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Bevezetés
Ellenőrizze, hogy a következő dokumentumok mellékelve lettek a készülékhez:
- Telepítési Útmutató (ez a dokumentum)
- CTS 700 használati utasítás
- 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 készüléket CTS 700-as vezérlő rendszer üzemelteti, amely sokrétű funkciókkal van ellátva: pl.: menüből
vezérelhető működés, heti programok, szűrőellenőrzési időzítővel, ventilátorok sebességének szabályzása,
stb. (A CTS 700-as vezérlő működése egy külön használati utasításban van leírva, amit a rendszerhez kap.)
A NILANCompact P egy hővisszanyerős szellőztető készülék330 m3/h légszállítási kapacitással 100 Pa külső
nyomásesés mellett.A készülék az elszívott levegő hőjét felhasználva elsődleges prioritásként hőszivattyú
segítségével a 180 literes melegvíz-tartályt melegíti, másodlagos prioritásként a befújt levegőt.
Az GEO3/6 hőszivattyú kültéri egysége egy talajhő/vizes hőszivattyú, amely olyan alacsony hőmérsékletű
fűtési rendszert igénylő otthonokhoz tervezték, amelyeknek az előremenő hőmérséklete maximálisan 45 °C,
például padlófűtéshez.
Mielőtt hozzálátna a geotermikus szondák, kollektorkialakításához, fontos, hogy minden engedélyt és
bizonylatot beszerezzen a megfelelő hatósági szervektől.
A rendszer G4-es szűrőkkel és páratartalom érzékelővel van felszerelve. Opcionális kiegészítők elérhetők, pl.
hygrosztát, pollenszűrő, stb.
Ez az útmutató tartalmazhat olyan funkciókat és kiegészítőket, amelyeket az Ön rendszere nem tartalmaz.
FONTOS: Amennyiben a készülék meghibásodik bármilyen módon a szükséges javítást csak arra
meghatalmazott személy végezheti.

Minden jog fenntartva!

3. oldal a 30-ből

Biztonsági előírás
Mindig kapcsolja le a hőszivattyút a hálózati áramról, ha olyan hiba merülne fel, amelyet
nem tud kijavítani a kezelő felületen keresztül.
Ha bármilyen hiba merülne fel hőszivattyú elektromos alkatrészeiben, kizárólag hivatalos
villanyszerelő végezheti el ezek javítását.
Kerülje a direkt érintkezést a hőszivattyú csővezetékeivel – rendkívül 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 illetve 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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Compact Pfelépítése
A villamos bekötés (beleértve a tápellátást, biztonsági kapcsolót, biztonsági megszakítót, stb.)
kizárólag megfelelő képesítéssel rendelkező villanyszerelő végezheti.
A készüléket a mellékelt villamos kapcsolási rajz szerint csatlakoztassa!
A Compact P készülék egy teljes gépészeti megoldás, amely szellőzteti az épületet és ezzelegészséges beltéri
klímát biztosít, valamint hőszivattyús technológiával elkészíti a használati meleg vizet.
Készülék elemei
A Compact P egy passzív kereszt-ellenáramú hőcserélőből és azután lévő megfordítható hűtőkörű
hőszivattyúból tevődik össze.
A készülék elszívja a meleg és párás levegőt a nedvességgel terhelt helyiségekből, mint például a
fürdőszobából, konyhából, háztartási helyiségből. A meleg elszívott levegő keresztül áramlik a keresztellenáramú hőcserélőn, ezzel felmelegítve a kintről beáramló friss levegőt,a felmelegedett friss levegő
ezután továbbhalad és beáramlik a helyiségekbe. Az az energia, amely nem hasznosul a passzív hőcsere
során,a készülék hőszivattyúja hasznosítja a meleg víz előállítása során. A meleg víz elkészítése után a
hőszivattyút a helyiségbe befújt levegő felmelegítésére használja a készülék amennyiben szükséges. Nyáron,
a hőszivattyú lehűti és pára mentesíti a kintről beérkező levegőt, eközben ingyen elkészíti a meleg vizet.

