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LEVEGŐ-VÍZ HŐSZIVATTYÚ BELTÉRI EGYSÉG
Telepítési útmutató

A telepítési munkálatokhoz szükséges szerszámok
1  Phillips csavarhúzó
2  Vízszintező 
3  Elektromos fúró
4  Csavarkulcs

5  Csővágó 
6  Lyuktágító 
7  Kés 
8  Gázszivárgás detektor

9   Mérőszalag
10 Megaméter
11 Multiméter 
12 Nyomatékkulcs

18 N•m (1,8 kgf•m)   
55 N•m (5,5 kgf•m) 

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
• Telepítés előtt olvassa el figyelmesen a „BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK” fejezetet.
• Az elektromos munkálatokat egy szakképesített villanyszerelőnek kell elvégeznie. Ügyeljen arra, hogy mindig a megfelelő erősségű főáramkört használja a készülék 

telepítésére. Az itt felsorolt figyelmeztető pontokat be kell tartani, mivel ezek összefüggnek a biztonsággal. Az egyes figyelmeztető jelzések jelentését az alábbiak 
tartalmazzák. A telepítési útmutatóban leírtaktól eltérő telepítésből adódóan kár vagy meghibásodás következhet be, ezeknek súlyosságát a következő jelzések mutatják.

• Kérjük, telepítés után helyezze a telepítési útmutatót a készülék közelébe, elérhető helyre.

VESZÉLY

VESZÉLY

Ez a jelzés súlyos vagy halálos baleset előfordulására figyelmeztet.

Ez a jelzés arra figyelmeztet, hogy sérülés vagy meghibásodás történhet a vagyontárgyakban.

Ez a fehér alapon lévő jel azt mutatja, hogy az adott művelet TILOS!

A fekete alapon lévő jel azt mutatja, hogy az adott műveletet végre kell hajtani.

A figyelmeztető részek a következőképpen vannak jelölve:

• Hajtsa végre a tesztműködtetést, hogy nem lép-e fel rendellenes működés a telepítés után. Ezután ismertesse a felhasználóval a készülék használatát és karbantartását, ahogy 
az a kezelési útmutatóban szerepel. Kérjük figyelmeztesse a vásárlót arra, hogy őrizze meg a kezelési útmutatót, hogy a későbbiekben is segítségére lehessen.

VESZÉLY

Ne használjon nem specifikált, módosított, hosszabbított, vagy hosszabbítókábelt a tápfeszültség-ellátáshoz. Az egyszeres hálózati csatlakozóaljzatot ne használja más elektromos 
készülék táplálására. A rossz kontaktus, a rossz szigetelés vagy a túláram elektromos áramütést vagy tüzet okozhat.

Ne tekerje kötegbe a hálózati csatlakozókábelt kábelkötegelővel. Rendellenes túlmelegedést okozhat a kábelben.

Tartsa távol a műanyag zacskókat (csomagolóanyagokat) a gyerekektől, mert azok fulladást okozhatnak.

Ne használjon franciakulcsot a hűtőközeg csöveinek telepítéséhez, mert az deformációt okozhat a csöveken, ami hibás működést eredményezhet.

Ne használjon nem hivatalos elektromos alkatrészeket a telepítéshez, szervizeléshez, karbantartáshoz, stb., mert azok áramütést vagy tüzet okozhatnak.

Ne módosítsa telepítéskor a beltéri egység vezetékezését vagy egyéb komponensét (pl. fűtőtest, stb.). A túlterhelt vezetékek vagy vezeték-csatlakozási pontok áramütést vagy tüzet 
okozhatnak.
Ne adjon hozzá, vagy ne helyettesítse a hűtőközeget mással, csak a specifikált hűtőközeggel. Ez a készülék sérülését, károsodását, balesetet stb. okozhat.

Az elektromos bekötésnél az adott ország előírásai, szabályozásai, valamint ennek a telepítési útmutatónak a követelményei szerint kell eljárni. Független elektromos bekötést, és csak önálló egyes csatlakozóaljzatot 
lehet használni. Ha az elektromos hálózat (vezetékezés) kapacitása nem elegendő vagy hiba található az elektromos rendszerben, az áramütést vagy tüzet okozhat.

A vízáramkör kiépítésénél kövesse a vonatkozó európai és nemzetközi előirásokat (beleértve az EN61770 Szabványt), és a helyi vízvezetékezési és építési rendelkezéseket.

A telepítést megfelelően képzett szakember végezze. Ha a felhasználó által történt telepítés hibás, az vízszivárgást, áramütést vagy tüzet okozhat.

• Az R410A-t használó készüléknél a csőrendszer csatlakoztatásánál ne használja az esetleg már meglévő csövezést (R22 számára), vagy csavaranyát. Ilyen esetben 
rendellenesen nagy nyomás jöhet létre a hűtőrendszerben (csővezetékben), és az robbanást és sérülést okozhat. Csak R410A hűtőközeget használjon.

• A réz csőrendszernek 0,8 mm-nél vastagabb falúnak kell lennie R410A használatánál. Ne használjon 0,8 mm-nél vékonyabb falú rézcsövet.
• A maradék olaj mennyisége kevesebb legyen, mint 40 mg/10 m.
Amikor a készüléket telepíti vagy áthelyezi, ügyeljen arra, hogy ne kerüljön az előírt hűtőközegen kívül más légnemű anyag – mint például levegő – a hűtőrendszerbe. Ellenkező 
esetben rendellenesen nagy nyomás jön létre, robbanás, meghibásodás, sérülés keletkezhet.

A telepítés során szigorúan tartsa be a telepítési utasításokat. Ha a telepítés hibás, az vízszivárgást, áramütést vagy tüzet okozhat.
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A készüléket erős, szilárd helyre telepítse, amely elbírja a készülék súlyát. Ha az nem elég erős, vagy a telepítést nem megfelelően végezték, a készülék leeshet, és balesetet 
okozhat.
Ne használjon hosszabbított, toldott kábelt a kültéri/beltéri egység összekötésére. A specifikált csatlakozót és kábelt használja a kültéri és a beltéri egység csatlakoztatásánál, 
lásd a „6. KÁBEL CSATLAKOZTATÁSA A BELTÉRI EGYSÉGHEZ” fejezetet, és megbízhatóan végezze el a beltéri/kültéri egység csatlakoztatását. Rögzítse úgy a kábelt, 
hogy külső erő ne hathasson a csatlakoztatásra. Ha a csatlakoztatás vagy a rögzítés nem megfelelő, ez felmelegedést vagy tüzet okozhat a csatlakoztatásnál.
Nyomatékosan javasoljuk, hogy a készüléket különbözeti áram működtetésű védőkapcsoló (RCD) közbeiktatásával kösse a hálózati táplálásra a vonatkozó nemzetközi és helyi 
bekötési szabályok és biztonsági intézkedések szerint.
A telepítés során, mielőtt a kompresszort bekapcsolja, ellenőrizze, hogy a csőrendszer megfelelően van-e rögzítve. Rögzítés nélkül működtetve a kompresszort, a szelepek 
nyitott állapotában levegőbeszívás következhet be, ami során túlzottan nagy nyomás majd robbanás jöhet létre, és ez sérülést okozhat.
Leszivattyúzás során először állítsa le a kompresszort, mielőtt eltávolítja a készülék csövezését. Ha eltávolítja a csövezést a szelep nyitott helyzetében működő kompresszor 
esetében, levegőbeszívás következhet be, ami során túlzottan nagy nyomás majd robbanás jöhet létre, és ez sérülést okozhat.
Nyomatékmérő kulccsal húzza meg az anyákat a megadott módon. Ha az anyákat túlhúzza, hosszabb idő után a cső kiszélesítésénél eltörhetnek, és ez a hűtőközeg 
szivárgását okozza.

Miután befejezte a telepítést, ellenőrizze, hogy nem szivárog-e a hűtőgáz. Mérgező gázok keletkezhetnek, amikor a hűtőgáz tűzzel érintkezik.

Szellőztessen, ha működés közben gázszivárgást észlel. Minden tűzforrást el kell oltani. Mérgező gázt hozhat létre, ha a hűtőközeg tűzzel érintkezik.

A telepítéshez a mellékelt tartozékokat és a specifikált alkatrészeket használja. Ellenkező esetben a készülék leeshet, vízszivárgás, áramütés, vagy tűz keletkezhet..

A készülék csak zárt vízrendszerben működhet. Nyílt vízrendszerben való használat esetén korrodálódnak a vízcsövek, és baktériumok (különösen Legionella) terjednek el a 
vízben.

Ha bármilyen kétség merül fel a telepítési folyamat vagy a működtetés közben, forduljon tanácsért és információkért a márkakereskedőhöz.

Válasszon olyan helyet a telepítésre, ahol az esetleges vízszivárgás nem tehet kárt más berendezésben.
Amennyiben elektronikus berendezést telepítenek fém borítású fából készült épületre, a vonatkozó szabványok szerint nem lehet elektromos kapcsolat a berendezés és az 
épület között. A berendezés és a fal közé szigetelést kell helyezni.
Bármilyen olyan, a beltéri egységen való munkavégzés, amihez el kell távolítani valamelyik csavarral rögzített panelt, kizárólag a hivatalos kereskedő és engedéllyel rendelkező 
telepítő felügyelete mellett lehetséges.
Ezt a készüléket megfelelő védőföldeléssel kell ellátni. A védőföldelést nem szabad a gázcsőhöz, vízcsőhöz, villámhárítóhoz vagy telefonvezetékhez rögzíteni. Ellenkező esetben 
áramütés keletkezhet, amikor a készülék zárlatos lesz, vagy a szigetelése elromlik.

