresszor leállásáig maradt idő másodpercben
Nullázható karbantartás céljából
A felhasználó álltál beállított funkciók menüje
SELECT
NONE

D14-es digitális jel kiválasztása
[NONE (NINCS), DEFROST (FAGYMENTESÍTÉS), COOLING (HŰTÉS), OFFSET
(ELTOLÁS), HEATING (FŰTÉS)]
A kimeneti relék kézi kapcsolása

ACTIVATE
NO
COMPRESS
OFF
SUPPL
OFF
3-WAY
OFF
BRINEPMP
OFF
CIRCPUMP
OFF

A kézi működtetés engedélyezése
[NO (NEM), YES (IGEN)]
A kompresszor indítása
[NO (NEM), YES (IGEN)]
A kiegészítő fűtés indítása
[NO (NEM), YES (IGEN)]
A 3-utú szelep kapcsolása használati meleg víz készítéshez
[NO (NEM), YES (IGEN)]
A talajkör oldal keringető szivattyújának indítása
[NO (NEM), YES (IGEN)]
A központi fűtés keringető szivattyújának indítása
[NO (NEM), YES (IGEN)]
Üzemidő számláló

HEAT PUMP
8206h
COMPRESS
2184h
AUX
514h
3-WAY
0h
BRINEPMP
4740h
CIRCPUMP
2948h

A hőszivattyú üzemideje

MANUAL
↓

RUN TIME
↓

SETUP
GUIDE

A kompresszor üzemideje
A kiegészítő fűtés üzemideje
A 3-utú szelep használati meleg víz készítési üzemideje
A talajkör oldal keringető szivattyújának üzemideje
A központi fűtés keringető szivattyújának üzemideje
Ez a menü végigvezeti a felhasználót a fontosabb beállításokon amelyek
szükségesek a készülék beüzemeléséhez

↓
...

LANGUAGE
ENGLISH

A kijelző nyelvezetének kiválasztása
[ENGLISH (ANGOL), DANISH (DÁN), GERMAN (NÉMET)]

Fontos:
A SERVICE (SZERVIZ) menü alatti paramétereket csak megfelelő képesítéssel rendelkező szakember
végezheti.
A kiemelt paramétereket igények szerint át kell állítani, amíg a többi beállítást nem szükséges változtatni.

Minden jog fenntartva!
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A készülék elemeinek leírása
A hőszivattyú kompresszora
A készülék el van látva magas és alacsony nyomáskapcsolóval, amely leállítja a kompresszort és hibajelzés
küld a vezérlőegységnek.
Ha a külső hőmérséklet a beállított érték mínusz a semleges zóna (natural zone) alá csökken tehát egy
bizonyos szintű hő szükséglet esetén a hőszivattyú kompresszora bekapcsol. Amikor a kompresszor üzemel
a központi fűtés hőmérséklete emelkedik a beállított hőmérséklet értékéig. A semleges zóna segít elkerülni
a kompresszor sűrű ki-/bekapcsolódását.

A kompresszor frekvencia alapján történő vezérlése (változtatható teljesítmény)
A frekvencia vezérlése egy PI szabályzóval történik. A PI szabályzó értékeit a HEATING PUMP menüben lehet
beállítani.
A központi fűtés hőmérsékletének nagyon lassú reakciós idejéből kifolyólag a kompresszor sűrűn ki/bekapcsolna, ennek kiküszöbölése érdekében, a kompresszor csak akkor kapcsol be, ha a PI szabályzó
teljesítménye eléri a 40%-ot. Valamint akkor kapcsol ki ha a PI szabályzó teljesítménye lecsökken 10% alá.
Ha a kompresszor folytatja a sűrű időközönkénti ki-/bekapcsolást, ajánlott megnövelni a semleges zóna
értékét (a CENTRAL HEAT / NEUTRAL ZONE menü alatt).
A hőszivattyú vezérlése újraindítási és minimális idővel rendelkezik (lásd a hőszivattyúnál) amely szintén
meghatározza kompresszor ki-/bekapcsolásának a számát.

