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A GAHP-A készülék termodinamikus víz-ammónia körrel (NH3 – H2O) és a füstgáz kondenzációján 
alapuló h visszanyer  berendezéssel felszerelt nagyteljesítmény  abszorpciós leveg -víz 
h szivattyú, amely a kültéri leveg t megújuló energiaforrásként használja fel (általában a hasznos 
h teljesítmény 36%-a). 
Valamennyi GAH-P abszorpciós h szivattyúval felszerelt készülék esetében az elektromechanikus 
alkatrészek az ég re, a ventilátorra és az oldatszivattyúra korlátozódnak. Az abszorpciós 
berendezések fent megnevezett különlegessége az energiafogyasztás és a karbantartási 
ráfordítások jelent s csökkentését teszik lehet vé. 
A GAHP-A egység a termodinamikus víz-ammónia ciklusát a rendszer hermetikusan lezárt, 
hegesztett körben keringeti, amelyet h t közeggel nem kell feltölteni. 
A GAHP-A h szivattyúkat a f tési rendszer követelményeinek megfelel  maximális el remen  
h mérséklet függvényében HT és LT kivitelben gyártjuk. Az LT egységek esetében a berendezés 
maximális el remen  h mérséklete 55°C, és a maximális visszatér  h mérséklet 45°C. A HT 
egységek esetében a berendezés maximális el remen  h mérséklete 65°C, és a maximális 
visszatér  h mérséklet 55°C. Mindkét kivitel esetében a küls  leveg  megengedett legkisebb és 
legmagasabb h mérséklete a - 30°C és + 45°C közötti tartományban mozog. Ennek megfelel en a 
GAHP-A LT kivitel olyan felületf t  rendszerek, vagy ventilátoros konvektorok esetében 
alkalmazható optimálisan, amelyeket 50°C-ig terjed  h mérsékleten üzemeltetnek. A GAHP-A HT 
kivitel ezzel szemben közepes h mérsékleten üzemeltetett f tési rendszerrre alkalmasak, és a már 
meglév  rendszer radiátorokkal történ  felújításához is alkalmazható. 
A GAHP-A készülék kültéri berendezés.
A GAHP-A egységeknél polipropilén füstcsöveket alkalmaznak; a rendelkezésre álló magas (80 Pa 
értékig terjed ) füstgáznyomás a kivitelezés rugalmas megvalósítását teszi lehet vé. 
A GAHP-A modellek zajszigetelt („s” kivitel) és standard kivitelben is kaphatóak. 

F  el nyök 

Hatásfok: A GAHP-A egység kiváló, max. 165%-os hatásfokot biztosít, és az általa biztosított 

teljesítményt a hagyományos elektromos h szivattyúkkal szemben a küls  h mérséklet minimális 

mértékben korlátozza. 
Csökkentett áramfogyasztás: A gáz használata miatt a berendezés 1 kW leadott 
h teljesítményhez csak 0,025 kW elektromos energiát igényel. 
Nincs szükség a telepített elektromos teljesítmény növelésére: Mivel az egyes egységek 
áramfelvétele korlátozott (900 W), ezért a h szivattyúkat a teljes villamos berendezés lényeges 
terhelése nélkül lehet kivitelezni, így az áramszolgáltatóval megkötött szolgáltatási szerz déseket 
nem kell módosítani. Ez az el ny lehet vé teszi a kisebb méret  áramgenerátorokkal felszerelt 
USV rendszerek telepítését. 
Egyenletes üzem különösen alacsony küls  h mérséklet estében is: A GAHP-A készülékek 
akár -20°C-os küls  h mérsékletnél is garantálják a 100% feletti hatásfokot, ezért a különösen 
hideg id járási zónákban el nyösen alkalmazhatóak kiegészít  berendezések, mint például 
f t kazán, vagy elektromos h termel k telepítése nélkül.  
Az épületen belül nincs helyigény: A hagyományos központi f tések megszokott beltéri 
telepítésére nincs szükség, ez lehet vé teszi az épület belsejében található helyiségek racionális 
és hasznos felhasználását.

1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK ÉS MŰSZAKI ADATOK
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A leolvasztás során a f tési üzemmódot nem kell megszakítani (defrosting): A 
lemezkondenzátoron kialakuló jégréteg, amely bizonyos üzemeltetési körülmények között 
el fordulhat, néhány percre automatikusan aktiválja a leolvasztási ciklust, melynek során a 
készülék a bels  helyiségek részére a szükséges h mennyiség kb. 50%-át, a h mennyiség és az 
áramfogyasztás növelése nélkül továbbra is biztosítja. 

KIÍRÓ SZÖVEGEK 
a. VÍZ-LEVEG  ABSZORPCIÓS H SZIVATTYÚ  GAHP-A LT  
A víz-ammónia közeggel m ködtetett és kondenzációs leveg -víz h szivattyúval felszerelt, a f tési 
és használati víz el állítására szolgáló gázabszorpciós készülékek 55°C-ig terjed  el remen  
h mérsékleten történ  üzemeltetésre, és kültéri telepítésre, vízh téses kondenzációval és 
légh téses párologtatással, földgázzal és folyékony gázzal történ  üzemeltetéshez, légmentesen 
zárt, szénacélból készített f t - és h t körrel, valamint a három oldalon található egysoros 
h cserél vel, epoxigyantával kivitelezett h álló porbevonattal, titánacélból kivitelezett kötegelt 
csöves h cserél vel a kondenzátor funkciók ellátásához, axiálventilátorral (a zajszigetelt kivitel 
esetében túlméretezett rotorokkal), a füstgáz kondenzációján keresztül h visszanyeréssel, határoló 
termosztáttal – biztonsági szeleppel túlnyomással szemben – nyomásszabályozóval és füstgáz 
termosztáttal – rozsdamentes acélból kivitelezett ég vel különböz  gázkeverések elégetéséhez – 
mikroprocesszoros alaplappal valamennyi készülékfunkció vezérléséhez - áramlásérzékel vel – 
vízáramlás szabályozóval - t zjelz vel - gázszeleppel – burkolattal, lakkozott horganyzott lemezb l 
készült – polipropilénb l kivitelezett füstgáz- és kondenzvíz elvezet  vezetékekkel. 
Névleges h terhelés (az ég n): 25,70 kW.  
Névleges f tési teljesítmény (A7/W35): 38,40 kW. 
Tápfeszültség: 230 V 1N - 50 Hz. 
Áramfelvétel: 0,90 kW (a zajszigetelt modell esetében: 1,09 kW).  
Üzemi súly: 390 kg (a zajszigetelt modell esetében: 400 kg).  
Vízcsatlakozások átmér je (ki- és bemenet) 1 "  
Gázcsatlakozás átmér je: "  
Méretek: a standard modell szélessége/mélysége (852 mm x 1255 mm), magassága 1281 mm. 
Méretek: a zajszigetelt modell szélessége/mélysége (854 mm x 1256 mm), magassága 1540 mm. 
 
b. LEVEG -VÍZ ABSZORPCIÓS H SZIVATTYÚ  GAHP-A HT 
A víz-ammónia közeggel m ködtetett és kondenzációs leveg -víz h szivattyúval felszerelt, a f tési 
és használati víz el állítására szolgáló gázabszorpciós készülékek, 55°C-ig terjed  el remen  
h mérsékleten történ  üzemeltetésre és kültéri telepítésre, vízh téses kondenzációval és 
légh téses párologtatással, földgázzal és folyékony gázzal történ  üzemeltetéshez, légmentesen 
zárt, szénacélból készített f t - és h t körrel, valamint a három oldalon található egysoros,  
epoxigyantával kivitelezett h álló porbevonattal készített h cserél vel, titánacélból kivitelezett 
kötegelt csöves h cserél vel a kondenzátor funkciók ellátásához, axiálventilátorral (a zajszigetelt 
kivitel esetében túlméretezett rotorokkal), a füstgáz kondenzációján keresztül h visszanyerés, 
határoló termosztáttal – biztonsági szeleppel túlnyomással szemben – nyomásszabályozóval és 
füstgáz termosztáttal – rozsdamentes acélból kivitelezett ég kkel különböz  gázkeverések 
elégetéséhez – mikroprocesszoros alaplappal valamennyi készülékfunkció vezérléséhez - 
áramlásérzékel vel – vízáramlás szabályozóval - t zjelz vel - gázszeleppel – burkolattal lakkozott 
horganyzott lemezb l készült – polipropilénb l kivitelezett füstgáz- és kondenzvíz elvezet  
vezetékekkel. 
Névleges h terhelés (az ég n): 25,70 kW.  
Névleges f t  teljesítmény (A7/W50): 35,40 kW. 
Tápfeszültség: 230 V 1N - 50 Hz. 
Áramfelvétel: 0,90 kW (a zajszigetelt modell esetében: 1,09 kW).  
Üzemi tömeg: 390 kg (a zajszigetelt modell esetében: 400 kg). 
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Vízcsatlakozások átmér je (ki- és bemenet): 1 " 
Gázcsatlakozás átmér je: "  
Méretek: a standard modell szélessége/mélysége (852 mm x 1255 mm), magassága 1281 mm. 
Méretek: a zajszigetelt modell szélessége/mélysége (854 mm x 1256 mm), magassága 
1540 mm. 

1.1. táblázat – M SZAKI JELLEMZ K, GAHP-A LT  
 GAHP-A LT GAHP-A LT S 

F TÉSI ÜZEMMÓD 
G.U.E. gázfogyasztásra 
vonatkozó hatásfok 

% 151 (1)  
MUNKAPONT A7W50 (+7°C küls  h mérséklet és 50°C el remen  
f t víz mellett) f t teljesítmény kW 34,9 (1) 

G.U.E. gázfogyasztásra 
vonatkozó hatásfok % 165  

MUNKAPONT A7W35 
f t teljesítmény kW 38,4 
névleges érték (1013 mbar 
- 15 oC  

 

kW 25,7  H

Max. gázégőteljesítmény (2,72 x 9,44)x1,0

teljesítmény (hőterhelés) 

max. tényleges érték kW 25,2 
NOx emissziós osztály  5 
NOx kibocsátás ppm 25 
CO kibocsátás ppm 36 

max. f tés °C 55 El remen  vízh mérséklet 
max. használati vízhez °C 70 
max. f tés °C 45 
max. használati víz °C 60 

 
Visszatér  vízh mérséklet 

min. °C 2 
névleges l/óra 3000 
max. l/óra 4000 

 
F t víz tömegáram 

min. l/óra 1000 

F t víz nyomásvesztesége névleges f t víz esetében 
(A7W50) 

bar 0,43 (2) 

max. °C 45 Szobah mérséklet (száraz h mér ) 
min. °C -20 (7) 

H mérsékletugrás névleges °C 10 
földgáz G20 (névleges) m3/ óra 2,72 (3) 
G30 (névleges) kg/óra 2,03 (4) 

 
Gázfogyasztás 

G31 (névleges) kg/óra 2,00 (4) 
VILLAMOSSÁGI ADATOK  

feszültség V 230 
típus  EGYFÁZISÚ 

 
Tápellátás 

frekvencia Hz 50 
Teljesítményfelvétel  névleges kW 0,90 (5) 

(5) 
1,09 (5) 

Érintésvédelmi osztály IP  X5D 
TELEPÍTÉSI ADATOK 
Hangnyomásszint, 10 méteres távolságban mért adat dB(A) 54 (8) 48 (8) 
Minimális tárolási h mérséklet °C -30 
Maximális üzemi nyomás bar 4 
Vízmennyiség a készüléken belül l 4 

típus  F Vízcsatlakozások 
menet " G 1 1/4 
típus  F Gázcsatlakozás 
menet " G 3/4 
Méret (átmér ) mm 80 Füstgázelvezetés (füstcsonkon)  
rendelkezésre álló nyomás Pa 80 

Max. kondenzvíz mennyiség l/óra 4 
szélesség mm 848 (6) 
magasság mm 1281 (6) 1537 (6) 

 
Méretek 

mélység mm 1258 
Tömeg üzemeltetés során kg 390 400 

1.1. Műszaki adatok
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 GAHP-A LT GAHP-A LT S 

ÁLTALÁNOS ADATOK 
KIVITELEI TÍPUS A FÜSTGÁZ/LEVEG  ELVEZETÉSNÉL  B23, B53 

AMMÓNIA R717 kg 7 H T KÖZEG 
VÍZ H2O    kg 10 

H T KÖR MAXIMÁLIS NYOMÁSA bar 35 

(1) A kiértékelés az EN12309-2 szabvány és a tényleges h terhelés alapján történt. A névleges 
feltételekt l eltér  üzemeltetési körülmények esetében lásd a 2. A BERENDEZÉSEK 
MÉRETEZÉSE ÉS ELLEN RZÉSE fejezetben  13. oldal! 
(2) A névleges mennyiségt l eltér  áramlási mennyiségek esetében lásd az 1.3 A GAPH-A 
egységek nyomásveszteségi táblázata elnevezés  fejezetben található 1.3. táblázatban 
meghatározott értékeket  9. oldal! 
(3) Fűtőérték:  34,02 MJ/m3 (1013 mbar – 15 °C). (4) 
Fűtőérték: 46,34 MJ/kg (101  .)C° 51 – rabm 3
(5) ± 10% a villanymotorok tápfeszültségének és áramfelvételére érvényes t réshatárainak 
függvényében. 
(6) Szabad mez  a készülék el tt, mértékegység 2. 
(7) Méretek a füstgázelvezet  csövek nélkül (lásd az alábbi ábrákon: 1.1 Méretek (standard 
ventilátor)  10, és 1.2 Méretek  11). 