FIGYELMEZTETÉS

Ne telepítse olyan helyre a készüléket, ahol gyúlékony gázszivárgás fordulhat elő. Gázszivárgás esetében a gáz felgyülemlik a készülék környezetében, és tüzet okozhat.

Ne hagyja őrizetlenül a hűtőközeget a telepítés csövezése során, újratelepítésnél, vagy a légkondicionáló részeinek javítása alatt. Ügyeljen arra, hogy a folyékony hűtőközeg 
fagyási sérülést okozhat.

Ne telepítse ezt a légkondicionálót mosóhelyiségbe, vagy egyéb magas páratartalmú helyre. Ez rozsdásodáshoz vezethet, és károsodik a készülék.

Ellenőrizze, hogy a tápkábel szigetelése ne érintkezzen forró részekkel (pl. hűtőközeg csövekkel), mert szigetelési hiba keletkezhet (olvadás). 

Ne gyakoroljon olyan nagy nyomást a vízvezetékekre, amely károsíthatja azokat. Ellenkező esetben vízszivárgás keletkezhet, ami eláztatja és károsítja az egyéb 
berendezéseket 

Olyan helyet válasszon a telepítésre, ahol könnyen megoldható a karbantartás.

A vízelvezető csövezést a telepítési útmutatóban leírt módon végezze. Ha a vízelvezetés nem megfelelő, a víz a szobába kerülhet, és károsítja a szoba berendezését 

A beltéri egység csatlakoztatása a tápfeszültséghez:
•  A hálózati feszültséghez történő csatlakoztatás könnyen hozzáférhető helyen legyen, hogy veszély esetén könnyen bontható legyen.
•  Kövesse a helyi kábelezési szabványokban, rendelkezésekben és ezen telepítési útmutatóban leírtakat.
•  Ajánlott állandó kapcsolaton keresztüli csatlakoztatás áramkörmegszakítón keresztül.
 - Tápegység 1: Használjon egy jóváhagyással rendelkező 15/16A-es, legalább 3,0 mm-es légközzel rendelkező kétpólusú áramkörmegszakítót.
 - Tápegység 2: Használjon egy jóváhagyással rendelkező 15/16A-es, legalább 3,0 mm-es légközzel rendelkező kétpólusú áramkörmegszakítót.

Ügyeljen a megfelelő polaritásra a vezetékezés alatt, mert a hibás polaritás áramütést vagy tüzet okozhat.

Telepítés után, a próbaüzem alatt ellenőrizze, hogy nincs-e vízszivárgás, mert ez kárt okozhat a berendezésekben.

Telepítési munkálat.
A telepítési munkához legalább két személy szükséges. A nehéz beltéri egység emelgetése egy személy által balesetet okozhat.

Gyári tartozékok
No.     Tartozék             Menny.
1     Telepítő lemez                  1

2     Könyökcső                1

3     Tömítés                 1

No.     Tartozék             Menny.
4     Telepítő lemez                  1

5     Csavar                3

6     Vezérlőpanel fedlap               1

Opcionális tartozékok
No.     Tartozék                                 Menny.
7     Opcionális PCB (CZ-NS4P)                     1
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Egyéb opcionális tartozékok
No. Alkatrész Modellszám Specifikáció Gyártó

i Kétutas szelep készlet
*Hűtő változatnál

Elektromotoros indítókar SFA21/18 AC230V Siemens
Kétjáratú szelep VVI46/25 - Siemens

ii Háromutas szelep készlet Elektromotoros indítókar SFA21/18 AC230V Siemens
Háromjáratú szelep VVI46/25 - Siemens

iii Szobatermosztát Vezetékes PAW-A2W-RTWIRED AC230V -
Vezetéknélküli PAW-A2W-RTWIRELESS

iv Keverőszelep - 167032 AC230V Caleffi
v Szivattyú - Yonos 25/6 AC230V Wilo
vi Puffertartály érzékelő - PAW-A2W-TSBU - -
vii Kültéri érzékelő - PAW-A2W-TSOD - -
viii Vizi zóna érzékelő - PAW-A2W-TSHC - -
ix Helyiség zóna érzékelő - PAW-A2W-TSRT - -
x Napelem érzékelő - PAW-A2W-TSSO - -
p Javasoljuk, hogy a fenti táblázatban felsorolt opcionális alkatrészeket használja.

MŰSZAKI ÁBRÁK
Fő alkatrészek

Csövek elhelyezkedési ábrája

ELÖLNÉZET OLDALNÉZET

ALULNÉZET

1 Készülékház előlap
2 Készülékház oldallap (2db)
3 Vezérlőpanel
4	 PCB

 Egyfázisú RCCB/ELCB (főáramkör) 
 Egyfázisú RCCB/ELCB (kiegészítő fűtőelem)

6	Vezérlőtábla fedele
7 Vezérlőtábla
8	 Átfolyásérzékelő
9 Légtelenítő szelep
0  Kiegészítő fűtőelem
  Túlterhelésvédő (2 db)
  Tágulási tartály
 Nyomáscsökkentő szelep
 Víz nyomásmérő
 Vízszűrő
 Vízszivattyú

Betű Csövek megnevezése Csatlakozási méret

a	 Hűtőközeg folyadék 7/16-20UNF

b Hűtőközeg gáz 3/4-16UNF

c Víz kimenet R 1¼”

d Víz bemenet R 1¼”

e Vízlefolyó -

f Nyomáscsökkentő szelep vízelvezető 3/8”
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LEGKEDVEZŐBB HELY KIVÁLASZTÁSA

A SZERELŐLAP RÖGZÍTÉSE

NYÍLÁS KIVÁGÁSA A FALBAN, ÉS A 
CSŐÁTVEZETŐ BEHELYEZÉSE

A BELTÉRI EGYSÉG TELEPÍTÉSE

 Ne legyen semmilyen hőforrás vagy pára a készülék közelében.
  Válasszon olyan helyet, ahol a levegőcirkuláció jó.
 Olyan helyet válasszon, ahol könnyű a vízelvezetést megoldani.
 Olyan helyet válasszon, ahol a zajcsökkentést is figyelembe vette.
 Ne helyezze a készüléket ajtó közelébe.
 Biztosítsa, hogy a nyíllal jelölt távolságok a faltól, mennyezettől, a 

külső környezettől vagy más akadálytól nagyobbak legyenek.
 A beltéri egység telepítési magassága legalább 800mm legyen.
 Függőleges falra telepítse a készüléket.

 Amennyiben elektronikus berendezést telepítenek fém borítású 
fából készült épületre, a vonatkozó szabványok szerint nem 
lehet elektromos kapcsolat a berendezés és az épület között. A 
berendezés és a fal közé szigetelést kell helyezni.

 Ne telepítse a beltéri egységet kültérre. A készüléket beltéri 
használatra tervezték.

 

A telepítéshez szükséges 
helyigény

100 mm 
vagy több

100 mm 
vagy több

100 mm 
vagy több

A fal, amelyre felerősíti a készüléket, erős és kellően szilárd legyen, hogy 
ellenálljon a rezgéseknek

Több mint 375    Több mint 375    
FalFal

(mm-ben)

Szerelőlap 1

Szerelőlap  4

Beltéri egység
≥1556 a földtől

Csavar 
mérete M8

A szerelőlap közepének legalább 375 mm-re kell lennie jobbról és 
balról a faltól.
A szerelőlap széle a földtől legalább 1556 mm távolságra legyen.
• Mindig vízszintesen rögzítse a szerelőlapot, felhelyezés előtt bejelölve a pontos 

helyet vízszintmérőt használva.
• A szerelőlapot erősítse fel a falra 6 db tiplivel, M8-as méretű csavarral és 

alátéttel (nem tartozék).

Akasztó

Csavarok Emelje meg

Az előlap levételekor kövesse az alábbi lépéseket. Mielőtt 
eltávolítaná a beltéri egység előlapját, mindig bontsa az összes 
tápfeszülséget (pl. beltéri egység tápegysége, fűtőelem tápegysége, 
tartály tápegysége).
1. Távolítsa el az előlap alján található 2db rögzítőcsavart.
2. Óvatosan húzza maga felé az előlap alsó részét és távolítsa el 

az előlapot az bal és a jobb oldali akasztóktól.
3. Emelje felfelé az előlapot az akasztókról.

VESZÉLY
Ez a fejezet kizárólag a hivatalos és szakképesített villnyszerelők 
/ vízvezetékszerelők részére készült. A felcsavarozott előlap 
mögötti munkálatok csak képesített szakember, szervizmérnök, 
vagy telepítő mérnök felügyelete mellett végezhetők.

Hozzáférés a belső alkatrészekhez

FIGYELMEZTETÉS

1. Helyezze a csőátvezetőt a lyukba.
2. Rögzítse a takarólapot az átvezetőhöz.
3. Vágja le a csőátvezetőt, hogy kb. 15 mm-re nyúljon ki a falból.

4. Rögzítse az átvezetőt ragasztóval vagy tömítőanyaggal a végső 
helyzetében.

Ha a fal üreges, építse be a csőátvezetőt annak érdekében, hogy 
egerek ne károsíthassák a csatlakozó kábeleket. 

Csőátvezető 
a csőrendszer 
számára

15 mm

Lezárólap a csőrendszerhez

Kb. 5 - 7 mm

Kitt vagy tömítő anyag
ø70 mm átvezető nyílás

Fal

KültérBeltér
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Beltéri egység telepítése

1. A szerelőlapon található horgokra akassza fel a beltéri egységet 1. 
Ellenőrizze a készülék jobbra-balra mozgatásával, hogy a horgok 
megfelelően tartják a készüléket a szerelőlapon.