Talajköri csőrendszer
A talajköri keringető szivattyú csak egyidejűleg üzemelhet a kompresszorral, 1 perccel a kompresszor
indulása előtt bekapcsol és 1 perccel a kompresszor kikapcsolása utána kapcsol ki. Egy hét üzemen kívüli
állapot után, a keringető szivattyú egy rövid ideig bekapcsol, hogy megakadályozza az eltömődést.
A környezeti nyomáskapcsoló leállítja a rendszert és hibajelzést küld a vezérlőegységbe, ha szivárgás áll
fenn a rendszerben.

A kondenzátor és a fűtőkör keringető szivattyúja
A rendszer egy vízhűtéses kondenzátorral rendelkezik valamint egy megfelelő keringető szivattyúval.
A magas nyomású kapcsoló meghibásodása esetén a kondenzátorban túlnyomás jelentkezne, ennek
megelőzése érdekében, a meleg víz keringetve van központi fűtés rendszerében mindaddig, míg a
hőmérséklet le nem csökken a kompresszor maximálisan beállított értéke alá, mielőtt még a kompresszor
bekapcsolna.
Egy hét üzemen kívüli állapot után, egy időszakos teszt megy végbe.
A keringető szivattyú a vezérlési módjától függően következő üzemmódokkal rendelkezik:
- Téli üzemmód: a keringető szivattyú állandóan üzemel.
-

Nyári üzemmód: a keringető szivattyú kikapcsolt állapotban van (kivéve a teszt üzemet).

Minden jog fenntartva!
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A hőszivattyú megengedett munkaterülete
-

A sole folyadék megengedet hőmérséklete az elpárologtatótól a talajköri csővezetékig
-5 °C és +20 °C közötti
A központi fűtés fűtővízének megengedet hőmérséklete +24 °C és +55 °C közötti

A GEO hőszivattyút 30 °C és 45 °C hőmérséklet közötti fűtővizet használó központi fűtés rendszereknél
ajánlott használni, ezzel fenntartható egy energiatakarékos üzemeltetés valamint megnövelve a hőszivattyú
kompresszorának élettartamát.
A készülék elhelyezésekor a következő kritériumokat kell figyelembe venni:
- A helyiség hőmérséklete 5 °C és 35 °C közöttinek kell lennie valamint 30 és 70% közöttinek a
páratartalomnak

Kiegészítő fűtés
Egy 2 kW-os elektromos fűtőelemmel van kiegészítve a hőszivattyú, arra az esetre, ha a hőszivattyú nem
tudja ellátni az adott hőigényt, például rendkívül hideg és szeles időjárás esetén.
A kiegészítő fűtést a felhasználónak engedélyeznie kell a vezérlő egységben. A kiegészítő fűtés működésbe
lép ha az előremenő fűtővíz hőmérséklete a minimálisan beállított érték (mínusz a semleges zóna) alá
csökken. Így biztosítva van, az hogy energia előállítás legnagyobb részét a hőszivattyú végzi. Ezen kívül a
rendkívüli hőigény mellett is biztosított a kívánt komfortérzet. A hőszivattyú kiegészítő fűtőeleme gyárilag
kikacsolt állapotban van.
A kiegészítő fűtőelem tartalékként szolgál és a megkívánt komfort fenntartását biztosítja, amikor a
hőszivattyú pl. szerelés alatt áll valamilyen meghibásodás következtében. Ezen körülmények között a
kompresszor beállításai felül vannak írva valamint a kiegészítő fűtés beállított minimális értékei nem
érvényesek.