1.2. táblázat – MŰSZAKI JELLEMZŐK, GAHP-A HT 
GAHP-A HT GAHP-A HT S 

F TÉSI ÜZEMMÓD 
G.U.E. gázfogyasztásra 
vonatkozó hatásfok 

% 152 (1)  
MUNKAPONT A7W50 

f t teljesítmény kW 35,4 (1) 
G.U.E. gázfogyasztásra 
vonatkozó hatásfok 

% 119  
MUNKAPONT A7W65 

f t teljesítmény kW 27,5 
G.U.E. gázfogyasztásra 
vonatkozó hatásfok 

% 125  
MUNKAPONT A-7W50 

f t teljesítmény kW 31,5 
névleges érték (1013 mbar 
- 15 oC 

kW 25,7  
H teljesítmény 

max. tényleges érték kW 25,2 
NOx emissziós osztály  5 
NOx kibocsátás PPm 25 
CO kibocsátás 36 

max. f tés °C 65 El remen  vízh mérséklet 
max. használati vízhez °C 70 
max. f tés °C 55 
max. használati víz °C 60 

 
Visszatér  vízh mérséklet 

min. °C 2 
névleges l/óra 3000 
max. l/óra 4000 

 
F t víz tömegáram 

min. l/óra 1000 

F t víz nyomásvesztesége névleges f t víz esetében 
(A7W50) 

bar 0,43 (2) 

max. °C 45 Szobah mérséklet (száraz h mér ) 
min. °C -20 (7) 

H mérsékletugrás névleges °C 10 
földgáz G20 (névleges) m3 /óra 2,72 (3) 
G30 (névleges) kg/óra 2,03 (4) 

 
Gázfogyasztás 

G31 (névleges) kg/óra 2,00 (4) 
VILLAMOSSÁGI ADATOK 

feszültség V 230 
típus  EGYFÁZISÚ 

 
Tápellátás 

frekvencia Hz 50 
Teljesítményfelvétel névleges kW 0,90 (5) 1,09 (5) 
Érintésvédelmi osztály IP  X5D 
TELEPÍTÉSI ADATOK 
Hangnyomásszint, 10 méteres távolságban mért adat dB(A) 54 (8) 48 (8) 
Minimális tárolási h mérséklet °C -30 
Maximális üzemi nyomás bar 4 

PPm
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GAHP-A HT GAHP-A HT S 

V

Kiviteli típus a füstgáz / levegő elvezetésnél

Hűtőközeg

Hűtőkör maximális nyomása

ízmennyiség a készüléken belül l 4 
típus  F Vízcsatlakozások 
menet " G 1 1/4 
típus  F Gázcsatlakozás 
menet " G 3/4 
Méret (átmér ) mm 80 Füstgázelvezetés (füstcsonkon) 
rendelkezésre álló nyomás Pa 80 

Max. kondenzvíz mennyiség l/óra 4 
szélesség mm 848 (6) 
magasság mm 1281 (6) 1537 (6) 

 
Méretek 

mélység mm 1258 
Tömeg üzemeltetés során kg 390 400 
ÁLTALÁNOS ADATOK 

 B23, B53 
ammónia R717 kg 7 
víz  H2O  kg 10 

bar 35 

 
(1) A kiértékelés az EN12309-2 szabvány és a tényleges h terhelés alapján történt. A névleges 
feltételekt l eltér  üzemeltetési körülmények esetében lásd a 2. A BERENDEZÉSEK 
MÉRETEZÉSE ÉS ELLEN RZÉSE fejezetben  13. oldal! 
(2) A névleges mennyiségt l eltér  áramlási mennyiségek esetében lásd az 1.3 A GAPH-A 
egységek nyomásveszteségi táblázata elnevezés  fejezetben található 1.3. táblázatban 
meghatározott értékeket  9. oldal! 
(3) Fűtőérték: 34,02 MJ/m3 (1013 mbar – 15 °C). (4) 
Fűtőérték:  46,34 MJ/kg (1013 mbar  .)C° 51 – 
(5) ± 10% a villanymotorok tápfeszültségének és áramfelvételére érvényes t réshatárainak 
függvényében. 
(6) Szabad mez  a készülék el tt, mértékegység 2. 
(7) Méretek a füstgázelvezet  csövek nélkül (lásd az alábbi ábrákon: 1.1 Méretek (standard 
ventilátor)  10, és 1.2 Méretek  11). 

1.3. táblázat – Az egyes GAHP-A egységek nyomásveszteségi táblázata 
AZ EGYES GAHP-A EGYSÉGEK NYOMÁSVESZTESÉGE (LT és HT) 

A F T KÖZEG EL REMEN  H MÉRSÉKLETE (Thm) F tési víz  
mennyiség 30°C 35°C 40°C 45°C 50°C 55°C 60°C 65°C 
[l/óra] [bar] [bar] [bar] [bar] [bar] [bar] [bar] [bar] 
1000 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 
1100 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 
1200 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 0,08 
1300 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 
1400 0,13 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11 0,10 
1500 0,14 0,14 0,13 0,13 0,13 0,12 0,12 0,11 
1600 0,16 0,15 0,15 0,15 0,14 0,14 0,13 0,13 
1700 0,18 0,17 0,17 0,16 0,16 0,15 0,15 0,14 
1800 0,20 0,19 0,18 0,18 0,17 0,17 0,16 0,16 
1900 0,21 0,21 0,20 0,20 0,19 0,18 0,18 0,17 
2000 0,23 0,23 0,22 0,21 0,21 0,20 0,19 0,19 
2100 0,25 0,25 0,24 0,23 0,23 0,22 0,21 0,20 
2200 0,28 0,27 0,26 0,25 0,25 0,24 0,23 0,22 
2300 0,30 0,29 0,28 0,27 0,27 0,26 0,25 0,24 
2400 0,32 0,31 0,30 0,29 0,29 0,28 0,27 0,26 
2500 0,35 0,33 0,32 0,32 0,31 0,30 0,29 0,27 
2600 0,37 0,36 0,35 0,34 0,33 0,32 0,31 0,29 
2700 0,40 0,38 0,37 0,36 0,35 0,34 0,33 0,31 
2800 0,42 0,41 0,40 0,39 0,38 0,36 0,35 0,34 
2900 0,45 0,44 0,42 0,41 0,40 0,39 0,37 0,36 
3000 0,48 0,46 0,45 0,44 0,43 0,41 0,40 0,38 
3100 0,51 0,49 0,48 0,46 0,45 0,44 0,42 0,40 
3200 0,54 0,52 0,50 0,49 0,48 0,46 0,45 0,43 
3300 0,57 0,55 0,53 0,52 0,51 0,49 0,47 0,45 
3400 0,60 0,58 0,56 0,55 0,54 0,52 0,50 0,48 
3500 0,63 0,61 0,59 0,58 0,57 0,54 0,52 0,50 
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3600 0,67 0,65 0,62 0,61 0,60 0,57 0,55 0,53 
3700 0,70 0,68 0,66 0,64 0,63 0,60 0,58 0,56 
3800 0,74 0,71 0,69 0,67 0,66 0,63 0,61 0,58 
3900 0,77 0,75 0,72 0,71 0,69 0,66 0,64 0,61 
4000 0,81 0,78 0,76 0,74 0,72 0,70 0,67 0,64 

1 1. ábra – Méretek (standard ventilátor) 

 El - és oldalnézet (méretek mm-ben). 

1.2. Méretek
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1.2. ábra – Méretek 

 El - és oldalnézet (méretek mm-ben). 

1 3. ábra – Csatlakozólap 

JELMAGYARÁZAT  
G Gázcsatlakozás Ø ” F 
I Vízcsatlakozás, bemenet Ø 1 ” F 
O Vízcsatlakozás, bemenet Ø 1 ” F 

A víz- és gázcsatlakozások részletes rajza 
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1.4. ábra – Füstgázkivezetés 

 

 
A füstgázkivezetés kivonatos rajza (a szállítási csomag része) 
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A f  tervezési paraméter az egyes GAHP-A egységek qh f t teljesítménye (kW mértékegységben 
kifejezve) és a gáz energetikai hatásfoka G.U.E. (Gas Utilizzation Efficency), amelyeket a tervezett 
feltélek alapján értékelünk. A gáz G.U.E. energetikai hatásfoka alatt a hasznos f t teljesítmény és 
a tényleges h terhelés viszonyát értjük. 
A gáz G.U.E. energetikai hatásfokéra és a GAHP-A abszorpciós h szivattyú qh h teljesítménye a 
kondenzátor bemenetén található Thr vízh mérsékletének (a f tési rendszer visszatér  
vízh mérséklete) és a küls  leveg  Ta h mérsékletének közvetlen hatása van, amelyeket a 
f t közeg T h különbségével együtt tervezési paraméterként alkalmaznak. Az utóbbi érték 
esetében általában 10°C-ot alkalmaznak; a minimális és a maximális értékek 7,5°C (amely 4000 
l/óra maximális f t víz tömegáramnak felel meg a névleges f t teljesítmény esetében), illetve 30°C 
(amely 1000 l/óra minimális f t víz tömegáramnak felel meg a névleges f t teljesítmény esetében). 
A T értékének meghatározását követ en a Thr  érték a rendszer kívánt Thm  előremenő
vízh mérsékletéb l automatikusan kerül levezetésre. A fenti értékek meghatározását követ en a 
hasznos h teljesítményt a 2.2 A TERVEZÉSI PARAMÉTEREK TÁBLÁZATA (  13) fejezetben 
foglalt táblázatokban lehet leolvasni. A táblázatok a kondenzátorba visszatér  víz Thr 
h mérsékletéhez megadják a GAHP-A egységek hozzátartozó qh h teljesítményének értékét a Ta 
küls  h mérséklet függvényében. 
További hasznos paraméter, amelyet figyelembe kell venni, a kondenzátoron található visszatér  
f t víz maximális Thr vízh mérséklete, amelyet 55°C (HT változat), vagy 45°C (LT változat) 
értékben határoztak meg. 

2.1. táblázat – Egységes h teljesítmény, GAHP-A LT  

EGYSÉG H TELJESÍTMÉNY,  GAHP-A LT 
EL REMEN  VÍZH MÉRSÉKLET (Thm) 
35°C 40°C 45°C 50°C 55°C 
VISSZATÉR  VÍZH MÉRSÉKLET (Thr) 
25°C 30°C 35°C 40°C 45°C 

 
KÜLS  LEVEG  
H MÉRSÉKLETE 
(Ta) qh [kW] qh [kW] qh [kW] qh [kW] qh [kW] 
-20 °C 30,3 28,2 26,1 24,1 21,2 
-19°C 30,5 28,5 26,4 24,3 21,4 
-18°C 30,8 28,7 26,6 24,6 21,7 
-17°C 31,0 29,0 26,9 24,8 21,9 
-16°C 31,3 29,2 27,1 25,1 22,2 
-15 °C 31,5 29,5 27,4 25,3 22,4 
-14°C 32,0 30,0 27,9 25,8 22,9 
-13°C 32,5 30,5 28,4 26,3 23,4 
-12 °C 33,0 31,0 28,9 26,8 23,9 
-11°C 33,5 31,5 29,4 27,3 24,4 
-10°C 34,0 32,0 29,9 27,8 24,9 
-9°C 34,9 32,8 30,8 28,7 25,8 
-8 °C 35,7 33,7 31,6 29,5 26,6 
-7°C 36,6 34,5 32,4 30,4 27,5 
-6°C 37,1 35,2 33,0 30,8 28,1 
-5 °C 37,7 35,9 33,6 31,3 28,7 
-4°C 38,2 36,7 34,2 31,8 29,3 
-3 °C 38,8 37,4 34,8 32,3 29,9 
-2°C 39,3 38,1 35,4 32,8 30,5 
-1°C 39,5 38,5 35,9 33,4 31,0 
0°C 39,7 38,9 36,4 34,0 31,6 
+1°C 39,9 39,3 36,9 34,6 32,1 
+2°C 40,1 39,7 37,5 35,3 32,6 