1. ábra: Rendszer felépítése

Minden jog fenntartva!
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Compact P elhelyezése
A készülék telepítése során a jövőbeli karbantartást és szervizelést is figyelembe kell venni.
A minimális szükséges szabad távolság a készülék előtt 600 mm a készülék előlapjától számítva.
Ha a készüléket hevederekkel emelik, fontos, hogy a hevederek a merőlegeshez képest maximum 45
fokos szöget zárhatnak be.

A különböző levegő csonkok meg vannak címkézve a telepítés megkönnyítéséhez. Kérjük, ellenőrizze a
feliratokat! A csonkok és a légcsatorna rendszer flexibilis csövekkel kapcsolódik össze (flexibilis légcsatorna
cső, hangszigetelt flexibilis cső, vagy egyéb flexibilis cső).

2. ábra: Légcsatorna csatlakozások

Minden jog fenntartva!

1. Ø 160
KIDOBOTT LEVEGŐ
Afkastluft
Fortluft
Discharge air
Air extrait

3.

Ø 160
BEFÚJT LEVEGŐ
Tilluft
Zuluft
Inlet air
Air pulsè

2. Ø 160
ELSZÍVOTT LEVEGŐ
Fraluft
Abluft
Exhaust air
Air repris

4.

Ø 160
FRISS LEVEGŐ
Udeluft
Aussenluft
Fresh air
Air frais

6. oldal a 30-ből

3. ábra: A Compact P vázlata

A készüléket vízszintesen kell elhelyezni, rezgésmentes felületen. Minimum 10 cm távolságot kell tartani a
faltól vagy egyéb berendezéstől. a kondenzvíz zavartalan kifolyása érdekében.
A készülék önmagában minimális, nem jelentős rezgést és zajt kelt. Minden esetre számba kell venni, hogy
bizonyos esetekben a rezgés átsugározhat az épület felé.
A hátsó négyszögletes takarólemez eltávolítható abban az esetben, ha a készüléket még közelebb szeretnék
tolni a falhoz – pl. a vízvezeték csövek eltakarása érdekében, stb..
Fontos, hogy a kondenzátum kivezetését a lefolyó csatornába bekössék. A rendszer rendelkezik szifonnal, a
kondenzvíz kivezetést fagyvédett módon és állandó lejtéssel kell bekötni a legközelebbi lefolyóba. A
biztonsági szelep túlfolyóját szintén a lefolyóba kell bekötni.
Ha a Compact P valamilyen burkolattal elkerítésre, eltakarásra kerül, akkor lehetővé kell tenni, hogy az
bármikor könnyen eltávolítható legyen, hogy a készülékhez hozzá lehessen férni.

Minden jog fenntartva!
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Hőmérséklet-érzékelő szenzorok
ismertetése:

T11

T12

T4

T1: Friss levegő
T2: Befújt levegő
T3: Elszívott levegő
T4: Kereszt-ellenáramú hőcserélőben
T5: Kondenzátornál
T6: Elpárologtatónál
T7: A befújt levegőt méri az esetleges
elektromos utófűtő után (a T2 T7-esre
vált gyári utófűtő csatlakoztatása és
beállítása esetén)
T8: Friss levegő (az előfűtő előtt)
T9: Hőcserélő felületén
T10: Elszívott levegő. A hőmérsékletét a
„SHOW DATA” menüpontban lehet
megnézni
T11: A melegvíz-tartály felső részében
T12: A melegvíz-tartály alsó részében
TPanel: CTS 700-es kezelőpanelben
T13: Talajoldal előremenő
T14: Talajoldal visszatérő
T16: Központi fűtés a kondenzátor előtt
T17: Központi fűtés előremenő
T18: Puffer tartály előremenő
T20: Külső hőmérséklet
T21: Kiegészítő meleg víz tartály felső
része
T22: Kiegészítő meleg víz tartály alsó
része
T23: Elpárologtató
M3: Kidobott levegő ventillátora
M4: Befújt levegő ventillátora

