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Köszönjük, hogy megvásárolta a termékünket. 

Kérjük, hogy olvassa el figyelmesen a használati útmutató teljes tartalmát, és őrizze meg a dokumentumot későbbi 
felhasználásra. 
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1. FONTOS TUDNIVALÓK 
 

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a levegő-víz hőszivattyút. A berendezés működtetésének megkezdése előtt olvassa 
el figyelmesen ezt az útmutatót, és kövesse az abban szereplő utasításokat. 

♦ Az átvételkor ellenőrizze a berendezés külsejét és a tartozékok meglétét, és azt, hogy az Önt által megrendelt 
modellt szállították-e le. 

♦ A szakszerű telepítés és az előírásszerű karbantartás érdekében olvassa el figyelmesen az útmutatót. 

♦ A berendezés telepítési helyének megtervezését és a telepítést csak felhatalmazott személyek végezhetik a 
hatályos törvények és rendeletek, valamint az útmutatóban szereplő utasítások betartásával. 

♦ A telepítés után a berendezést csak akkor szabad áram alá helyezni, ha az ellenőrzés során nem merült fel 
semmilyen probléma. 

♦ Gondoskodjon a berendezés rendszeres tisztításáról és karbantartásáról, mert csak így garantálható a hosszú 
élettartam és a megbízható működés. 

♦ A termékeket folyamatosan fejlesztjük, ezért a műszaki jellemzők változhatnak előzetes értesítés nélkül. 

 

 

 Megjegyzés! 

♦ A veszélyhelyzetek elkerülése érdekében a sérült tápkábelt csak a márkaszerviz vagy szakképzett személy 
cserélheti ki. 

♦ A berendezést a nemzeti jogszabályokkal összhangban kell telepíteni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A berendezés előírásszerű ártalmatlanítása 

 

Az ilyen szimbólummal jelölt termékeket tilos háztartási hulladékként kezelni az EU 
tagállamok területén. A környezetünk és az emberi egészség megóvása érdekében tartsa 
szem előtt az anyagi erőforrások újrahasznosításának előmozdítását a használt 
berendezések selejtezése során. Az elhasználódott berendezés selejtezésekor vegye igénybe 
a veszélyes hulladékok gyűjtésére és feldolgozására szakosodott cégek szolgáltatását, vagy 
juttassa azt vissza a beszerzési helyre. 
A veszélyes hulladék kezelését vállaló cégek gondoskodnak az újrahasznosításról. 

 

 

R410A(R32/125:50/50):2087.5 

 

 

 

 

 

 

 

Ezt a berendezést nem használhatják 8 évnél fiatalabb gyerekek vagy olyan személyek, akik csökkent fizikai, érzékelő 
vagy mentális képességgel rendelkeznek vagy nem ismerik a berendezés működtetését, kivéve, ha egy biztonságukat 
felügyelő személy felügyeli őket vagy adja az utasításokat. A berendezés nem játék, ne engedje a gyerekeket a 
közelébe. A felhasználó által végezhető tisztítási és karbantartási műveletet csak felnőtt felügyelete mellett végezhet 
fiatalkorú személy. 
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2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 
 

Olvassa el az alábbi utasításokat a berendezés működtetésének megkezdése előtt. 

 

FIGYELMEZTETÉSEK 

 

■ Ha rendellenes működés fordul 
elő (pl. égett szag), akkor azonnal 
végezze el a 
feszültségmentesítést, és hívja a 
szakszervizt. 

 

Ha a berendezést ilyenkor 
továbbműködteti, akkor az 
tönkremehet vagy áramütés vagy 
tűzeset fordulhat elő. 

■ Ne működtesse a berendezést 
nedves kézzel. 

 

Ellenkező esetben áramütés lehet a 
következmény. 

■ A telepítés előtt ellenőrizze, hogy 
a helyi tápfeszültség megfelel-e a 
berendezés adattábláján szereplő 
értéknek, és a táphálózat 
teljesítménye a tápkábel vagy 
tápaljzat alkalmas-e a 
berendezés tápellátására. 

 

■ A berendezést külön áramkörről 
működtesse. 

 

A tápkábelt ne csatlakoztassa 
elosztóra vagy mobil kapocstáblára. 

■ Ha a berendezést nem használja 
hosszabb ideig, akkor húzza ki a 
tápkábelt, ürítse ki a beltéri 
egység csővezetékeit és a 
víztartályt. 

 

Ellenkező esetben a felgyülemlett por 
túlmelegedést vagy tüzet okozhat, 
illetve télen befagyhat a víztartály 
vagy a hőcserélő. 

■ Ügyeljen az elektromos kábelek 
épségére, és csak az 
előírásoknak megfelelő 
elektromos kábeleket használjon. 

 

Ellenkező esetben túlmelegedés vagy 
tűzeset fordulhat elő. 

■ A tisztítás előtt végezze el a 
berendezés 
feszültségmentesítését. 

 

Ha ezt nem teszi meg, akkor 
áramütés vagy anyagi kár lehet a 
következmény. 

■ A tápellátást biztosító 
áramkörnek földzárlat-
védelemmel és megfelelő 
kapacitással kell rendelkeznie. 

 

■ A felhasználó nem cserélheti ki a 
tápkábelt a gyártó előzetes 
engedélye nélkül. Az elektromos 
kábelek bekötését csak 
szakképzett személyek 
végezhetik. Gondoskodjon a 
megfelelő földelésről. 
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■ Földelés: a berendezést 
megbízhatóan működő 
földeléssel kell ellátni. 
A földelővezetéket az épület 
földelő berendezésére kell 
csatlakoztatni. 

 

Ha nincs ilyen, akkor bízzon meg 
szakembert a telepítésével. 
A földelővezetéket ne csatlakoztassa 
gázvezetékre, vízvezetékre, 
szennyvízvezetékre stb. 

■ Ne tegyen idegen tárgyat a kültéri 
egységbe, mert az 
meghibásodást okozhat. Ne 
tegye a kezét a kültéri egység 
levegő-kivezető nyílásába. 

 

■ Ne végezzen saját kezűleg 
javítást a berendezésen. 

 

A szakszerűtlen javítás áramütést 
vagy tüzet okozhat, ezért a javítással 
bízza meg a szakszervizt. 

■ Ne álljon a berendezés tetejére, 
és ne helyezzen rá semmit. 

 

A berendezésről leeshetnek a tárgyak 
vagy személyek. 

■ Soha ne akadályozza a 
berendezés levegő-bevezető 
vagy -kivezető nyílásainak 
működését. 

 

A következmény a hatékonyság 
csökkenése vagy a berendezés 
leállása, de akár tűzeset is lehet. 

■ A túlnyomásos palackokat, 
gázpalackokat stb. 1 méternél 
nagyobb távolságban helyezze el 
a berendezéstől. 

 

Ezek ugyanis tüzet vagy robbanást 
okozhatnak. 

■ A telepítés során ellenőrizni kell a 
tartóelem teherbírását. 

 

Ha a tartóelem nem elég erős, akkor 
a berendezés leeshet és személyi 
sérülést okozhat. 

■ Az energiatakarékosság 
érdekében a berendezést olyan 
helyen telepítse, ahol megfelelő a 
légáramlás. 

 

■ A berendezést nem szabad üres 
víztartállyal áram alá helyezni 
vagy működtetni. 

 

 

 Megjegyzés! 

(1) A telepítés megkezdése előtt ellenőrizze, hogy a tápfeszültség megfelel-e az adattáblán előírt követelményeknek és 
biztonságos-e a táphálózat. 

(2) A vízszivárgás, hűtőközeg-elfolyás, áramütés, tűzeset stb. elkerülése érdekében ellenőrizze a használat 
megkezdése előtt, hogy a csővezetékek és a kábelek megfelelően vannak-e felszerelve. 
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(3) Ne működtesse a berendezést nedves kézzel, és ne hagyja, hogy azt gyerekek kezeljék. 

(4) A be-/kikapcsoló gomb szolgál az áram alatt álló berendezés működtetésének beindítása. 

(5) A berendezést ne működtesse vizes és magas páratartalmú helyiségekben. 

(6) Ne működtesse a berendezést, ha nincs víz a víztartályban. A levegő-kivezető és -bevezető nyílások működését 
nem akadályozhatják egyéb tárgyak. 

(7) A víztartály, csővezeték és vízszivattyú befagyásának megelőzése érdekében a vizet le kell engedni a tartályból és a 
csővezetékből, ha nem használja a berendezést. 

(8) A vezérlőgomb megnyomásához ne használjon éles tárgyakat. A vezérlőelemek védelme érdekében csak 
kommunikációs kábeleket használjon. Soha ne tisztítsa a vezérlőt benzinnel, hígítóval vagy vegyszeres törlőruhával, 
mivel annak felülete elfakulhat vagy meghibásodhatnak a részegységei. A berendezést semleges tisztítószeres 
törlőruhával tisztítsa. A kifakulás elkerülése érdekében a kijelzőt és az ahhoz kapcsoló részegységeket óvatosan 
tisztítsa. 

(9) A tápkábelt és a kommunikációs vezetékeket egymástól elkülönítve vezesse el. 

 

Maximális és minimális üzemi vízhőmérsékletek 

 

Tétel Minimális vízhőmérséklet Maximális vízhőmérséklet 

Hűtés 7°C 25°C 

Fűtés 25°C 60°C 

Vízmelegítés 40°C 80°C 
 

 

Maximális és minimális üzemi víznyomás 

 

Tétel Minimális víznyomás Maximális víznyomás 

Hűtés  
0,05 MPa 

 
0,25 MPa 

Fűtés 

Vízmelegítés 
 

 

Maximális és minimális belépő víznyomás 

 

Tétel Minimális belépő nyomás Maximális belépő nyomás 

Hűtés  

0,05 MPa 

 

0,25 MPa Fűtés 

Vízmelegítés 
 

A berendezést teszteltük külső statikus nyomásra kiegészítő hőszivattyúkkal és fűtőegységekkel. A veszélyhelyzetek 
elkerülése érdekében a sérült tápkábelt csak a márkaszerviz vagy szakképzett személy cserélheti ki. 

(10) A berendezést közvetlenül a vízvezeték-hálózatra kell csatlakoztatni, nem szabad tömlőt alkalmazni a bekötéshez. 