2.1. Tervezési paraméterek

2.1. Tervezési paraméterek táblázata

2. A BERENDEZÉSEK MÉRETEZÉSE ÉS ELLENŐRZÉSE
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+3°C 39,8 39,3 37,2 35,2 32,6 
+4°C 39,4 39,0 37,0 35,1 32,6 
+5°C 39,1 38,7 36,8 35,1 32,6 
+6°C 38,7 38,4 36,5 35,0 32,6 
+7°C 38,4 38,0 36,3 34,9 32,6 
+8°C 38,4 38,1 36,6 35,3 33,1 
+9°C 38,5 38,2 36,8 35,7 33,5 
+10°C 38,6 38,3 37,1 36,1 33,9 
+11°C 38,6 38,3 37,3 36,5 34,4 
+12°C 38,7 38,4 37,6 36,8 34,8 
+13°C 38,8 38,5 37,8 37,2 35,2 
+14°C 38,8 38,6 38,1 37,6 35,7 
+15°C 38,9 38,6 38,3 38,0 36,1 

2.2. táblázat – G.U.E. hatásfok, GAHP-A LT  

G.U.E. HATÁSFOK, GAHP-A LT 
EL REMEN  VÍZH MÉRSÉKLET (Thm) 
35°C 40°C 45°C 50°C 55°C 
VISSZATÉR  VÍZH MÉRSÉKLET (Thr) 

KÜLS  LEVEG  
H MÉRSÉKLETE 
(Ta) 25°C 30°C 35°C 40°C 45°C 
-20 °C 1,201 1,119 1,037 0,955 0,840 
-19°C 1,211 1,129 1,047 0,965 0,850 
-18°C 1,221 1,139 1,057 0,975 0,860 
-17°C 1,231 1,149 1,067 0,985 0,870 
-16°C 1,241 1,159 1,077 0,995 0,880 
-15 °C 1,251 1,169 1,087 1,005 0,890 
-14°C 1,271 1,189 1,107 1,025 0,910 
-13°C 1,291 1,209 1,127 1,045 0,930 
-12 °C 1,311 1,229 1,147 1,065 0,950 
-11°C 1,331 1,249 1,167 1,085 0,970 
-10°C 1,351 1,269 1,187 1,105 0,990 
-9°C 1,385 1,303 1,220 1,138 1,023 
-8 °C 1,418 1,336 1,254 1,172 1,057 
-7°C 1,452 1,369 1,287 1,205 1,090 
-6°C 1,473 1,398 1,311 1,224 1,114 
-5 °C 1,495 1,426 1,335 1,243 1,138 
-4°C 1,516 1,454 1,358 1,262 1,162 
-3 °C 1,538 1,483 1,382 1,281 1,186 
-2°C 1,559 1,511 1,406 1,300 1,210 
-1°C 1,579 1,538 1,436 1,334 1,241 
0°C 1,599 1,564 1,467 1,369 1,272 
+1°C 1,620 1,591 1,498 1,404 1,303 
+2°C 1,641 1,619 1,529 1,440 1,335 
+3°C 1,643 1,621 1,537 1,453 1,348 
+4°C 1,645 1,623 1,545 1,467 1,360 
+5°C 1,648 1,625 1,553 1,481 1,373 
+6°C 1,650 1,627 1,561 1,495 1,386 
+7°C 1,653 1,629 1,570 1,510 1,400 
+8°C 1,655 1,633 1,579 1,525 1,419 
+9°C 1,657 1,637 1,588 1,540 1,438 
+10°C 1,659 1,640 1,598 1,555 1,456 
+11°C 1,661 1,644 1,607 1,570 1,475 
+12°C 1,664 1,648 1,616 1,585 1,494 
+13°C 1,666 1,651 1,626 1,600 1,513 
+14°C 1,668 1,655 1,635 1,615 1,531 
+15°C 1,670 1,658 1,644 1,630 1,550 

2.3. táblázat – F t teljesítmény, GAHP-A HT 

F T TELJESÍTMÉNY, GAHP-A HT 
EL REMEN  VÍZH MÉRSÉKLET (Thm) 
40°C 45°C 50°C 55°C 60°C 65°C 
VISSZATÉR  VÍZH MÉRSÉKLET (Thr) 
30°C 35°C 40°C 45°C 50°C 55°C 

KÜLS  LEVEG  
H MÉRSÉKLETE 
(Ta) 

qh [kW] qh [kW] qh [kW] qh [kW] qh [kW] qh [kW] 
-20 °C 31,5 29,6 27,7 25,7 23,7 22,7 
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-19°C 31,8 29,9 28,0 26,0 23,9 22,9 
-18°C 32,0 30,1 28,2 26,2 24,2 23,2 
-17°C 32,3 30,4 28,5 26,5 24,4 23,4 
-16°C 32,5 30,6 28,7 26,7 24,7 23,7 
-15 °C 32,8 30,9 29,0 27,0 24,9 23,9 
-14°C 33,0 31,1 29,2 27,2 25,2 24,2 
-13°C 33,3 31,4 29,5 27,5 25,5 24,4 
-12 °C 33,5 31,6 29,7 27,7 25,7 24,7 
-11°C 33,8 31,9 30,0 28,0 26,0 24,9 
-10°C 34,0 32,1 30,2 28,2 26,2 25,2 
-9°C 35,0 32,9 30,8 28,7 26,6 25,4 
-8 °C 36,0 33,7 31,4 29,2 27,0 25,5 
-7°C 37,0 34,5 32,0 29,7 27,5 25,7 
-6°C 37,4 34,9 32,4 30,2 28,0 26,1 
-5 °C 37,7 35,2 32,7 30,6 28,5 26,4 
-4°C 38,1 35,6 33,1 31,0 29,0 26,8 
-3 °C 38,5 35,9 33,4 31,4 29,5 27,1 
-2°C 38,8 36,3 33,8 31,9 30,0 27,5 
-1°C 38,7 36,4 34,2 32,0 29,9 27,6 
0°C 38,6 36,6 34,6 32,2 29,8 27,8 
+1°C 38,5 36,8 35,0 32,3 29,6 27,9 
+2°C 38,4 36,9 35,4 32,5 29,5 28,1 
+3°C 38,3 36,9 35,4 32,6 29,8 28,2 
+4°C 38,3 36,9 35,4 32,7 30,0 28,3 
+5°C 38,3 36,9 35,4 32,8 30,2 28,4 
+6°C 38,2 36,8 35,4 32,9 30,5 28,5 
+7°C 38,2 36,8 35,4 33,1 30,7 28,5 
+8°C 38,2 36,9 35,6 33,3 31,1 29,0 
+9°C 38,2 37,0 35,8 33,6 31,5 29,4 
+10°C 38,1 37,0 35,9 33,9 31,9 29,8 
+11°C 38,1 37,1 36,1 34,2 32,3 30,2 
+12°C 38,1 37,2 36,2 34,5 32,7 30,6 
+13°C 38,0 37,2 36,4 34,8 33,1 31,0 
+14°C 38,0 37,3 36,6 35,1 33,5 31,4 
+15°C 38,0 37,3 36,7 35,3 34,0 31,8 

 

 
2.4. táblázat – G.U.E. hatásfok, GAHP-A HT 

G.U E HATÁSFOK, GAHP-A HT 
EL REMEN  VÍZH MÉRSÉKLET (Thm) 
40°C 45°C 50°C 55°C 60°C 65°C 
VISSZATÉR  VÍZH MÉRSÉKLET (Thr) 

KÜLS  LEVEG  
H MÉRSÉKLETE 
(Ta) 30°C 35°C 40°C 45°C 50°C 55°C 
-20 °C 1,250 1,175 1,100 1,020 0,940 0,900 
-19°C 1,260 1,185 1,110 1,030 0,950 0,910 
-18°C 1,270 1,195 1,120 1,040 0,960 0,920 
-17°C 1,280 1,205 1,130 1,050 0,970 0,930 
-16°C 1,290 1,215 1,140 1,060 0,980 0,940 
-15 °C 1,300 1,225 1,150 1,070 0,990 0,950 
-14°C 1,310 1,235 1,160 1,080 1,000 0,960 
-13°C 1,320 1,245 1,170 1,090 1,010 0,970 
-12 °C 1,330 1,255 1,180 1,100 1,020 0,980 
-11°C 1,340 1,265 1,190 1,110 1,030 0,990 
-10°C 1,350 1,275 1,200 1,120 1,040 1,000 
-9°C 1,390 1,307 1,223 1,140 1,057 1,007 
-8 °C 1,430 1,338 1,247 1,160 1,073 1,013 
-7°C 1,470 1,370 1,270 1,180 1,090 1,020 
-6°C 1,484 1,384 1,284 1,197 1,110 1,034 
-5 °C 1,498 1,398 1,298 1,214 1,130 1,048 
-4°C 1,512 1,412 1,312 1,231 1,150 1,062 
-3 °C 1,526 1,426 1,326 1,248 1,170 1,076 
-2°C 1,540 1,440 1,340 1,265 1,190 1,090 
-1°C 1,547 1,457 1,366 1,281 1,195 1,105 
0°C 1,555 1,474 1,393 1,297 1,201 1,120 
+1°C 1,562 1,491 1,420 1,314 1,206 1,135 
+2°C 1,570 1,509 1,448 1,330 1,212 1,150 
+3°C 1,575 1,519 1,462 1,347 1,231 1,166 
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+4°C 1,581 1,528 1,476 1,363 1,251 1,183 
+5°C 1,586 1,538 1,490 1,380 1,270 1,200 
+6°C 1,591 1,548 1,504 1,397 1,291 1,218 
+7°C 1,597 1,558 1,519 1,415 1,311 1,236 
+8°C 1,602 1,565 1,527 1,428 1,329 1,254 
+9°C 1,607 1,571 1,534 1,441 1,348 1,272 
+10°C 1,613 1,578 1,542 1,454 1,367 1,290 
+11°C 1,618 1,584 1,549 1,467 1,385 1,308 
+12°C 1,624 1,590 1,557 1,480 1,404 1,326 
+13°C 1,629 1,597 1,565 1,494 1,423 1,344 
+14°C 1,634 1,603 1,572 1,507 1,441 1,362 
+15°C 1,640 1,610 1,580 1,520 1,460 1,380 

A GAHP-A berendezések tervezéséhez a képletek az egyes egységek qh hatékonyságának 
kiszámítására épülnek, amelynél a fenti táblázatokban megadott küls  feltételeket figyelembe kell 
venni. 
A 30÷35 kW tervezett f t teljesítmény  berendezéseknél a h szivattyúk számát egy egységre 
vonatkozóan számítások nélkül határozzák meg. 
Ennél magasabb h teljesítménnyel rendelkez  berendezések esetében a telepített teljesítményt 
több gépre osztják fel a kaszkád szabályozás és a moduláris logika alapján. 
Az alábbi kidolgozások esetlegesen ahhoz a felismeréshez vezethetnek, hogy a megkövetelt 
h terhelés csak egy részét kell h szivattyúkkal lefedni. 
A szükséges h terhelés eloszlása általában tipikus ingadozásokat mutat, amely két hatás 
átfedésének eredménye, az egyik (els dleges) hatás az évszakok szerinti ingadozás, a másik 
(másodlagos) hatás a napi ingadozás. Ennek következtében alap- és csúcsterhelést 
különböztetünk meg. 

2.1. ábra – A terhelési tényez  görbéje 

(a szükséges teljesítmény százalékos értéke a Qh értékéhez viszonyítva) 

Az évszakok szerinti ingadozást a közepes terhelési tényez vel lehet kifejezni, amelyet a 2.1. A 
terhelési tényez  görbéje  16 elnevezés  ábrán ábrázoltunk, az ábrán felismerhet , hogy a 
berendezésre vonatkozóan megkövetelt hasznos teljesítmény átlagos id járási viszonyok mellett 
általában nem haladja meg a projekt adatai alapján meghatározott teljesítményt. (65%) A 
megmaradó rész az épület részére az adott évszakban szolgáltatandó energiamennyiség 
jelentéktelen százalékos értékét mutatja, amelyet kisteljesítmény  készülékekkel, mint például 
hagyományos, vagy kondenzációs kazánnal az évszaknak megfelel  közepes hatékonyság 
jelent s terhelése nélkül biztosítani lehet. 

2.3. Elméleti alapok a GAHP-A berendezésekre vonatkozó számításokhoz
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A berendezés Fc terhelési tényez jét átlagos id járási viszonyok mellet az alábbi képlettel lehet 
kiszámítani: 

 

ahol: 
Ti a f tött helyiségek bels  h mérsékletét, 
Ta a küls  leveg  a projekt el írásainak megfelel  h mérsékletét jelenti. 

