
Telepítési- és karbantartási kézikönyv

Levegő-víz hőszivattyúk

E-HP AW 42 Plus
E-HP AW 42 Cool Plus

 E-HP AW 44 Ace

E-HP AW 44 Cool Ace

E-HP AW 84 Plus
E-HP AW 84 Cool Plus 

E-HP AW 88 Ace

E-HP AW 88 Cool Ace
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3.3.2  Légoldali és vízköri csatlakozások

B
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A Előremenő víz csatlakozás B Visszatérő víz csatlakozás

B

A

Levegő kifúvás Levegő beszívás

3.4  E-HP AW hőszivattyú működési elve

Az E-HP AW hőszivattyú energiát von el a környezeti levegőből, és azt a 

átadja a vízkörnek. A felmelegített víz elláthat fűtési és használati

melegvízkészítő rendszert is.

TA külső levegő energiáját egy speciális túlhűtött hűtőközeggel vonjuk 

el, mely felmelegszik és elpárolog még elég alacsony környezeti 

hőmérséklet esetén is. A kompresszor a körben sűrítéssel jelentősen 

megemeli a hűtőközeg nyomását és hőmérsékletét. A lemezes 

hőcserélőben (kondenzátorban) pedig a hűtőgáz lehűl, lekondenzál 

folyadékká, miközben a hőtartalma a vízkör illetve puffertartály felé 

átadódik. Az expanziós szelepen lecsökkenti a nyomását és a 

hőmérsékletét a közegnek, mely így újra a ventilátoros elpárologtatóba 

jutva képes felvenni a környezeti energiát.



A nagyobb berendezések (E-HP AW 84 and 88) 2 teljesítmény 
fokozatban működnek. A második kompresszor megnövekedett 
teljesítmény igény esetén lép üzembe. Általános működés során a 
kompresszoros váltott üzemben működnek. A vezér kompresszor 
24-óránként cserélődik.

• Ha egy kompresszor üzemel, a ventilátorok I.-es fokozatban 
működnek 

• Ha két kompresszor üzemel, a ventilátorok II.-es fokozatban 
működnek

3.5  Hűtési funkcióval rendelkező berendezés működési

Az E-HP AW 'Cool' verziója felépítésileg hűtési üzemre is alkalmas. A

hűtési funkció igény szerint váltható a berendezésen belül. Amennyiben 

a gépészeti rendszer alkalmas hűtésre, az épület belső levegőjétől 

illetve szerkezetéből elvont hőt leadhatjuk a hűtőgépünkkel a külső 

környezetnek. Ezáltal nyári hűtést valósíthatunk meg.



űszaki adatok

4.1  Általános műszaki adatok
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és: ási és típusától függően 
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ízoldali kapcsolások

övetkező kapcsolási példa egy csak fűtő E-HP hőszivattyú és egy 

kazán együttműködésére az egy lehetséges megoldást. További 

lehetőségek egyeztesse a forgalmazóval.
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őszivattyú szállítása

és a hűtőközeg állapotának megfelelő 

megőrzéséhez függőlegesen szálltsa a berendezést

öntse meg a berendezést! öntse 

meg, de csak rövid időre, szállítás közben

ázkódásnak a készüléket á-

sodást okozhat a belső rögzítéseken, felfüggesztésen, pl. a 

kompresszor lábazaton.

ő teherbírású és kivitelő szállítóeszközt alkalmazzon. 

ó adatokat a éretek és tömeg zza 

a

ózkodjon a függő teher alatt!

Mindig olyan emelőkábeleket használjon, amelyek 

alkalmasak a készülék súlyának hordozására.

Raklappal együtt s állítsa targoncával a csomagolt készüléket a helyére.

őkészületek a mozgatáshoz

állító eszköz

Használjon olyan hosszú villájú targoncát, amely túlnyúlik a gép súly-

pontján.

űvelet

, hogy a hőszivattyú melyik oldalán van az 
emelési oldal jelzés.

ezesse a targoncát az egység alá ezen az oldalon

Biztosítsa a hőszivattyút a leesés ellen.

