á

Levegő – víz hőszivattyú

telepítési utasítás
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Hőszivattyú (kültéri) egység telepítése
1. A hőszivattyú egységet egy könnyen átszellőző helyre kell telepíteni, ahol elég hely van
a bemeneti és kimeneti levegőnek. Ne érje közvetlenül hősugárzás. Különösen figyelni kell,
hogy a ventillátort szembe fújó szél ne érje!
2. Általában a függőleges légáramlású hőszivattyúnak nem kell semmit takarás. A motor és
a többi belső alkatrész teljesen vízálló. Fontos viszont, hogy hó ne rakódjon a hőszivattyúra.
3. Kérjük ellenőrizze, hogy a szabványos 220V vagy 380V stabilan elérhető a hőszivattyú
számára, az ingadozó feszültség a teljesítményt is befolyásolja, az alkatrészeket tönkre
teheti.
4. A hőszivattyú részére stabil beton aljzatot és acél szerkezetet (állványt) kell építeni.
Vibráció ellen gumibak szükséges és a sima aljzat. Az alapnak megfelelően szilárdnak kell
lenni, figyelembe véve a hőszivattyú súlyát, a szabad vízlefolyás érdekében kissé lejtsen a
felülete.
5.
A vízelvezetést hatékony módon meg kell oldani. Figyelni kell rá, hogy télen a
leolvasztásnál ne keletkezzen “átfagyás” a hőszivattyú és az aljzat között. A kondenzvíz
lefagyásának elkerülésére a leolvadást elektromos fűtőbetét alkalmazásával el lehet érni.
6. Ne helyezze a hőszivattyút olyan helyre, ahol szennyező vagy maró anyag, valamint
olaj-, tűz-és robbanásveszélyes anyag van (gáz, szulfid, stb.) Tartsa távol homoktól, hulló
levelektől és nagyfrekvenciás berendezésektől.
7. Az alapok fagyásnak vannak kitéve, fokozottan figyelje, hogy elkerülje a víz átáramlását.
Az alapok alá terített vastag kavicságy ezt segítheti elő.
8. Telepítés lehetséges erkélyre vagy tetőre, de figyelembe kell venni a hőszivattyú súlyát
(teherbírás, rezonancia), valamint a karbantartás biztonságos lehetőségét is biztosítani kell.
9. A hőszivattyút szilárdan kell rögzíteni az alapra. A gumibak stabilan csatlakozzon a fém
kerethez és a hőszivattyúhoz is.
10. A hőszivattyú telepítésekor kerüljék tájfun és földrengés veszélyes helyeket.
11. A hőszivattyú teljesítményének kedvez az akadálytalan átszellőzés. (A belépő és kilépő
a levegő befúvást szemlélteti az alábbi ábra.)
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Terület kialakítás a telepítéshez:

Oldalnézet

Felülnézet

Amennyiben akadály van a távozó levegő előtt, akkor csőcsatlakozással megoldható a
levegő eltávolítása a hőszivattyútól:

Legalább egy méter távolságot kell tartan, ha több hőszivattyú van telepítve:

A telepítésnél vegyék figyelembe, hogy a hőszivattyú jellegénél fogva (fűtési szakaszban)
hideg levegőt termel, amit – hogy elkerüljük a hatékonyság romlását – el kell vezetni a
hőszivattyú közeléből.
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Vízrendszer telepítése
Puffertartály telepítése
1. A puffertartályt olyan helyre kell telepíteni, ahol a környezeti hőmérséklet meghaladja a 0
C fokot.
2. A költéri egységet lehet telepíteni szabadba vagy erkélyre. (telepítésnél az épület
szerkezetét, teherbírását figyelembe kell venni) Tetőre történő telepítéskor biztosítani kell a
stabil alapot és a megfelelő rögzítést és hőszigetelést
3. A puffertatrtály tartó egysége készülhet betonból, vagy nagy teherbírású acélból.
4. A puffertatrtály telepítésénél figyeljen rá, hogy nem lehet alacsonyabban, mint a
hőszivattyú alapja. Javasoljuk, hogy a két egységet ugyan arra a szintre telepítse. A két
egység közötti magasság-különbség nem haladhatja meg a 2 métert, amennyiben a
víztatrtály magasabban helyezkedik el, mint a hőszivattyú.