A GAHP-A terméksorozat két változatban kapható, amelyeket a f t közeg Thm maximális 
el remen  vízh mérséklete alapján határoznak meg. Az LT változatot 50°C h mérsékletig 
választják, a HT változatot pedig 50°C feletti h mérsékleti értékek esetében alkalmazzák. 
Új berendezések esetében bevált módszer, hogy az energiaveszteség csökkentése és az 
energiaforrások racionális kihasználásának érdekében a f t közeg üzemeltetési h mérsékletét 
csökkenteni kell. 
Ha ugyanazt a h szivattyút meleg víz el állítására (BWW) is használni kell, akkor a HT változatra 
esik a választás; az el remen  vezeték vízh mérséklete 65°C, ha ez a h mérséklet a meleg víz 
közvetett el állításához elegend . 
Már létez  berendezések esetében, amelyeket az energiahatékonyság szempontjából fel kell 
újítani („átépítés”), akkor a f t közeg h mérsékletét a meglév  berendezés két végpontján 
ellen rizni kell (ha ennek cseréjét nem tervezik) annak érdekében, hogy az LT, vagy a HT változat 
között választani lehessen. 
A f tési görbével rendelkez  kazánnal kivitelezett berendezésekben található f t közeg 
h mérsékletszintjének ellen rzéséhez elegend  a f t berendezést a téli üzemmód során egy 
tetszésszerinti napon ellen rizni. Az ellen rzés során meg kell mérni a küls  leveg  h mérsékletét 
és az érintett el remen  vezeték vízh mérsékletét. 
Ha a mért értékeket a 2.2 Jelleggörbe az LT, vagy a HT változat kiválasztásához  18 elnevezés  
diagramba beillesztik, akkor lehet ség van a tervezett cseréhez a megfelel  változat 
kiválasztására. 
A 2.2 Ábrán, Jelleggörbe az LT, vagy a HT változat kiválasztásához  18, 55°C-os h mérséklet 
mérhet  a f t berendezés bemeneténél akkor, amikor a küls  leveg  h mérséklete -1°C. A 
rendszer ezt követ en a HT verziót választja ki, és ezzel egyid ben azt, hogy nem végzi el a 
berendezésen az egyéb korrigáló eljárásokat, hogy így használhassa az abszorpciós h szivattyút. 
Ha a mért adatok a szürke tartományon belülre esnek, akkor a rendszerhez természetesen az LT 
változatot kell kiválasztani. 

2.4. Az LT, vagy a HT változat kiválasztása
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2.2. táblázat – Jelleggörbe az LT, vagy a HT változat kiválasztásához  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

JELMAGYARÁZAT  
Ta küls  leveg  h mérséklete 
Thm  el remen  vízh mérséklet 

Ha a helyszíni mérések során a mérési pontok a jelleggörbén az LT, vagy a HT tartományán kívülre 
esnek, akkor az abszorpciós h szivattyúk alkalmazásához az épület berendezésén átalakításokat 
kell végrehajtani (h szigetelés, ajtók és ablakok min ségének javítása, a fogyasztók módosítása, 
vagy cseréje, a berendezés üzemóráinak meghosszabbítása, stb.). 
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Illeszthet  berendezések 
A GAHP-A abszorpciós h szivattyút valamennyi keringetett vízzel üzemeltetett f t rendszerben 
alkalmazni lehet. Ehhez meg kell jegyeznünk, hogy ezeknél a magas hatékonysággal rendelkez  
berendezéseknél érdemes ellen rizni az alacsony, vagy közepes el remen  h mérséklettel (Thm) 
rendelkez  f t közegek alkalmazhatóságát, ahol a h mérséklet 30°C és 50°C mozog. Az 50°C és 
60°C közötti közepes h mérséklettartomány, vagy a 65°C-ot meghaladó csúcsh mérséklet 
alkalmazását csak olyan berendezésekre kell korlátozni, amelyek kevésbé hatékony h átadással 
rendelkez  készülékekkel (például f t testekkel) vannak felszerelve, amelyeknél az el remen  
vezetékben a vízh mérséklet 50°C alá nem csökkenhet. Itt utalunk arra a lehet ségre, hogy az 
el remen  vezetékek vízh mérsékletét esetleges f t testeknél három esetben csökkenteni lehet: 
a) ha a f t berendezés üzemóráit növelik; b) ha az épület energiaigényét csökkentik (az épület 
h szigetelésének javításával); c) a f t testek módosításával (a h cserél  felület növelésével). 

Puffer tartály 

Kiegyenlít  tartályt, amely nem alapvet en szükséges, a f t körben hatékonyan lehet h tárolóként 
integrálni, ha az el remen  vízh mérséklet alacsonyabb, mint 50°C, vagy azzal megegyezik, ennek 
következtében csökkenteni lehet a berendezés egységeinek be- és kikapcsolási fázisait. 
A kiegyenlít  tartály töltési tömegét az alábbi képlettel lehet literben meghatározni, ahol a „t“ a 
tárolási id tartamot jelenti másodpercben, Qs a h teljesítményt jelenti kW-ban, amely a kiegyenlít  
tartálynak a „t“ id tartam alatt átadásra kerül,  az alkalmazott f t közeg s r ségét, Cp a víz 
fajh jét (4,187 kJ/kg K) és T a f t közeg h mérsékletkülönbségét jelenti Kelvin (K) fokban. 

 

 

A Qs teljesítményt egyszer  módszerrel meg lehet határozni, ahol az évszakokra vonatkozó Fc 
minimális terhelési tényez t kiválasztjuk és az alábbi képletbe illesszük be: 

A képletben Qh a telepített aggregát által szolgáltatott h teljesítményt jelenti. 
Fc az évszakokra vonatkozó terhelési tényez t jelenti, amelyet a 2.3 ELMÉLETI ALAPOK A GAHP -
A BERENDEZÉSEK MÉRETEZÉSÉHEZ  16 elnevezés  fejezetben megadott képlettel lehet 
kiszámítani. 

Meleg víz el állítása 

A GAHP-A h szivattyúkkal felszerelt berendezésekben meleg vizet is el  lehet állítani, ahol viszont 
figyelembe kell venni, hogy a HT változatok esetében a kondenzátorokon a visszatér  vezetékben 
a maximális vízh mérséklet 55°C, és az LT változatok esetében 45°. Olyan tároló rendszerek 
alkalmazása javasolt, amelyek h mérséklete az alkalmazási h mérséklet közelében mozog 
(például: 45°C), vagy olyan rendszert javasolt, amely azonos üzemi h mérséklettel rendelkez  
közvetlen h cserél ket tartalmaz. Az „anti-legionella” funkció biztosításához megfelel  

3.1. Általános tervezési kritériumok

3. A BERENDEZÉS TERVEZÉSE
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rendszereket kell telepíteni, amelyek a helyi el írásoknak megfelel  ciklusokban végrehajtja az 
„anti-legionella” funkciót. 
A fent megnevezett opció elektronikus vezérléséhez lásd az 5.5 A MELEGVÍZ-ELLÁTÁS 
SZABÁLYOZÁSA ÉS VEZÉRLÉSE   32 elnevezés  fejezetben, amely a GAHP-A berendezés 
beállítását mutatja be. 
A 3.1 Hidraulika kapcsolási rajz a GAHP-A egység alkalmazásához  20 elnevezés  ábra 
példaként egy GAHP-A egységet mutat be, amelyet egy radiátorokkal és meleg víz el állító 
rendszerrel (HMV) felszerelt f t berendezéssel kombináltak. Amíg nem igényelnek meleg vizet, 
addig a h szivattyú a f t közeget az igényelt felhasználási feltételeknek megfelel en a 
radiátorokon keresztül áramoltatja (alacsony h mérséklet). Ha a bojler a meleg víz el állításához 
teljesítményt igényel, akkor a berendezés RB100 csatlakozópontja (lásd az 5 SZABÁLYOZÓ- ÉS 
VEZÉRL RENDSZER  29 elnevezés  fejezetben) felemeli az egység el irányzott 
h mérsékletét. A f t spirálokhoz vezet  el remen  vezetékek vízh mérsékletét a háromutas 
kever szelep szabályozza. 

3.1. ábra – Hidraulika kapcsolási rajz a GAHP-A egység alkalmazásához 

Hidraulikai kapcsolási rajz a GAHP-A egység 45°C-os melegvíz-ellátással együtt történ  alkalmazásához. 

A 3.1 Hidraulikai kapcsolási terv a GAHP-A egység alkalmazásához  20 elnevezés  ábrán 
feltüntetett komponensek az alábbi funkciókkal rendelkeznek: „1“ manométer; „2“ 
áramlásszabályozó; „3“ vízsz r ; „4“ záró szelep; „5“ a f  f t kör konstans szivattyúja; „6“ a 
szekunder fogyasztókör konstans szivattyúja; „7“ háromutas kever szelep; „8“ a f tési rendszer 
h leadói; „9“ a szekunder HMV kör konstans szivattyúja; „10“ bojler a HMV el állításához; „11“ 
digitális vezérl tabló DDC; „12“ RB100 csatlakozópont a berendezés vezérléséhez. 
A 3.2 Hidraulikus csatlakozási rajz vegyes berendezés esetében  21 elnevezés  ábra példaként 
egy GAHP-A egységet és két darab kondenzációs kazánt mutat, amelyet padlóf téssel vagy 
falf téssel és meleg víz el állító rendszerrel (HMV) kombináltak. 
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3 2. ábra – Hidraulikus csatlakozási vázlat vegyes berendezés esetében 

Hidraulikus csatlakozási terv vegyes berendezés esetében, f téssel és melegvíz-ellátással. 

Az ábrán látható komponensek az alábbi funkciókkal rendelkeznek: „1“ manométer; „2“ 
áramlásszabályozó; „3“ vízsz r ; „4“ záró szelep; „5“ f  f t kör konstans szivattyúja; „6“ szekunder 
fogyasztókör elektronikus szivattyúja; „7“ két utas szabályozószelep; „8“ a f tési rendszer h leadói; 
„9“ szekunder HMV kör konstans szivattyúja; „10“ bojler a HMV el állításához; „11“ leválasztó 
szelep a kazán leválasztásához; „12“ digitális vezérl tabló DDC; „13“ RB100 csatlakozópont a 
berendezés vezérléséhez. 

A berendezés tápvizének jellemz i 

Az üzemeltetéshez nincs szükség h t tornyokra. Ezért az egységeket nem kell vízzel utántölteni. 
Ugyanígy a berendezés vízmin ségére vonatkozóan nincsenek különleges, vagy korlátozó 
el írások; elegend  a hagyományos f t rendszerekben a f t közegre vonatkozóan alkalmazott 
kémiai és fizikai paramétereket betartani. 
Csak a f t berendezésekre vonatkozó vízkezelési el írásokat kell figyelembe venni. 
A víz optimális kémiai és fizikai paramétereit a 3.1 A víz kémiai és fizikai paraméterei  21 
elnevezés  táblázat tartalmazza. 

3 1. táblázat – A víz kémiai és fizikai paraméterei 
H TECHNIKAI BERENDEZÉSEKBEN A VÍZ KÉMIAI ÉS FIZIKAI PARAMÉTEREI  
PARAMÉTER OPTIMÁLIS ÉRTÉK MÉRTÉKEGYSÉG 
pH 6,5 - 8,0 \ 
Kloridok < 125 mg/L 
Klór összesen < 5 mg/L 
Vízkeménység összesen (CaCO3) 10 - 15 °F 
Vas < 50 mg/L 
Réz < 3 mg/L 
Alumínium < 3 mg/L 
Langelier index 0 \ 
H TECHNIKAI BERENDEZÉSEKBEN A VÍZ KÉMIAI ÉS FIZIKAI PARAMÉTEREI  
Szabad klór NEM TARTALMAZ  
Fluoridok NEM TARTALMAZ  
Szulfidok NEM TARTALMAZ  

A berendezésen belül a víz készülékekre vonatkozóan el írt kémiai és fizikai paraméterei. 

•  A GAHP-A egységet az épületen kívül szabad légáramlást biztosító zónában kell felállítani, 
és az id járási viszonyokkal szemben nem kell különleges védelmi berendezésekkel ellátni. 
A GAHP-A egységet épületen belül felállítani szigorúan tilos!

!

3.2. Kivitelezői utasítások
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•  A készülék fels  részén kiáramló leveg t és a GAHP-A egység füstelvezetését 
felépítménnyel, mint például kilógó tet vel, véd tet vel, erkéllyel, tet eresszel, fákkal, nem 
szabad lezárni és akadályozni. 

•  A GAHP-A készülékeket kéménynyílások, kémények, vagy hasonló épületszerkezetek 
közelében nem szabad felállítani, mivel az azokból kiáramló meleg leveg t a kondenzátor 
ventilátora beszívhatja. A készülék megfelel  üzemeltetéséhez a GAHP-A egységnek tiszta 
környezeti leveg re van szüksége. 

•  A GAHP-A egységek füstelvezetését épületekbe bevezet  szell ztet  nyílások közelében 
tilos kialakítani. A füstelvezet re vonatkozóan figyelembe kell venni a törvényes el írásokat 
(MSZ845). 

•  Ha a GAHP-A készüléket épületek közelében állítják fel, akkor ügyelni kell arra, hogy a 
tet ereszek, vagy hasonló szerkezetek csepegési vonalán kívül legyenek elhelyezve. 