Óvatosan emelje fel és mozgassa a készüléket.

Óvatosan helyezze a készüléket a kívánt helyre

őszivattyú szállítása



ás

örténő és.

őkészületek a mozgatáshoz

állító eszköz

aru keresztirányú támasztékkal

űvelet

Rögzítse az emelőhevedert a készülék alapkeretéhez.

Ügyeljen a készülék súlypontjára. A rögzítés pontos helyét lásd az 
alábbi ábrákon.

Óvatosan emelje fel és mozgassa a készüléket.

Óvatosan helyezze a készüléket a kívánt helyre.

csatlakoztatás

csatlakoztatás

őszivattyú szállítása



ítés

ítés előkészítése

ín álasztása

észülék helyének tervezésekor vegye figyelembe az alábbi szem-

pontokat:

A felületnek meg kell felelnie a következő követelményeknek

A felületnek síknak kell lennie

A konstrukciónak meg kell felelnie a készülék súlyának

Vegye figyelembe az eszköz méretét és súlyát. Lásd

éretek és tömeg

Ügyeljen arra, hogy elegendő szabad hely legyen a hőszivattyú és a 
falak vagy kerítések között, a szabad levegő áramlásához és a karban-
tartás elvégzéséhez. ásd ítési méretek
A készüléket úgy kell elhelyezni, hogy a ventilátor légáramát ne 
befolyásolhassa éljárás. Ez elősegíti az elpárologtató hőcserélő
megfelelő leolvasztását

Ha az eszköz önmagában áll, szélnek kitett helyen, akkor a pozi-
ciónálást az uralkodó szélirányt figyelembe véve kell elvégezni.

Az eszköz helyének kiválasztásakor vegye figyelembe a zajkibocsátást

ő kondenzvíz elvezetéséről. ásd a

átum elvezetés csatlakoztatása

ín előkészítése

őkészítő műveletek
ételek

A telepítési helyén a következő elektromos csatlakozások és 

űtőköri vezetékek kell rendelkezésre álljanak

ása

égbeszívás 

ása

érlés csatlakozása

és

A kábel szükséges keresztmetszete a készülék 

energiafelvételétől függ.

őremenő vízcsat-

lakozás ülső menet

ítés

Visszatérő vízcsat-

lakozás ülső menet



űvelet

Hozzon létre egy árkot vagy telepítsen egy kábeltálcát a szük-

séges kábelek és csövek vezetéséhez az épületből az eszközig.

Ha legalább 80 cm mély árkot készítenek, a csövek további

védőszigetelésére nincs szükség. A 3. lépést kihagyhatja.

Vezesse a kábeleket és a csöveket védőcsőben. Használjon rugal-

mas csöveket, hogy elkerülje az átadott rezgések hangok hatását

Szigetelje a fűtőcsöveket a hőveszteség elkerülése érdekében

Hűtési funcióval rendelkező hőszivattyú esetén feltétlenül 

használjon párazáró (pl. kaucsuk alapú) szigetelést

Ha szükséges, készítsen külön nyomvonalú kondenzvíz-elvezetést. 

Ne vezesse közösen a többi kábellel és csővel ásd a á-
tum elvezetés csatalkoztatása

és

ültérben használjon UV- és madárálló szigetelést a 

szabadon haladó vezetékeken

átámasztás, talapzat készítés

Készítsen alapot vagy tartókeretet az eszköz alá. Az alapnak vagy a 

keretnek meg kell felelnie a következő követelményeknek

ögzítési pontok, lyukak szükségesek a készülék lábai számára

Az alap felülete egyenletes kell legyen

Az alap felső szélének legalább egy síkban kell lennie a föld 

felületével és magasabbnak kell lennie a várható hómagasságnál

Az alap stabilitását a helyi viszonyoknak, valamint a maximális 

terhelhetőségnek megfelelően kell kiválasztani

ásd a éretek és tömeg ükséges tervezés 

égzéséhez

ásd a ín kiválasztása ó ítéshez

ályzó egység telepítése

A vezérlő mellékelve van a készülékhez. Az egységet egy 10 méter 

hosszú kábellel előre bekötik a panelre. Telepítse a vezérlőt az épületen 

belül, kezelőszemélyzet által hozzáférhető helyen.