2. Rögzítse a csavarokat 5 a szerelőlapon található lyukakhoz 4, a lenti ábra 
alapján. Lyukak

Szerelőlap  

Akasztók

Fal

Beltéri egység 
hátulja

Csavarok 5

Szerelőlap 4

Megjegyzés: Ne emelje 
meg a beltéri egységet 
a hűtőközegcsövek és a 
vízcsövek megemelésével, mert 
megsérülhetnek a csövek.

Vízcsövek telepítése

Nyomatékmérő

CsavarkulcsBeltéri egység

• A rendszerben minimálisan 30 liter víz kell hogy legyen. Ha ezt az értéket nem lehet 
elérni, telepítsen egy puffertartályt (nem tartozék).

• A víz kivezető és bevezető csövei beltéri egységben a vízkör csatlakoztatására 
használandók. Ennek telepítését bízza szakemberre.

• A vízkörnek meg kell felelnie a vonatkozó európai és nemzeti előírásoknak, mint 
példaul a IEC/EN 61770-nek.

• Ügyeljen rá, nehogy túl nagy erővel végezze a csőcsatlakoztatás, mert 
eldeformálódhatnak a csövek.

• Használjon Rp 1¼” csavaranyákat a kivezető és bevezető vízcsatlakoztatásokhoz 
és mielőtt csatlakoztatná a csöveket a beltéri egységhez, tisztítsa meg azokat 
csapvízzel.

• Zárja le a csővéget a falon való átbujtatáskor, hogy ne kerüljön bele szennyeződés.
• Használjon jó minőségű tömítőanyagot, ami ellenáll a rendszerben előforduló 

nyomásoknak és hőmérsékleteknek.
• Ha egy meglévő tartályt kell csatlakoztatni a beltéri egységhez, ellenőrizze, hogy a 

csövek tiszták legyenek a vízcső csatlakoztatás előtt.
• Ügyeljen arra, hogy 2 csavarkulccsal szorítsa meg a csatlakoztatást. Szorítsa meg az 

anyákat a nyomatékkulccsal: 117,6N•m.

• Ha nem sárgaréz csöveket használ, akkor a galvanikus korrózió megelőzése 
érdekében a két anyagot egymástól el kell szigetelni.

• A vízkör csöveit szigetelje, ellenkező esetben csökken a fűtési teljesítmény.

• Telepítés után hajtson végre tesztműködtetést, és a csatlakoztatási helyeken 
ellenőrizze az esetleges vízszivárgást.

Víz bemenet
Víz kimenet

FIGYELMEZTETÉS
Ne húzza túl, mert az vízszivárgást okozhat.

Hűtőközeg cső telepítése
1. Tágítsa ki a rézcsövet, miután felhelyezte rá a csavaranyát 

(helyezze a réz csővezeték hajlatába, ha hosszabb csöveket 
használ).

2. Ne használjon franciakulcsot a hűtőközegcsövek megnyitására. 
A csavaranyát eltörheti és ezáltal szivárgást okozhat. Használjon 
megfelelő csavarkulcsot.

3. Csatlakoztassa a csővezetékeket:
• Illessze össze a csöveket, és kézzel húzza meg a csavaranyát.
• 2db csavarkulccsal erősítse össze a csatlakozást. Ezután húzza 

meg a csavaranyákat nyomatékmérő kulccsal a lenti táblázatban 
specifikált nyomatékértékek szerint.

Csavarkulcs

Nyomatékmérő kulcs

Csőméretek (Nyomaték)
Gáz Folyadék

ø12,7mm (1/2”) 
[55 N•m]

ø6,35mm (1/4”) 
[18 N•m]

Gáz hűtőközeg csőFolyadék hűtőközeg cső

FIGYELMEZTETÉS

FIGYELMEZTETÉS
Kérjük mindig legyen elővigyázatos, ha a vezérlőtábla fedele 6 
nyitva van, illetve ha a beltéri egység vezérlőtábláját 7 telepíti vagy 
karbantartást végez rajta. A figyelmetlenség balesetet okozhat.

Ne feszítse túl, mert szivárgást okozhat.
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6CSÖVEK LEVÁGÁSA ÉS 
KIBŐVÍTÉSE

KÁBEL CSATLAKOZTATÁSA A 
BELTÉRI EGYSÉGHEZ

1. Használjon csővágót a méretre vágáshoz, majd távolítsa el a sorját.
2. Távolítsa el a sorját lyuktágító szerszámmal. Ha nem távolítja el a sorját, az 

gázszivárgást okozhat. Fordítsa lefelé a cső végét, hogy megakadályozza a 
fém részecskék bejutását a csőbe.

3. Készítse el a csőbővítést miután behelyezte a bővítő szerszámot a rézcsőbe.

Vízelvezető könyök és tömlő rögzítése

Nyissa ki a vezérlőtábla fedelét  6

Nyomáscsökkentő szelep vízelvezető munkálatok

Hálózati és csatlakozó kábelek rögzítése

Cső
Lyuktágító Kar

Lap Kengyel 
Sablon

 0 – 0,5 mmLap

RézcsőIrányítsa lefelé

1. Levágás 2. Sorja eltávolítása 3. Kibővítés

Ha a csőtágítás megfelelő, a tölcséres rész belső 
felülete egyenletesen fényes, és egyenletes 
vastagságú. Amikor a tágított csőrészt a 
csatlakoztatáshoz illeszti, gondosan ellenőrizze 
annak minőségét.

Elhajolt Sérült felület Repedt Egyenetlen 
vastagság

Szorító kar Piros nyil jelzés

p Hibás kibővítés p

• Rögzítse a vízelvezető könyököt 2 és a tömítést 3 a beltéri egység aljához, az alábbi ábra 
alapján.

• Használjon 17mm-es belső átmérőjű lefolyócsövet.
• A tömlőt folyamatosan lefelé mutató irányban kell felszerelni, fagymentes környezetben.
• A tömlő kivezetőjét kizárólag kültérre vezesse ki.
• Ne helyezze a csövet csatornába vagy lefolyócsőbe, ahol esetleg ammóniagáz, kénsav gáz, 

stb. keletkezhet.
• Szükség esetén használjon bilincset a cső rögzítéséhez a szivárgás megelőzése érdekében.
• A tömlőből víz fog csöpögni, ezért a tömlő kivezetését olyan helyre kell tervezni, ahol a kivezető nem 

tömődhet el.

Tömítés 3
Vízelvezető könyök 2

• Csatlakoztassa a vízelvezető tömlőt a nyomáscsökkentő szelep tömlő-kivezetőjéhez.
• A tömlőt folyamatosan lefelé mutató irányban kell felszerelni, fagymentes környezetben.
• A tömlő kivezetőjét kizárólag kültérre vezesse ki.
• Ne helyezze a csövet csatornába vagy lefolyócsőbe, ahol esetleg ammóniagáz, kénsav gáz, stb. 

keletkezhet.
• Szükség esetén használjon bilincset a cső rögzítéséhez a szivárgás megelőzése érdekében.
• A tömlőből víz fog csöpögni, ezért a tömlő kivezetését olyan helyre kell tervezni, ahol a kivezető nem 

tömődhet el.

Nyomáscsökkentő szelep 
tömlő kivezető 

VESZÉLY
Ezeket a munkálatokat csak szakképzett villanyszerelők végezhezik el. A 
csavarokkal rögzített vezérlőtábla mögötti munka csak szakképzett felügyelet 
(szakképzett telepítő, telepítő vagy szervizmérnök) mellett végezhető.

A vezérlőtábla fedelének nyitásához kövesse a következő 
lépéseket. Mielőtt kinyitná a vezérlőtábla fedelét, bontson minden 
hálózati csatlakozást (pl. beltéri egység, fűtöelem, tartály, stb).
1. A vezérlőtábla fedelénél távolítsa el a 6 rögzítő csavart.
2. Mozdítsa el a vezérlőtábla fedelét jobb kéz felé.

Csavarok

Csavarok

1. A kültéri és a beltéri egység közötti csatlakozó kábel bevizsgált, 
polikloroprén borítású 4 x 1,5 mm2 –es érkeresztmetszetű 
hajlékony, 60245 IEC 57 szerinti, jóváhagyott kábel legyen (vagy 
vastagabb). 
• Ügylejen arra, hogy a kültéri egység vezetékeinek a színe és a 

terminál száma megegyezzen a beltéri egységével.
• A földelő vezeték hosszabb legyen a többi vezetéknél, ahogy azt az 

ábra mutatja, elektromos biztonsági okokból, ha kicsúszna a kábel a 
rögzítőből.

2. Egy leválasztó eszközt kell kötni a hálózati kábelhez.
• A leválasztó berendezés (szétkapcsolás) legalább 3,0 mm légközzel 

rendelkezzen. Csatlakoztassa a bevizsgált polikloroprén borítású 
1-es és 2-es tápkábelt és a 60245 IEC 57 típusjelű vagy vastagabb 
kábelt a csatlakoztatótáblához, a másik végét pedig a leválasztó 
berendezéshez (szétkapcsolás). A kábelek méreteire vonatkozó 
követelményeket az alábbi táblázatban találja:

Tápegység kábel

1
2

Kábel méret

3 x 1,5 mm2

3 x 1,5 mm2

Leválasztó 
berendezés

15/16A
15/16A

Ajánlott
RCD

30mA, 2P, A típus
30mA, 2P, AC típus

3. A kábelek éles tárggyal okozott sérülésének elkerülése végett 
a kábeleket át kell húzni egy átvezetőn (a vezérlőtábla alján 
található) a vezérlőtábla előtt. Az átvezetőt használni kell, és nem 
szabad eltávolítani.