•  A GAHP-A készülékek az égéstermékek közvetlenül szabadba történ  elvezetésé esetében 
csak a B23 és a B53 típusú füstelvezet k alkalmazása mellet rendelkeznek a megfelel  
üzemeltetési engedéllyel. Ehhez a készülék a baloldalon egy vertikális pozícióban kialakított 
80 mm átmér j  csatlakozócsonkkal (megfelel  tömítéssel együtt) rendelkezik (lásd az 1.1 
Méretek (standard ventilátor)  10 és az 1.2 Méretek  11 elnevezés  ábrákon). Ha az 
installáció fajtája, illetve a törvényes el írások az égéstermékek füstgázelvezet  
csatornákon történ  elvezetését írja el , akkor a füstelvezet  csövekre vonatkozóan a 3.2. 

 22 táblázatban meghatározott adatokat be kell tartani. 

3 2. táblázat – Az égéstermékek táblázata 

AZ ÉGÉSTERMÉKEK TÁBLÁZATA AZ EGYES EGYSÉGEKRE VONATKOZÓAN  
 MÉRTÉKEGYSÉG FÖLDGÁZ G20 FOLYÉKONY GÁZ G30 FOLYÉKONY GÁZ G31 
FÜSTGÁZÁRAMLÁS kg/h 42 43 48 
FÜSTGÁZ H MÉRS. °C 65 65 65 
SZÉNDIOXID CO2 % 9,1 10,4 9,1 

Füstgázáramlás és annak h mérséklete. 

•  A kéményt és az esetleges füstelvezet  csatornát polipropilénb l lehet kivitelezni; a 
rendelkezésre álló magas füstnyomás (80 Pa) a kivitlezés nagymérték  rugalmasságát teszi 
lehet vé. 

•  Valamennyi egység saját kondenzvíz lefolyóval rendelkezik, amelyet a szerel nek a 
lefolyórendszerhez kell csatlakoztatnia. Ha az el írások megengedik, akkor a kondenzvizet 
a szennyvízcsatornába le lehet engedni; egyéb esetekben a kondenzvizet a 
szennyvízcsatornába történ  leeresztés el tt savtalanítani kell. Az kivitelezés fajtájától 
függ en kondenzvíz-szivattyúra is szükség lehet, amely tartozékként kapható. 

Hidraulika- és gázberendezés 

•  A cs vezetékek és a szivattyúk méretezésének a GAHP-A egység zavartalan m ködéséhez 
szükséges névleges víztömegáramot biztosítania kell (a GAHP-A készülék bels  
nyomásveszteségének megállapításához lásd az 1.1 M SZAKI ADATOK  7 elnevezés  
táblázatot). 

•  A hidraulika-berendezést rozsdamentes acélból, fekete acélból, rézcsövéb l, vagy hálóval 
er sített, a f t - és h t berendezések részére alkalmas polietilén csövekb l lehet kivitelezni. 
Valamennyi vízcsövet és csatlakozást a h veszteség és a kondenzvíz kialakulásának 
elkerülése érdekében a hatályos el írásoknak megfelel en szigetelni kell. 
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•  Ha merev csöveket alkalmaznak, akkor a GAHP-A egységek víz csatlakozásainál a rezgés 
átvitel elkerüléséhez rezgéscsillapító kuplungokat kell beépíteni. 

•  A feltöltéskor ügyelni kell arra, hogy a berendezés minimális vízszintje biztosítva legyen ; 
adott esetben a telepítés helyszínén uralkodó téli id járási viszonyoknak megfelel  
mennyiség  mono-etilén-glikolt kell a vízhez keverni (lásd a 3.3 % Mono-etilén-glikol  23 
elnevezés  táblázatban). 

•  A GAHP-A egység fagyvédelmi modulja megakadályozza, hogy a víz a f t körben 
megfagyjon. A fagyvédelmi funkció bekapcsolja a küls  keringet  szivattyút (ha ezt a GAHP-
A egység vezérli), és adott esetben az érintett ég t is (ha szükséges). Ezért a teljes téli 
id szakban biztosítani kell a GAHP-A készülék áram- és gázellátását. Ha a készülék áram- 
és gázellátását nem lehet folyamatosan biztosítani, akkor mono-etilén-glikolt tartalmazó 
glikol fagyálló folyadékot kell alkalmazni. 

•  Ha a glikol fagyálló folyadékot alkalmaznak, akkor a csatlakozásokhoz horganyzott réz- 
csöveket NEM SZABAD ALKALMAZNI, mivel ezek a glikol hatására korrodálódnak. A 3.3 % 
Mono-etilén-glikol  23 elnevezés  táblázat a víz fagypontját és a GAHP-A egység, 
valamint a berendezés f t körének abból ered  magasabb nyomásveszteségeit mutatja be 
a mono-etilén-glikol arányának függvényében. A táblázatot a vezetékek és a keringet  
szivattyú méretezésénél figyelembe kell venni (a készülék bels  nyomásveszteségének 
kiszámításához lásd a 1.1 M SZAKI ADATOK   7 elnevezés  fejezetet). 

•  Ennek ellenére a felhasznált mono-etilén-glikol esetében a m szaki adatokat is figyelembe 
kell venni. 

3 3. táblázat – % Mono-etilén-glikol 

% MONO-ETILÉN-GLIKOL        
VÍZ FAGYPONTJA -3 °C -5 °C -8 °C -12 °C -15 °C -20 °C -25 °C 
NYOMÁSVESZTESÉG SZÁZALÉKBAN -- 6% 8% 10% 12% 14% 16% 
KÉSZÜLÉK HATÉKONYSÁGÁNAK CSÖKKENÉSE -- 0,5% 1% 2% 2,5% 3% 4% 

 
M szaki adatok a vízkör feltöltéséhez 

 
•  A bejöv  gáz nyomásának földgáz (G20) esetében 17 és 25 mbar, illetve folyékony gáz 

(G30 és G31) esetében 25 és 35 mbar között kell mozognia. 
•  A gázellátó berendezés méretezését a GAHP-A egységre vonatkozó áramlási 

mennyiségnek megfelel en kell elvégezni, és a berendezésnek valamennyi el írt biztonsági 
és felügyeleti berendezéssel rendelkeznie kell. 

•  Annak érdekében, hogy a sz r  ne duguljon el, és a vízáramlás ne legyen korlátozva, az 
egységek üzembe helyezése el tt a berendezésb l a salakot és a megmunkálásból ered  
egyéb szennyez déseket el kell távolítani. (Átmosás) 

A készülék megemelése és felállítása 
A GAHP-A egységet (a „mérett l” és a „súlytól” függ en, lásd a m szaki adatoknál az 1.1 M SZAKI 
ADATOK  7 elnevezés  fejezetben található táblázatokban) a talajon, a teraszon, vagy a tet n is 
fel lehet állítan . i
A darut, az emel szerkezetet és valamennyi alkalmazásra kerül  kiegészít  eszközt (rögzít  
köteleket, sodronyokat, gerendákat) a felemelend  tehernek megfelel en kell kiválasztani. 
Talpazat a felállításhoz  

3.3. A készülék telepítése
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A készüléket minden esetben sík, szintezett és t zálló anyagból kivitelezett felületen kell felállítani, 
amely a készülék súlyának megfelel  teherbírással rendelkezik. 
A téli üzemmódban a készülék a h mérsékleti viszonyoknak és a leveg  páratartalmának 
függvényében leolvasztási ciklusokat hajthat végre, a h cserél n lerakódott zúzmara és jég 
leolvasztásához. 
Ehhez biztosítani kell a megfelel  intézkedéseket (például a víz összegy jtését és lefolyását 
biztosító lefolyó), amelyek a készülék környezetében a víz ellen rzés nélküli terjedését és az ebb l 
ered  jegesedés veszélyét (csúszásveszély az ott közleked  személyek részére) elhárítják. 

Talajon történ  felállítás 
Ha a felállításhoz nem áll rendelkezésre horizontális felület (lásd még a következ , "ALÁTÉTEK ÉS 
SZINTEZÉS" elnevezés  bekezdésben), akkor síkfelület  betonaljzatot kell készíteni, amely 
valamennyivel nagyobb, mint a készülék felfekvési felülete: minden oldalon legalább 100-150 
milliméterrel szélesebb. 
Az egység méreteit az 1.2 MÉRETEK  10 elnevezés  fejezet tartalmazza. 
A kifolyó víz összegy jtéséhez és elvezetéséhez megfelel  lefolyót kell betervezni. 

Teraszokon, vagy tet kön történ  telepítés 
A készüléket sík, szintezett és t zálló anyagból kivitelezett felületen kell felállítani (lásd még a 
következ , "ALÁTÉTEK ÉS SZINTEZÉS" elnevezés  bekezdésben). 
Az épületstruktúra teherbírásának meg kell felelnie a készülék és a felállításhoz szükséges talpazat 
súlyának. 
A GAHP-A egység súlyát az 1.1 M SZAKI ADATOK   7 elnevezés  fejezet tartalmazza. A kifolyó 
víz összegy jtéséhez és elvezetéséhez megfelel  lefolyót és a karbantartási munkák elvégzéséhez 
a készülék mellet körben bejárható emelvényt kell betervezni. Akkor is, ha a készülék csak csekély 
rezgést bocsátana ki, a teraszokon és tet kön történ  telepítéskor rezgéscsillapítókat (amelyek 
tartozékként kaphatóak) kell alkalmazni, amelyek megakadályozzák, hogy a rezgések az épület 
struktúrájából ered en feler södjenek. 
A készülék és a hidraulika-, valamint a gázcsatlakoztatás között is rezgéscsillapító kuplungokat kell 
alkalmazni. 

Rögzítés és szintezés 
Az egység pozícióját pontosan be kell állítani. Ehhez az alátámasztások alatt fém alátéteket kell 
helyezni. Fadarabok erre a célra nem alkalmasak, mivel ezek az id járási viszonyok miatt gyorsan 
alkalmatlanná válnak. 

Minimális távolságok 
A GAHP-A készülékek felállításánál minden esetben be kell tartani az éghet  felületekhez, 
falakhoz, vagy más készülékekhez mért minimális távolságokat; lásd a 3.3 Minimális távolságok  
25 elnevezés  fejezetben. 
A minimális távolságokra a karbantartási munkák elvégzéséhez és a megfelel  leveg ellátás 
biztosításához van szükség, amely a lamellás regiszteren keresztül történ  h cserélési 
folyamathoz szükséges. 
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3.3. ábra – Minimális távolságok 

A m köd  GAHP-A egység zajkibocsátására kiható tényez k ellen rzése a felállítás helyszínén: a 
GAHP-A készülékek felállítását olyan helyeken (például épületsarkon, stb.) kerülni kell, amelyek az 
üzemeltetés során fellép  zajkibocsátást feler sítik (hangvisszaver dés); a zajkibocsátást 
befolyásoló hatásokat minden esetben figyelembe kell venni. 

Az alábbiakban leírt alkatrészeket, amelyeket a készülék közelében kell telepíteni, a „6 A 
BERENDEZÉS KAPCSOLÁSI RAJZAI  35" elnevezés  fejezetben a hidraulika mintatervei 
tartalmazzák: 

•  ZAJCSILLAPÍTÓ KUPLUNGOK (rugalmas csatlakozóelemek) a készülék víz- és 
gázcsatlakoztatásain. 

•  MANOMÉTER a bemen  és kimen  vízcsöveken. 
•  ÁRAMLÁSSZABÁLYOZÓ (záró- vagy kiegyensúlyozó retesz) a vízellátó vezetéken. 
•  VÍZSZ R  a készülék bemen  vízvezetékén, hálós r ség min. 0,7 mm és max. 1 mm. 
•  GÖMBCSAP a berendezés víz- és gázcsövein. 
•  BIZTONSÁGI SZELEP 3 bar a készülék kimen  vízvezetékén. 
•  KIEGYENLÍT  TARTÁLY  a kimen  vízvezetéken. 
•  VÍZ KERINGET  SZIVATTYÚ a berendezés bemen  vízvezetékén, amelyet a f tési 

rendszer jellemz i alapján kell kiválasztani. 
•  LÉGTELENÍT  RENDSZEREK a cs vezetékeken. 
•  LEERESZT  CSAP a vízvezetékeken. 
•  FELTÖLT  RENDSZER: automatikus feltölt  rendszerek alkalmazásánál a berendezés 

mono-etilén-glikol tartalmát minden idényben ellen rizni kell. 

3.4. A hidraulikai rendszer összetevői
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•  KONDENZVÍZ GY JT  ÉS ELVEZET  RENDSZER, amelyet az egységen a kondenzvíz 
lefolyóhoz kell csatlakoztatni, a törvényes el írásoknak megfelel en esetlegesen szükséges  
semlegesít  (savtalanító) berendezéssel és kondenzvíz szivattyúval együtt. 