 

Ha bármilyen kérdése van, akkor lépjen kapcsolatba a helyi viszonteladóval, a hivatalos szakszervizzel vagy 
közvetlenül a gyártóval. 
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3. FOLYAMATÁBRA 
 

 
 

 

 

Poz. Megnevezés Poz. Megnevezés Poz. Megnevezés 

1 Kompresszor 22 
Lemezes hőcserélő kilépő 

vízhőmérséklete 43 Medence hőmérsékletérzékelője 

2 Kilépési hőmérséklet érzékelője 23 Elektromos fűtőegység 44 Vízszivattyú a medencéhez 

3 Nagynyomású kapcsoló 24 Tágulási tartály 45 Úszókapcsoló a medencéhez 

4 Nyomásérzékelő 25 
Elektromos fűtőegység 
kilépő vízhőmérséklete 46 

Belépő vízhőmérséklet-érzékelő a 
medencéhez 

5 4-utas szelep 26 Vízszivattyú 47 2-es elektromos 3-utas szelep 

6 Bordázott hőcserélő 27 Úszókapcsoló 48 
Víztartály, 1-es 

hőmérsékletérzékelő 

7 
Környezeti hőmérséklet 

érzékelője 28 Kilépő víz, csőcsatlakozó 49 Víztartály 

8 
Jégtelenítési hőmérséklet 

érzékelője 29 Belépő víz, csőcsatlakozó 50 
Kilépő vízhőmérséklet-érzékelő, 

napelemes rendszer 

9 Szűrő 30 Vízszűrő 51 
Úszókapcsoló a napelemes 

rendszerhez 

10 
Elektrosztatikus expanziós 

szelep 31 
Lemezes hőcserélő kilépő 

vízhőmérséklete 52 
Vízszivattyú a napelemes 

rendszerhez 

11 Szűrő 32 
Automatikus lefúvató 

szelep 53 Napelempanel 

12 Villogó jelző 33 Túlnyomásszelep 54 
Napelempanel 

hőmérsékletérzékelője 

13 Nyomásérzékelő 34 Folyadékszelep 55 
Belépő vízhőmérséklet a 
napelemes rendszerhez 

14 Mágneses szelep 35 Gázszelep 56 
Víztartály, 2-es 

hőmérsékletérzékelő 

15 Szűrő 36 Folyadékszelep-csatlakozó 57 Folyadék-leválasztó 

16 
Elektrosztatikus expanziós 

szelep (2-es) 37 Gázszelep-csatlakozó 58 1-es elektromos 2-utas szelep 
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Poz. Megnevezés Poz. Megnevezés Poz. Megnevezés 

17 Szűrő 38 Szűrő 59 Padlófűtőtest 

18 Lemezes hőcserélő 39 
Elektromos 3-utas szelep 

(1-es) 60 Vízgyűjtő 

19 Pára-folyadék elválasztó 40 
Lemezes hőcserélő a 

medencéhez 61 FCU 

20 Szívási hőmérséklet érzékelője 41 
Kilépő vízhőmérséklet-
érzékelő a medencéhez 62 Nyomáskiegyenlítő szelep 

21 Nyomásérzékelő 42 Medence   

 

 

4. A BERENDEZÉS MŰKÖDÉSI ALAPELVE 
 

A DC inverteres levegő-víz hőszivattyú részegységei a kültéri egység, a beltéri egység és a belső fan-coil rendszerű 
víztartály. Üzemelési módok: 

(1) Hűtés 

(2) Fűtés 

(3) Vízmelegítés 

(4) Hűtés + vízmelegítés 

(5) Fűtés + vízmelegítés 

(6) Szükség-üzemmód 

(7) Gyors vízmelegítés 

(8) Szabadság üzemmód 

(9) Kényszer-üzemmód 

(10) Csendes üzemmód 

(11) Fertőtlenítő üzemmód 

(12) Időjárásfüggő működtetés 

(13) Padlófűtés üzembe helyezése 

(14) Vízrendszer légtelenítése 

(15) Napelemes vízmelegítés 

(16) Segéd-hőforrás 

 

Hűtés: A hűtési üzemmódban a hűtőközeget a rendszer cseppfolyósítja a kültéri egységben és elpárologtatja a beltéri 

egységben. A beltéri egységben hőtátadás jön létre a vízzel, a víz hőmérséklete csökken, a hűtőközeg átveszi a hőt és 
elpárolog. A felhasználó a vezetékes vezérlővel állíthatja be a kilépő hőmérsékletet. A rendszerben lévő kishőmérsékletű 
víz szelepvezérléssel van csatlakoztatva a beltéri fan-coil egységre és a padló alatti csővezetékre. A beltéri levegővel 
létrejött hőcsere eredményeképp a beltéri hőmérséklet lecsökken a beállított tartományra. 

 

Fűtés: A fűtési üzemmódban a hűtőközeget a rendszer elpárologtatja a kültéri egységben és cseppfolyósítja a beltéri 

egységben. A beltéri egységben hőtátadás jön létre a vízzel, a víz átveszi a hőt és nő a hőmérséklete, a hűtőközeg hőt 
bocsát ki és cseppfolyósodik. A felhasználó a vezetékes vezérlővel állíthatja be a kilépő hőmérsékletet. A rendszerben 
lévő nagyhőmérsékletű víz szelepvezérléssel van csatlakoztatva a beltéri fan-coil egységre és a padló alatti 
csővezetékre. A beltéri levegővel létrejött hőcsere eredményeképp a beltéri hőmérséklet megemelkedik a beállított 
tartományra. 

 

Vízmelegítés: A vízmelegítés üzemmódban a hűtőközeget a rendszer elpárologtatja a kültéri egységben és 

cseppfolyósítja a beltéri egységben. A beltéri egységben hőtátadás jön létre a vízzel, a víz átveszi a hőt és nő a 
hőmérséklete, a hűtőközeg hőt bocsát ki és cseppfolyósodik. A felhasználó a vezetékes vezérlővel állíthatja be a kilépő 
hőmérsékletet. A rendszerben lévő nagyhőmérsékletű víz szelepvezérléssel van csatlakoztatva a víztartály 
csőkígyójához. A víztartályban lévő vízzel létrejött hőcsere eredményeképp a vízhőmérséklet megemelkedik a beállított 
tartományra. 

 

Hűtés + vízmelegítés: Ha a kombinált hűtési és vízmelegítési üzemmódot állítják be, akkor a felhasználó a saját igényei 

szerint határozhatja meg a prioritási sorrendet. A gyári beállítás szerint a hőszivattyú élvez elsőbbséget. A rendszer tehát 
gyárilag úgy van beállítva, hogy a hűtés és vízmelegítés együttes használatakor a hőszivattyú előnyben részesíti a 
hűtést. Ilyenkor a vízmelegítés elektromos fűtőegységgel oldható meg. Ezzel szemben, ha a hőszivattyú a vízmelegítést 
részesíti előnyben, akkor csak a vízmelegítés után kapcsol át a hűtésre. 
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Fűtés + vízmelegítés: Ha a kombinált fűtési és vízmelegítési üzemmódot állítják be, akkor a felhasználó a saját igényei 

szerint határozhatja meg a prioritási sorrendet. A gyári beállítás szerint a hőszivattyú élvez elsőbbséget. A rendszer tehát 
gyárilag úgy van beállítva, hogy a fűtés és vízmelegítés együttes használatakor a hőszivattyú előnyben részesíti a fűtést. 
Ilyenkor a vízmelegítés elektromos fűtőegységgel oldható meg. Ezzel szemben, ha a hőszivattyú a vízmelegítést 
részesíti előnyben, akkor csak a víz felmelegítése után kapcsol át a fűtésre. 

 

Szükség-üzemmód: A szükség-üzemmód csak a fűtés és vízmelegítés módokban használható. Ha a kültéri egység 

leáll meghibásodás miatt, akkor a rendszer belép a szükség-üzemmódba. Ha a fűtési módban kapcsol át a rendszer a 
szükség-üzemmódra, akkor a fűtés csak a beltéri egység elektromos fűtőegységével oldható meg. Amikor a rendszer 
eléri a beállított kilépési vagy beltéri hőmérsékletet, akkor a beltéri egység elektromos fűtőegysége kikapcsol. 
A vízmelegítési módban a beltéri egység elektromos fűtőegysége kikapcsol, viszont a víztartály elektromos fűtőegysége 
bekapcsolva marad. Az elektromos fűtőegység kikapcsol amikor a rendszer eléri a víztartályra beállított hőmérsékletet. 

 

Gyors vízmelegítés: A gyors vízmelegítő módban a rendszer bekapcsolja a hőszivattyú vízmelegítő vezérlése mellett a 

víztartály elektromos fűtőegységét is. 

 

Kényszer-üzemmód: Ez a mód csak a hűtőközeg helyreállítására és a berendezés hibaelhárítására használható. 

 

Szabadság üzemmód: A szabadság üzemmód csak a fűtés módban használható. Ebben a módban a rendszer a beltéri 

hőmérsékletet vagy a kilépő víz hőmérsékletét egy megadott tartományon belül tartja, hogy megakadályozható legyen a 
rendszer lefagyása, illetve ezzel oldható meg a berendezési tárgyak faggyal szembeni védelme. Ha a kültéri egység 
kikapcsol meghibásodás miatt, a rendszer két elektromos fűtőegysége fog bekapcsolni. 

 

Fertőtlenítő üzemmód: Eben a módban végezhető el a vízmelegítő rendszer fertőtlenítése. A fertőtlenítő funkció 

bekapcsolásakor és a fertőtlenítés időtartamának beállítása után indul be a funkció. A beállítási hőmérséklet elérése 
után az üzemmód kikapcsol. 

 

Időjárásfüggő működtetés: Ez az üzemmód csak a fűtés és hűtés módokban használható. Az időjárásfüggő 

üzemmódban a beállítási értéket (helyiség hőmérséklete vagy kilépő víz hőmérséklete) a rendszer automatikusan vezérli 
a külső hőmérséklet változása szerint. 

 

Csendes üzemmód: A csendes üzemmód csak a hűtés, fűtés és vízmelegítés módokban használható. A csendes 

üzemmódban a kültéri egység zajszintje automatikus vezérléssel csökken. 

 

Padlófűtés üzembe helyezése: Ezzel a funkcióval szakaszosan melegíthető elő a padlófűtés annak üzembe 

helyezésekor. 

 

Vízrendszer légtelenítése: Ezt a funkciót a víz feltöltésekor és a vízrendszer légtelenítésekor kell használni, hogy a 

berendezés stabil víznyomáson tudjon működni. 