1      2     3

L      N

L      N

Kültéri egység csatlakozói

Vezetékek színei (összekötő kábel)

Beltéri egység csatlakozói
(Tápegység kábel)
Leválasztó berendezések 
csatlakozói a hálózatról 
(szétkapcsolás)

Tápegység 1    Tápegység 2   

Beltéri egység/
  Kültéri egység 
csatlakoztatás

1

2
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1

2

RCCB/ELCB

Csatlakozótábla

*1

Tartó (kábelrögzítő)

*1

Csatlakoztató kábel Tápegység kábel

VEZETÉK-CSUPASZÍTÁS ÉS CSATLAKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

CSATLAKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

Vezérlőpanel eltávolítása a beltéri egységről

Telepítés helye

Vezérlőpanel vezetékezése

7 VEZÉRLŐPANEL TELEPÍTÉSE 
SZOBAI TERMOSZTÁTKÉNT

Csatlakozócsavar               Szorítónyomaték cN•m {kgf•cm}
            M4  157~196 {16~20}
            M5  196~245 {20~25)

*1 - Biztonsági okokból a földelő kábel legyen hosszabb a többi kábelnél

Vezeték csupaszítása
Beltéri/kültéri 
csatlakozó 
panel

5mm vagy több
(vezetékek 
köztötti 
távolság)

Ne legyen különálló 
szál, amikor rögzíti

A vezetőrészt teljesen 
helyezze be

 

A vezetőrészt 
túlságosan behelyezte

A vezetőrészt nem 
teljesen helyezte be

MEGFELELŐ TILOS TILOS

SDC03*3E5/SDC05*3E5 esetében
• A berendezés 1-es tápegysége megfelel az IEC/EN 61000-3-2 előírásainak.
• A berendezés 1-es tápegysége megfelel az IEC/EN 61000-3-3 előírásainak és  

csatlakoztatható az áramhálózathoz.
• A berendezés 2-es tápegysége megfelel az IEC/EN 61000-3-2 előírásainak.
• A berendezés 2-es tápegysége megfelel az IEC/EN 61000-3-11 előírásainak és a megfelelő 

hálózatra köthető, a maximális megengedett hálózati impedancia az érintkezőfelületen: 
Zmax = 0,426Ω. Kérjük vegye fel a kapcsolatot a hatóságokkal, hogy megbizonyosodjon 
róla, hogy a 2-es tápegység csatlakoztatásánál ennek megfelelő, vagy kisebb az 
impedancia.

• A vezérlőpanel 3, ami a beltéri egységre van rögzítve, levehető, és szobai termosztátként 
üzemeltethető.

• A padlótól 1-1,5m magasságba szerelje fel a vezérlőt (ahol megfelelően érzékelhető az 
átlagos szobahőmérséklet).

• A fallal függőlegesen szerelje fel.
• Kerülje a következő helyeket:

1. Ablak, stb. mellett, ahol közvetlen napfény vagy közvetlen 
légmozgás érheti.

2. Árnyékos hely, vagy tárgyak/berendezések hátoldala, ahol 
jelentősen eltérő a szobai légáramlás.

3. Páralecsapódásos helyek (a vezérlőpanel nem nedvességálló)
4. Hőforráshoz közeli hely.
5. Egyenetlen felület.

• Helyezze minimum 1m távolságra a TV-től, rádiótól és számítógéptől a vezérlőt (homályos 
képet vagy zajt okozhat).

Beltéri egység

Vezérlőpanel-vezetékek terminálja

Vezérlőpanel

Vezérlőpanel vezetékek
(nem tartozék)
• Nincs polaritás

• A vezérlőpanel kábele (2 x min. 0,3 mm²) kettős szigetelésű PVC-borítású vagy gumiköpenyes 
vezeték legyen. A teljes kábelhossz maximálisan 50 m legyen.

• Ügyeljen rá, hogy ne csatlakoztassa a vezetékeket a beltéri egység egyéb termináljához (pl. az 
áramforrás vezetékezési terminálhoz), mert meghibásodást okozhat.

• Ne tekerje össze a vezetéket a tápvezetékekkel vagy helyezze ugyanazon fém csőbe azokat, mert 
az működési hibát okozhat.

1. Vegye le a felső dobozt az alsóról.

Helyezze be a 
csavarhúzót és kissé 
fordítsa el.

Lapos csavarhúzó

Alsó doboz

2. Távolítsa el a vezérlőpanel és a beltéri egység közötti 
vezetékeket. Távolítsa el az alsó dobozt a vezérlőtábla 
fedeléről a csavarok meglazításával. (3 db)

Kapocs
(2 helyen)

Húzza ki a 
vezérlőpanel 
vezetékeit
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UP

Telepítés helye Telepítés helye

Rögzítse a felső dobozt.
• Nyomja be a felső, majd 

az alsó kapcsokat.

Rögzítse az alsó 
dobozt a falra.

Itt vágja le egy 
csipesszel és távolítsa el

Lyuk a 
csavarnak

Rögzítés helye a falon

Kapocs (2helyen)Csavar
(nem tartozék)

Csatlakoztassa a vezérlőpanel 
vezetékeit
• Helyezze be a vezetékeket a doboz 

vájatába.

Szorító 
(nem tartozék)
Helyezze át a 

lyukon

Vezérlőpanel csatlakozótábla

Alsó doboz 
(hátulról) 

Felső doboz 
(hátulról)

Távolítsa el a bevonatot (kb. 6mm)

Távolítsa el a borítást, kb. 180mm-en. Ellenőrizze 
a bekötés irányát.

Szabadonálló típus esetén
Előkészületek: Készítsen 2 lyukat a csavarok részére.

Kapocs

Beágyazott típus esetén
Előkészületek: Készítsen 2 lyukat a csavarok részére.

Rögzítse a felső dobozt
• Nyomja be a felső, majd 

az alsó kapcsokat.

Rögzítse az alsó dobozt 
a falhoz.
• Vezesse át a vezetékeket az alsó 

doboz közepén .található lyukon.

Kerülje el a vezeték 
becsípődését

Csavar 
(nem tartozék)

Lyuk a 
csavarnak

Felső doboz 
(hátulról)Alsó doboz 

(hátulról)

Kapocs (2 helyen) 

Csatlakoztassa a 
vezérlőpanel vezetékeit Vezérlőpanel csatlakozótábla

Távolítsa el a bevonatot (kb. 6mm)

Ellenőrizze a bekötés irányát.

Kapocs

• Cserélje le a vezérlőpanel meglévő fedlapját 6 , a vezérlőpanel 
helyének eltűntetése céljából.

1. Szabadítsa ki a vezérlőpanel fedelének horgait az előlap mögött.

2. Nyomja rá elölről a vezérlőpanel fedlapját 6 az előlapra. 

Előlap

Meglévő vezérlőpanel 
fedlap Horog (6 helyen)

Vezérlőpanel fedlap 6 

Előlap

Horog (6 helyen)

• Győződjön meg arról, hogy minden egyes vízvezetékezési munkálat 
megfelelően el lett végezve a következő lépések véghezviztele előtt.

1. Fordítsa el a légtelenítő szelep 9 kivezető dugóját az óramutató 
járásával ellenkező irányba egy teljes fordulattal, a zárt 
helyzetből.

Emelőkar

Felkapcsol

Nyomáscsökkentő 
szelep 

Légtelenítő szelep  9

2. Állítsa a nyomáscsökkentő szelepet  alsó állásba („DOWN”)

3. Kezdje el vízzel feltölteni (max. 0,1MPa (1bar) nyomással) 
a beltéri egységet a vízbevezetőn keresztül. Hagyja abba a 
víz feltöltését, amikor a nyomáscsökkentő szelep vízelvezető 
csövén már szabadon átfolyik a víz.

4. Kapcsolja be a tápegységet, és győződjön meg róla, hogy a 
vízszivattyú  működik.

5. Ellenőrizze, hogy nem szivárog víz a csövek csatlakozási 
pontjainál.

Nyomáscsökkentő szelep  

Dugó (fordítsa el egy teljes 
fordulattal az óramutató 
járásával ellentétesen) 

8 VÍZ BETÖLTÉS
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x Vo

98 + P1

98 + P2

MEGERŐSÍTŐ ELLENŐRZÉSEK

TESZTMŰKÖDTETÉS

KARBANTARTÁS

10

11

VÍZNYOMÁS ELLENŐRZÉSE

NYOMÁSCSÖKKENTŐ SZELEP ELLENŐRZÉSE  

TÁGULÁSI TARTÁLY  NYOMÁSELLENŐRZÉSE

RCCB/ELCB ELLENŐRZÉSE

TÚLTERHELÉS VÉDELEM VISSZAÁLLÍTÁSA 

Vízszűrő-készlet karbantartása 

VESZÉLY

VESZÉLY
Győződjön meg róla, hogy minden tápfeszültséget kikapcsolt, mielőtt véghezviszi 
az alábbi ellenőrzéseket.

*(0,1 MPa = 1 bar)

A víznyomás nem lehet kevesebb mint 0,05 MPa (nyomásmérővel ellenőrizze 
. Ha szükséges, adjon hozzá csapvizet a tartályegységbe. Tájékozódjon a 
tartályegység telepítési útmutatójában, hogy miként kell vizet hozzáadni.

• A nyomás biztonsági szelep  megfelelő működésének ellenőrzésére fordítsa 
a kart felfelé, hogy vízszintes helyzetben legyen.

• Ha nem hall egy kattanó zajt (amelyet az áramló víz okoz), forduljon a 
márkakereskedőhöz, szakszervizhez.

• Fordítsa lefelé a kart, miután az ellenőrzést befejezte.
• Abban az esetben, ha a víz kiáramlik a készülékből, kapcsolja ki a készüléket, 

és forduljon a márkakereskedőhöz vagy szakszervizhez.