Ha azonos vízkörhöz több GAPH-A egység csatlakozik, akkor az alábbi kiegészít  alkatrészekre 
van szükség: 

•  VÍZ KERINGET  SZIVATTYÚ  az egyes egységek belép  vízvezetékén, amelyet a GAHP-A 
egység szivattyújához és a rendszer jellemz inek megfelel en kell kiválasztani. (Primer kör) 

•  HIDRAULIKUS VÁLTÓ vagy h cserél  légtelenít  szeleppel és leereszt  csappal. 
•  VÍZ KERINGET  SZIVATTYÚ  a f tési rendszer el remen  vízvezetékén, amely a vizet a 

rendszerhez továbbítja. (Szekunder kör)

Az áramellátó rendszer kivitelezésénél az alábbi utasításokat be kell tartani: 
•  tápfeszültség: 230 V 1N - 50 Hz, 
•  az elektromos csatlakozáshoz szükséges komponenseket (megszakítók, relék, biztosítékok, 

stb.) különálló kapcsolótáblán kell elhelyezni, amelyet a GAHP-A egység közelében kell 
telepíteni, 

•  ha a berendezés hidraulikus váltóval rendelkezik, akkor a szekunder vízkör esetében a téli 
id szakban biztosítani kell a megfelel  fagyvédelmi intézkedéseket (például a szekunder 
vízkörben a keringet  szivattyú m ködésének szabályozása id zít  órán, vagy termosztáton 
keresztül). 

Az elektromos kapcsolási rajzokat a "6 A BERENDEZÉS KAPCSOLÁSI RAJZAI  35" 
elnevezés  fejezet tartalmazza. 

Egy vagy több GAHP-A készülék elektromos csatlakoztatásához az alábbiakra van szükség: 
•  FG7(O)R 3Gx1,5 típusú csatlakozókábel, 
•  1 db küls  egypólusú megszakító 2 db T típusú 5A és legalább 3 mm-es érintkez  távolsággal 
rendelkez  biztosítékkal, vagy 1 db 10-A véd kapcsoló. 

A GAHP-A készülék vezérléséhez és szabályozásához tartozékként digitális vezérl tabló (DDC) 
kapható. 
A  200 méternél rövidebb távolság és maximum 5 egység esetében egyszer  3x0,75 mm2  
keresztmetszet  árnyékolt kábelt lehet alkalmazni; minden más esetben a Honeywell SDS 
normának megfelel  CAN-BUS kábelre van szükség az alábbiak szerint: 

•   Netbus ( maximum 450 m hosszúságig). 
•  Belden 3086A (Honeywell SDS 1620, 450 m hosszúságig). 
•  Turck 530 (Honeywell SDS 1620, 450 m hosszúságig). 
•  Turck 5711 (DeviceNet Mid Cable, 450 m hosszúságig). 
•  Turck 531 (Honeywell SDS 2022, 200 m hosszúságig). 

4.1. Elektromos csatlakoztatás

4.2. A berendezés szabályozó- és vezérlőrendszerének
 csatlakoztatása

4. A VILLAMOS BERENDEZÉS TERVEZÉSE
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Az elektromos csatlakozás létrehozása el tt ellen rizze, hogy a munkavégzés nem feszültség alatti 
elemeken történik-e. 

A következ kre lesz szükség: a készülék legyen állandó helyén. 

1. A készülék árammal való ellátásához készítsen el  egy MTK 3x1,5 típusú kábelt. 
2. Csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz (az 1. pontban leírt kábellel) úgy, hogy a hálózat 

közelében beilleszt egy általános küls  bipoláris megszakítót (a «GS» részleteit lásd az 5.6 
ábrán: Elektromos vezetékezési ábra —  27) 2 db T 5A típusú biztosítékkal vagy egy 10 
A-es magnetotermikus megszakítóval. 

3. Az elektromos csatlakozást úgy készítse el, hogy a földelés vezetéke hosszabb legyen, mint 
a feszültség alatt álló vezetékek. Ilyen módon ezt a vezetéket húzzák ki utoljára, ha 
véletlenül kihúzzák a hálózatból a tápvezetéket, így a földelés végig garantált. 

A készülék elektromos biztonsága csak akkor garantált, ha jól m köd  földeléshez van 
csatlakoztatva, az érvényes biztonsági el írásoknak megfelel en. Elektromos készlékek 
földeléséhez ne használjon gázvezetéket.

4.2 ábra – Elektromos huzalozási rajz  
JELMAGYARÁZAT  
TER elosztódoboz 
L fázis 
N nulla 
NEM SZÁLLÍTOTT alkatrészek 
GS f kapcsoló 

Példa a készüléknek 230 V 1 N - 50 Hz tápellátáshoz való csatlakoztatására 
 

4.4 A készülék elektromos csatlakoztatása
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Hogyan kell a berendezés vízkeringet  szivattyúját csatlakoztatni 

Az elektromos csatlakozás létrehozása el tt ellen rizze, hogy a munkavégzés nem feszültség alatti 
elemeken történik-e. 

A készülék m ködésének optimalizálására az els dleges áramkörbe változtatható sebesség  
WILO STRATOS PARA szivattyúkat kell beszerelni amiket a Mod10 vezérlő szabályoz és modulál.

A készülék nem támogatja semmilyen más szivattyútípus használatát.  

A WILO STRATOS PARA szivattyúk csatlakoztatásának utasításait alább adjuk meg.
Mindegyik WILO szivattyú tartalmazza a hálózati kábelt (1,5 méter) és 0 – 10 V-os jelkábelt a 
készülék elektromos paneljéhez való csatlakoztatás céljából (1,5 méter). Ha hosszabb kábelre van 
szükség, használjon árnyékolt 2x0,75 mm2-es 0-10 V jelkábelt és FG7 3Gx2,5mm2es hálózati 
kábelt. 

A következ kre lesz szükség: a készülékre legyen állandó helyén. 

1. Ellen rizze, hogy a vezérl  nincs-e bekapcsolva. 
2. Vegye le a készülék homloklapját és az elektromos panel fedelét. 
3. Csatlakoztassa a WILO STRATOS PARA szivattyú barna vezetékét a Mod10 kártya HPMP 

csatlakozó „-„végpontjához. Csatlakoztassa a WILO STRATOS PARA szivattyú fehér 
vezetékét a Mod10 kártya HPMP csatlakozó "+" végpontjához. Szigetelt fekete és kék 
vezetékek (lásd a 4.3 ábrát: Vezetékezési ábra a Wilo változtatható sebességű  szivattyúk 
csatlakoztatásához —  30). 

4. Csatlakoztassa a szivattyút a hálózathoz, és szereljen fel egy küls  áramkör megszakítót (a 
részleteket lásd a 4.3 ábrán: Vezetékezési ábra a Wilo változtatható sebességű
szivattyúk csatlakoztatásához —  30) késleltetett 2 A-es biztosítékkal.  

5. Miután elvégezte az összes fenti m veletet, csukja be az elektromos panelt és szerelje 
vissza a készülék homloklapját. 

SOSE kapcsolja be vagy ki a WILO STRATOS PARA szivattyút a hálózati kábelen lév  
kapcsolóval. 
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4.3 ábra - Vezetékezési ábra a Wilo változtatható sebesség  szivattyúk csatlakoztatásához 

JELMAGYARÁZAT  
IP Kétállású szivattyú áramkapcsolója 
F Biztosíték 
P Forró vizes keringet  szivattyú (els dleges folyadékkör) 

Szivattyúvezetékek színe 
gesztenye  csatlakoztassa a „-” végponthoz 
fehér csatlakoztassa a „+” végponthoz 
fekete el kell különíteni 
kék el kell különíteni 

Vezetékezési ábra a Wilo változtatható sebesség  szivattyúk csatlakoztatásához 
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A GAHP-A berendezés szabályozó- és vezérl rendszerének f  komponense a digitális 
vezérl tabló. 
A DDC (Direct Digital Controller) elnevezés  digitális vezérl tabló a háttér-megvilágítással 
rendelkez  LCD kijelz jén (128x64 pixel) megjeleníti valamennyi állapotjelzést, üzemi adatot és 
hibajelentést minden csatlakoztatott egységre vonatkozóan. A DDC a csatlakoztatott egységek be- 
és kikapcsolásával szabályozza a víz h mérsékletét. 
Minden digitális vezérl tabló akár tizenhat GAHP-A modul felügyeletére képes; ennél több egység 
esetében további DDC vezérl tablóra van szükség, amely az els  tablóval közösen irányítja a teljes 
berendezést. 
Az el szerelt készülékek esetében a digitális vezérl tabló hozzátartozik a szállítási csomaghoz. 
GAHP-A készülékek esetében, amelyek el szerelését nem a gyártó végzi, a DDC vezérl tabló 
tartozékként kapható. 
A digitális vezérl tablót bels  térben (szobah mérséklet 0°C és 50°C között) kapcsolótáblán kell 
telepíteni, amelyen egy 155 x 151 mm méret  ablakot kell kialakítani. 
A DDC vezérlés els  oldalán egy grafikus kijelz  található, amelyen megjelennek a gép 
vezérléséhez szükséges valamennyi paraméterek (fejezet D, 5.1 Digitális vezérl tábla (DDC)  32 
elnevezés  ábra); továbbá egy forgatógomb (Encoder), amellyel valamennyi rendelkezésre álló 
opciót ki lehet választani, illetve a paramétereket be lehet állítani, stb. (fejezet E, 5.1 Digitális 
vezérl tabló (DDC)  32 elnevezés  ábra); továbbá egy soros csatlakozópont RS 232 a DDC 
számítógéphez történ  csatlakoztatásához (fejezet SPC, 5.1 Digitális vezérl tábla (DDC)  32 
elnevezés  ábra), amely az ügyfélszolgálat részére a hozzáférést biztosítja. 
Az elektromos csatlakozások és a CAN-BUS csatlakozó, amelyek az üzemeltetéshez szükségesek, 
a DDC hátoldalán találhatóak. Továbbá különböz  kontaktusok találhatóak a hátoldalon, amelyeket 
a DDC küls  szabályozórendszereken keresztül történ  be- és kikapcsolásához, esetleges 
távkijelzésekhez, hibák távjelzéséhez, vagy szoba termosztátok (opció) csatlakoztatásához lehet 
felhasználni. 
 
* A forgalmazó céggel el zetes egyeztetés szükséges!

5.1 Digitális vezérlőtabló (DDC)

5. SZABÁLYOZÓ- ÉS VEZÉRLŐRENDSZER*
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5 1. ábra – Digitális vezérl tabló (DDC) 

JELMAGYARÁZAT 
STA  2-pólusú sorkapcsok szoba termosztát esetleges csatlakoztatásához 
SAE 3-pólusú sorkapcsok küls  hibajelz  rendszerek esetleges csatlakoztatásához 
AL 4-pólusú sorkapcsok 24 VAC áramellátás részére 
CE 6-pólusú dugaszoló csatlakozás esetleges küls  engedélyezésekhez 
P8 CAN- BUS kábel csatlakoztatása (narancssárga) 
SPC 9-pólusú sorkapcsok 232 soros csatlakozópont részére 
A DDC rögzít  csavarjai  
E választógomb 
D  kijelz  

 

El nézet/hátulnézet az elektromos csatlakoztatásokra vonatkozó adatokkal. 

A GAHP-A rendszer vezérléséhez és szabályozásához javasolt egy, vagy több digitális 
vezérl tablót (DDC) alkalmazni, amelyek a vezérlés és a szabályozás mellett a teljes rendszer 
diagnosztikáját is lehet vé teszik. 
Különösen a téli üzemmód h mérsékletkülönbségét és kívánt el irányzott értékét lehet a f t közeg 
h mérsékletéhez beállítani, és el zetesen meghatározni, hogy a rendszer az el remen  vezeték, 
vagy a visszatér  vezeték vízh mérsékletét szabályozza. A fent megnevezett beállítást négy 
különböz  id szakra lehet elvégezni, adott esetben különböz  el irányzott értékekkel. 
A gyártó által kínált berendezés-koncepció, amely több egységet foglal magában, nagy el nye, 
hogy a berendezés egyes moduljai egymástól teljesen függetlenek, és ezért csak a tényleges 
teljesítményigénynek megfelel  h teljesítményt adják le, valamint kizárják a berendezés 
m ködésének gyakori ingadozásait és az abból ered  f t anyag-pazarlást. 
A DDC a kaszkád szabályozás alapján maximum öt részterhelési szinttel vezérli az egységek 
bekapcsolását. 

5.2 A berendezés szabályozása és vezérlése



33

 

5 2. ábra – Példa az egységek részterheléssel történ  üzemeltetésére 

 
 
 

A szabályozórendszer a nap els  indításakor bekapcsolja valamennyi modult, amelyeket egymást 
követ en a DDC vezérlésen beállított h mérsékletkülönbséggel csökkentett el irányzott 
h mérsékleti értékek elérésekor kikapcsolja. 
A rendszerhez nincs szükség a berendezés el remen  és visszatér  vezetékeken szondák 
alkalmazására, mivel a GAHP-A egységek különleges szenzorokkal rendelkeznek, amelyek a 
f t közeg h mérsékletét közvetlenül a készülékekben mérik. 