Központi fűtés
A hőszivattyú általános működése során, a kompresszor teljesítménye szabályozva van, az előre
meghatározott központi fűtés hőmérséklete állandó szinten legyen. Az előállított fűtővíz hőmérséklete az
adott épület hőigényétől függ, amely annak nagyságától, szigetelés fajtájától és a külső hőmérséklettől függ.
Különböző fajta hőmérséklet kompenzáló mód közül lehet választani. Amelyeket vagy egyenként vagy akár
egyidejűleg aktiválhatóak.
Szivattyú vezérlés
Fontos hogy a központi fűtéskörben fizikailag keringetve legyen a fűtővíz, és ez csak a szivattyú vezérlésével
működhet.
A túláram szelep pl. a Danfoss ADVO csak állandó fordulatszámú vezérléssel működik.
Győződjön meg arról, hogy a LMC 223 vezérlőegységében központi fűtési rendszere (pl. a központi
padlófűtés rendszere) a D104-es lehetséges jelbemenetként ki van választva, ami alapján elindítja illetve
leállítja a hőszivattyút.
Ha a LMC 223 vezérlőegységben a D104 jel nincs kiválasztva akkor csak a vezérlőegység működteti a
hőszivattyút.
A központi padlófűtés vezérlésének nem szabad közvetlenül indítania illetve leállítania a központi fűtés
keringető szivattyúját!
Az alábbi példák a Grundfos Alpha szivattyú grafikonjai alapján történő különféle szivattyú vezérlések.
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Állandó ütem: 3 fokozatú vagy állandó fordulatszámú vezérlés biztosítja a tervezet térfogatáram legalább a
20%-át, akkor is ha nincs különösebb hőigény a központi fűtés rendszerében.

Automatikus: Állandó keringetésnél ajánlott használni. Nem működik mint nyomásvezérlő keringető szelep.

Proporcionális nyomásszint: Állandó keringetésnél ajánlott használni. Nem működik mint nyomásvezérlő
keringető szelep.

Állandó nyomás: Állandó keringetésnél ajánlott használni. Nem működik mint nyomásvezérlő keringető
szelep. A keringetés a tervezet térfogatáram 20%-ra van állítva.
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Külső hőmérséklet szerinti vezérlő görbék
A készülék lehetőséget biztosít a külső hőmérséklet alapján történő (időjárás követő) vezérlésre. Ez esetben
a menüben az OUT COMP funkciót aktiválni kell. Ehhez szükséges a külső hőmérsékleti érzékelő
csatlakoztatása.
A kívánt fűtési vízhőmérsékletet a környezetünk hőmérsékletéhez igazíthatjuk. Meghatározható -20 °C, -10
°C, 0 °C, 10 °C és 20 °C-os külső bázishőmérséklet esetén a fűtés működése. Ezen hőmérsékleti pontok között
pedig a gép interpolációval határozza meg a különböző köztes értékek esetén szükséges fűtővízhőmérsékletet. (4. ábra)
Ha a külső hőmérséklet -20 °C alatt vagy 20 °C felet van, akkor a beállított -20 °C és 20 °C-nál érvényes
értéket használja az előreáramló fűtési hőmérsékletnek.
A vezérlő menüben CTR HEAT MIN és MAX (fűtővíz minimális és maximális megengedett hőmérséklete)
előre beprogramozottak. MIN és MAX beállítások a vezérlési görbék felső és alsó határai.
10 előre betáplált görbe közül lehet választani, de teljesen újat is lehet készíteni egyénileg.

1. görbe
2. görbe
3. görbe
4. görbe
5. görbe
Visszatérő hőmérséklet

6. görbe
7. görbe
8. görbe
9. görbe
10. görbe

Külső hőmérséklet

4. ábra: Vezérlési görbe diagramja
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Fagyvédelem
Számos fagyvédelmi opciót építettek a készülékbe. Ezek mindig aktívak, függetlenül attól, hogy éppen milyen
üzemmód illetve beállítás van érvénybe (még kikapcsolt állapotban is). Bármelyik hiányzó illetve hibás
érzékelő vagy készülékalkatrész természetesen hatástalanná teszi ezeket az óvintézkedéseket:
- Ha a külső hőmérséklet 2°C alá csökkenne, a központi fűtés keringető szivattyúja bekapcsol. Ezzel
minden fűtetlen térrel érintkező rendszerelem védve van, valamint a vezérlő egységen bármikor
ellenőrizheti a víz hőmérsékletét.
-

Ha a központi fűtés illetve a helység hőmérséklete 2 °C alá csökkenne, az összes keringető szivattyú
bekapcsol, a hőszivattyúval és a kisegítő fűtőelemmel együtt, a hőmérsékletet 5°C-ig fogja emelni.