T2

4. ábra: Hőmérséklet-érzékelő szenzorok elhelyezkedése

Minden jog fenntartva!
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Kondenzátum kivezetés, szifon
A Compact P készülék DN 20 mm-es kondenzvíz elvezető csonkkal rendelkeznek. A készülék beépített
szifonnal rendelkezik.
A kondenzátum elvezetésének mindig fagymentesnek kell lennie. Mindenkor biztosítani kell a
méterenkénti minimum 1 cm-es lejtést a kondenzvíz zavartalan távozásához, míg az a legközelebbi
lefolyóba nem jut. A biztonsági szelep túlfolyóját szintén be kell kötni a lefolyóba.
Bizonyos helyzetekben szükséges lehet fűtőszálat szerelni a kondenzátum elvezetéséhez az
eljegesedés megelőzése érdekében. A készülék telepítését végző személy felelőssége gondoskodni a
kondenzátum fagymentességének biztosításáról.

Az elvezető csőben maximum 500 Pa (= 50 mm vízoszlop) nyomás lehet működés közben. Emiatt a szifon
bevezetése és kivezetés közötti magasság-különbségnek minimum 50 mm-nek kell lennie. A szifonban az
első hajlás utáni szakasznak legalább az előző kétszeresének kell lennie, hogy biztosított legyen a kondenzvíz
zavartalan kifolyása. (Lásd 3. ábra!)
A kondenzvizet elvezető csőszakasznak légzárónak kell lennie a készüléktől a szifonig, hogy biztosítsa a
folyadék akadálymentes távozását a készülékből. Ha a kondenzátum-elvezetés e szakasza nem légzáró, akkor
a gép működése közben a levegő kondenzátum csövén történő visszaáramlása ahhoz vezethet, hogy a
kondenzátum nem tud zavartalanul távozni a készülékből - a készülék „visszaszívhatja” és a víz a készülékben
marad.
A normál szifon képes kiszáradni és ez akadályozhatja a víz folyamatos kifolyását a kondenz gyűjtő tálcáról.
Ezért szükséges a golyós szifon alkalmazása.

2. ábra: Golyós szifon

Miután a szifon beszerelésre került, a következők szerint ellenőrizni kell a működését (a készüléknek
már csatlakoztatva kell lennie a légcsatornához és a készülékajtónak csukva kell lennie):
Töltse meg a kondenz-tálcát vízzel. Ez után csukott készülékajtó mellett indítsa el a ventilátorokat a
legmagasabb fokozaton. Hagyja pár percig működni a gépet. A teszt befejezésekor ellenőrizze, hogy
nincs víz a kondenz-tálcában.

Minden jog fenntartva!
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Vízbekötés
A melegvíz-tartály zománcozott, és védőanóddal van felszerelve.
Mindegyik vízbekötés 3/4”-os, az anód 5/4”-os. A vízcsövek mindegyike a tartály fenekén csatlakoztatható.
- A hideg víz csatlakozás oldalát biztonsági szeleppel, töltő/ürítő csappal és megfelelő méretű tágulási
tartállyal kell ellátni!
- A meleg víz oldalt forrázás védő szerelvénnyel kell ellátni!
Ha szükséges, cirkulációs melegvíz-kör is kialakítható. Ekkor egy visszacsapó szelepet kell csatlakoztatni a
tartály cirkulációs csonkjához miután a tartályba beszerelésre került a 80 cm hosszú cirkulációs cső
(opcionális kiegészítő). Lásd a 6. ábrát a következő oldalon!
Ha nincs szükség a használati meleg víz keringetésére, akkor a csatlakozót érintetlenül kell hagyni.
Cirkulációs használati meleg víz kör esetében hőveszteség léphet fel a csőrendszer mentén. Ezért a
hőszivattyú teljesítményének egy része emiatt elveszik. A jelentős hőveszteség megakadályozása miatt a
cirkulációs melegvíz-hálózat csöveit legalább 30 mm-es ásványgyapot, vagy más csőszigetelő anyaggal kell
ellátni.
A tartály víz oldali bekötéséhez szükséges ám nem a Nilan szállítja: biztonsági szelep, tágulási tartály, elzáró
szelepek.