 

Napelemes vízmelegítés: Amikor a körülmények megfelelnek a napelemes vízmelegítésnek, a rendszer bekapcsolja a 

napelemes melegítést a keringtetett víz felmelegítéséhez. Ilyenkor a felmelegített víz belép a víztartályba, és a 
összekeveredik a tartályban lévő vízzel. Az energia megtakarítása érdekében elsőbbséget kell adni a napelemes 
vízmelegítőnek. 

 

Segéd-hőforrás: Ha a kültéri hőmérséklet alacsonyabb, mint a segéd hőforrás indítására beállított érték, továbbá a 

rendszer hibaállapotban van és a kompresszor leáll három percre, akkor bekapcsol a segéd hőforrás a helyiség 
fűtésének vagy a meleg víz előállításának biztosítására. 
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5. SZAKNYELVI RÖVIDÍTÉSJEGYZÉK 
 

G RS - C Q 16 Pd / Na D - M (O) 

1 2  3 4 5 6  7 8  9 10 

 

 

 

Poz. Megnevezés Opciók 

1 POLAR G levegő-víz hőszivattyú 

2 Hőszivattyús vízmelegítő RS 

3 Fűtési üzemmód S = statikus; C = keringtető 

4 Funkció Q = multifunkciós; nincs jelzés = egyfunkciós 

5 Névleges fűtési kapacitás 6.0 = 6,0 kW; 8.0 = 8,0 kW;10 = 10 kW; 12 = 12 kW; 14 = 14 kW; 
16 = 16 kW 

6 Kompresszor típusa Pd = DC inverter; nincs jelzés = On/Off típusú 

7 Hűtőközeg Na = R410A 

8 Gyártási szám B,C,D...... 

9 Tápellátás K = 220-240V, ~50Hz; M = 380-415 V, 3N~, 50 Hz; H = 380 V, 
3N~, 60 Hz 

10 Beltéri és kültéri egység kódja I = beltéri egyég; O = kültéri egység 

 

 

Termékcsalád 

 

Modell 
Teljesítmény 

Tápellátás 
Fűtés

1
, kW Hűtés

2
, kW 

DPIEH0080SA0A 8 8.2 
220-240V,~,50Hz 

DPIEH0100SA0A 9.2 9.7 

DPIEH0120TA0A 12 13.5 
380-415V,3N~,50Hz 

DPIEH0140TA0A 14 14 

 

 

Megjegyzés: 
1 A megadott műszaki adatok az alábbi feltételekre érvényesek: 

30°C/35°C beltéri vízhőmérséklet, 7°C (száraz)/6°C (nedves) kültéri levegőhőmérséklet; 
2 A megadott műszaki adatok az alábbi feltételekre érvényesek: 

23°C/18°C beltéri vízhőmérséklet, 35°C (száraz)/24°C (nedves) kültéri levegőhőmérséklet; 

 

 

Üzemelési tartomány 

 

Üzemmód Hőforrás-oldali hőmérséklet (°C) Felhasználó-oldali hőmérséklet (°C) 

Fűtés -20~35 25~60 

Hűtés 10~48 7~25 

Vízmelegítés -20~45 40~80 

 

 



 11 

6. PÉLDÁK A TELEPÍTÉSRE 
 

1. példa: Padlófűtés és -hűtés 
csatlakoztatása

 

 

 

Megjegyzés: 

1 A kétutas szelep nagyon fontos szerepe az, hogy a hűtési üzemmódban ne forduljon elő páraképződés a padlón és 
a fűtőtesten. 

2 A termosztát típusa és műszaki jellemzői meg kell hogy feleljenek az útmutatóban előírtaknak. 

3 Megkerülő szelepet kell telepíteni a vízgyűjtőnél, a megfelelő vízáram biztosításához. 

 

2. példa: Melegvíz-tároló csatlakoztatása 

 

 

 

Megjegyzés: 

1 Háromutas szelepet kell telepíteni az útmutató előírásainak betartásával. 

2 A melegvíz-tároló tartályt fel kell szerelni elektromos fűtőegységgel, hogy a nagyon hideg napokon is biztosítható 
legyen a elégséges fűtési teljesítmény. 
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3. példa: Melegvíz-tároló és napelemek csatlakoztatása a fűtéshez és 

hűtéshez  

 

 

A kétutas szelep nagyon fontos szerepe az, hogy a hűtési üzemmódban ne forduljon elő páraképződés a padlón és a 
fűtőtesten. 

 

4. példa: Úszómedencés rendszer 
csatlakoztatása

 

 

Megjegyzések: 

1 A kétutas szelep nagyon fontos szerepe az, hogy a hűtési üzemmódban ne forduljon elő páraképződés a padlón és 
a fűtőtesten. 

2 Az 1-es háromutas szelepet a felhasználó vezérli. A medence szivattyújának bekapcsolásakor az 1-es háromutas 
szelep átkapcsol a medencekörre. A medence szivattyújának kikapcsolásakor a háromutas szelep átkapcsol a padló 
alatti/fan-coil körre. 

3 A 2-es háromutas szelepet a rendszer vezérli. A vízmelegítő módban a 2-es háromutas szelep átkapcsol a 
víztartálykörre. A fűtési/hűtési üzemmódban a 2-es háromutas szelep átkapcsol a padló alatti/fan-coil körre. 
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7. FŐ RÉSZEGYSÉGEK 

7.1. Beltéri egység 
 

♦ DPIEH0080SA0A, DPIEH0100SA0A 

 

 

Külső nézet 

 

Belső nézet 
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♦ DPIEH0080SA0A, DPIEH0100SA0A 

 

 

 
 

Külső nézet 

 

 
 

Belső nézet 
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7.2. Kültéri egység 
 

♦ DPIEH0080SA0A, DPIEH0100SA0A 

 

 

 
 

Külső nézet 

 

 

 
 

Belső nézet 
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♦ DPIEH0080SA0A, DPIEH0100SA0A 

 

 
 

Külső nézet 

 

 
 

Belső nézet 
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8. KÜLTÉRI EGYSÉG TELEPÍTÉSE 

8.1. Fontos tudnivalók 
 

(1) A berendezés telepítésének meg kell felelnie a nemzeti és helyi biztonsági előírásoknak. 

(2) A telepítés minősége közvetlenül befolyásolja a légkondicionáló berendezés normál használatát. A felhasználó nem 
végezheti a telepítést. A berendezés megvásárlása után lépjen kapcsolatba a viszonteladóval. A telepítést végző 
szakembereknek a szerelési útmutató utasításainak betartásával kell elvégezni a munkát. 

(3) A rendszert csak akkor helyezze feszültség alá, amikor már elvégezte az összes szerelési műveletet. 

 

8.2. Szerelési útmutató a kültéri egységhez 

8.2.1. Kültéri egység telepítési helyének kiválasztása 

 

(1) A kültéri egységet teherbíró és stabil helyre kell felszerelni. 

(2) A kültéri egységet a beltéri egység közelében szerelje fel, mivel így minimálisra csökkenthető a hűtőcsövek hossza 
és az íves szakaszok száma. 

(3) A kültéri egységet lehetőleg ne szerelje ablak alá vagy két szerkezeti elem közé, mivel az egység működésekor 
keletkező zaj zavaró lehet az érintett helyiségben. 

(4) A légbemeneti és -kimeneti nyílásoknál gondoskodni kell a szabad légáramról. 

(5) A rendszert jól szellőző helyen telepítse, hogy a berendezés elegendő mennyiségű levegőt tudjon beszívni és kifújni. 

(6) Ne telepítse a berendezést olyan helyiségbe, ahol gyúlékony vagy robbanásveszélyes anyagok vannak, vagy a 
környezet nagyon poros vagy szennyezett. 

 

8.2.2. Kültéri egység külső méretei 

 

♦ DPIEH0080SA0A, DPIEH0100SA0A 

 

 

 



 18 

 

 

♦ DPIEH0120TA0A, DPIEH0140TA0A 

 

 

Mértékegység: inch 

Poz. Megnevezés Megjegyzés 

1 Folyadékoldali munkaszelep 3/8 DPIEH080SA0A,DPIEH0100SA0A, DPIEH0120TA0A, DPIEH0140TA0A 

2 Gázoldali munkaszelep 5/8 DPIEH080SA0A,DPIEH0100SA0A, DPIEH0120TA0A, DPIEH0140TA0A 

3 Fogantyú Az elülső burkolat felhelyezéséhez és levételéhez kell 

4 Légkivezető rács / 

 

8.2.2. Telepítési helyigény 
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8.2.3. Óvintézkedések a kültéri egység szerelésekor 

 

(1) A kültéri egység mozgatásakor 2 megfelelő hosszúságú kötelet kell használni az egység 4 irányú megtartásához. A 
berendezés mozgatásakor a kötél maximum 40° szöget zárjon be az egységgel, hogy ne mozduljon el annak 
középpontja. 

(2) Használjon M12-es csavarokat a lábak rögzítéséhez a keret alatt. 

(3) A kültéri egységet 10 cm magas betonalapra kell felszerelni. 

(4) Az alábbi ábrán láthatóak a szerelési méretek. 

(5) A kültéri egységet az erre a célra kialakított emelőfuratok használatával szabad megemelni. Az emelés közben 
vigyázzon a berendezésre. A rozsdásodás elkerülése érdekében ne érje ütés a fém részegységeket. 

 

9. SZERELÉSI ÚTMUTATÓ A BELTÉRI EGYSÉGHEZ 

9.1. Beltéri egység telepítési helyének kiválasztása 
 

(1) Az egységet ne érje közvetlen napsugárzás. 

(2) A függesztőrudaknak, a mennyezetnek és az épületszerkezetnek elegendő teherbírással kell rendelkeznie a 
berendezés súlyának megtartásához. 

(3) A kondenzvíz-elevezető csövet egyszerűen kell tudni kivezetni. 

(4) A csatlakozócsöveket könnyen kell tudni kivezetni a külső térbe. 

(5) Ne telepítse az egységet olyan helyre, ahol gyúlékony vagy robbanásveszélyes tárgyak vannak gázszivárgás 
fordulhat elő. 

(6) Ne válasszon ki olyan helyet, ahol korrozív gáz, nagymennyiségű por, só tartalmú pára, füst vagy sok nedvesség 
fordul elő. 

 

9.2. Beltéri egység telepítési eljárása 
 

1. lépés: Készítse el a fali furatokat az alábbi rajzon megjelölt pontokon. 
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2. lépés: Csavarja ki az előlapot rögzítő csavarokat, és vegye le az előlapot. 

 

 

3. lépés: Szerelje fel a falra a beltéri egységet a tartozék terpesztőcsavarokkal. 

 

 

FIGYELEM! 