Előmelegített használati meleg víz
Amikor használati meleg víz előállítása van igény a három-járatú szelep pozíciót vált ekkor a meleg víz
előállítását a kompresszor végzi a kondenzátoron keresztül a meleg víz tartályban. Ebben az esetben a víz
nincs keringetve a központi fűtés oldalán.
A használati meleg víz előállítása és a központi fűtés közül a használat meleg víz készítése mindig elsődleges
prioritást kell, hogy élvezzen.
Nyári üzemmódnál a rendszer (3-járatú szelep) állandóan használati meleg víz készítéssel üzemel, persze ha
a hűtési funkció nem működik.
Két hőmérsékleti értéket adhatunk meg használati meleg víz beállításainál. Az egyik a kívánt meleg víz
hőmérséklete, amely elindítja a kompresszor fűtését és egy másikat minimális hőmérsékleti értéket, amikor
is a kiegészítő fűtés kapcsoljon. Ezzel az üzemmóddal elérjük, hogy a hőszivattyú csak annyi ideig közölje a
hőenergiát ameddig nincsen nagyobb használati meleg víz igény.
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Hibaüzenet menü
A hibaüzenet menüben az utolsó 16 hibajelzés áttekintésére van lehetőség valamint azok kezelésére. (lásd.
ALARM-LOG (HIBAÜZENET NAPLÓ)).
Ha aktív hibajelzésnél a kijelző háttérvilágítása villog. A készülék ALARM (HIBAJELZÉS) vagy STOP (LEÁLLÁS)
üzemmódra vált. Megtekintheti az aktuális hiba fajtáját, kódszámát és idejét az ALARM (HIBAJELZÉS)
almenüjében.
A hibaüzenet kódszáma is feltüntetett a jelzésben. Amint a hiba oka megszűnik, a hibaüzenet automatikusan
aktívról inaktívra vált illetve a kijelző villogása abbamarad.
A hibaüzenet törléséhez, keresse meg az törölni kívánt hibaüzenetet az ALARM (HIBAÜZENET) menü alatt és
nyomja meg a tekerőgombot. Ezzel törlődött a hibaüzenet a naplóból.
Az aktív hibaüzeneteket nem lehet kitörölni mindaddig míg a rendszer nem regisztrálta a hiba megszűnését.
Három típusú hibajelzést különböztetünk meg:
INFO (INFORMÁCIÓS):
WARNING (FIGYELMEZTETŐ):
CRITICAL (KRITIKUS):

Általános információ, amelynek nincs kihatással a készülék üzemeléséhez.
Olyan hibajelzések, amelyekkel még tovább üzemelhet a készülék, de
viszont kisebb zavarok jelentkezhetnek a működés során
Ezek a jelzések a rendszer teljes leállítását eredményezik illetve jelentősen
lecsökkenti a teljesítményt.

Magas nyomás hibajelzés
A kondenzátorban lévő hűtőközeg nyomásszintje túl magas. Ez annak a következménye, hogy a hőszivattyú
nem képes megszabadulni az általa megtermelt hőtől. A központ fűtés fűtővize túl lassan kering.
Lehetséges okok:
1. A központi fűtés szennyeződés szűrője el van dugulva
2. Levegő van a központi fűtés rendszerében – légtelenítse a rendszert
3. Nincs elegendő fűtővíz a rendszerben – töltse után a rendszert.
4. A központi fűtés keringető szivattyúja nem üzemel. A szivattyú enyhe zúgó hangot ad ki
Ellenőrizze az előbbi pontok alapján a rendszert és javítsa ki a hibát. A Hibaüzenet almenüben kiirt üzenetet
ezután ki lehet törölni a tekerőgomb megnyomásával.