[A rendszer vízmennyiségének alsó határértéke]
Győződjön meg arról, hogy a teljes rendszer keringetett vízmennyisége, beleértve 
a beltéri egység kapacitását is, több mint 30 liter.
Ha a víz kapacitás nem megfelelő, a jégtelenítési funkció közben a víz 
hőmérséklete lecsökken és a víz megfagy a rendszer alkatrészeiben, ami 
meghibásodást okoz.

[A rendszer vízmennyiségének felső határértéke]
A beltéri egység rendelkezik egy 10 literes légkapacitású beépített tágulási 
tartállyal, aminek a kezdeti nyomása 1 bar.
Az összes rendszerben lévő vízmennyiség nem lehet több 260 liternél. 
Amennyiben ez több mint 260 liter, telepítsen egy addicionális tartályt (nem 
tartozék). A rendszer által megkövetelt tágulási tartály kapacitás az alábbi képlettel 
számolható ki: з

V =

V : Szükséges gázmennyiség <tágulási tartály térfogata L>
Vo : Rendszer összes vízmennyisége <L>з: Víz expanziós ráta 5  60˚C = 0,0171 
P1 : Tágulási tartály töltési nyomása = (100) kPa 
P2 : Rendszer max. nyomása = 300 kPa
- (  ) Ellenőrizze az aktuális telepítési helyen
- A gáz mennyisége zárt típusú tágulási tartálynál: <V>.
• Tanácsos 10% ráhagyást adni a szükséges gázmennyiség számításához.

          Víz expanziós ráta táblázata
Vízhőmérséklet (°C)      

10
20
30
40
50
60
70
80
90

Víz expanziós ráta з

0,0003
0,0019
0,0044
0,0078
0,0121
0,0171
0,0228
0,0291
0,0360

[A tágulási tartály kezdeti nyomásának módosítása, ha a telepítési magasságnál 
különbség van]
Ha a szintkülönbség a beltéri egység és a rendszer vízkörének legmagasabb 
pontja (H) között több mint 7m, módosítsa a tágulási tartály kezdeti nyomását (Pg) 
az alábbi képlet segítségével:

Pg= (H*10+30) kPa

Biztosítsa, hogy az RCCB (különbözeti áramműködtetésű védőkapcsoló)/ELCB 
(szivárgóáram-védőkapcsoló) (ON) állapotban legyen, mielőtt ellenőrzi ezeket. 
Kapcsolja be a beltéri egység hálózati tápellátását. Ez az ellenőrzés csak akkor 
hajtható végre, ha a beltéri egység hálózati tápfeszültséggel el van látva.

Ügyeljen arra, hogy a beltéri egység semmilyen részét ne érintse meg – kivéve 
az RCCB/ELCB ellenőrző gombját –, amikor feszültség alá helyezte a beltéri 
egységet, különben elektromos áramütést kaphat. 

• Nyomja meg az RCCB/ELCB ellenőrző („TEST”) gombját. A védőkapcsoló karja 
lecsapódik, és a „0” jelzés lesz látható, ha a védőkapcsoló jól működik.

• Forduljon a márkakereskedőhöz vagy a szakszervizhez, ha az RCCB/ELCB 
hibásan működik.

• Kapcsolja ki a beltéri egység hálózati tápfeszültség-ellátását.
• Ha az RCCB/ELCB védőkapcsoló megfelelően működik, állítsa vissza a normál, 

ellenőrzés előtti helyzetbe.

1. Töltse fel vízzel a tartályt. A részleteket a tartály telepítési és kezelési 
útmutatójában találja meg.

2. Kapcsolja be a beltéri egység tápfeszültségét és a védőkapcsolót (RCCB/
ELCB). Ezután járjon el a vezérlőpanel működtetésénél a levegő-víz 
hőszivattyú kezelési útmutatója szerint.

3. Normál működésnél a nyomásmérőnek  0,05 MPa és 0,3 MPa közötti 
értéket kell mutatnia.

4. A tesztműködés után tisztítsa meg a vízszűrőt . Helyezze vissza a tisztítás 
után.

A túlterhelés védelem  azt szolgálja, hogy megelőzze a víz túlmelegedését. 
Amikor a túlvezérlés védelem a magas vízhőmérsékleten működésbe lép, a 
következő lépések szerint lehet visszaállítani:
1. Vegye le a burkolatot.
2. Használjon megfelelő ceruzát, és óvatosan nyomja meg a középső gombot  

túlvezérlés védelem visszaállítására.
3. Rögzítse vissza eredeti helyzetébe a borítót.

Használjon ceruzát a 
túlterhelés védelem 
visszaállítására .

A készülék biztonságos és optimális működésének érdekében időszakonként 
vizsgálja át a készüléket, ellenőrizze az RCCB/ELCB funkcióit, a vezetékezéseket 
és a csöveket. Ezeket a karbantartásokat szakképzett szervizszakember végezze. 
Lépjen kapcsolatba a márkakereskedővel vagy a szakszervizzel. 

1. Kapcsolja ki a hálózati tápellátást.
2. Állítsa a vízszűrő készlet  2 szelepét zárt állásba.
3. Távolítsa el a kapcsokat, majd óvatosan húzza ki a hálót. Kis mennyiségű víz 

folyhat ki belőle.
4. Tisztítsa meg a hálót meleg vízzel a koszoktól. Szükség esetén használjon 

puha kefét.
5. Helyezze vissza a hálót  vízszűrő készletre e és tegye vissza a kapcsokat.
6. Állítsa  vízszűrő készlet e  2 szelepét nyitott állásba.
7. Kapcsolja be a tápellátást.
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ELLENŐRZÉSI LISTA

Tapasztalható valamilyen mértékű gázszivárgás a 
csőcsatlakoztatásoknál?
Elvégezte a hőszigeteléseket a csatlakoztatás csavaranyáinál?

A csatlakozókábelt fixen rögzítette a csatlakozótáblához? 

A csatlakozókábelt megfelelően rögzítette?

Megfelelően van kivitelezve a védőföldelés csatlakoztatása?

Magasabb a víznyomás 0,05 MPa-nál?

Megfelelő a nyomáscsökkentő szelep  működése?

Megfelelő az RCCB/ELCB működés?

Megfelelően rögzítette a beltéri egységet a szerelőlapra?

A hálózati tápfeszültség megfelel a készülék névleges 
tápfeszültségének? 
Hallatszik-e rendellenes hang?

A fűtés megfelelően működik?

A termosztát megfelelően működik?

A vezérlőpanel LCD-je 3 megfelelően működik? 

A beltéri egységből víz szivárog szabadon a próbaüzem alatt?
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Setting of remote controller

Installer setting
System setup

Optional PCB connectivity - No

Zone & Sensor:
Water temperature

Setting of remote controller

Installer setting
System setup

Optional PCB connectivity - No

Zone & Sensor:
Room thermostat

Internal

Setting of remote controller

Installer setting
System setup

Optional PCB connectivity - No

Zone & Sensor:
Room thermostat
(External)

FÜGGELÉK
1 Rendszer-variációk
Ebben a fejezetben különböző variációkat mutatunk be a levegő-víz hőszivattyú különféle rendszerekkel való alkalmazására, és beállításaira.

1-1 Hőmérséklet-beállítással kapcsolatos alkalmazások 

Hőmérséklet-beállítási variációk fűtéshez

1. Vezérlőpanel

Kültér

Beltér

Padlófűtés

Padlófűtés vagy radiátorok közvetlen csatlakoztatása a beltéri egységhez.
A beltéri egységen vezérlőpanel került telepítésre.
Ez a legegyszerűbb rendszer alapvető vázlata. 

2. Szobatermosztát

Beltér

Beltér

Kültér

Kültér

3. Külső szobatermosztát

Padlófűtés

Padlófűtés

Szobatermosztát 
(opcionális)

Padlófűtés vagy radiátorok közvetlen csatlakoztatása a beltéri egységhez.
Szerelje le a beltéri egységről és telepítse abba a szobába a vezérlőpanelt, ahol padlófűtés üzemel.
Ebben az esetben a vezérlőpanel szobatermosztátként funkcionál.

Padlófűtés vagy radiátorok közvetlen csatlakoztatása a beltéri egységhez.
A beltéri egységen vezérlőpanel került telepítésre.
Telepítsen külön külső szobatermosztátot (nem tartozék) abba a szobába, ahol padlófűtés üzemel. Ebben az 
esetben a külső szobatermosztát vezérli a rendszert.

A beltéri egység veszi a vezérlőpaneltől a szoba thermo jelét (BE/KI), és vezérli a hőszivattyút és a 
keringető szivattyút. A vezérlőpanelben van egy beépített termisztor.

A vezérlőpanel beállítása

A vezérlőpanel beállítása

A vezérlőpanel beállítása
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Setting of remote controller

Installer setting
System setup

Optional PCB connectivity - No

Zone & Sensor:
Room thermistor

Setting of remote controller

Installer setting
System setup

Optional PCB connectivity - Yes

Zone and Sensor - 2 Zone system
Zone 1:Sensor

Room thermostat
Internal

Zone 2:Sensor
Room

Room thermostat
(External)

Setting of remote controller

Installer setting
System setup

Optional PCB connectivity - Yes

Zone and Sensor - 2 Zone system
Zone 1:Sensor

Water temperature

Zone 2:Sensor
Room

Water temperature

Kültér

Beltér

Padlófűtés

Termisztor
Max: 30m

Kültér

Beltér

Padlófűtés 1

Termisztor 2

Padlófűtés 2

Keverőszelep 2

Szobatermosztát 
(opcionális)

Keverőszelep 1
Szivattyú 2

Termisztor 1

Szivattyú 1

Puffertartály

Kültér

Beltér

Padlófűtés Puffertartály

Szivattyú 2 Termisztor 2

Radiátor

Termisztor 1

Szivattyú 1
Keverőszelep 

Példák telepítésre

4. Szobai termisztor A beltéri egységen a vezérlőpanel összeveti a szobahőmérsékletet és a beállított hőmérsékletet, és 
szabályozza a hőszivattyú és a keringető szivattyú működését.