1 A beltéri egység felemeléséhez minimum 2 ember szükséges. A beltéri egység tömege több mint 50 kg. 

2 A beltéri egységet a padlóra merőlegesen kell felszerelni, és biztonságosan kell rögzíteni. 

3 Az üzembehelyezés előtt az automatikus nyomáscsökkentő szelep porzáró sapkáját meg kell lazítani, de nem kell 
teljesen kicsavarni. Szivárgás esetén a csavar meghúzható. 
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9.3. Beltéri egység külső méretei 

 

 

Mértékegység: inch 

Poz. Megnevezés Megjegyzés 

1 Kilépő víz, csővezeték 1″, külső menetes, BSP 

2 Visszatérő víz, csővezeték 1″, külső menetes, BSP 

3 Gázoldali cső 5/8 DPIEH080SA0A,DPIEH0100SA0A, DPIEH0120TA0A, 
DPIEH0140TA0A 

4 Folyadékoldali cső 3/8 DPIEH080SA0A,DPIEH0100SA0A, DPIEH0120TA0A, 
DPIEH0140TA0A 

 

9.4. Telepítési helyigény 

 

Karbantartáshoz szükséges hely
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9.5. Óvintézkedések a beltéri egység szerelésekor 

 

(1) A beltéri egységet függőlegesen kell felszerelni a falra. A szereléshez használjon terpesztőcsavart. 

(2) A beltéri egységet lehetőleg ne szerelje fel hőforrások közelében. 

(3) A beltéri egységet minél közelebb szerelje fel a kültéri egységhez. A csatlakozócsövek közötti szintkülönbség nem 
haladhatja meg a 30 métert (8,0~14 kW), a függőleges távolság pedig a 15 métert (8,0~14 kW). 

 

9.6. Víztérfogat és szivattyú kapacitása 
 

Wilo-Stratos PARA 25/1 -11          Wilo-Stratos PARA 25/1 -11 

Ap-c (állandó)             Ap-v (változó) 

 

 

Megjegyzés: Az üzemelés alatt a vízszivattyú kimeneti teljesítménye függ az aktuális terheléstől. 

 

9.7. Víztérfogat és tágulási tartály nyomása 
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Megjegyzés: 

1 A tágulási tartály térfogata 10 liter, és az előnyomás 1 bar. 

2 A teljes víztérfogat 280 liter. Ha a teljes víztérfogat megváltozik a telepítési körülmények miatt, akkor az előnyomást 
módosítani kell. Ha a beltéri egységet a legmagasabb pozícióba szerelik, akkor nincs szükség beállításra. 

3 A minimális víztérfogat 20 liter. 

4 Az előnyomás beállításához használjon minősített nitrogéngázt. 9.8. Tágulási tartály kiválasztása 

 

9.8. Tágulási tartály kiválasztása 
 

Képlet: 

 

V --- Tágulási tartály térfogata 

C --- Víztérfogat összesen 

P1 --- Tágulási tartály előnyomása 

P2 -- Legnagyobb nyomás a rendszer üzemelése alatt (a biztonsági szelep működtető nyomása) 

e --- Víz tágulási együtthatója (az eredeti vízhőmérséklet és a legnagyobb vízhőmérséklet közötti különbség) 

 

Víz tágulási együtthatója különböző hőmérsékleteken 

Hőmérséklet (°C) Tágulási együttható - e 

0 0.00013 

4 0 

10 0.00027 

20 0.00177 

30 0.00435 

40 0.00782 

45 0.0099 

50 0.0121 

55 0.0145 

60 0.0171 

65 0.0198 

70 0.0227 

75 0.0258 

80 0.029 

85 0.0324 

90 0.0359 

95 0.0396 

100 0.0434 
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10. CSŐVEZETÉK CSATLAKOZTATÁSA 

10.1. Beltéri és kültéri egység kimenőcsövének csatlakoztatása 
 

(1) Hozza egy vonalba a rézcső szabad végét a menetes csőkötés középpontjával. Húzza meg a hollandi anyát kézzel. 

(2) Ezután húzza meg az anyákat nyomatékkulccsal, ameddig kattanó hangot nem hall. 

(3) A csövet nem szabad túl éles szögben hajlítani, mivel az megrepedhet. A cső hajlításához használjon csőhajlító 
szerszámot. 

(4) A beltéri és kültéri egység összekötésekor soha ne húzza meg erősen a beltéri egység nagy és kis kötéseit, mivel a 
beltéri egység vezetékei megrepedhetnek, aminek következménye szivárgás lehet. 

(5) A csatlakozócsövet úgy kell megtámasztani, hogy annak súlya ne terhelje a többi egységet. 

 

 

 

 

10.2. Csatlakozócső szigetelésének felszerelése 
 

(1) A páraképződés és a vízszivárgás megakadályozása érdekében a levegőcsövet és a folyadékcsövet hőszigetelő 
anyaggal kell körbetekerni. A levegőbejutás megakadályozására ragasztószalagot kell alkalmazni. 

(2) A beltéri és kültéri egység kötéseit körbe kell tekerni hőszigetelő anyaggal. A beltéri és kültéri egység és a fal között 
nem lehet hézag. 

(3) Tekerje körbe a csövet szalaggal. 

1) Használjon ragasztószalagot a csatlakozócső és a kábel kötegelésére. Annak megakadályozására, hogy a 
kondenzvíz ne folyjon túl a kondenzvíz-elvezető csőből, a kondenzvíz-elvezető csövet külön kell elvezetni a 
csatlakozócsőtől és a kábeltől. 

2) Tekerje körbe a hőszigetelő szalagot úgy, hogy az egyes hurkok félig fedjék egymást. 

3) Rögzítse a falhoz a körbetekert csövet bilincsekkel. 

4) A szalagot ne tekerje fel túl szorosan, mivel az csökkenti a hőszigetelés hatékonyságát. 

5) A csövek szigetelése és körbetekerése után zárja le a fali nyílást tömítőanyaggal. 
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Modell 

Csőméret 

(Átmérő: Φ) Hossz (B) Magasság (A) 
További 
hűtő-
közeg 
igény Gáz Folyadék Standard Max. Standard Max. 

DPIEH080SA0A 5/8" 3/8" 5m 30m 0m 15m 50g/m 

DPIEH0100SA0A 5/8" 3/8" 5m 30m 0m 15m 50g/m 

DPIEH0120TA0A 5/8" 3/8" 5m 30m 0m 15m 50g/m 

DPIEH0140TA0A 5/8" 3/8" 5m 30m 0m 15m 50g/m 

 

 

Megjegyzés: 

1 Nincs szükség pótlólagos hűtőközegre, ha a cső hossza 10 méternél rövidebb. Ha a cső hossza 10 méternél 
hosszabb, akkor további hűtőközeget kell feltölteni a táblázatnak megfelelően. 

 

Példa: 

Ha a 14 kW-os modellt 25 m távolságban telepítik, akkor (25-10) x 50 = 750 g hűtőközeget kell pótolni; 

1 A névleges teljesítmény a standard csőhosszra vonatkozik, a megengedett maximális hossz pedig a termék 
megbízható működésén alapszik. 

2 Ha a kültéri egység magasabban van telepítve, mint a beltéri egység, akkor 5-7 méterenként olajfogót kell telepíteni. 
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11. TÁVOLI HŐMÉRSÉKLETÉRZÉKELŐ 
 

 
 

 
 

 

Megjegyzés: 

1 A beltéri egység és a levegőhőmérséklet távérzékelője közötti távolság maximum 15 m lehet az érzékelő kábelének 
hosszúsága miatt. 

2 A padlótól való távolság kb. 1,5 m. 

3 A távérzékelő nem telepíthető olyan helyre, ahol ajtónyitáskor rejtett pozícióba kerül. 

4 A távérzékelő nem telepíthető olyan helyre, ahol külső hőhatás éri. 

5 A távérzékelőt olyan helyen szerelje fel, ahol jellemzően fűtik a teret. 

6 A távérzékelő felszerelése után a vezetékes vezérlővel a "With" beállítást kell megadni, hogy beállítható legyen a 
távérzékelő vezérlési pontja. 
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12. TERMOSZTÁT 
 

A termosztát telepítése a léghőmérséklet-távérzékelőhöz hasonlóan történik. 

 

 

 

Termosztát bekötése 

(1) Vegye le a beltéri egység előlapját, és nyissa ki a vezérlődobozt. 

(2) Ellenőrizze, hogy a termosztát 230 V feszültségen működik-e, keresse meg a NO.21~25 XT3 kapcsot; Ha a 
termosztát 24 V feszültségen működik, a N0.26~30 XT3 kapocsra kell a bekötést elvégezni; 

(3) Fűtés/hűtés termosztát esetén csatlakoztassa a kábelt a fenti ábrának megfelelően. 

 

 FIGYELEM! 

1 Soha ne használjon együtt 230V AC és 24V AC termosztátot, mivel az rövidzárlatot okozhat, és az áramköri 
megszakító lekapcsolja a tápellátást. 

2 A termosztát (fűtés vagy hűtés) beállítási hőmérséklete a berendezés megengedett hőmérsékleti tartományán belül 
legyen. 

3 A többi korlátozást lásd a léghőmérséklet-távérzékelő leírásánál. 

4 Ne csatlakoztasson külső elektromos fogyasztókat. 220V AC (24V AC) és 220V GND (24V GND) kábeleket kell 
használni az elektromos termosztáthoz. 

5 Soha ne csatlakoztasson külső elektromos fogyasztókat (pl. fan-coil egységeket stb.), ugyanis az a fő kapcsolótábla 
tönkremenetelét okozhatja. 

6 A termosztát telepítése a léghőmérséklet-távérzékelőhöz hasonlóan történik. 

 

13. 2-UTAS SZELEP 
 

A berendezés két 2-utas szeleppel van ellátva, melyekből a 2. szelep tartalékként szolgál. Az 1-es számú 2-utas szelep 
a vízáram vezérléséhez szükséges a hűtés vagy fűtés alatt. Az 1-es számú kétutas szelep zárja el a vízáramot a padló 
alatti körben, ha a fan-coil egység hűtési műveletet végez. 

 

Általános információk 

 

Típus Tápellátás Üzemmód Támogatott 

2-utas zárószelep 230 V 50 Hz ~ AC 
Vízáram elzárása Igen 

Vízáram megnyitása Igen 

2-utas nyitószelep 230 V 50 Hz ~ AC 
Vízáram elzárása Igen 

Vízáram megnyitása Igen 
 

 

(1) Zárószelep: A szelep nyitva van, amikor nem kap tápellátást. (A szelep zár, amikor tápellátást kap.) 