A normál téli üzemmód során el fordulhat, hogy az egység bordás regiszterén a küls  leveg b l 
pára csapódik le, és arra ráfagy. Az elektromos „leveg -víz h szivattyúkkal” ellentétben a GAHP-A 
készülékeknél a leolvasztás automatikusan a berendezés által biztosított melegvíz-ellátás 
megszakítása nélkül történik (ez azt jelenti, hogy a ciklus átkapcsolására nem kerül sor). 
A készüléken telepített elektronikus rendszer a jegesedés észlelésekor a meleg víz el állító 
rendszerb l érkez , kb. 80°C-os ammóniaáramot a regiszterhez tereli át, és ennek következtében 
arról leolvad a jégréteg. A f t berendezés részére szükséges h teljesítményt viszont az 
ammóniaáram részmennyisége, amely a h cserél  cs kötegén átáramlik, a berendezésben 
található vízzel történ  h cserén keresztül továbbra is biztosítja. 
A GAHP-A készülékeken végrehajtott tesztek bizonyították, hogy a rendszer a téli idényben 
maximum 50 leolvasztási folyamatot indít el, amelyek az ammónia magas kondenzációs 
h mérsékletének köszönhet en egyenként átlagosan 3 percig tartanak. Ezek az adatok ahhoz a 
megállapításhoz vezetnek, hogy a leolvasztási ciklusok nem befolyásolják hátrányosan a 
h szivattyú teljes f tési idényre vonatkoztatott átlagos hatásfokát. 

Lehet ség van a GAHP-A berendezés el remen  és visszatér  vezetékében a vízh mérséklet 
küls  paraméteren keresztül történ  szabályozására, amelyet egy másik elektronikus rendszer 
vezérel. Különösen el nyös lehet, ha a fogyasztókhoz továbbított f t közeg el remen  
h mérsékletét a küls  leveg  h mérsékletének, vagy a berendezés más fontos paraméterének 
függvényében szabályozzák. 
Erre az opcionális "Box RB100" csatlakozópont alkalmazásával van lehetőség, amelyet egy 
CAN-BUS kábellel a digitális vezérlőtablóhoz lehet csatlakoztatni. Az RB100 csatlakozópont 
képes az elektronikus szabályozóktól érkező 0 ÷ 10 V digitális jelek fogadására, és az előremenő, 
vagy a visszatérő víz hőmérsékletét szabályozni.

5.3 A leolvasztás szabályozása

5.4 Időjárásfüggő hőmérséklet szabályzás



34

Az RB100 csatlakozópont feladata, hogy az egy vagy több küls  vezérl rendszerb l érkez  
igényeket a digitális vezérl tablón (DDC) keresztül lebonyolítsa. A csatlakozópont az alábbi 
funkciókkal rendelkezik:  AZ egységek vezérlése a vízh mérséklet fokozat nélkül módosítható 
el irányzott értékének megfelel en (változó h mérséklet) és a HMV funkció szabályozása, amely a 
háromutas terel szelep vezérlését is magában foglalja  (lásd még az 5.5  A HMV EL ÁLLÍTÁS 
VEZÉRLÉSE ÉS SZABÁLYOZÁSA  32 elnevezés  fejezetben). 
Az RB100 csatlakozópont méretei: szélesség 158 mm, mélység 74,6 mm és magasság 106,5 mm. 
A boksz súlya 0,320 kg, amelyet az elektromos kapcsolótáblán DIN 35 mm (EN 60715) sínekkel 
rögzítenek. 

A meleg víz el állítása csak GAHP-A készülékek alkalmazásával is lehetséges, ha a berendezés 
közepes és alacsony h mérséklet  (45°C ÷ 48°C) bojlerekkel rendelkezik, vagy ha a meleg víz 
el állítása közvetlenül a megfelel en méretezett h cserél n keresztül történik (a szekunder körben 
az el remen  vezetékben a víz h mérséklete 45°C ÷ 48°C között mozog). 
Ha a berendezés egy, vagy több h szivattyúval és kiegészítésként egy, vagy több kondenzációs 
kazánnal rendelkezik, akkor a melegvíz-ellátást tetszésszerinti h mérsékletszinten m köd  
bojlerekkel (tárolási h mérséklet 50°C felett) a kondenzációs kazánon keresztül lehet biztosítani. 
Annak érdekében, hogy az abszorpciós h szivattyúval kiegészítésként meleg vizet lehessen 
el állítani, a berendezés szabályozórendszerét egy digitális vezérl tablóval és egy „RB100” 
csatlakozóponttal kell felszerelni. 
Ha a GAHP-A h szivattyúkat a HMV el állításához a fent megnevezett feltételek mellett 
alkalmazzák (a tárolási h mérséklet megközelít leg a víz felhasználási h mérséklete, max. 48°C), 
akkor szükség van az RB100 csatlakozópontra az egységek el remen  h mérsékletének 
növeléséhez, ha ezt nem a maximális üzemi h mérsékletre állították be. 
Ha kiegészítésként kondenzációs kazán alkalmazását is tervezik, akkor a CAN-BUS kábellel a 
digitális vezérl tablóhoz csatlakoztatott RB100 csatlakozópont lehet vé teszi, hogy a terel  
szelepek szabályozórendszere (nem tartozik a szállítási csomaghoz) a f t közeg megfelel  
mennyiségét a meleg víz közvetlen el állítására szolgáló h cserél höz, vagy a melegvíztárolóhoz 
terelje. 
A f t közeg f t körb l a HMV el állítására szolgáló körbe történ  átterelését követ en az RB100 
csatlakozópont csak a m veletben résztvev  kondenzációs kazánok el irányzott értékét módosítja. 
A kazán HMV el irányzott értékének szabályozását termosztátból érkez  analóg BE-KI jellel, vagy 
elektronikus szabályozóból érkez  0÷10 V digitális jellel lehet biztosítani. 
Az RB100 csatlakozópont lehet séget nyújt arra, hogy a HMV el állításához további kazánok 
beépítése helyett a már létez  kondenzációs kazánokat használják fel, amelyek különben a téli 
üzem nagy részében ki vannak kapcsolva. 
A rendszer a HMV-el állítást egyértelm en el nyben részesíti: ha a berendezés a projekt 
el írásainak megfelel  maximális üzemi feltételek mellett m ködik, akkor a rendszer a dupla 
f t teljesítményre és HMV el állításra tervezett kazánokat leválasztja, és csak a meleg víz 
el állítására használja fel addig, amíg az igény fennáll. 

5.5 A HMV előállítás vezérlése és szabályozása
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Már létez  berendezéseknél, amelyek a fent megnevezett szabályozórendszerrel rendelkeznek, 
javasolt az egyes berendezés-komponensek szoftvereinek (firmware) kompatibilitását a tanácsadói 
ügyfélszolgálattal ellen riztetni. 

 

Ebben a fejezetben a következ  információt találja: 
• A hivatalos gyártói vev szolgálat által kívánt információkat, hogy el tudják végezni a 

készülék els  beindításának teljes eljárását.  
• A készülék karbantartásához szükséges információkat.  

 
A fejezet végén utasításokat talál a gáz típusának megváltoztatásához. Miel tt elkezdené az ebben 
a fejezetben leírt m veleteket, felhívjuk az érintett telepít  technikus figyelmét, hogy olvassa el a 
2.1 bekezdést: FIGYELMEZTETÉSEK —  7. A készülék be- és kikapcsolásával kapcsolatban 
nézze meg a 3.1 bekezdést: BEINDÍTÁS (ÉS LEÁLLÍTÁS) —  17. 
 
Ha a készülék CCP-hez van csatlakoztatva a készülék beindításának és leállításának vezérléséhez, 
hivatkozni kell az erre szolgáló két CCP fájlra. 
 
Ha a készülék DDC-hez van csatlakoztatva (és a a DDC vezérl  módban van), a készülék 
m ködésbe hozásának és üzemen kívül helyezésének fázisaiban meg kell tekinteni a DDC két 
kézikönyvét. 
 

A készülék els  m ködésbe hozásának teljes folyamatát csak egy hivatalos gyártói vev szolgálat 
végezheti. A termékre adott garancia érvénytelenné válhat, ha ezt a folyamatot nem a 
Vev szolgálat végzi. A készülék a gyárat megbízható és bevizsgált állapotban hagyja el.  
 
A készülék els  m ködésbe hozásának teljes folyamata a következ  (f ) üzemelési lépések 
elvégzéséb l áll:  
 

1. a berendezés megfelel ségének el zetes ellen rzése:  
2. az égési paraméterek ellen rzése/beállítása; 
3. a berendezés üzemelési paramétereinek beszabályozása. 

 
A berendezés megfelel ségének el zetes ellen rzése  
A vev szolgálati technikus köteles: 

• ellen rizni, hogy a teljes berendezést a terveknek megfelel en gyártották-e, a 
gyártó által megadott utasítások szerint, figyelembe véve az érvényes 
jogszabályokat. A tervet szakképzett, önálló vállalkozó szakembernek kellett 
megrajzolnia. 

• személyesen ellen rizni, hogy az összes csatlakozás (hidraulika/gáz és 
elektromos) megfelel en van-e kivitelezve; 

• ellen rizni, hogy a berendezés megfelel ségéhez szükséges feltételek ténylegesen 
megvannak-e (a használónak a készülék telepítését végz  szakvállalat által adott 
nyilatkozat alapján). 

A Megfelel ségi Nyilatkozat TANÚSÍTJA, hogy a berendezés eleget tesz az érvényes 
szabályoknak. 
Ez a nyilatkozat egy kötelez  dokumentum, és mint ilyet, a tulajdonos számára a törvény szerint az 
a szakcég köteles kiadni, amelyik a készülék telepítését felügyelte. 

• Ellen rizze, hogy megfelel -e a víz nyomása és áramlása a hidraulikakörben, 
valamint a gázvezeték dinamikus nyomása, a gyártó el írásainak megfelel en. 

• Ellen rizze, hogy 230V 50 Hz-e az elektromos áramellátás. 
• Ellen rizze, hogy megfelel  módon vannak-e bekötve a leveg - és füstgázcsövek. 
• Ellen rizze, hogy be van-e szerelve a füstgáz kondenzátum elvezetés. 
• Ellen rizze, hogy figyelembe vették-e a biztonsági telepítési távolságokat a 4.2 

ábra szerint 

6.1 Az üzembe helyezés folyamata

6. ÜZEMBE HELYEZÉS ÉS KARBANTARTÁS
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Ha fennállnak a fenti feltételek, a szerviz megkezdheti a készülék els  m ködésbe hozását. 
Ha az els  ellen rzésnél nem megfelel  elemek merülnek fel, a szerviz dönthet úgy, hogy nem 
folytatja az „els  m ködésbe hozás” eljárását. 
Ilyen esetben a gyártó szerviztechnikusa köteles: 

• Értesíteni a használót/telepít  technikust a telepítési rendellenességekr l. 
• Tájékoztatni a felhasználót/telepít  technikust minden olyan helyzetr l, ami a 

készülékre és emberekre nézve veszélyesnek tekinthet .  
• Tájékoztatást adni a berendezéssel kapcsolatban hiányzó dokumentációról.  
• Jelezni a jelentésekben minden olyan helyesbít  intézkedést, amit a telepít  

technikusnak kell elvégezni azért, hogy folytatni tudja az „els  m ködésbe hozás” 
m veleteit.  

A felhasználó/telepít  technikus felel ssége, hogy megtegye a szerviz által megjelölt helyesbít  
intézkedéseket a berendezésen. A telepít  technikus által megtett ilyen helyesbít  intézkedéseket 
követ en a szerviz újra felmérik a berendezést. Ha a szerviz véleménye szerint ekkor fennállnak a 
biztonsági és megfelel ségi feltételek, a szerviz köteles elvégezni az „els  m ködésbe hozást”. 

Körülmények, melyek veszélyesek az emberekre és a készülékre. Ha az alábbi veszélyes 
körülmények egyike is fennáll, a szerviz nem végezheti el az „els  m ködésbe hozást”: 

• a készüléket beltéren telepítették; 
• a készüléket éghet  felületek közelébe telepítették, vagy olyan helyre, ami nem 

teszi lehet vé a biztonságos hozzáférést és a karbantartást; 
• a készülék bekapcsolásának és kikapcsolásának a vezérlése nem a CCP/DDC-n 

illetve a biztonsági kapcsolón keresztül történik, hanem a f  áramkapcsolón 
keresztül; 

• a készülék meghibásodásának vagy hibáinak betudható körülmény fordult el  
szállításkor vagy telepítéskor; 

• gázszag van a berendezés valószín  szivárgása miatt, és minden olyan esetben, 
ami nem megfelel  berendezésekre vezethet  vissza, és potenciálisan 
veszélyesnek tekinthet . 