Alacsony nyomás hibajelzés
Az elpárologtatóban lévő hűtőfolyadék nyomásszintje túl alacsony. Ez annak a következménye, hogy nem
áramlik elegendő hő a talajkör csővezetékéből. A sole folyadék túl lassan van keringetve vagy a túl hideg
amikor visszaérkezik a talajköri oldal csővezetékéből.
Lehetséges okok:
1.
2.
3.
4.

Levegő van a talajkör rendszerében – légtelenítse a talajkör csőrendszerét
Nincs elég sole folyadék a talajkör csővezetékében
A sole folyadék elfagyott a hőcserélőben. A talajköri keringető szivattyú túl meleg
A talajköri keringető szivattyú nem üzemel. A szivattyú enyhe zúgó hangot ad ki

Ellenőrizze az előbbi pontok alapján a rendszert és javítsa ki a hibát. A Hibaüzenet almenüben kiirt üzenetet
ezután ki lehet törölni a tekerőgomb megnyomásával. Ha ezután is az alacsony nyomáskapcsoló leállítja a
rendszert azonnal lépjen kapcsolatba szakemberrel. Ne kapcsolja vissza a készüléket, mert az fagykárosodást
okoz a hőszivattyú elpárologtatójában.
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Szivárgás
A talajkör csővezetékében lévő nyomásszint túl alacsony. Ez annak a jele, hogy a talajkör csővezetékében
szivárgás lehet.
Ellenőrizze a következőket:
1. Az összes csap nyitva van, amelyeknek nyitva kell lenniük?
2. Elegendő sole folyadék van a rendszerben? Töltse fel ha szükséges.
Ellenőrizze az előbbi pontok alapján a rendszert és javítsa ki a hibát. Hibaüzenet almenüben kiirt üzenetet
ezután ki lehet törölni a tekerőgomb megnyomásával. Lépjen kapcsolatba szakemberrel, ha egyedül nem
tudja megtalálni a hibát forrását.

Szám
5

Szöveg
DATABASE

Tipus Művelet
I
--

Leírás
A vezérlőegység vissza lett állítva a gyári
alapbeállításokra és ezért újbóli beállítást kér. Ez
például akkor jelentkezik, ha szoftver frissítés
történt, amely jelentősen eltér az előzőtől.

- Végezze el a kívánt beállításokat a vezérlőegységben

10

T1 OPEN

C

STOP

11

T1 SHORT

C

STOP

12

T2 OPEN

C

STOP

13

T2 SHORT

C

STOP

14

T3 OPEN

W

7°C feltételezett

15

T3 SHORT

W

7°C feltételezett

16

T4 OPEN

W

17

T4 SHORT

W

32

LOW PRS

C

33

HIGH PRS

W

Kapcsolja ki a
helyiség vezérlést
Kapcsolja ki a
helyiség vezérlést
A kompresszor
leállt, a kiegészítő
fűtés veszi át a
szerepét
A kompresszor
leállt, a kiegészítő
fűtés veszi át a
szerepét
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A központi fűtés érzékelője meghibásodott
- Cserélje ki az érzékelőt
A központi fűtés érzékelője meghibásodott
- Cserélje ki az érzékelőt
A HMV érzékelője meghibásodott
- Cserélje ki az érzékelőt
A HMV érzékelője meghibásodott
- Cserélje ki az érzékelőt
Külső hőmérsékleti érzékelő meghibásodott
- Cserélje ki az érzékelőt
Külső hőmérsékleti érzékelő meghibásodott
- Cserélje ki az érzékelőt
A talajköri hőmérsékleti érzékelő meghibásodott
- Cserélje ki az érzékelőt
A talajköri hőmérsékleti érzékelő meghibásodott
- Cserélje ki az érzékelőt
Alacsony nyomás hibajelzés. 2 perccel a hibajelzés
megszűnése után a hőszivattyú automatikusan
újraindul.
Magas nyomás hibajelzés. 2 perccel a hibajelzés
megszűnése után a hőszivattyú automatikusan
újraindul. Lásd a 34.-es hibaüzenetet
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34