5. Ne telepítse a puffertartályt olyan helyre, ahol savas, vagy maró hatású anyagok vannak
a közelben.
6. A hőszivattyú teljesítmény és a víztartály térfogatának ésszerű meghatározásánál a 3545 liter/kW arányt kell alkalmazni. Kérjük, olvassa el a következőket

Vízvezeték telepítés
1.Telepítésnél a túlfolyó csövet vezessük a csatornába vagy vízelnyelőbe, ha nem
lehetséges, biztosítsuk a víz megfelelő elvezetését.
2. Szervíz szelepeket kell telepíteni, mielőtt a rendszerben a mágnes szelep elkezdi az
ellenőrzést.
3. A kilépő víz nyomásának 0.3MPa-0.6MPa között kell lennie.
INSTALLATION & INSTRUCTION MANUAL
4. Javasoljuk, hogy kültéren használjon rozsdamentes acél, vagy rézcsöveket, belső
helyiségben műanyag csöveket. Műanyag csövek kiválasztásánál győződjünk meg róla,

hogy biztosítani tudja a magas nyomású és hőmérsékletű víz szállítását.
5. Télen, havazáskor figyeljen rá, hogy a rendszerben a vízszállító szelep és az
elzárószelep megfelelően működni tudjon.
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6. A vízelvezető csatornát egyenesre alakítsa ki, hogy ezzel is gátolja a lerakódások
kialakulását és megkönnyítse a víz távozását a rendszerből.
7. Akadályozzuk meg a vezetékeknél és csatlakozóknál a vízszivárgást.
8. Miután a telepítés befejeződött és nyomás alá került a rendszer, győződjön meg róla,
hogy víz sehol sem szivárog. Ezután lehet csatlakoztatni a vízelvezetőt a rendszerhez.
9. Miután megbizonyosodott arról, hogy nincs vízszivárgás, ellőrizze, hogy hő ne tudjon
“elszökni” a rendszerből, minden csövet és puffertartályt le kell hőszigetelni. Amennyiben
hűtési funkció is van, úgy zártcellás hőszigetelést kell alkalmazni a páralecsapódás
elkerülése érdekében.

Egy egység telepítése:

Több egység telepítése:

A fenti rajzok sematikus ábrák. Nem helyettesítik a tervezői feladatokat, amely telepítési a
helyszín pontos ismeretén alapszik!
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Áramforrás telepítése
Ajánlott vezeték specifikáció

Model

Elektromo
s vezeték

Keringető
szivattyú
vezeték

MD20D

3*4mm2

3*1.5mm2

Vízellátás /
visszatérő
szivattyú
vezeték
3*1.5mm2

MD30D

5*2.5mm2

3*1.5mm2

MD50D

5*4mm2

MD100D
MD200D

Mágnesszele
p vezeték

Vízszint
vezeték

Érzékelő
vezeték

2*1.5mm2

2*0.35mm2

2*0.35mm2

3*1.5mm2

2*1.5mm2

2*0.35mm2

2*0.35mm2

3*1.5mm2

3*1.5mm2

2*1.5mm2

2*0.35mm2

2*0.35mm2

5*6mm2

3*2.5mm2

3*2.5mm2

2*1.5mm2

2*0.35mm2

2*0.35mm2

5*10mm2

3*2.5mm2

3*2.5mm2

2*1.5mm2

2*0.35mm2

2*0.35mm2

Megjegyzés: A fenti specifikáció a minimálisan szükséges adatokat tartalmazza. Kérjük,
válasszon nagyobb vezetékeket, ha a gép teljesítménye indokolja.
Megjegyzés: A hőszivattyúk telepítésének feltétele, a gondosan megtervezett hidraulika,
elektromos csatlakozások kiépítése és a vonatkozó szabványok, gyári előírások előírások
maradéktalan betartása.

A fenti leírás az ESTÉ-Credit Side Kft tulajdona. Minden másolás és felhasználás kizárólak
a tulajdonos engedélyével és a forrás megjelölésével lehetséges!

ESTÉ-Credit Side Kft.
9012 Győr, Hegyalja út 74.
Tel.: 0036 20 268-9757
www.rifeng-hoszivattyu.hu
info@rifeng-hoszivattyu.hu
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