5. ábra: Védőanód helye

Minden jog fenntartva!
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6. ábra: Vízcsatlakozások

1. CIRKULÁCIÓS VEZETÉK CSATLAKOZÁSA – 3/4”
Anschluss für zirkulationrohr ¾”
Circulation pipe connection ¾”
2. KIEGÉSZÍTŐ CSŐKÍGYÓ BEMENETE – 3/4”
Vorlauf Sol ¾”
Inlet supplementary coil ¾”
3. MELEG VÍZ CSONK – 3/4”
Warm Wasser ¾”
Hot water connection ¾”
4. HIDEG VÍZ CSONK – 3/4”
Kalt wasser ¾”
Cold water connection ¾”
5. KIEGÉSZÍTŐ CSŐKÍGYÓ KIMENET (VISSZATÉRŐ CSONK) – 3/4”
Rücklauf Sol ¾”
Return supplementary coil ¾”

Kiegészítő csőkígyó csak a Compact P Sol és a Compact P Cool Sol típusoknál található.

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

A készülék gyárilag egy 3 méteres teszt kábellel van szerelve a CTS 700 kezelőpanelhez. A panel vezetékét a
készülék belsejében található CTS 700 vezérlő rendszerhez kell csatlakoztatni CAT5e patch UTP csavart
érpáros vezetékkel (max. hossza 20 méter lehet).
A CTS 700-as kezelő panelt száraz és fagymentes helyre kell elhelyezni (lehetőleg a szellőztetett helyiségek
valamelyikébe). A beépített érzékelő a szellőztetés megállításával megvédi az épületet a további lehűléstől az
elsődleges fűtőegység meghibásodása esetén, ha a kezelő panel érzékelője a beállított kritikus minimum
érték alatti hőmérsékletet érzékel. (10°C a gyári beállítás, 1°C és 20°C között lehet állítani).

7. ábra: CTS 700 kezelő panel

Amennyiben vizes utófűtő-regiszter van csatlakoztatva a készülékhez, a villamos kapcsolási rajz szerint kell
csatlakoztatni a motoros szabályzó szelepet.

Minden jog fenntartva!
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Tanácsok légcsatorna kiépítéséhez
Javasoljuk a légcsatorna-rendszer kiépítésénél a gumitömítéses csatlakozással rendelkező légtechnikai
csövek alkalmazását. A légtechnika rendszer és a készülék között javasolt megfelelő méretű és számú
hangcsillapító idomot beépíteni gép és súrlódási zaj lakásba való bejutásának megelőzése céljából. Ha merev
csővel van tervezve a csatlakozás a készülékre akkor rezgésmentesítő idom beépítése megkövetelt, amely
megakadályozza a készülék keltetette apró rezgések továbbjutását a légcsatorna rendszerbe. Valamint
megfelelő méretű hangcsillapító idomokat kell beépíteni a légtechnikai rendszer különböző pontjaira.
A csöveket a vasfűrésszel vagy gérvágó segítségével javasolt méretre vágni az adott rendszerhez készült
munkarajzok/tervrajzok alapján. A csőhálózat általában vagy gerincvezetékes és leágazásos, vagy
osztós/gyűjtős megoldással készül. A csöveket célszerű helyenként gumis betéttel rendelkező bilincsekkel
kell rögzíteni. Kérjük, figyeljenek, hogy a csövek szerelés közben ne sérüljenek meg!
A különböző levegő csonkok meg vannak címkézve a telepítés megkönnyítéséhez. Kérjük, ellenőrizze a
feliratokat!
Minden olyan csőhálózatot szigeteléssel kell ellátni, amely szigeteletlen és fűtetlen térben halad. Gyakori
eset a hagyományos födémszigetelés alkalmazása. Ilyen esetben javasolt a csövek kb. 10 cm-es
ásványgyapottal, vagy fújt szigeteléssel történő szigetelése a hőveszteség megakadályozása végett. Ha a
csővezetékek fűtetlen térben szigeteletlenül vannak elhelyezve, párakicsapódási problémák léphetnek föl.
Például ha a készülék hosszabb ideig ki van kapcsolva, a csövek áthűlnek. Ekkor a szellőztetés újbóli
indításakor a szobából elszívott meleg, párás levegő találkozik a csövek hideg falával, és a csőfalon
kicsapódhat a pára, és ez az összegyűlt folyadék problémát okozhat. A hőszivattyús készülékeknél a kidobott
és a befújt levegő teljes csővezetékét ajánlott legalább 13 mm-es zárt cellás hőszigeteléssel ellátni a
kondenzáció elkerülése érdekében!