(2) Nyitószelep: A szelep zárva van, amikor nem kap tápellátást. (A szelep nyit, amikor tápellátást kap.) 

 

2-utas szelep bekötése: 

Hajtsa végre az alábbi lépéseket a 2-utas szelep bekötéséhez. 

1. lépés: Vegye le a beltéri egység előlapját, és nyissa ki a vezérlődobozt. 
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2. lépés: Keresse meg a kapocsblokkot, és csatlakoztassa a vezetékeket az alábbiak szerint. 

 

 

 FIGYELMEZTETÉS! 

1 A záró típusú szelepet az (ON) és az (N) vezetékre kell csatlakoztatni a hűtés módban történő szelepzáráshoz. 

2 A nyitó típusú szelepet az (OFF) és az (N) vezetékre kell csatlakoztatni a hűtés módban történő szelepzáráshoz. 

(ON): Fázisjel (záró típusú) a nyomtatott áramköri kártyáról a 2-utas szelepnek. 

(OFF): Fázisjel (nyitó típusú) a nyomtatott áramköri kártyáról a 2-utas szelepnek. 

(N): Nullajel a nyomtatott áramköri kártyáról a 2-utas szelepnek. 

A 2-es számú 2-utas szelep tartalékként szolgál, nincs hozzárendelve vezérlés. A helyszíni szerelés során a 2-es 
számú 2-utas szelep kapcsára kell a bekötést elvégezni. 

 

14. 3-UTAS SZELEP 
 

A berendezés két 3-utas szeleppel van ellátva, melyekből az 1-es számú szelep tartalékként szolgál, a 2-es szelep pedig 
rendelkezésre áll. A 2-es számú 3-utas szelep a melegvíztároló tartályhoz szükséges. Ez a szelep kapcsol át a padló 
alatti fűtőkör és a víztartály fűtőköre között. 

 

Általános információk 

 

Típus Tápellátás Üzemmód Támogatott 

SPDT 

3-vezetékes 
230 V 50 Hz ~ AC 

“A” folyadékáram kiválasztása az “A” és “B” 
folyadékáram közül. Igen 

“B” folyadékáram kiválasztása a “B” és “A” 
folyadékáram közül. Igen 

 

(1) SPDT = egysarkú kétállású kapcsoló A három vezeték közül az egyik a fázisvezeték a "B" folyadékáram 
kiválasztásához, a másik a nullavezeték. 

(2) "A" folyadékáram: vízáram a beltéri egységtől a padló alatti körig. 

(3) "B" folyadékáram: vízáram a beltéri egységtől a melegvíztároló tartályig. 

 

Hajtsa végre az alábbi lépéseket a 3-utas szelep bekötéséhez. 

Végezze el az 1. és 2. lépéseket. 

1. lépés: Vegye le a beltéri egység előlapját, és nyissa ki a vezérlődobozt. 

2. lépés: Keresse meg a kapocsblokkot, és csatlakoztassa a vezetékeket az alábbiak szerint. 
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 FIGYELMEZTETÉS! 

1 A 3-utas szelepnek a melegvíztároló tartály körét kell kiválasztani, ha az (OFF) vezeték feszültség alatt van 

2 A 3-utas szelepnek a padló alatti kört kell kiválasztani, ha az (ON) és (N) vezeték feszültség alatt van. 

(ON): Fázisjel (vízmelegítés) a fő kapcsolótábláról a 3-utas szelephez. 

(OFF): Fázisjel (padlófűtés) a fő kapcsolótábláról a 3-utas szelephez. 

(N): Nullajel a fő kapcsolótábláról a 3-utas szelephez. 

 

15. EGYÉB SEGÉDFŰTÉSEK 
 

Egyéb segédfűtő egységek is használhatók a berendezéssel. A fő kapcsolótábla 230 V tápfeszültséget szolgáltat, ha a 
kültéri hőmérséklet alacsonyabb, mint a segédfűtés indítására beállított érték. 

 

 

16. KAPUVEZÉRLŐ 
 

Kapuvezérlő funkció esetén az alábbi módon történik a telepítés: 

 

(1) DPIEH080SA0A,DPIEH0100SA0A 

 

Kapuvezérlő 

 

(2) DPIEH0120TA0A, DPIEH0140TA0A  

Kapuvezérlő 
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17. HŰTŐKÖZEG FELTÖLTÉSE ÉS KIÜRÍTÉSE 
 

(1) A kültéri egység gyárilag van feltöltve hűtőközeggel. A csővezetékek helyszíni csatlakoztatásakor utántölthető a 
hűtőközeg. 

(2) Ellenőrizze a kültéri egység folyadékszelepét és gázszelepét. A szelepek teljesen zárva kell hogy legyenek. 

(3) Csatlakoztassa a vákuumszivattyút a kültéri egység folyadékszelepére és gázszelepére a levegő eltávolításához a 
beltéri egységből és a csővezetékből. Lásd a következő ábrát. 

 

 

 

(4) Miután meggyőződött arról, hogy a kompresszor kikapcsolt állapotában nem szivárog sehol sem a rendszer, 
végezze el az R410A folyadék utántöltését a kültéri egység folyadékszelepének feltöltő nyílásán át. 

 

♦ A folyadékvezetékbe folyékony hűtőközeget töltsön. Mivel a hűtőközeg kevert típusú, ezért a gáz alakban történő 
feltöltés megváltoztathatja a hűtőközeg-keveréket, aminek következménye hibás működés lehet. 

♦ A feltöltés előtt ellenőrizze, hogy a hűtőközegpalack fel van-e szerelve szifoncsővel. 

 

 

18.4. Elektromos kábelezés 

18.4.1. Kábelezési alapelvek 

 

Általános alapelvek 

♦ A helyszíni szereléshez használt kábeleknek, berendezéseknek és csatlakozó-aljzatoknak meg kell felelniük a 
jogszabályoknak és a műszaki követelményeknek. 

♦ A helyszíni szerelést csak szakképzett személyek végezhetik. 

♦ Az elektromos bekötések elkészítése előtt végezze el a rendszer feszültségmentesítését. 

♦ A szerelést végzőnek kell vállalnia a felelősséget a külső áramkörök nem előírásszerű bekötése miatt bekövetkező 
károkért. 

♦ Figyelem: rézkábeleket kell használni. 

 

Tápkábel bekötése a berendezés elektromos kapcsolódobozába 

♦ A tápkábelek elvezetéséhez kábelátvezetőket, kábelvédő csöveket és csatornákat kell használni. 

♦ Az elektromos kapcsolószekrénybe bekötött tápkábeleket gumival vagy műanyaggal kell védeni, nehogy a fémlemez 
megsértse azokat. 

♦ Az elektromos kapcsolószekrény közelében elvezetett tápkábeleket stabilan és külső erőhatástól mentesen kell 
rögzíteni a kapcsokra. 

♦ A tápkábelt megbízhatóan kell földelni. 
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18.4.2. Tápellátás és megszakító műszaki adatai 

 

Az alábbi táblázat tartalmazza a rendszer tápellátásának és a védőkapcsoló műszaki adatait. 

 

Modell 
Tápellátás Megszakító 

Földelőkábel 
minimális 
keresztmetszete 

Tápkábel minimális 
keresztmetszete 

V,Ph,Hz (A) (mm
2

) (mm
2

) 

DPIEH0080SA0A 

220-240,~,50Hz 

25 3.3 2x3.3 

DPIEH0100SA0A 25 3.3 2x3.3 

DPO1H0080SA0A 50 13.3 2x13.3 

    DPO1H0100SA0A 50 13.3 2x13.3 

DPIEH0120TA0A 

380-415,3N~,50Hz 

20 2.1 4x2.1 

DPIEH0140TA0A 20 2.1 4x2.1 

DPOHH0120TA0A 20 3.3 4x3.3 

DPOHH0140TA0A 20 3.3 4x3.3 

 

 

Megjegyzés: 

1 A további telepítéshez hibaáram-kapcsolóra van szükség. Ha hibaáram-kapcsolóval ellátott áramköri megszakítókat 
használnak, akkor a válaszidőnek 0,1 másodperc alatt kell lennie, és a levezető áramkör 30 mA-es legyen. 

2 A táblázatban szereplő tápkábel-átmérőket annak a feltételezésével adtuk meg, hogy az elosztószekrénytől való 
távolság 75 méternél kisebb. Ha a távolság 75 és 150 méter között van, akkor a tápkábel átmérőjére nagyobbat kell 
kiválasztani. 

3 A tápellátásnak meg kell felelnie a berendezés névleges feszültségének és a légkondicionáló elektromos 
vezetékeire előírtaknak. 

4 Az elektromos szerelési munkákat csak szakképzett személyek végezhetik a helyi törvények és jogszabályok 
betartásával. 

5 A földelővezetéket az épület földelőkapcsára kell bekötni szakképzett személynek. 

6 A megszakítóra és a tápkábelre előírt adatok meghatározásakor a berendezés maximális teljesítményét vettük 
figyelembe. 

7 A táblázatban előírt tápkábel meghatározásakor feltételeztük, hogy a többeres rézkábelt (YJV XLPE szigetelt 
tápkábel) védőcsőben vezetik 40°C-on, és a kábel 90°C hőmérsékletet bír (IEC 60364-5-52). Ha az üzemi feltételek 
ettől eltérőek, akkor a tápkábelt módosítani kell a vonatkozó nemzeti szabványoknak megfelelően. 