Padlófűtés vagy radiátorok közvetlen csatlakoztatása a beltéri egységhez. A beltéri egységen vezérlőpanel került telepítésre.
Telepítsen külön külső (Panasonic által javasolt) szobatermisztort a szobába, ahol padlófűtés üzemel.
Ebben az esetben a külső szobatermisztor vezérli a rendszert.

Kétféle beállítási mód lehetséges a keringetett víz hőmérsékletének beállítására.
 Direkt: a keringetett víz hőmérsékletének közvetlen beállítása (fix érték)
 Kompenzációs görbe: a keringetett víz hőmérséklete a külső hőmérséklettől függ
Szobathermo vagy termisztor esetén a kompenzációs görbe állítható be.
Ebben az esetben a kompenzációs görbe eltolódik a thermo ki-/bekapcsolása szerint.
• (Példa) Ha a szobahőmérséklet növekedésének sebessége: 
 nagyon lassú  a kompenzációs görbe felfelé tolódik
 nagyon gyors  a kompenzációs görbe lefelé tolódik

Padlófûtés 1 + Padlófûtés 2

Csatlakoztassa a padlófűtést 2 áramkörhöz a puffertartályon keresztül, az ábrán látható módon.
Telepítsen mindkét áramkörhöz (Panasonic által javasolt) keverőszelepeket, szivattyúkat és termisztorokat.
Szerelje le a beltéri egységről a vezérlőpanelt, és telepítse az egyik áramkörre, szobatermosztátként. Telepítsen külső 
szobatermosztátot (nem tartozék) a másik áramkörre.
Mindkét áramkörön, egymástól függetlenül beállítható a keringetett víz hőmérséklete.
Telepítsen puffertartály termisztort a puffertartályhoz.
Külön beállítás szükséges a puffertartály és T hőmérséklet kapcsolatához fűtés üzemmódnál.
Ehhez a rendszerhez opcionális PCB (CZ-NS4P) csatlakoztatása szükséges.

Csatlakoztasson padlófűtést vagy radiátorokat a puffertartályon keresztül a 2 áramkörhöz az ábra szerint. Telepítsen mindkét áramkörhöz (Panasonic által 
javasolt) szivattyúkat és termisztorokat.
Telepítsen keverőszelepet arra az áramkörre, amelyiknél alacsonyabb a hőmérséklet.
(Általánosságban, ha padlófűtést és radiátorokat telepít a 2-es zónában, mindig telepítsen keverőszelepet a padlófűtés áramkörére.) A beltéri egységen 
vezérlőpanel került telepítésre.
Válassza ki a keringetett víz hőmérsékletet mindkét áramkörön a hőmérséklet beállításához. 
Mindkét áramkörön, egymástól függetlenül beállítható a keringetett víz hőmérséklete.
Telepítsen puffertartály termisztort a puffertartályhoz.
Külön beállítás szükséges a puffertartály és T hőmérséklet kapcsolatához fűtés üzemmódnál. 
Ehhez a rendszerhez opcionális PCB (CZ-NS4P) csatlakoztatása szükséges.
Vegye figyelembe, ha nincs keverőszelep telepítve a másodlagos oldalon, a keringetett víz hőmérséklete magasabb lehet a beállított hőmérsékletnél.

A vezérlőpanel beállítása

A vezérlőpanel beállítása

A vezérlőpanel beállítása
Padlófûtés + Radiátorok



Ma
gy

ar

13

Setting of remote controller

Installer setting
System setup

Optional PCB connectivity - No

Zone & Sensor:
Room thermistor

Setting of remote controller

Installer setting
System setup

Optional PCB connectivity - Yes

Zone and Sensor - 2 Zone system
Zone 1:Sensor

Room thermostat
Internal

Zone 2:Sensor
Room

Room thermostat
(External)

Setting of remote controller

Installer setting
System setup

Optional PCB connectivity - Yes

Zone and Sensor - 2 Zone system
Zone 1:Sensor

Water temperature

Zone 2:Sensor
Room

Water temperature

Setting of remote controller

Installer setting
System setup

Optional PCB connectivity - Yes

Zone and Sensor - 2 Zone system
Zone 1:Sensor

Room thermostat
Internal

Zone 2
Swimming pool

T

Setting of remote controller

Installer setting
System setup

Optional PCB connectivity - Yes

Zone and Sensor - 2 Zone system
Zone 1:Sensor

Water temperature

Zone 2:Sensor
Room

Water temperature

Operation setup
Heat

T for heating ON – 1°C

Cool
T for cooling ON – 1°C

Setting of remote controller

Installer setting
System setup

Optional PCB connectivity - Yes

Zone and Sensor - 1 Zone system

Zone :Swimming pool

T

Padlófűtés + Úszómedence

Kültér

Beltér

Padlófűtés 1

Termisztor 2Keverőszelep 2

Keverőszelep Szivattyú 
Szivatty

Puffertartály

Szivattyú 

Termisztor 3

Úszómedence

Hőcserélő
Termisztor 1

Csatlakoztasson padlófűtést és úszómedencét a puffertartályon keresztül a 2 áramkörhöz az ábra szerint.
Telepítsen mindkét áramkörhöz (Panasonic által javasolt) keverőszelepeket, szivattyúkat és termisztorokat.
Ezután telepítsen egy addicionális medence hőcserélőt, medence szivattyút és érzékelőt az úszómedence áramkörére.
Szerelje le a beltéri egységről a vezérlőpanelt, és telepítse abba a szobába, ahol padlófűtés üzemel.
A padlófűtés és az úszómedence keringetett víz hőmérséklete egymástól függetlenül beállítható.
Telepítsen puffertartály termisztort a puffertartályhoz.
Külön beállítás szükséges a puffertartály és T hőmérséklet kapcsolatához fűtés üzemmódnál. Ehhez a rendszerhez opcionális PCB (CZ-NS4P) 
csatlakoztatása szükséges.

  Az úszómedencét a 2-es zónára kell telepíteni.
Ha van az úszómedencéhez csatlakoztatás, hűtés üzemmódnál a medence működése leáll.

Csak úszómedence

Kültér

Beltér

Úszómedence

Hőcserélő

Termisztor

Szivattyú 

Ez a rendszer kizárólag az úszómedencéhez van csatlakoztatva. Csatlakoztassa a medence hőcserélőjét közvetlenül a beltéri egységhez, 
puffertartály használata nélkül. Telepítsen a medence hőcserélőjének másodlagos oldalán (Panasonic által javasolt) medence szivattyút és 
érzékelőt. Szerelje le a beltéri egységről a vezérlőpanelt, és telepítse abba a szobába, ahol padlófűtés üzemel.
A medence hőmérséklete önállóan szabályozható. 
Ehhez a rendszerhez opcionális PCB (CZ-NS4P) csatlakoztatása szükséges.

Ebben a rendszerben a hűtés üzemmód nem választható (nem jelenik meg a vezérlőpanel kijelzőjén).
Egyszerű 2-es zóna (Padlófűtés + Radiátor)

Kültér

Beltér

Termisztor 1

Riadátor

Termisztor 2

Szivattyú Keverőszelep

Ez a rendszer egy példa egy egyszerű 2 zónás vezérlésre, puffertartály használata nélkül. A beltéri egység beépített szivattyúja 
üzemel az 1-es zónában szivattyúként. Telepítsen a 2-es zóna áramköréhöz (Panasonic által javasolt) keverőszelepet, szivattyút 
és termisztort. Ügyeljen arra, hogy az 1-es zónához a magas hőmérsékleti oldalt rendelje, mivel az 1-es zóna hőmérséklete nem módosítható.
A vezérlőegységen az 1-es zóna termisztora az 1-es zóna hőmérsékletét mutatja.
Mindkét áramkörön, egymástól függetlenül beállítható a keringetett víz hőmérséklete.
(Ennek ellenére a magas és az alacsony hőmérsékleti oldalt nem lehet megfordítani).
Ehhez a rendszerhez opcionális PCB (CZ-NS4P) csatlakoztatása szükséges.

(FIGYELMEZTETÉS)
• Az 1-es termisztor nem befolyásolja közvetlenül a működést, de hibát okozhat, ha nincs telepítve.
• Állítsa egyensúlyba az 1-es és 2-es zóna áramlási sebességét. Ha nincs megfelelően beállítva, befolyásolhatja a teljesítményt. (Ha a 2-es zóna 

szivattyújának áramlási sebessége túl magas, akkor lehetséges, hogy nincs melegvíz-áramlás az 1-es zónában.) Az áramlási sebességet a 
„Karbantartás menü” „Indítókar ellenőrzés” (Actuator Check) pontjában tudja változtatni.

A vezérlőpanel beállítása

A vezérlőpanel beállítása

A vezérlőpanel beállítása
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Tank

Setting of remote controller

Installer setting
System setup

Optional PCB connectivity - Yes

Tank connection - Yes

Solar connection - Yes
DHW tank

T turn ON
T turn OFF

Antifreeze
Hi limit

Setting of remote controller

Installer setting
System setup

Optional PCB connectivity - Yes

Buffer Tank connection - Yes
T for buffer tank

Setting of remote controller

Installer setting
System setup

Optional PCB connectivity - No

Tank connection - Yes

HMV (használati melegvíz) tartály csatlakoztatása

Puffertartály csatlakoztatása

1-2. Opcionális berendezések alkalmazása a rendszerhez

Tartály + napelem csatlakoztatása

Kültér

Beltér

3-utas szelep a tartályhoz

Padlófűtés

Tartály termisztor Segéd-fűtőelem

Tartály

Ebben a rendszerben a beltéri egységhez egy HMV tartály van kötve háromutas szelepen keresztül. Tartály termisztor (Panasonic által javasolt) 
érzékeli a HMV tartály hőmérsékletét.