Padlás szigetelőanyaga

Légcsatorna

Granulátum

8. ábra: Légcsatorna szigetelése

A „kidobó” légcsatorna az elszívott elhasznált levegőt a falon vagy a tetőn keresztül a szabadba vezeti.
Fontos, hogy a tetőátvezetési idomnak legalább akkora átmérőjűnek kell lennie, amekkora cső vezet odáig.
Amennyiben ez szűkebb, mint maga a cső, akkor felesleges nyomásesés lép fel, ami alacsonyabb szellőzési
teljesítményhez vezethet. (Javasolt a kidobásnál inkább az odáig vezető csőnél bővebb kidobó idomot
alkalmazni.)
A helyiségekben az elszívó és befúvó szelepek (anemosztátok) esetében a lyukat a szelep szerelőkeretéhez
alakítva kell kivágni/elkészíteni. A szerelőkeretet csavarokkal javasolt rögzíteni, mielőtt a szelepet
belehelyeznénk. A szelepek elhelyezését a méretük, az épületszerkezet tulajdonságai és a helyiség használata
határozza meg. Például: nem javasoljuk befújó szelep elhelyezését közvetlenül pontban az ülőmunkát végző
személyek fölé, mert bizonyos esetben az érzékenyebbek a befújt levegőt huzatnak érzékelhetik.

Minden jog fenntartva!

13. oldal a 30-ből

Kiegészítő fűtőpatron a HMV készítésben
A használati melegvíz-tartály fel van szerelve egy 1,5 kW-os kiegészítő villamos fűtőpatronnal. Ez a fűtőelem
aktiválható és kikapcsolható a CTS 700-as vezérlésben. “Beállítások → Compac → HMV beállítások menü
alatt.
Azt a hőmérsékletet (T11), aminél a villamos fűtőegység működésbe lép ugyan ez a menü alatt lehet
beállítani. Lásd a készülék CTS 700 „Kezelési útmutató” c. dokumentumában!

Minden jog fenntartva!

14. oldal a 30-ből

Hibakeresés
Ha az üzemelés során problémák lépnek fel, kérjük, hogy nézze át a következőket, mielőtt a szervizközpontot
hívja.
Ellenőrizze, hogy a hibajelző LED a CTS 700-as vezérlés kezelő paneljén villog-e! Ha igen, akkor ellenőrizze a
hiba okát (ALARM menü). Sok esetben lokális figyelmeztetésről van szó, amit nem alkatrészhiba okoz, és a
felhasználó gyorsan tud orvosolni a rendszerben.
Ha szükséges, vegye fel a kapcsolatot a helyi szervizközponttal.
A hibajelzések részleteiről és a hibák visszaállításáról/jelzések törléséről a készülékhez mellékelt CTS 700-as
vezérlés „Használati utasítás” dokumentumában tájékozódhat.

-

A Compact P üzemel, de csökkentett teljesítménnyel
Ellenőrizze, hogy elegendő levegő áll a Compact P rendelkezésére. Ellenőrizze, hogy a
szűrőkben nem halmozódott-e fel túl sok szennyeződés. Ellenőrizze, hogy a szelepek
rendesen nyitva vannak-e. Az esetek 98%-ában a hibát az eltömődött szűrők okozzák.
Ha szükséges, emelje meg a ventillátorfokozatot. Ha van csappantyú telepítve a
légcsatornába, akkor a gép állása esetén +6 °C alatt minden csappantyút be kell zárni, ami a
kinti friss levegő vezetékében van.

-

A Compact P üzemel, de nincs meleg víz
Ellenőrizze, hogy a tartályban lévő meleg víz nem lett-e elhasználva. Ha cirkulációs melegvízrendszerrel rendelkezik, de a cirkulációs csőhálózat nincs leszigetelve, akkor érezhető a
hőveszteség léphet fel, ami a Compact P működését is befolyásolja.
Ellenőrizze, hogy az elvárt melegvíz-hőmérséklet (T12) helyesen van-e beállítva a CTS
szabályzásban. Általában 45 °C és 55 °C közé kell beállítani a használati meleg víz elvárt
hőmérsékletét. A CTS 700-as kezelőpanel használati utasításában megtalálható, hogyan lehet
ellenőrizni és beállítani a használati meleg víz hőmérsékletét.