RESTART

C

A kompresszor
leállt, a kiegészítő
fűtés veszi át a
szerepét

34

RESTART

W

A kiegészítő fűtés 5
perc múlva
bekapcsol
Az összes keringető
szivattyú bekapcsol

50

FROST

W

53

LEAK

W

54

OVERHEAT

C

A kiegészítő fűtés 5
perc múlva
bekapcsol
STOP

A kompresszor magas nyomás kapcsoló általi
biztonsági leállás. 12 órán belül három magas
nyomás hibaüzenet esetén (33. hibakód), 34.
hibajelzést eredményez. Ez egy kézi visszaállítást
követel. A kompresszor addig nem fog elindulni,
amíg a 34. hibaüzenetet nem töröltük.
A kompresszor magas és alacsony nyomás kapcsoló
általi biztonsági leállás
- A kompresszor újraindul ha a hibaüzenetet töröljük

A HMV, központi fűtés illetve a helyiség
hőmérséklete 2°C alá csökkent több mint 2 órán
keresztül. Fagymentesítés aktív
A talajköri oldal környezeti nyomás kapcsolója jelez
- Nézze át a rendszert szivárgás után
Az előremenő fűtő víz illetve a használati meleg víz
túlmelegedet,90 °C-ig vagy még magasabb hőfokra
- Ellenőrizze a kompresszor és a kiegészítő fűtés reléit és
csatlakozásait

70

LEGIO

I

--

A légionella baktérium mentesítési funkciója már
két egymást követő hete nem ment végbe
- Elégtelen hőenergia ellátás talajkörből illetve a
kiegészítő fűtésből

1. táblázat: Hibaüzenetek listája

Minden jog fenntartva!

24. oldal a 29-ből

Telepítés

GEO

5. ábra : Geotermikus rendszer hidraulikus kapcsolási rajza
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Compact P HMV GEO

6. ábra : Geotermikus rendszer használati meleg víz tartályal kiegészítve
hidraulikus kapcsolási rajz
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Compact P Solar GEO

7. ábra : Geotermikus rendszer napkollektoros rendszerrel kiegészítve
hidraulikus kapcsolási rajz
Villamos csatlakozás
Minden jog fenntartva!

27. oldal a 29-ből

A hőszivattyú elektromos bekötését kizárólag
megfelelően szakképzet villamos mérnök végezheti.
400/230 V 2L+N+PE, 16 A, 50 Hz
Tápkábel mérete: 4x1,5mm², HO5W-F

Ez a kapcsolási rajz szerint kösse a készüléket a
villamos hálózatra

Felületfűtési kör
FONTOS: Legalább egy túlfolyó szelepet és egy állandó fordulatszámú keringető szivattyút kell beépíteni (5.
ábra, 28. rész) a felületfűtés körébe. Valamint, külön termosztátokat kell beépíteni a megfelelő áramlás és
hőmérséklet fenntartása érdekében.
Van rá lehetőség, hogy csatlakoztassunk egy külső indító jelforrást a szivattyúvezérlőjéhez (kapcsolási rajzon
fel van tüntetve) például a padlófűtés rendszerétől eredően.
Az LMC223 1.10 szoftver verzióból kiindulva, ez egy külső téli/nyári kapcsolóként működik. A vezérlő
menüben (SZERVIZ/FELHASZNÁLÓI BEÁLLÍTÁSOK - SERVICE/USER FUNCTION) alatt kiválasztható a FÜTÉS
(HEATING) opció. Ez a FÜTÉS (HEATING) opció megváltoztatja a téli és a nyári üzemmód vezérlését. A vezérlő
téli üzemmódra van kényszerítve, ha a digitális bemenet (4) zárt. Ellenben, nyári üzemmódra van
kényszerítve, ha a digitális jelbemenet nyitott. A téli üzemmódban a központi fűtés keringető szivattyúja
üzemel. A FŰTÉS (HEATING) felhasználói beállításnál a rendszer egyfajta FÉL-AUTÓMATA üzemmódban
működik.