Rendellenes körülmények. Ha fennáll az alábbi körülmények egyike, a szerviz saját megítélése 
alapján elvégezheti az „els  m ködésbe hozást”, de a készüléket nem szabad üzemeltetni, amíg a 
gyártó által el írt feltételeket helyre nem állítják: 

• a (potenciálisan nem veszélyes) telepítést nem a szakszer  kivitelezési 
gyakorlatnak megfelel en végezték, a (potenciálisan nem veszélyes) telepítés nem 
felel meg az érvényben lév  országos és helyi el írásoknak;  

• a (potenciálisan nem veszélyes) telepítést nem a szakszer  kivitelezési 
gyakorlatnak megfelel en végezték, nem a gyártó által megadott utasítások szerint;  

• olyan a telepítés módja, ami a készülék üzemelési rendellenességeihez vezethet. 

Az égési paraméterek ellen rzésének/beállításának eljárása 

Az els  m ködésbe hozás folyamata során az égés paramétereit KIZÁRÓLAG a szerviz 
ellen rizheti és állíthatja be. Ebben a fázisban SEM a használó, SEM a telepít  technikus nem 
jogosult ilyen m veletek végzésére, és ha mégis megteszi, ez érvénytelenítheti a készülékre adott 
garanciát. 
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 A készüléket úgy szállítjuk, hogy összes részegysége ahhoz a gázhoz van beállítva, amihez magát 
a készüléket beállítottuk. Ebben a fázisban MINDIG ellen rizni kell, és be kell állítani az égési 
paramétereket. 
A gáztípus, amire a készüléket beállítottuk, a készülék bels  gázvezetékén lév  ragasztott címkén 
azonosítható.

A készüléket olyan fúvókákkal szállítjuk, melyek a rendelésben szerepl  gázfajtára vonatkoznak.  

Els  indításkor minden esetre szükség van arra, hogy ellen rizzék  

• a gáz dinamikus nyomását a hálózati gázvezetékben, és 

• beszabályozzák a készülék égési paramétereit.  

A következ kre lesz szükség: a készülék legyen csatlakoztatva az áram- ill. gázhálózatra: 
kikapcsolva, a gázcsap elzárva; homlokpanel eltávolítva. 

Ellen rizze a f  gázvezeték dinamikus nyomását 
1. Csatlakoztassa a nyomásmér t a gáz szívónyílására (lásd a „D” részletet, 6.1 ábra: 

Gázszelep —  38).  
2. Nyissa a gázszelepet és ellen rizze, hogy a hálózati statikus nyomás (±15%-os t réssel) 

megfelel-e a 4.2 táblázatban megadott értéknek. 

Ha a gázhálózat statikus nyomása nagyobb 50 mbar-nál NE KAPCSOLJA BE a készüléket!  

3. Adja meg a jóváhagyás jelét az üzemeléshez. 
4. Néhány másodperces üzemelés után ellen rizze, hogy a hálózati dinamikus nyomás 

(±15%-os t réssel) megfelel-e a 4.2 táblázatban megadott értéknek.
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6.1 ábra - Gázszelep 
JELMAGYARÁZAT  
A Dugasz 
B Torx kulcs TX40  
C szabályozó csavar CO2 
D gáznyomás szívónyílása 

Gázszelep Honeywell VK 4115V 

Ha a nyomásmér vel mért érték (±15%-os t réssel) nem felel meg a 4.2 táblázatban közölt érték- 
nek, NEM LEHET bekapcsolni a készüléket! 

5.   Folytassa az égési paraméterek szabályozását/ellen rzését a következ  bekezdésben leírtak 
szerint.   

Az égési paraméterek ellen rzése és beszabályozása 
A hálózati dinamikus gáznyomás ellen rzése után (lásd a vonatkozó bekezdést) ellen rizni lehet és 
be lehet állítani az égési paramétereket a következ k szerint: 

1. Helyezze be az égéstermék elemz  szondát a füstgázcs  függ leges részébe. 
2. Adja meg a hozzájárulást a készülék m ködéséhez, és várjon legalább 5 percet a normál 

égési állapotokig. 
3. M köd  készüléknél lépjen be a 2. menü 24. paraméterébe a készülék vezérlésén: a 

kijelz n „P_H1” fog villogni; nyomja meg, hogy meger sítse, „kényszeríti” a maximális 
h teljesítményt.  

4. Ellen rizze, hogy a füstgázelemz n a CO2 értéke +0,2 -0,4 t réssel egybeesik-e a 6.3 
táblázatban  a „CO 2-tartalom/MAX modulációval” sorban megadott értékkel.  
Példa (G20 gáz): a névleges CO2  tartalma 9,1%-nak felel meg, ezért a 8,7-9,3% 
tartományba es  értékek megfelelnek. 

5. Lépjen be a 2. menü 23. paraméterébe a készülék vezérl jén az elektromos panelen belül: 
a kijelz n "P_L1" fog villogni; nyomja meg, hogy meger sítse, „kényszeríti” a minimális 
h teljesítményt.  

6. Most ellen rizze a 4. pontban leolvasott érték és a füstgázelemz n most kijelzett érték 
különbségét, hogy az - +0,3-0,0 t réssel – megfelel-e a 6.3 táblázatban a „CO

 
2 különb-

ség a MAX és MIN potenciál között” sorban megadott adatnak.
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Példa (G20 gáz): ha a 4. pontnál az észlelt CO2-tartalom 9,2%, a 6. pontnál (9,2%-0,4) 
értéknek kell lenni a delta érték +0,3 -0,0 t rése mellett, azaz az érték 8,8-8,5% között kell, 
hogy legyen. 

7. Ha nem ez a helyzet, vegye le az „A” zárókupakot a gázszelepr l (lásd a 6.1 ábrát: 
Gázszelep —  38), és használja a TX40-es torx kulcsot a “C” csavaron (6.1 ábra 
Gázszelep —  38). Az óramutató járásának megfelel  irányba fordítva n  a CO2 
százalékos aránya, az óramutató járásával ellentétes irányban csökken. 

A szabályozócsavar 1/8 fordulata kb. 0,1%-kal csökkenti (óramutató járásával ellentétesen) 
vagy növeli (óramutató járásának megfelel  irányban) a CO2-tartalmat. Egyik irányba SE 
FORDÍTSA EL A CSAVART egy teljes fordulatnál nagyobb mértékben.  

8. M köd  készüléknél lépjen be a 2. menü 24. paraméterébe a készülék vezérlésén: a 
kijelz n "P_H1" fog villogni; nyomja meg, hogy meger sítse, „kényszeríti” a maximális 
h teljesítményt.  

9. Ellen rizze, hogy – miután beavatkozott a szabályozásba a „C” csavaron – a CO2 érték 
megfelel-e a 6.3 táblázat  „CO2-tartalom/MAX modulációval” sorában található értékkel 
+0,2-0,4 t rés mellett. 

Ha a CO2 százalékos arányát a második kísérletre se tudja kalibrálni, NE ÜZEMELJE BE a 
készüléket; vegye fel a kapcsolatot a szervizzel.  

10. Ha sikeres volt az égés paramétereinek ellen rzése/beállítása, lépjen be az elektronikus 
áramköri lap 2. menü 25. paraméterébe a készülék elektromos dobozában: a kijelz n az 
„unF1” üzenet fog villogni; nyomja meg, hogy eltávolítsa a korábban kiválasztott, az 
üzemeltetést hatálytalanító üzemmódot, majd térjen vissza a rendes, a h teljesítmény 
modulálásával történ  üzemeltetés konfigurációjához.  

30 perc után a készülék automatikusan eltávolítja a korábban kiválasztott h teljesítmény 
hatálytalanítási módot. A felgyorsításhoz válassza ki és hajtsa végre a 2. menü „25.” 
m veletét. 

11. Kapcsolja ki a készüléket. 
12. Zárja el a gázszelepet. 
13. Szerelje vissza a zárókupakot (6.1 ábra: gázszelep — 38). 
14. Szerelje vissza a homloklapot. 

A helyes karbantartás megel zi a problémákat, garantálja a készülék maximális üzemelési 
hatásfokát és lehet vé teszi az üzemelési költségek féken tartását. 

Az ebben a bekezdésben leírt karbantartási m veleteket kizárólag a berendezésért felel s szerviz 
szakember, vagy egy hivatalos gyártói szervizképvisel  végezheti el. 

Minden olyan m veletet, ami a készülék bels  szerkezeti részeire vonatkozik, csak a hivatalos 
szerviz végezheti el a gyártó által megadott utasítások szerint. 

A „hatékonysági ellen rzést” és minden más "ellen rz  és karbantartó m veletet" (lásd 6.1 táblázat 
 40 és 6.2 —  40), az érvényben lév  törvényeknek megfelel  gyakorisággal kell 

elvégezni vagy, ha az szigorúbb, amit a készülék tervez je (a rendszer épít je) vagy gyártója el írt 
(GMBSZ). 

6.2 Karbantartás
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A RENDSZER HATÉKONYSÁGÁNAK, A HASZNÁLT TÜZEL ANYAGNAK ÉS A 
H TELJESÍTMÉNYNEK AZ ELLEN RZÉSÉÉRT, amit az energiafelhasználás ellen rzése 
érdekében kell elvégezni, a rendszert használó a felel s. 

Bármilyen karbantartási m velet megkezdése el tt kapcsolja ki a készüléket a „jóváhagyó” 
érintkez k (illetve a DDC/CCP) segítségével, és várja meg, míg befejez dik a leállás ciklusa. 
Amikor ki van kapcsolva a készülék, kapcsolja le az áramellátást és a gázbetáplálást (a 
jegesedésgátlás beállításának megfelel en) az elektromos megszakító nyitásával és a gázszelep 
zárásával.  

ÚTMUTATÓ A MEGEL Z  KARBANTARTÁSI M VELETEKHEZ 

A 6.1 táblázatban —  40 található a megel z  karbantartás m veleteinek útmutatója. 

Ha a készülék különösen nagy igénybevételnek van kitéve (például feldolgozó üzemben vagy 
más, folyamatos m ködés  üzemben m ködik), ezeket a karbantartó m veleteket gyakrabban 
kell végrehajtani. 

6.1. táblázat 

ÚTMUTATÓ A MEGEL Z  KARBANTARTÁSI M VELETEKHEZ 
A készülék ellen rzése GAHP-A GAHP-GS/

WS 
AY  ACF GAHP-A

R 
A készülék és leveg  h cserél je általános állapotának vizuális ellen rzése. (1) 

 

     
Ellen rizze a vízáramlás figyelésére használt eszköz helyes m ködését      
Ellen rizze a CO2 %-os értékét      
Ellen rizze az ég khöz belép  gáz nyomását      
Tisztítsa meg a kondenzátum leürít jét 
Szükség esetén növelni kell a karbantartási m velet gyakoriságát 

     

Cserélje az ékszíjakat 6 év vagy 12.000 üzemóra után       
Ellen rizze/állítsa vissza a primer  vizes h t -f t  folyadékkör nyomását      
Ellen rizze/állítsa vissza a primer  vizes h t -f t  folyadékkör tágulási tartályában a 
leveg  nyomását 

     

Ellen rizzen minden CCI-t vagy DDV-t(2) DDC vagy CCI 
Ellen rizze, hogy a berendezés el tudja-e érni a  kívánt h mérsékletét  
Töltse le az el zményeket      

1 Javasoljuk, hogy leveg  h cserél t minden 4 évben egyszer tisztítsák ki (ennek a m veletnek az optimális gyakorisága minden esetre telepítési helyszín 
körülményeinek a függvénye). 
2 Ellen rizze, hogy a berendezés el tudja-e érni a beállítási pont h mérsékletét 

 Rendszeres karbantartás  

Az alábbi m veleteket legalább kétévente egyszer végezze el. 

Ha a készülék különösen nagy igénybevételnek van kitéve (például feldolgozó 
üzemben vagy más, folyamatos m ködés  üzemben m ködik), ezeket a karbantartó 
m veleteket gyakrabban kell végrehajtani. 

6.2. táblázat 

TERVSZER  KARBANTARTÁSI M VELETEK LEGALÁBB KÉTÉVENTE EGYSZER EL KELL 
VÉGEZNI 

A készülék ellen rzése GAHP-A GAHP-GS/
WS 

AY  ACF GAHP-A
R 

Az égéstér tisztítása      
Az ég  tisztítása      
A gyújtás és a lángérzékelés elektródáinak megtisztítása      
A szilikon tömítés cseréje      
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Ezt a m veletet kizárólag a hivatalos szerviz végezheti. 

Ha a készüléket más gázzal kívánják használni, mint amilyen a készülék elektromos paneljén lév  
öntapadós címkén van feltüntetve, kapcsolja ki a készüléket, zárja el az áram- és gázbevezetést.

Ha a készüléket más gázzal kívánják használni, mint amilyen a készülékben lév  matricán van 
feltüntetve, kapcsolja ki a készüléket, zárja el az áram- és gázbevezetést.   

6.3 A gáz típusának megváltoztatása
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