Lásd

ő parméterekhez nézze meg a szabályzó leírását

ítés



épészeti telepítés

őszivattyú telepítése

észüléket az alapra vagy keretre ásd a őszivattyú

       szállítása ási instrukciókhoz

Csavarokkal és anyákkal rögzítse a készüléket az alapra vagy a

        keretre

ások

őremenő és visszatérő vezeték csatlakoztatása

A vízkör csatlakoztatása előtt öblítse át a készüléket

Szereljen be gömbcsapokat az A és B csőcsatlakozásokra, 

hogy megkönnyítsék az eszköz leválasztását szervizeléskor

őremenő vezetéket az A. pontra.

visszatérő vezetéket az A. pontra.

Megjegyzés

Szükséges, hogy az előremenő és a visszatérő vízhőmérsék-

let különbsége 5 - 7 K között legyen a gyártó  által megadott 

műszaki adatok teljesüléséhez és a zavartalan működéshez. 

Ehhez megfelelően nagy térfogatáramra, nagy 

csőkeresztmetszetekre és megfelelően méretezett 

teljesítményű szivattyúra van szükség.

övek szigetelése

Megjegyzés

A szabadban történő szigeteléshez használjon 
UV és madárálló szigetelőanyagokat
Használjon párazáró szigetelőanyagokat hűtés funkciójú
készülékekhez
Szereljen be egy áramlásőrt a csővezetékbe, hogy a 
hőszivattyú csak megfelelő vízáramlás esetén működ-
hessen
Alkalmazzon vízoldalon négyutas irányváltószelepet, 
amikor a hőszivattyút hűtésre használják, és alacsony 
hűtési előremenő hőmérsékletre van szükség. Így a 
hűtőközeg-víz hőcserélőn mindig ellentétes irányú az 
áramlás, növekszik az üzem hatékonysága

A

B

A

ítés



átum elvezetés csatlakoztatása

A telepítés során biztosítani kell a téli üzem közben folyamatosan

keletkező kondenzátum elvezetését a készülék belsejéből a külső térbe

A hőszivattyú telepítési helyétől függően a kondenzvíz távolabbi 

elvezetésére lehet szükség. A gyári vízkivezetések helyi használata nem 

megfelelő, ha a viz közlekedő útra, vagy lefolyás nélküli burkolatra kerül, 

mivel fagy esetén ez csúszás veszélyt és szerkezeti károkat okozhat. 

Ebben az esetben éptsen ki egy külön, fagymentes elvezetést.

Csatlakozzon a berendezés alján lévő kondenzátum-elvezetéshez

én

én

ék csatlakoztatható akár az esővízhálózatba is, mivel

      nem minősül szennyvíznek

Alkalmazzon kiegészítő fűtést a vízelvezetés megfagyása ellen.

Megjegyzés

A szabadban történő szigeteléshez használjon UV és madárálló 

szigetelőanyagokat.

A

B

ítés



ékek csatlakoztatása

őzetes követelmények
élyi követelmények

ekötéshez szükséges elektromos vezetékhálózatot csak az 

arra kiképzett elektromos szakember végezheti

űveletek

Telepítsen egy helyi leválasztó kapcsolót a készülék elé, a 

vonatkozó szabványok, a helyi előírások és a NEN 3140 és NEN 

1010 előírások szerint

 fő elektromos kábeleket a készülék alján lévő lyukakon keresztül 

(A) vezesse át

elektromos kábeleket ásd az

ások

Ügyeljen az óramutató járásával megegyező irányú fázissorrend 
alkalmazására 3 fázisú betápvezetékek csatlakozásakor. Rossz 
fázissorrend esetén a berendezés nem tud elindulni és károsod-
hat