-

A Compact P nem üzemel
Ellenőrizze, hogy a villamos biztosíték nincs-e kioldva. Ellenőrizze, hogy a meleg víz biztonsági
termosztátja nem kapcsolt-e le. Amennyiben a biztonsági termosztát kapcsolt le, akkor
nyomja meg a gombot és a biztonsági termosztát visszakapcsol, ha a víz hőmérséklete 10-15
°C-ot esett. Ha a termosztát ismét lekapcsol, vegye fel a kapcsolatot a helyi szervizközponttal.

Minden jog fenntartva!

15. oldal a 30-ből

Karbantartás
Legalább 3 havonta:
A szűrőket szükség esetén tisztítani illetve cserélni kell. Általában a szűrőket 3 havonta szükséges cserélni. A
CTS 700 vezérlőben található szűrőfigyelő program időközönként jelzi a felhasználónak a szűrőcsere
szükségét. A kevésbé szennyeződött szűrőket esetleg porszívóval vagy kirázással is lehet tisztítani (pollen és
aktív szenes szűrőket nem!)

9. ábra: Szűrők cseréje

Szűrőcsere lépései:
1. Csavarja ki a csavarokat
2. Távolítsa el a szűrőtartó fedelét
3. Húzza ki a két keretes szűrőt a takarításhoz vagy cseréhez

Évente egyszer:
- A melegvíz-tartályban lévő anódot ellenőrizni kell, hogy meggyőződjünk annak épségéről.
o A sárga/zöld vezetéket el kell távolítani az anódról - ez “ALARM 70”-es hibakódot
eredményez (VILLOG A LED A KIJELZŐN). Ez után vegye ki az anódot és ellenőrizze.
o Visszarakáskor a sárga/zöld vezetéket helyezze vissza az anódra - az “ALARM 70”
hibakód eltűnik (a kijelző ezután nem villog).
o A melegvíz-tartály korrodálódhat, ha az anódot nem cseréli szükség szerint.
- A légtechnika beszívó oldalát át kell vizsgálni és a szennyeződéseket el kell távolítani.
- Az elpárologtatót át kell vizsgálni és meg kell tisztítani.
- Ellenőrizze, hogy a kondenzátumnak szabad elfolyása van a szifonon és az elvezető csövön
keresztül egészen a lefolyóig.
- A melegvíz-tartály biztonsági szelepének működését ellenőrizni kell.
- Javasolt a szakszerviz karbantartási szolgáltatásának igénybevétele!

Minden jog fenntartva!

16. oldal a 30-ből

Opcionális
kiegészítő

10. ábra: Biztonsági szerelvénycsoport

Minden jog fenntartva!

17. oldal a 30-ből

Energiatakarékosság
-

A melegvíz-tartályban lévő kiegészítő fűtő egységet kapcsolja ki a CTS 700-as kezelőben és csak akkor
használja, ha nagyon nagy mennyiségű meleg vízre van szükség!

-

A ventillátorok sebességét ne emelje a szükségesnél magasabbra!

-

Lehetőleg kerülje el a meleg víz cirkuláltatását!

-

Ossza szét a fürdési időt - a Compact P-nek 6-7 órára van szüksége a 180 liternyi víz teljes felfűtéséhez.

-

Előírás szerint szigetelje a légcsatornákat!

-

Ne hűtsön téli időszakban!

Minden jog fenntartva!

18. oldal a 30-ből

GEO 3 és GEO 6 felépítése
A villamos bekötés/tápellátás (beleértve a biztonsági kapcsolót) kizárólag megfelelő képesítéssel
rendelkező villanyszerelő végezheti!
A készüléket a mellékelt villamos kapcsolási rajz szerint csatlakoztassa!

11. ábra: 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!

19. oldal a 30-ből

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

12. ábraA hőszivattyú csatlakozásai

Minden jog fenntartva!