8 A megszakítóra vonatkozó előírásoknál 40°C-os üzemi hőmérsékletet vettünk figyelembe. Ha az üzemi feltételek 
ettől eltérőek, akkor a tápkábelt módosítani kell a vonatkozó nemzeti szabványoknak megfelelően. 
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19. KAPCSOLÁSI RAJZ 

19.1. Vezérlőtábla 
 

(1) AP2 fő kapcsolótábla: DPIEH0080SA0A, DPIEH0100SA0A , DPIEH0120TA0A , DPIEH0140TA0A 

 

 

Felirat Megnevezés 
AC_N Tápellátás nullavezeték-bemenete 
AC_L Tápellátás fázisvezeték-bemenete 

4V 4-utas szelep 
VA-1 Szerelvénylap elektromos fűtése 
HEAT Elektromos fűtőszalag 
ENTH Mágneses szelep 

FB EXV2-re, elektromos expanziós szelep, 1-4. tű: hajtás impulzuskimenete; 5. tű: +12V; 
FA EXV1-re, elektromos expanziós szelep, 1-4. tű: hajtás impulzuskimenete; 5. tű: +12V; 

ENTH-PRESS Nyomásérzékelő jelbemenete, 1. tű: GND; 2. tű: jelbemenet; 3. tű: +5V; 
L-PRESS Nyomásérzékelő jelbemenete, 1. tű: GND; 2. tű: jelbemenet; 3. tű: +5V; 
H-PRESS Nyomásérzékelő jelbemenete, 1. tű: GND; 2. tű: jelbemenet; 3. tű: +5V; 

CN8 Vezetékes vezérlőhöz, kommunikációs kábel: 1 tű: földelés, 2. tű: B, 3. tű: A, 
4. tű: +12 V; 

CN7 Kommunikáció az AP1 és AP2 között; kommunikációs kábel, 2. tű: B, 3. tű: A 
COM-ESPE2 Kommunikáció a hajtással 

HPP Nagynyomású kapcsoló 
T-SENSOR3 1. aljzat: +3,3V, 2. aljzat: detektálás; szívóoldali hőmérséklet érzékelője 
T-SENSOR2 1., 2. aljzat: csővezeték-hőmérséklet; 3., 4. aljzat: környezeti hőmérséklet; 5., 6. aljzat: kilépő 

oldali hőmérséklet 
CN5 18 V DC tápellátás a hajtásnak 

DC-MOTOR1 DC ventilátor, 1. tű: hálózati tápellátás; 3. tű: ventilátor GND; 4. tű: +15V; 5. tű: vezérlőjel; 
6. tű: visszacsatoló jel; 

DC-MOTOR0 DC ventilátor, 1. tű: hálózati tápellátás; 3. tű: ventilátor GND; 4. tű: +15V; 5. tű: vezérlőjel; 
6. tű: visszacsatoló jel; 

PWR1 310 V DC tápellátás a hajtásnak 
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(2) AP1 fő kapcsolótábla: DPIEH0080SA0A, DPIEH0100SA0A , DPIEH0120TA0A , DPIEH0140TA0A 

 

 

 

 

Felirat Pozíció Megnevezés 

AC-L – Tápellátás fázisvezetéke 

N – Tápellátás nullavezetéke 

ERR X19 Hibajelzés 

RUN X15 Üzemelésjelző 

WT_HEAT X16 Víztartály elektromos fűtése 

HEAT1 X17 1. elektromos fűtőegység 

HEAT2 X18 2. elektromos fűtőegység 

BAN_HEAT X3 Fűtőegység a hőcserélő lefagyással szembeni védelméhez 

OTHER_HEAT_220V X6 220 VAC segédfűtő 

X5 X5 Tartalék 

X10 X10 Tartalék 

X9 X9 Tartalék 

2V1_OFF X8 1. elektromágneses 2-utas nyitószelep 
 



 34 

 

(3) AP4 hajtásvezérlő tábla: DPIEH0080SA0A, DPIEH0100SA0A  

 

 
 

 

Felirat Megnevezés 

AC-L Hajtásvezérlő tábla fázisvezeték-bemenete 

N Hajtásvezérlő tábla nullavezeték-bemenete 

L1-1 PFC induktorhoz, barna vezeték 

L1-2 PFC induktorhoz, fehér vezeték 

L2-1 PFC induktorhoz, fehér vezeték 

L2-2 PFC induktorhoz, kék vezeték 

U Kompresszor U fázishoz 

V Kompresszor V fázishoz 

W Kompresszor W fázishoz 

DC-BUS1 Tű az elektromos kisülés teszteléséhez 

P-OUT Tartalék 

G-OUT Tartalék 
COMM 

COMM1 
Kommunikációs interfész [1-3.3V,2-TX,3-RX,4-GND] 

PWR Hajtásvezérlő tábla tápbemenete [1-GND, 2-18 V , 3-15 V] 
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(4) AP4 hajtásvezérlő tábla: DPIEH0120TA0A , DPIEH0140TA0A 

 

 
 

 

Poz. Felirat Megnevezés 

1 COMM Kommunikációs interfész [1-3.3V, 2-TX, 3-RX, 4-GND] 

2 PWR Tápkapcsoló interfész [1-310 VDC, 3-GND] 

3 X1 Csatlakozó az L1-F szűrőhöz 

4 X2 Csatlakozó az L2-F szűrőhöz 

5 X3 Csatlakozó az L3-F szűrőhöz 

6 X4 Csatlakozó az L1-1-hez (1. PFC fojtótekercs) 

7 X5 Csatlakozó az L2-1-hez (2. PFC fojtótekercs) 

8 X6 Csatlakozó az L3-1-hez (3. PFC fojtótekercs) 

9 X9 Csatlakozó az L3-2-höz (3. PFC fojtótekercs) 

10 X8 Csatlakozó az L2-2-höz (2. PFC fojtótekercs) 

11 X7 Csatlakozó az L1-2-höz (1. PFC fojtótekercs) 

12 DC-BUS Tű az elektromos kisülés teszteléséhez 

13 X501 Csatlakozó a kompresszor U fázishoz 

14 X502 Csatlakozó a kompresszor V fázishoz 

15 X503 Csatlakozó a kompresszor W fázishoz 
 

 



 36 

 

(5) AP3 vezérlőtábla: DPIEH0080SA0A, DPIEH0100SA0A  

 
 

 

Felirat Megnevezés 

AC-N Nullavezeték a főegység tápellátásához 

AC-L Nullavezeték a főegység tápellátásához 
 

N-OUT 
Szűrőpanel nullavezeték-kimenete (a hajtásvezérlő táblához) 

Szűrőpanel nullavezeték-kimenete (a fő kapcsolótáblához) 

N-OUT1 Tartalék 

L-OUT Szűrőpanel nullavezeték-kimenete (a hajtásvezérlő táblához és a fő kapcsolótáblához) 

E1 A főegység földelővezetékéhez 

E2 Tartalék 
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(6) AP3 szűrőpanel: DPIEH0120TA0A , DPIEH0140TA0A 

 
 

 

Poz. Felirat Megnevezés 

1 X1 Csatlakozó az AC-L1 tápkimeneti vezetékhez 

2 X2 Csatlakozó az AC-L2 tápkimeneti vezetékhez 

3 X3 Csatlakozó az AC-L3 tápkimeneti vezetékhez 

4 X4 Csatlakozó az AC-N nullavezetékhez 

5 X9 Csatlakozó az E földelővezetékhez, tartalék 

6 X8 Csatlakozó az N-F nullavezetékhez (AC-N fő kapcsolótábla) 

7 X7 Csatlakozó az L3-F tápkimeneti vezetékhez (L3-F hajtásvezérlő tábla) 

8 X6 Csatlakozó az L2-F tápkimeneti vezetékhez (L2-F hajtásvezérlő tábla) 

9 X5 Csatlakozó az L1-F tápkimeneti vezetékhez (L1-F és AC-L hajtásvezérlő tábla) 

10 X11 Csatlakozó az L1-F tápkimeneti vezetékhez (L1-F és AC-L hajtásvezérlő tábla) 

11 X10 Csatlakozó az E földelővezetékhez 
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19.2. Elektromos kábelek bekötése 

19.2.1. Kábelezési alapelvek 

 

Lásd a 18.4. bekezdést. 

 

19.2.2. Elektromos kapcsolási rajzok 
 

(1) Kapcsolási rajz: beltéri egység 

 

♦ DPIEH0080SA0A, DPIEH0100SA0A  

 
 

 
Kód  Megnevezés 

AP  Fő kapcsolótábla csak az RT6-hoz 

AP1  Beltéri egység, fő kapcsolótábla 

AP2  Kültéri egység, fő kapcsolótábla 

AP3  Szűrőpanel 

AP4  Hajtásvezérlő tábla 

COMP Kompresszor 

EH1 1. vízoldali elektromos fűtőegység 

EH2 2. vízoldali elektromos fűtőegység 

EH3 Lemezes hőcserélő, fagyásgátló 

EH4 Kompresszor, fűtőegység 

EH5 Alsó fűtőegység 

EH6 Tágulási tartály, fűtőegység 

EKV1 Elektronikus expanziós szelep, 1. csőkígyó 

EKV2 Elektronikus expanziós szelep, 2. csőkígyó 

HL1  Üzemelésjelző lámpa 

HL2  Hibajelző lámpa 

HP  Nagynyomású kapcsoló 

HT1  1. hőmérsékletkorlátozó 

HT2  2. hőmérsékletkorlátozó 

KM1 1. segédfűtő, AC kontaktor 

KM2 2. segédfűtő, AC kontaktor 

KM3 Víztartály, elektromos segédfűtő, AC kontaktor 

L  Elektromos fojtótekercs 

L1  1. elektromos meddőellenállás 

L2  2. elektromos fojtótekercs 

L3-L10 Mágnesgyűrű 

M1  DC motor 

M2  Beltéri egység, szivattyú 

RT1 A teljes berendezés kimeneti vízhőmérséklet-
érzékelője 

RT2 A teljes berendezés bemeneti vízhőmérséklet-
érzékelője 

RT3  Segédfűtő, kilépő víz, hőmérsékletérzékelő 

RT4  Víztartály, 1-es hőmérsékletérzékelő 

RT5  Víztartály, 2-es hőmérsékletérzékelő 

RT6  1. távoli szobahőmérséklet-érzékelő 

RT7  2. távoli szobahőmérséklet-érzékelő 

RT8  Medence, vízhőmérséklet-érzékelő 

RT9  Medence, vízbemenet, hőmérsékletérzékelő 

 



 39 

 

 

 
RT10 Medence, vízkimenet, hőmérsékletérzékelő 

RT11 Napelem, vízkimenet, hőmérsékletérzékelő 

RT12 Napelem, vízbemenet, hőmérsékletérzékelő 

RT13 Napelemtábla, hőmérsékletérzékelő 

RT14 Jégtelenítés, hőmérsékletérzékelő 

RT15 Külső tér, hőmérsékletérzékelő 

RT16 Ürítés, hőmérsékletérzékelő 

RT17 Beszívás, hőmérsékletérzékelő 

SP1  Nagynyomás-érzékelő 

SP2  Kisnyomás-érzékelő 

SP3  Entalpianövekedés, nyomásérzékelő 

SW1 Napelem, vízáramkapcsoló 

SW2 Medence, vízáramkapcsoló 

SW3 Beltéri egység, vízáramkapcsoló 

TC  Transzformátor 

XT1  Kapocsblokk (L,N,1,2) 

XT2  Kapocsblokk (1~20) 

XT3  Kapocsblokk (1~6) 

XT4  Kapocsblokk (21~42) 