Kültér

Beltér

3-utas szelep a tartályhoz

Padlófűtés

Tartály termisztor
Napszivattyú

Tartál

Napelem termisztor

Ebben a rendszerben a beltéri egységhez egy HMV tartályt kötöttek háromutas szelepen keresztül, mielőtt napelemmel működő vízmelegítőt kötöttek 
a tartály melegítéséhez. Tartály termisztor (Panasonic által javasolt) érzékeli a HMV tartály hőmérsékletét. Napelem termisztor (Panasonic által 
javasolt) érzékeli a napelem hőmérsékletét.
A HMV tartály függetlenül használja a beépített napelemes hőcserélő tekerccsel rendelkező tartályt.
A hőakkumuláció automatikusan működik a tartály termisztor és a napelem termisztor hőmérsékletének összehasonlításával.
A téli szezonban a napszivattyú működése az áramkör védelme céljából folyamatosan aktív. Ha nem akarja aktiválni a napszivattyú működését, 
használjon glikolt és állítsa be a fagyásgátló üzemeltetés indító hőmérsékletét -20°C-ra.
Ehhez a rendszerhez opcionális PCB (CZ-NS4P) csatlakoztatása szükséges.

Kültér

Beltér

Szivattyú

Puffertartály

Padlófűtés

Termisztor

Ebben a rendszerben egy puffertartály van csatlakoztatva a beltéri egységhez.
Puffertartály termisztor (Panasonic által javasolt) érzékeli a puffertartály hőmérsékletét. Ehhez a rendszerhez opcionális PCB (CZ-NS4P) 
csatlakoztatása szükséges.

A vezérlőpanel beállítása

A vezérlőpanel beállítása

A vezérlőpanel beállítása

Setting of remote controller

Installer setting
System setup

Optional PCB connectivity - Yes

Bivalent - Yes
Turn ON: outdoor temp
Control pattern

Setting of remote controller

Installer setting
System setup

Optional PCB connectivity - Yes

Buffer Tank connection - Yes
T for buffer tank

Solar connection - Yes
Buffer tank

T turn ON
T turn OFF

Antifreeze
Hi limit

Outdoor
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Tank

Setting of remote controller

Installer setting
System setup

Optional PCB connectivity - Yes

Tank connection - Yes

Solar connection - Yes
DHW tank

T turn ON
T turn OFF

Antifreeze
Hi limit

Setting of remote controller

Installer setting
System setup

Optional PCB connectivity - Yes

Buffer Tank connection - Yes
T for buffer tank

Setting of remote controller

Installer setting
System setup

Optional PCB connectivity - No

Tank connection - Yes

Setting of remote controller

Installer setting
System setup

Optional PCB connectivity - Yes

Bivalent - Yes
Turn ON: outdoor temp
Control pattern

Setting of remote controller

Installer setting
System setup

Optional PCB connectivity - Yes

Buffer Tank connection - Yes
T for buffer tank

Solar connection - Yes
Buffer tank

T turn ON
T turn OFF

Antifreeze
Hi limit

OutdoorKültér

Beltér
Puffertartály

Puffertartály + napelem Napelem termisztor

Napszivattyú

Keverőszelep Termisztor

Padlófűtés

Szivattyú

Ebben a rendszerben a beltéri egységhez egy puffertartályt kötöttek, mielőtt napelemmel működő vízmelegítőt kötöttek a tartály melegítéséhez. Puffertartály 
termisztor (Panasonic által javasolt) érzékeli a puffertartály hőmérsékletét.
Napelem termisztor (Panasonic által javasolt) érzékeli a napelem hőmérsékletét.
A puffertartály függetlenül használja a beépített napelemes hőcserélő tekerccsel rendelkező tartályt.
A téli szezonban a napszivattyú működése az áramkör védelme céljából folyamatosan aktív. Ha nem akarja aktiválni a napszivattyú működését, használjon 
glikolt és állítsa be a fagyásgátló üzemeltetés indító hőmérsékletét -20°C-ra.
A hőakkumuláció automatikusan működik a tartály termisztor és a napelem termisztor hőmérsékletének összehasonlításával. Ehhez a rendszerhez 
opcionális PCB (CZ-NS4P) csatlakoztatása szükséges.

Kazán csatlakoztatása

Kültér

Beltér Puffertartály

Keverős 
zelep Szivattyú Termisztor

Padlófűtés

Kazán

Ebben a rendszerben a beltéri egységhez egy kazánt kötöttek az elégtelen kapacitás kompenzálására, amikor a kültéri hőmérséklet hirtelen csökken és a 
hőszivattyú kapacitása nem elegendő.
A kazán párhuzamosan van a hőszivattyúval összekötve a fűtőkörben. Háromféle módon lehet a kazánt csatlakoztatni a vezérlőpanelen.
Emellett a HMV tartály áramköre is csatlakoztatható a tartály vízmelegítéséhez. 
(A kazán működési beállításaiért a telepítő felelős.)
Ehhez a rendszerhez opcionális PCB (CZ-NS4P) csatlakoztatása szükséges.
A kazán beállításaitól függően, ajánlott egy puffertartály telepítése is, mivel a keringetett víz hőmérséklete magasabb lehet. (A puffertartályhoz kell 
csatlakoztatni, különösen, ha a „Haladó párhuzamos” (Advanced Parallel) beállítást alkalmazza).

VESZÉLY

FIGYELMEZTETÉS

A Panasonic nem vállal felelősséget a kazánrendszer hibás, vagy balesetveszélyes állapotáért.

Ellenőrizze, hogy a kazán és annak integrálása megfelel a vonatkozó jogszabályoknak.
Ellenőrizze, hogy a fűtési körből a beltéri egységbe visszatérő víz hőmérséklete 55°C-nál alacsonyabb legyen. A biztonsági 
szabályozás kikapcsolja a kazán működését, amikor a fűtési kör vízhőmérséklete túllépi az 85°C-ot.

2 Vezetékek rögzítése
Külső eszköz csatlakoztatása (opcionális)

• Az összes csatlakoztatásnál követni kell a helyi vezetékezési szabványokat.
• Ajánlott a gyártó által javasolt alkatrészek és tartozékok használata a telepítéshez.
• Csatlakoztatás a fő PCB-hez  4
1. A kétutas szelep rúgós és elektronikus típusú legyen, lásd „Opcionális tartozékok” c. táblázatot. A szelep kábel 3 x min 1,5 mm2  legyen, típus megjelölés 60245 IEC 

57 vagy vastagabb, vagy hasonló kettős szigetelésű kábel.
 *  Megjegyzés: - A szelep CE megjelölésű, megfelelő alkatrész legyen.
 - A szelep max. teljesítménye: 9,8VA.
2. A háromutas szelep rúgós és elektronikus típusú legyen, lásd „Opcionális tartozékok” c. táblázatot. A szelep kábel 3 x min 1,5 mm2 legyen, típus megjelölés 60245 IEC 

57 vagy vastagabb, vagy hasonló kettős szigetelésű kábel.
 * Megjegyzés: - A szelep CE megjelölésű, megfelelő alkatrész legyen.
 - Irányítottsága fűtés üzemmódban KI (OFF) legyen.
 - A szelep max. teljesítménye: 9,8 VA.
3. A szobatermosztát kábel 4 vagy 3 x min 0,5 mm2 legyen, típus megjelölés 60245 IEC 57 vagy vastagabb, vagy hasonló kettős szigetelésű kábel.
4. A kiegészítő fűtés teljesítménye ≤ 3 kW legyen. A kiegészítő fűtés vezeték 3 × min. 1,5 mm2 legyen a 60245 IEC 57 szerint, vagy vastagabb.

A vezérlőpanel beállítása

A vezérlőpanel beállítása
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Tank Sensor Resistance Vs Temperature

9. Room sensor zone 1 cable shall be (2 x min 0.3 mm²) double 
insulation layer of PVC-sheathed or rubber-sheathed. 

10. Outdoor air sensor cable shall be (2 x min 0.3 mm²) double 
insulation layer of PVC-sheathed or rubber-sheathed.

11. Tank OLP cable must be (2 x min 0.5 mm2), double insulation 
layer of PVC-sheathed or rubber-sheathed cable.

5. Az extra szivattyú kábel 2 x min 1,5 mm² legyen, típus megjelölés 60245 IEC 
57 vagy vastagabb.

6. A kazán-csatlakoztató kábel 2 x min 0,5 mm² legyen, típus megjelölés 60245 
IEC 57 vagy vastagabb.

7. A külső szabályzót 1-pólusú kapcsolóra vezesse, amely érintkezőinek légköze 
min. 3,0 mm legyen. Ez a kábel 2 × min. 0,5 mm2 legyen, kétszeresen 
szigetelt PVC burkolatú vagy gumi burkolatú kábel legyen.

 * Megjegyzés: - A kapcsoló CE megjelölésű, megfelelő alkatrész legyen.
 - A maximális kapcsolási árama kevesebb legyen 3Arms-nél.
8. A tartályérzékelő ellenállás-típusú legyen, melynek karakterisztikáját és 

részleteit nézze meg az 7.1 diagramon. Ez a kábel 2 × min. 0,3 mm2 legyen, 
kettős szigetelésű (szigetelési képessége min. 30 V legyen), PVC burkolatú 
vagy gumi burkolatú kábel.

Tartályérzékelő ellenállás-hőmérséklet függvény

Tartályérzékelő karakterisztikája

El
len

áll
ás

  Ω

9. Az 1-es zóna szoba-érzékelő kábele 2 x min 0,3 mm² legyen, kettős 
szigetelésű PVC burkolatú vagy gumi burkolatú kábel.