20. oldal a 30-ből

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 Központi fűtés előremenő csatlakozása - (3/4”)
2 Központi fűtés visszatérő csatlakozása - (3/4”)
3 Talajkör előremenő csatlakozása - (1”)
4 Talajkör visszatérő csatlakozása - (1”)
5 Biztonsági szelep - Talajkör
6 Nyomásmérő – Talajkör

Minden jog fenntartva!

21. oldal a 30-ből

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 elteltévelés 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 vagypropilénglikol.
A hőszivattyú rendelkezik egy alacsony nyomású kapcsolóval, amely biztosítsa, hogy a hővezető közeg
semmilyen körülmények között ne fagyhasson meg, ésígy 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 szivattyúelőtti 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 elteltévelés 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!

22. oldal a 30-ből

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,ésmossa 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!

23. oldal a 30-ből

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 emelkedika 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 GEO 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 hőszivattyú vezérlése újraindítási és minimális idővel rendelkezik (lásd a GEO menü), 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 nyomáskapcsolóleállítja a rendszert éshibajelzést küld a vezérlőegységbe, ha szivárgás áll
fenn a rendszerben.

A kondenzátorés 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).
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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 valamintmegnövelve 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 haaz előremenő fűtővíz hőmérsékletea 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 hőszivattyúkiegészítő fűtőeleme gyárilag
kikacsolt állapotban van.
A kiegészítő fűtőelemtartalékként 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 állandóan jelen van egy természetes áramlás, amely figyelembe
vételével üzemmel a szivattyú vezérlése. (T9 jelbemenet)
A túláram szelep pl. a Danfoss ADVO csak állandó fordulatszámú vezérléssel működik.
Győződjön meg arról, hogy a készülék vezérlőegységében a hőszivattyú ON/OFF (BE/KI) szerinti kapcsolásra
van beállítva.
Ha a vezérlőegységben nincs kiválasztvaa külső jelbemenetakkor a CTS700 vezérlőegység működteti a
hőszivattyút.
A központi fűtéstermosztátnak nem szabad közvetlen indítani illetve leállítani a keringető szivattyúját!
Az alábbi példák a Grundfos Alpha szivattyú grafikonjai alapján történő különféle szivattyú vezérlések.
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Állandó sebesség: 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 nyomásszabályzómegkerülő
szelep.

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

Állandó nyomás: Állandó keringetésnél ajánlott használni. Nem működik mint nyomásszabályzómegkerülő
szelep. A keringetés a tervezet térfogatáram 20%-ra van állítva.
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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 (áramtalanítás esetén nem üzemel!).
Bármelyik hiányzó illetve hibás érzékelővagy készülékalkatrésztermészetesen 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 akisegítő 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 váltekkor ameleg víz
előállítását a kompresszor végzi a kondenzátoron keresztüla 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 üzemmódnála 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 fűtésétés 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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Eseménynapló
Az eseménynaplóban az útibbi időben jelentkezett hibákat és riasztásokat tekintheti meg. Menü elérési
útvonala: Információk → Eseménynapló
Aktív hibajelzés esetén a kijelző bal felső részén egy kis ikon segítségével tájékoztatja a készülék a
felhasználót a fennálló hibáról illetve riasztásról.
Az esemény naplóban a riasztás típusa, időpontja, leírása is megjelenik.
A hibaüzenetek/riasztások jóváhagyásához, keresse meg és válasza ki a hibaüzenetet az Eseménynaplóban.Itt
a “Jóváhagyás” gomb segítségével nyugtázhatja az adott riasztást.
“Az események jóvágyása”gomb segítségével egyszerre nyugtázhatja az összes hibaüzenete és riasztást.
Az aktív hibaüzeneteket nem lehet kitörölni mindaddig, míg a rendszer nem regisztrálta a hiba megszűnését.
Három típusú esemény különböztetünk meg:
INFORMÁCIÓ :Általános információ a felhasználó számára, amelynek nincs kihatással a
készülék üzeméhez.
FIGYELMEZTETÉS
:
Figyelmeztetések, amelyekkel mellett még tovább üzemel a készülék, de
viszont kisebb zavarok jelentkezhetnek a működés során
HIBA

:

Kritikus hibajelzések amely 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 adki
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 adki

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.
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Telepítés