YV1  Entalpianövekedés, mágneses szelep 

YV4  4-utas szelep, csőkígyó 

 

 

♦ DPIEH0120TA0A , DPIEH0140TA0A 

 
 

Kód  Megnevezés 

AP  Fő kapcsolótábla csak az RT6-hoz 

AP1  Fő nyomtatott áramköri kártya 

EH1  Elektromos segédfűtő 

HL1  Üzemelésjelző lámpa 

HL2  Hibajelző lámpa 

HT1  Termosztát (WP95A-R) 

HT2  Termosztát (WP75A-R) 

KM1  Elektromos segédfűtő, AC kontaktor 

KM2  Víztartály, elektromos segédfűtő, AC kontaktor 

L  Elektromos fojtótekercs 

L14~L17 Mágnesgyűrű 

M3  Beltéri egység, szivattyú 

RT1 A teljes berendezés kimeneti vízhőmérséklet-
érzékelője 

RT2 A teljes berendezés bemeneti vízhőmérséklet-
érzékelője 

RT3  Segédfűtő, kimeneti vízhőmérséklet-érzékelő 

RT4  Víztartály, 1-es hőmérsékletérzékelő 

RT5  Víztartály, 2-es hőmérsékletérzékelő 

RT7  2. távoli levegőhőmérséklet-érzékelő 

RT8  Medence, vízhőmérséklet-érzékelő 

RT9  Medence, bemeneti vízhőmérséklet-érzékelő 

RT10 Medence, kimenet vízhőmérséklet-érzékelő 

RT11 Napelem, kimeneti vízhőmérséklet-érzékelő 

RT12 Napelem, bemeneti vízhőmérséklet-érzékelő 

RT13 Napelemtábla, hőmérsékletérzékelő 

SW1  Napelem, vízáramkapcsoló 

SW2  Medence, vízáramkapcsoló 

SW3  Beltéri egység, vízáramkapcsoló 

TC  Transzformátor 

XT1  Kapocsblokk (L1,L2,L3,N) 

XT2  Kapocsblokk (1~20) 

XT3  Kapocsblokk (21~42) 

XT4  Kapocsblokk (1~10) 

XT5  Kapocsblokk (1, 2) 
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(2) Kapcsolási rajz: Kültéri egység 

 

♦ DPIEH0080SA0A, DPIEH0100SA0A 

 

 
 
Kód Megnevezés 
AP  Fő kapcsolótábla csak az RT6-hoz 

AP1  Beltéri egység, fő kapcsolótábla 

AP2  Kültéri egység, fő kapcsolótábla 

AP3  Szűrőpanel 

AP4  Hajtásvezérlő tábla 

COMP Kompresszor 

EH1 1. vízoldali elektromos fűtőegység 

EH2 2. vízoldali elektromos fűtőegység 

EH3 Lemezes hőcserélő, fagyásgátló 

EH4 Kompresszor, fűtőegység 

EH5 Alsó fűtőszalag 

EH6 Tágulási tartály, fűtőegység 

EKV1 Elektronikus expanziós szelep, 1. csőkígyó 

EKV2 Elektronikus expanziós szelep, 2. csőkígyó 

HL1  Üzemelésjelző lámpa 

HL2  Hibajelző lámpa 

HP  Nagynyomású kapcsoló 

HT1  1. hőmérsékletkorlátozó 

HT2  2. hőmérsékletkorlátozó 

KM1 1. segédfűtő, AC kontaktor 

KM2 2. segédfűtő, AC kontaktor 

KM3 Víztartály, elektromos segédfűtő, AC kontaktor 

L  Elektromos fojtótekercs 

L1  1. elektromos meddőellenállás  

L2  2. elektromos fojtótekercs 

L3-L10 Mágnesgyűrű 

M1  DC motor 

M2  Beltéri egység, szivattyú 

RT1 A teljes berendezés kimeneti vízhőmérséklet-
érzékelője 

RT2 A teljes berendezés bemeneti vízhőmérséklet-
érzékelője 

RT3  Segédfűtő, kilépő vízhőmérséklet-érzékelő 

RT4  Víztartály, 1-es hőmérsékletérzékelő 

RT5  Víztartály, 2-es hőmérsékletérzékelő 

RT6  1. távoli szobahőmérséklet-érzékelő 

RT7  2. távoli szobahőmérséklet-érzékelő 

RT8  Medence, vízhőmérséklet-érzékelő 

RT9  Medence, bemenet vízhőmérséklet-érzékelő 

RT10 Medence, kimeneti vízhőmérséklet-érzékelő 

RT11 Napelem, kimeneti vízhőmérséklet-érzékelő 

RT12 Napelem, bemeneti vízhőmérséklet-érzékelő 

RT13 Napelemtábla, hőmérsékletérzékelő 

RT14 Jégtelenítés, hőmérsékletérzékelő 

RT15 Külső tér, hőmérsékletérzékelő 

RT16 Ürítés, hőmérsékletérzékelő 

RT17 Beszívás, hőmérsékletérzékelő 

SP1  Nagynyomás-érzékelő 

SP2  Kisnyomás-érzékelő 

SP3  Entalpianövekedés, nyomásérzékelő 

SW1 Napelem, vízáramkapcsoló 

SW2 Medence, vízáramkapcsoló 

SW3 Beltéri egység, vízáramkapcsoló 

TC  Transzformátor 

XT1  Kapocsblokk (L, N, 1, 2) 

XT2  Kapocsblokk (1~20) 

XT3  Kapocsblokk (1~6) 

XT4  Kapocsblokk (21~42) 

YV1  Entalpianövekedés, mágneses szelep 
YV4  4-utas szelep, csőkígyó 
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♦ DPIEH0120TA0A , DPIEH0140TA0A 

 
 

 
Kód  Megnevezés 
4YV  4-utas szelep, csőkígyó 
COMP Kompresszor 
EH4  Kompresszor, fűtőegység 
EH5  Alsó fűtőegység 
EKV1 Elektronikus expanziós szelep, 1. csőkígyó 
EKV2 Elektronikus expanziós szelep, 2. csőkígyó 
HP  Nagynyomású kapcsoló 
L1~L3 Fojtótekercs 
L4  Elektromos fojtótekercs 
M1  Alsó DC Motor 

M2  Felső DC Motor 
RT14 Jégtelenítés, hőmérsékletérzékelő 
RT15 Külső tér, hőmérsékletérzékelő 
RT16 Ürítés, hőmérsékletérzékelő 
RT17 Beszívás, hőmérsékletérzékelő 
SP1  Nagynyomás-érzékelő 
SP2  Kisnyomás-érzékelő 
SP3  Entalpianövekedés, nyomásérzékelő 
XT1  Kapocsblokk (5 Bit) 
YV1  Entalpianövekedés, mágneses szelep 
 

 



 42 

 

19.2.3. Kapocstábla 

 

♦ DPIEH0080SA0A, DPIEH0100SA0A  

 

 

♦ DPIEH0120TA0A , DPIEH0140TA0A 
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20. ÜZEMBEHELYEZÉS 

20.1. Ellenőrzések beindítás előtt 
 

A felhasználó és a berendezés védelme érdekében a berendezést ellenőrizni kell a hibaelhárítás előtt. Az alábbiakat kell 
végrehajtani: 

 

Az alábbi műveleteket kell elvégezni szakképzett személynek. 

Az alábbi ellenőrzések végrehajtását jóvá kell hagyatni az értékesítővel, a viszonteladóval, a telepítést végző 
alvállalkozóval és a vevővel. 

Poz. Telepítés jóváhagyása √ 

1 Tartalmilag megfelel-e a telepítési kérelem. Ha nem, akkor a hibajavítás elutasítható. □ 

2 Készítettek-e jegyzőkönyvet a nem szakszerű telepítésről és a módosítandó tételekről? □ 

3 A telepítési kérelem és hibalista együtt van-e iktatva? □ 

Poz. Előzetes ellenőrzések √ 

1 
A berendezés és a belső csővezeték rendszer külső megjelenése rendben van-e a szállítás, 
mozgatás vagy telepítés után? □ 

2 Ellenőrizze a mellékelt tartozékok mennyiségét, csomagolását stb. □ 

3 
Ellenőrizze, hogy rendelkezésre állnak-e az elektromos bekötések, vezérlések, csővezetéktervek 
stb. rajzai. □ 

4 
Ellenőrizze, hogy a telepítés után a berendezés stabil-e, és elég hely áll-e rendelkezésre a 
működtetéshez és javításhoz. □ 

5 
Végezze el minden egyes egység hűtőközeg-nyomásának ellenőrzését és a berendezés szivárgás-
ellenőrzését. □ 

6 
Megfelelő a telepített víztartály stabilitása, és a feltöltött víztartály biztonságosan van-e 
megtámasztva? □ 

7 Megfelelő a víztartály, a kimeneti/bemeneti csővezetékek és a vízfeltöltő vezetékek szigetelése? □ 

8 

Megfelelő módon szerelték fel a víztartály átfolyásmérőjét, a vízhőmérséklet-jelzőt, a vezérlőt, a 
nyomásmérőt, a nyomáscsökkentő szelepet és az automata ürítőszelepet stb.? Megfelelően 
működnek ezek a részegységek? 

□ 

9 
Az elektromos táphálózat megfelel az adattáblán előírtaknak? A tápkábelek megfelelnek az 
előírásoknak? □ 

10 
A tápellátás és a vezérlőkábelek a kapcsolási rajz szerint vannak bekötve? Biztonságos a 
földelés? Stabilak a kapcsok? □ 

11 Megfelelően van telepítve a csővezeték, a vízszivattyú, a nyomásmérő, a hőmérő, a szelep stb.? □ 

12 A rendszerbe telepített szelepek nyitása vagy zárása megfelel a követelményeknek? □ 

13 Ellenőrizze, hogy a helyszínen tartózkodik-e a vevő és az átvizsgálást végző személyzet. □ 

14 Kitöltötte és aláírta a telepítést végző alvállalkozó a szerelési ellenőrző listát? □ 

Figyelem: Ha bármelyik tétel x jelölést kap, akkor értesítse az alvállalkozót. A fenti tételek csak referenciaként 

szolgálnak. 
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Általános kiértékelés: Hibaelhárítás □ Módosítás □ 

Ellenőrizze az alábbi tételeket (ha nem ír be semmit, akkor a tételt alkalmasnak tekintjük). 

a: Tápellátás és elektromos vezérlő rendszer  b: Terhelésszámítás 

c. Fűtési problémák        d: Zajproblémák 

e: Csővezeték-problémák      f: Egyebek 

A hibajavítás csak akkor hajtható végre, ha az összes szerelési tételt ellenőrizték. Ha az ellenőrzés során 
probléma merül fel, akkor először azt kell megoldani. A telepítést végzőnek kell vállalnia a költségeket, ha a 
problémát nem oldják meg azonnal, ezért késlelkednek a hibajavítással vagy ismételt javításra van szükség. 