Talajköri oldal
Amikor kialakítjuk a talajkör csőrendszerét, egy bizonyos méretű fektetési távolság szükséges a csövek között
valamint a csövek és az épület között, ami szükséges, hogy biztosítva legyen a hatékony és gond nélküli
működést. Továbbá, a helyi hatóságoktól be kell szerezni a megfelelő engedélyeket még az kiépítés előtt.

Minden jog fenntartva!

28. oldal a 29-ből

8. ábra: Példa a talajkollektor csöveinek fektetésére

9. ábra: Példa a talajkollektor csöveinek fektetésére belső gyűjtővel

Minden jog fenntartva!

29. oldal a 29-ből

Nyomáspróba:
A csövekben, szállításuk illetve szerelésük során repedések jöhetnek létre, ezért fontos, hogy a rendszer
átessen egy nyomástesztet mielőtt hővezető folyadékkal feltöltenék és betemetnék azt földel . A
nyomástesztet a szabályoknak megfelelően kell elvégezni szakember segítségével.

A sole folyadék feltöltése
A nyomáspróba befejezése után, a rendszert fel lehet tölteni sole folyadékkal. A sole folyadék feltöltését
ajánlottan szakember végezze. A sole folyadékot megvásárolható korrózió gátlószerrel keverten illetve
külön-külön amiket a töltés előtt kell összekeverni. Ajánlott az előre, korrózió gátlóval kevert sole folyadékot
beszerezni. Ha saját maga keveri össze a folyadékot, akkor a víz és a fagyállónak megfelelő arányában kell
lennie, valamint a víz minőségének is megfelelőnek kell lennie. Az előre kevert sole folyadék, termék
leírásában fel van tüntetve az adott sole folyadék összetevői és azok aránya. A fagyálló folyadékot és a vizet
alaposan össze kell keverni mielőtt azt betöltenék. Töltéshez egy nagy teljesítményű szivattyút kell használni,
ezzel egyidejűleg légtelenítődik a rendszer. A feltöltés időt vesz igénybe ami kiszámítható egy állandó
szivattyúzási szint mellett. A rendszert sole folyadékkal való felöltésének ideje nem haladhatja meg a
számított időt. Valamint figyeljen arra, hogy a feltöltés során már ne kerüljön levegő a rendszerbe.

Talajkör csőrendszer biztonsági előírása
A talajköri oldal csőrendszere alacsony nyomáskapcsolóval van felszerelve amely hibajelzést küld a vezérlő
egységnek egy bizonyos nyomásesés következtében. Ennél a hibajelzésnél, a készüléket le kell csatlakozatni a
hálózatról így megakadályozva az automatikus újraindulást. A talajkör csőrendszerét körülbelül 150-250 kPa
állandó nyomáson működő zárt rendszerként kell tervezni.

A csövek szigetelése
Minden csövet, amelyek a talajhőcserélőből indul és érkezik, egészen a hőszivattyúig szigetelni kell, hogy a
hideg csövek ne kondenzálódjanak.

Kondenzvíz elvezetés
Előnyös egy kondenzvíz gyűjtőt elhelyezni, a hőszivattyúban keletkezet kondenzvíz illetve a biztonsági szelep
által kiengedet víz elvezetése érdekében. Ezen kívül szükséges egy gyűjtő tálca elhelyezése a talajkör
biztonsági szelepe alá is.

Megszabadulás a hőszivattyújától
Értesítse az illetékes hatóságot vagy keressen fel egy szakembert, ha meg kíván szabadulni a hőszivattyújától,
mert a hőszivattyút szakszerűen a hulladéklerakó helyre kell szállítani valamint a sole folyadékot
ártalmatlanítani kell.

Minden jog fenntartva!