GEO

1. 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
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GEO 3 villamos csatlakozása
A hőszivattyú elektromos bekötését kizárólag megfelelően szakképzet villamos mérnök végezheti.
2x400V, 2L+N+PE, 13 A, 50 Hz
alapeset
Tápkábel mérete: 4x min. 1,5mm², HO5W-F
3x230V, 3L+PE, 13 A, 50 Hz
lehetőség
Tápkábel mérete: 4x min. 1,5mm², HO5W-F
1x230V, L+N+PE, 20 A, 50 Hz
lehetőség
Tápkábel mérete: 3x min. 2,5mm², HO5W-F
A csatlakozó kábelre vonatkozó előírások országonként, helyenként, szolgáltatónkként eltérhet.
A csatlakoztatást végző szakembernek a megfelelő előírások figyelembe vételével kötheti be a villamos
hálózatba. Standard csatlakozási méretek: 4x min. 1,5 mm2 a 2x400 V, 2L+N+PE

Ez a kapcsolási rajz szerint csatlakoztassa a készüléket a villamos hálózatra!
A központi fűtés külső hőmérséklet alapú kompenzációja a T20-as érzékelő által mért érték alapján
történik. A T20 érzékelő vezetéke szükség esetén meghosszabbítható, vezeték mérete: 2x075, mm 2
Északi falra helyezhető a pontos mérés érdekében!
A külső kompenzációt a készülék vezérlő egysége végzi.

GEO 6 villamos csatlakozása
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 csatlakoztassa a
készüléket a villamos hálózatra!

Felületfűtési kör
FONTOS: Legalább egy biztonsági szelepet, legalább egy állandó fordulatszámú keringető szivattyút és egy
termosztátotkell beépítenia megfelelő áramlás és hőmérséklet fenntartása érdekében.
Lehetőség van arra, hogy egykülső jel által vezéreljük ahőszivattyúműködését(kapcsolási rajzon fel van
tüntetve) például: a padlófűtés szabályzó termosztát eredő vezérlésre.
Ne feledje csatlakoztatni a ”T9” jelbemenetre a helyiség termosztátott.
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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 fontos, az hogya helyi hatóságoktól be kell szerezni a megfelelő engedélyeket még az
kiépítés előtt.

8. ábra: Példa a talajkollektor csöveinek fektetésére

9. ábra: Példa a talajkollektor csöveinek fektetésére belső gyűjtővel
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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 folyadék megvásárolható korrózió gátlószerrel keverten illetve különkülön 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 csőrendszerealacsony nyomáskapcsolóval van felszerelveamely 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.
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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!

36. oldal a 30-ből

Központi fűtési kör

Ellenőrizve
Igen/Nem

Emlékeztető

Dátum

A központi fűtés csővezeték megfelelően tömített?
A központ fűtéskör légtelenítve lett a töltés során
A fűtőkör nyomásszintje, (bar)

N/A

bar

Tervezet térfogatáram a központi fűtés csővezetékében

N/A

m3/h

Valós térfogatáram a központi fűtés csővezetékében

N/A

m3/h

Korrigált térfogatáram a központi fűtés csővezetékében

N/A

m3/h

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!

37. oldal a 30-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)
Kiválasztott görbe száma
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 aktiválva van-e?
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 lett bekötve.

Minden jog fenntartva!

38. oldal a 30-ből

GEO 3
3 kW -os teljesítménnyel (EN14511, 0/35°C szerint)

Elpárologtató
(talajköri oldal)

Kondenzátor
(központi fűtési kör)

Megközelítőleges térfogatáram

0.73 m /h (0.20 l/s)

3

0.52 m3/h (0.14 l/s)

Megközelítőleges nyomásesés

10 kPa

5 kPa

Megközelítőleges hőfok változás

3°C

5°C

A keringetés a tervezet térfogatáram 20%-ra állítva.

N/A

≥0.10 m3/h (0.03 l/s)

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

a hőcserélőben

Kiegészítő elemek
Compact P
Szűrő
Típus
Porszűrő G4 (1 szett = 2 db szűrő)
Pollenszűrő F7 (1 szett = 1 db)

Minden jog fenntartva!

39. oldal a 30-ből