A telepítést végzőnek át kell adni a módosítási igényeket tartalmazó listát. 

Átadták a telepítést végzőnek a módosítási igényeket tartalmazó listát aláírásra? 

Igen (  ) Nem (  ) 

 

 

20.2. Próbaüzem 
 

A próbaüzem alatt ellenőrizni kell, hogy a berendezés hibátlanul működik-e. Ha a berendezés nem megfelelően működik, 
akkor keresse meg a hibát és javítsa ki. Ezt addig ismételje, amíg a próbaüzem alatt a berendezés hibátlanul nem 
működik. Az összes átvizsgált tételnek meg kell felelnie a követelményeknek, és csak ezt követően indulhat a 
próbaüzem. A próbaüzemet az alábbi táblázatnak megfelelően kell végrehajtani. 

 

Az alábbi műveleteket gyakorlattal rendelkező és szakképzett személyek hajthatják végre. 

Poz. Próbaüzem indítása 

Megjegyzés: a rendszer átvizsgálása előtt ellenőrizze, hogy megtörtént-e a rendszer feszültségmentesítése (beleértve a 
távoli főkapcsolót is). Ha ez nem történt meg, akkor baleset fordulhat elő. 

1 A kompresszort előzetesen elő kell melegíteni 8 órán át. 

 Figyelem:  melegítse elő a kenőolajat minimum 8 órán át, hogy az ne keveredjen a hűtőközeggel. Így előzhető meg 
a kompresszor tönkremenetele a rendszer beindításakor. 

2 Ellenőrizze, hogy a kompresszor olajhőmérséklete magasabb-e, mint a környezeti hőmérséklet. 

 Figyelem: ha az olaj hőmérséklete magasabb, mint a külső környezeti hőmérséklet, akkor tönkrement a 
kompresszor fűtőszalagja. Ilyenkor a kompresszor is meg fog hibásodni. A berendezés használata előtt ezért 
gondoskodni kell a fűtőszalag javításáról. 

3 
Ellenőrizze, hogy megfelelő-e a hálózati tápellátás fázissorrendje. Ha nem, akkor cserélje meg a 
fázissorrendet. 

 A beindítás előtt ellenőrizze még egyszer a fázissorrendet, nehogy fordítva forogjon a kompresszor és tönkretegye a 
berendezést. 

4 Használjon univerzális elektromos mérőműszert a fázisok és a földelés, valamint a fázisok közötti szigetelési 
ellenállás mérésére. 

 Figyelem: a hibás földelés áramütést okozhat. 

Poz. Készenlét az indításra 

1 
Kapcsolja ki az összes ideiglenes tápellátást, és ellenőrizze utoljára az elektromos tápellátást. 

 

Poz. A berendezés beindítása 

1 Ellenőrizze a berendezés beindításához szükséges összes feltételt: olajhőmérséklet, üzemmód, terhelés stb. 
 

2 
Indítsa be a berendezést, és figyelje meg a kompresszor, az elektromos expanziós szelep, a ventilátormotor 
és a vízszivattyú stb. működését. 
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Egyebek: 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Jóváhagyási 
tételek a 
hibajavítás után 

Kiértékelés és javaslat az általános üzemeléssel kapcsolatban. megfelelő, módosítandó 

Azonosítsa a potenciális problémát (ha nem ad meg semmit, akkor a telepítés és hibajavítás 
megfelelt a követelményeknek). 

a. Probléma a tápellátással és az elektromos vezérlő rendszerrel: 

b. Probléma a terhelésszámítással: 

c. Kültéri hűtőközeg rendszer: 

d. Zajprobléma: 

e. Probléma a beltéri egységgel és a csővezeték rendszerrel: 

h. Egyéb problémák: 

A helytelen telepítésből és karbantartásból eredő problémák megoldásáért fizetni kell. 

Jóváhagyás 

A felhasználó betanítása az előírások szerint történt? Írja alá. Igen (  ) Nem (  ) 

 

 

21. NAPI MŰKÖDTETÉS ÉS KARBANTARTÁS 
 

A berendezés tönkremenetelének megakadályozása érdekében gyárilag van beállítva az összes védőberendezés, ezért 
ne módosítsa a beállításokat vagy ne távolítsa el a védőberendezéseket. 

A berendezés első beindítása vagy a hosszabb üzemszünetet (1 napnál hosszabb) követő beindítás előtt 8 órával 
helyezze áram alá a rendszert az előmelegítéshez. 

Ne tegyen idegen tárgyakat a berendezésre vagy tartozékaira. A berendezés környéke száraz, tiszta és jól szellőző 
legyen. 

Időben távolítsa el a kondenzátor lamelláiról a rárakódott port, mert így biztosítható, hogy ne csökkenjen a berendezés 
teljesítménye, és ne fordulhasson elő a rendszer leállása. 

Annak érdekében, hogy a rendszer ne álljon le vagy ne menjen tönkre a vízrendszer eldugulása miatt, tisztítsa meg 
rendszeresen a szűrőt és ellenőrizze gyakran a vízfeltöltő egységet. 

A lefagyással szembeni védelem érdekében ne kapcsolja ki a rendszer tápellátását, ha télen a környezeti hőmérséklet 
nulla fok alá csökken. 

Annak érdekében, hogy ne okozzon repedéseket a rendszerben a lefagyás, engedje le a vizet, ha hosszabb ideig nem 
használja a berendezést vagy a csővezeték rendszert. Az ürítéshez nyissa ki a víztartály zárósapkáját. 

Ha telepítik a víztartályt, de a víztartály beállítása a "Without", akkor nem fognak működni a víztartállyal kapcsolatos 
funkciók, és a víztartály megjelenített hőmérséklete mindig a '-30" lesz. Alacsony hőmérsékleten ezért a víztartály 
fagykárt szenvedhet. Ezért, ha telepítve van a víztartály, akkor a víztartály beállítása a ''With" legyen, ellenkező esetben 
a POLAR nem vállal felelősséget a hibás működésért. 

A berendezés üzemelése alatt soha ne kapcsolja gyakran be és ki a rendszert, és ne zárja gyakran a vízrendszer 
szelepét. 

Ellenőrizze gyakran az egyes részegységek üzemállapotát. A hűtőközeg szivárgásának elkerülése érdekében 
ellenőrizze, hogy nincs-e olajfolt a csővezetékek csatlakozásánál és a töltőszelepnél. 

Ha a felhasználó nem tudja megoldani a problémát, akkor kapcsolatba kell lépni a hivatalos szakszervizzel. 

 

Megjegyzések: 

A víznyomásmérő a visszatérő vízvezetékre van felszerelve. A hidraulikus rendszer nyomását az alábbiak szerint állítsa 
be: 

1 Ha a nyomás 0,5 bar alá csökken, akkor azonnal végezze el a víz utántöltését. 

2 A feltöltés után a hidraulikus rendszer nyomása legfeljebb 2,5 bar lehet. 
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Hibakeresés 

 

Hibajelenségek Hiba oka Hibakeresés 

 
A kompresszor nem 
indul be. 

1. Nem megfelelő a tápellátás. 
2. A csatlakozókábel meglazult. 
3. Hibás a fő kapcsolótábla. 
4. Meghibásodott a kompresszor. 

1. A fázissorrend meg van fordítva. 
2. Ellenőrizze és rögzítse újra. 
3. Keresse meg a hiba okát és javítsa ki. 
4. Cserélje ki a kompresszort. 

 
A ventilátor zajos. 

1. Meglazult a ventilátor-rögzítő csavar. 
2. A ventilátorlapát hozzáér a burkolathoz 
vagy a rácshoz. 
3. A ventilátor működése nem megbízható. 

1. Húzza meg a ventilátor-rögzítő csavart. 
2. Keresse meg a hiba okát és javítsa ki. 
3. Cserélje ki a ventilátort. 

 
A kompresszor 
zajos. 

1. Nehezen áramlik a folyadék a 
kompresszorba. 
2. A kompresszor belső részegységei 
meghibásodtak. 

1. Ellenőrizze, hogy nem hibásodott-e meg 
az expanziós szelep, és nem lazult-e meg 
a hőmérsékletérzékelő. Szükség esetén 
javítsa ki. 
2. Cserélje ki a kompresszort. 

A vízszivattyú nem 
indul be vagy 
hibásan működik. 

1. Hibás a tápellátás vagy a kábelsaru. 
2. Meghibásodott a relé. 
3. Levegő van a vízvezetékben. 

1. Keresse meg a hiba okát és javítsa ki. 
2. Cserélje ki a relét. 
3. Végezze el a légtelenítést. 

 
 

A kompresszor 
gyakran beindul 
vagy leáll. 

 
1. Kevés vagy túl sok a hűtőközeg. 
2. Nem megfelelő a vízrendszer keringése. 
3. Alacsony a terhelés. 

1. Ürítsen ki vagy adagoljon hűtőközeget. 

2. A vízrendszer eldugult vagy 
ellevegősödött. Ellenőrizze a vízszivattyút, 
a szelepet és a csővezetéket. Tisztítsa 
meg a vízszűrőt. 
3. Állítsa be a terhelést vagy adjon a 
rendszerhez fogyasztókat. 

A berendezés nem 
fűt annak ellenére, 
hogy a kompresszor 
működik. 

 
1. A hűtőközeg szivárog. 

2. Meghibásodott a kompresszor. 

1. Javítsa ki a szivárgás helyét és 
adagoljon hűtőközeget. 
2. Cserélje ki a kompresszort. 

 
 

Nem hatékony a 
melegvíz 
előállítása. 

 
1. Nem megfelelő a vízrendszer szigetelése. 
2. Elégtelen a hőcsere az elpárologtatónál. 
3. Nem hatékony a hűtőközeg. 
4. Dugulás jött létre a hőcserélő vízoldalán. 

1. Javítson a vízrendszer szigetelésén. 

2. Ellenőrizze, hogy megfelelő-e a levegő 
bevezetése és kivezetése, és tisztítsa meg 
az elpárologtatót. 
3. Ellenőrizze, hogy nem szivárog-e a 
hűtőközeg. 
4. Tisztítsa meg vagy cserélje ki a 
hőcserélőt. 
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