30. oldal a 29-ből

A geotermikus rendszer beüzemelését megelőző ellenőrző lista
A beüzemelés előtt ellenőrizze a teljes rendszer az alábbi lista alapján. Néhány adatott kézileg kell feljegyezni
a részletesebb adatállomány elkészítése érdekében.
A készülék beüzemelése előtt ellenőrizze a következő elemeket és jegyezze fel azok állapotát.
Talajköri oldal

Ellenőrizve
Igen/Nem

Emlékeztető Dátum

A talajköri csővezeték megfelelően tömített?
Sole folyadék típusa
Fagyálló aránya %
A sole koncentráció, fagyási hőmérséklete (-20°C és 18°C között)

N/A
N/A
N/A

%

°C

A sole folyadék megfelelően összekevert állapotban
lett feltöltve a rendszerbe?
A talajkör csővezetéke megfelelően légtelenítve lett?
A talajkör nyomásszintje, (bar)

N/A

bar

Tervezett térfogatáram a talajkör csővezetékében

N/A

m3/h

Valós térfogatáram a talajkör csővezetékében

N/A

m3/h

A túlfolyó szelepből kicsurgó sole folyadék össze kell
gyűjteni. A sole folyadéknak tilos a csatornába
engedni!
A talajköri csővezeték megfelelően van csatlakoztatva
a hőszivattyúhoz (sérülést okozhat a)

Ha nem követik ezeket utasítások, előfordulhatnak alacsony nyomásból származó üzemzavarok illetve
fennáll az elpárologtató fagykárosodásának lehetősége.

Minden jog fenntartva!

31. oldal a 29-ből

Ellenőrizve
Igen/Nem

Emlékeztető Dátum

N/A

bar

Tervezet térfogatáram a központi fűtés
csővezetékében

N/A

m3/h

Valós térfogatáram a központi fűtés csővezetékében

N/A

m3/h

Központi fűtési kör
A központi fűtés csővezeték megfelelően tömített?
A központ fűtéskör légtelenítve lett a töltés során
A fűtőkör nyomásszintje, (bar)
A fűtési kör biztonsági szelepje megfelelően rögzítet és
megfelelően beállított
A bypass szelep telepítve van, amely biztosítja a
megfelelő áramlást a kondenzátoron keresztül?
(kiküszöböli a hőszivattyú lekapcsolásait)
A rendszerre méretezett keringető szivattyú típusa
A keringető szivattyú állandó üzemelésű vagy a
hőszivattyú vezérli
Szűrő telepítve van?
A szűrő tisztítva lett a víz keringetés után

Minden jog fenntartva!

32. oldal a 29-ből

Elektromos tápegység és vezérlés

Ellenőrizve
Igen/Nem

Emlékeztető Dátum

A hálózati tápellátás, védelem és csatlakozás, a
villamos kapcsolási rajz alapján kell bekötni.
A fűtési hőmérséklet szabályzásának fajtája

N/A

Állandó
Változtatható

A központi fűtés vezérlő görbéjének

N/A

°C
görbe

A külső hőmérsékleti érzékelő telepített, ez szükséges
időjárás követő vezérlés használatakor (változó
hőmérsékletű központi fűtés)
A központi fűtés maximálisan engedélyezet hőfoka 45
°C
Abban az esetben, ha a hőszivattyú távvezérelve
működtetjük, a kapcsolat és a vezérlő a
következőképpen van beállítva
A kiegészítő fűtés szükség szerint aktiválódik, ha a
rendszert feltöltötök vízzel és be lett üzemelve
A telepítési útmutatóban leírtak alapján a szükséges
beállítások el lettek végezve? Bármilyen megjegyzés a
későbbi beállításokhoz
A hálózati tápellátás, védelem és csatlakozás, a
villamos kapcsolási rajz alapján kell bekötni.

GEO 6
6 kW -os teljesítménnyel (EN14511, 0/35°C szerint)

Elpárologtató
(talajköri oldal)

Kondenzátor
(központi fűtési kör)

Megközelítőleges térfogatáram

1,4 m3/h (0,39 l/s)

1,0m3/h (0.29 l/s)

Megközelítőleges nyomásesés

15 kPa

15 kPa

Megközelítőleges hőfok változás

3°C

5°C

A keringetés a tervezet térfogatáram 20%-ra állítva.

N/A

≥0.20 m3/h (0.06 l/s)

a hőcserélőben

Minden jog fenntartva!

33. oldal a 29-ből