Győződjön meg arról, hogy a fázisok sorrendje a következő: L1, 
L2, L3

A kompresszor termikus túlterhelés védelemmel rendelkezik. A 
készülék védő biztosítékát, motorvédő kapcsolóját, valamint a 
hálózati leválasztó kapcsolót a telepítőnek kell kiépítenie

Az érzékelő vezetékének meghosszabbítása esetén 
legalább 0,75 mm² kábelkeresztmetszetet kell használni

Ne vezesse együtt az érzékelő kábelét az erősáramú
vezetékekkel

Csatlakoztassa a vezérlő elektromos kábelét az eszközhöz

Használjon egy - vagy akár több különálló külső leválasztó 
kapcsolót a berendezés és a kapcsolószekrény között, hogy az 
eszközt biztonsággal leválaszthassa a hálózatról

Csatlakoztassa a kondenzvíz-elvezetés fűtőkábel vezetékeit, 
ha van ilyen

édőföldelt éket használjon

és

A szabadban történő szigeteléshez használjon UV és 
madárálló szigetelőanyagokat

Üzembehelyezés

öltése

és

A vízkörben megfelelő áramlás szükséges az üzemszerű 

működéshez. Az elégtelen áramlás a hűtőkörben magas 

nyomáshoz, meghibásodásához vezethet. Ebben az esetben a

magasnyomású védelem leállítja a berendezést. A vezérlőn 

történt hibás beállítások is okozhatnak hasonló jeleséget.

A hibákat legtöbbször a csatlakoztatott rendszer rendellenességei 

okozzák, nagyon ritka esetben maga a készülék. A megfelelő védelmek 

életbe lépése, működés leállítás és a hibák kijelzése a rendszer és a 

berendezés védelmét szolgálja, és általában nem készülékhibára utal.

A

ítés



űveletek

Szereljen be egy szerelvényt a fűtőkör töltéséhez és öblítéséhez

A szerelvénynek 2 elzárószeleppel, töltő- és leürítőcsappal
kell rendelkeznie

Töltse fel a használati melegvíztartályt

Töltse fel a fűtő-hűtő vízkört

öltés alatt a tárolókat, vezetékeket, amennyire 
lehet

Ismételje meg többször a fűtőkör feltöltés folyamatát, különösen,
ha elsőként használ hálózati friss vizet hozzá

Zárja le a tartályok töltő, ürítő csonkját

ízr égtelenítése

 gömbcsapokat a légtelenítéshez

Állítsa be a tágulási tartály szükséges előnyomását
étre a szükséges rendszernyomást az összes levegő 

távozásakor

Zárja a gömbcsapokat

ételten nyissa ki a gömcsapokat az újabb légtelenítéshez

Zárja a gömbcsapokat
álatra kész

Üzembehelyezés előtti ellenőrzések

A készülék üzembe helyezése előtt ellenőrizze, hogy a következő összes 
lépést elvégezték-e

• A fűtési kör ki van öblítve, fel van töltve és ki van légtelenítve.
• A fűtőkör összes elzáró csapja és szelepe nyitva van.
• A kondenzvíz elvezetés ki van építve.
• A légbeszívó ventilátor a nyíl irányába forog.
• A levegő bemeneti és kimeneti útja nincs akadályozva.
• A szabályozó paraméterei megfelelően vannak beállítva az eszközhöz.
• Minden elektromos csatlakozókábel csatlakoztatva van, szigetelt és

védett.
• Az összes csavar meg van húzva.
• A fűtési rendszer védett a fagyás ellen.
• A főkapcsoló BE állásba van állítva.
• A földvezeték és a szigetelési ellenállások a NEN 3140 és NEN 1010 

szabványok szerint megfelelőek, melyeket dőközönként a kar-
bantartások során a helyszínen ellenőrizni kell. A NEN 3140 és NEN 
1010 előírásoknak betartása szükséges az üzemszünetet, javítást 
követő újbóli üzembe helyezésnél is.

ítés