10. A külső levegő-érzékelő kábel 2 x min 0,3 mm² legyen, kettős szigetelésű PVC 
burkolatú vagy gumi burkolatú kábel.

11. A tartály OLP kábele 2 x min 0,5 mm2 legyen, kettős szigetelésű PVC 
burkolatú vagy gumi burkolatú kábel.

Fő  PCB 4

Tápegység 2
RCCB/ELCB

Tápegység 1 RCCB/
ELCB

Beltéri terminál 
kábelek csatlakozta 

tásához

Rögzítse az 
opcionális 
kábeleket ezekkel 
a pántokkal

Rögzítse az 
opcionális 
kábeleket ezekkel 
a pántokkal

Tartó 
(kábelrögzítő)

Opcionális kábelek és tápkábelek elhelyezése (belső vezetékezés 
nélküli nézet)

Opcionális kábelek:
• Külső vezérlőkábel
• Tartályérzékelő kábel
• Szoba érzékelő Zóna1 

Külső levegő érzékelő 
kábel

• Tartály OLP kábel
• Vezérlőpanel kábel

• Tápegység 1 kábel
• Tápegység 2 kábel
• Beltéri egység/Kültéri 

egység csatlakoztató kábel

Opcionális kábelek:
• 3-utas szelep kábel
• 2-utas szelep kábel
• Szoba termosztát 

Zóna1 kábel
• Kieg. fűtőelem kábel
• Extra szivattyú kábel
• Kazán csatlakoztató 

kábel

• Csatlakoztatás az opcionális PCB-hez  7
1. Opcionális PCB csatlakoztatásával a 2-es zóna hőmérséklete szabályozható. 

Csatlakoztasson keverőszelepeket, vízszivattyúkat és termisztorokat az 1-es 
és 2-es zóna minden egyes termináljához az opcionális PCB-n. Mindkét 
zóna hőmérséklete egymástól függetlenül szabályozható a vezérlőpanelen 
keresztül.

2. Az 1-es és 2-es zóna szivattyú kábel 2 x min 1,5 mm² legyen, típus megjelölés 
60245 IEC 57 vagy vastagabb.

3. A napszivattyú kábel 2 x min 1,5 mm²  legyen, típus megjelölés 60245 IEC 57 
vagy vastagabb.

4. A medence-szivattyú kábel 2 x min 1,5 mm legyen, típus megjelölés 60245 
IEC 57 vagy vastagabb.

5. Az 1-es és 2-es zóna szobatermosztát kábel 4 x min 0,5 mm²  legyen, típus 
megjelölés 60245 IEC 57 vagy vastagabb.

6. Az 1-es és 2-es zóna keverőszelep kábel 3 x min 1,5 mm²  legyen, típus 
megjelölés 60245 IEC 57 vagy vastagabb.

7. Az 1-es és 2-es zóna szoba érzékelő kábel 2 x min 0,3 mm²  legyen, kettős 
szigetelésű (szigetelési képessége min. 30 V legyen), PVC burkolatú vagy 
gumi burkolatú kábel.

8. A puffertartály érzékelő, a medencevíz érzékelő és a napelem érzékelő kábel 
2 x min 0,3 mm legyen, kettős szigetelésű (szigetelési képessége min. 30 V 
legyen), PVC burkolatú vagy gumi burkolatú kábel.

9. Az 1-es és 2-es zóna víz érzékelő kábel 2 x min 0,3 mm² legyen, kétszeresen 
szigetelt PVC burkolatú vagy gumi burkolatú kábel legyen.

10. A Demand jel kábel 2 x min 0,3 mm²  legyen, kétszeresen szigetelt PVC 
burkolatú vagy gumi burkolatú kábel legyen.

11. Az SG jel kábel 3 x min 0,3 mm²  legyen, kétszeresen szigetelt PVC burkolatú 
vagy gumi burkolatú kábel legyen.

12. A hűtés/fűtés kapcsoló kábel 2 x min 0,3 mm² legyen, kétszeresen szigetelt 
PVC burkolatú vagy gumi burkolatú kábel legyen.

13. A külső kompresszor kapcsoló kábel 2 x min 0,3 mm² legyen, kétszeresen 
szigetelt PVC burkolatú vagy gumi burkolatú kábel legyen.

Opcionális 
PCB 7

Rögzítse az 
opcionális 
kábeleket ezekkel 
a pántokkal

Tartó 
(kábelrögzítő)

Rögzítse az 
opcionális 
kábeleket ezekkel 
a pántokkal

Rögzítse az 
opcionális 

Kábeleket ezekkel a  
pántokkal

Rögzítse az 
opcionális kábeleket 
ezekkel a pántokkal

Tápegység 2 RCCB/
ELCB

Tápegység 1
 RCCB/ELCB

Beltéri terminal 
kábelek 

csatlakoztatásához

Opcionális kábelek és tápkábelek elhelyezése (belső vezetékezés 
nélküli nézet)

N  O  CN  O  CL N Cool Heat L N Cool Heat
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9. Room sensor zone 1 cable shall be (2 x min 0.3 mm²) double 
insulation layer of PVC-sheathed or rubber-sheathed. 

10. Outdoor air sensor cable shall be (2 x min 0.3 mm²) double 
insulation layer of PVC-sheathed or rubber-sheathed.

11. Tank OLP cable must be (2 x min 0.5 mm2), double insulation 
layer of PVC-sheathed or rubber-sheathed cable.

N  O  CN  O  CL N Cool Heat L N Cool Heat

• Tápegység 1 kábel
• Tápegység 2 kábel
• Kültéri egység/Beltéri egység 

csatlakoztató kábel

Opcionális kábelek: 
• Szivattyú Zóna1 kábel
• Szivattyú Zóna2 kábel
• Napszivattyú kábel
• Medence szivattyú kábel
• Szoba termosztát Zóna1 kábel   PCB-től
• Szoba termosztát Zóna2 kábel
• Keverőszelep Zóna1 kábel
• Keverőszelep Zóna2 kábel

Opcionális kábelek:
• 3-utas szelep kábel
• 2-utas szelep kábel
• Kieg. fűtőelem kábel
• Extra szivattyú kábel
• Kazán csatlakoztató 

kábel

Opcionális kábelek:
• Külső vezérlőkábel
• Tartály érzékelő kábel
• Külső levegő érzékelő kábel
• Tartály OLP kábel
• Vezérlőpanel kábel   
• Szoba érzékelő Zóna 1 kábel
• Szoba érzékelő Zóna 1 kábel
• Puffertartály érzékelő kábel
• Medence érzékleő kábel
• Víz érzékelő Zóna 1 kábel
• Víz érzékelő Zóna  kábel
• Demand jel kábel
• Napelem érzékelő kábel
• SG jel kábel
• Fűtés/Hűtés kapcsolókábel
• Külső kompresszor kapcsolókábel 

Az opcionális 
PCB-tõl

Csatlakoztató kábelek hosszúsága

Opcionális PCB (CZ-NS4P) csatlakoztatása

A fő PCB csatlakozásai

Az opcionális 
PCB-tol

Terminál csavar PCB-n Maximális húzónyomatékok cN•m {kgf•cm}
M3 50 {5,1}
M4 120 {12,24}

A beltéri egység és külső eszközök csatlakoztatásakor az említett kábelek 
hossza nem haladhatja meg az alábbi táblázatban található értékeket:

Külső eszköz Maximális vezetékhossz (m)
Kétutas szelep 50
Háromutas szelep 50
Keverőszelep 50
Szobatermosztát 50
Segéd-fűtőelem 50
Extra szivattyú 50
Napszivattyú 50
Úszómedence szivattyú 50
Szivattyú 50
Kazán csatlakoztató 50
Külső szabályozó 50
Tartály érzékelő 30
Szobai érzékelő 30
Külső levegő érzékelő 30
Tartály OLP 30
Puffertartály érzékelő 30
Medencevíz érzékelő 30
Napelem érzékelő 30
Víz érzékelő 30
Kapacitás jel 50
SG jel 50
Fűtés/hűtés kapcsoló 50
Külső kompresszor kapcsoló 50

C  O  N  C   O  N     H  C   N    L

OLP a kieg. 
főtőelemhez
Zóna1 szoba érzékelő
Külső levegő érzékelő
Tartály érzékelő

Külső vezérlő 
Vezérlőpanel

Kazán kapcsolat

Extra szivattyú

Kieg. fűtőelem

2-utas 
szelep  

3-utas 
szelep  

Opcionális 
termosztát 1

p Jelbemenetek

Opcionális termosztát L N =AC230V, Fűtés, Hűtés=Termosztát fűtés, Hűtés terminál
  Opcionális PCB használatakor nem működik

OLP a kieg. 
fűtőelemhez

Potenciálmentes érintkező Vcc-Bit1, Vcc-Bit2 open/short (rendszer 
beállítás szükséges) Az HMV tartály biztonsági berendezéséhez 
(OLP) kapcsolódik.

Külső szabályozó
Potenciálmentes érintkező Nyit=nem működik, Zár=működik 
(rendszer beállítás szükséges)
Külső kapcsolóval ki-/bekapcsolható a működés

Vezérlőpanel Csatlakoztatva (Használjon 2 kábelért áthelyezéskor és bővítéskor. 
Vezeték teljes hossza max. 50m legyen)

p Kimenetek

3-utas szelep AC230V N=semleges Nyit, Zár=irány (Áramköri kapcsolásra HMV 
tartály csatlakoztatása esetén)

2-utas szelep AC230V N=semleges Nyit, Zár (Hűtés üzemmódnál 
megakadályozza a víz kör áthaladását)

Extra szivattyú AC230V (Ha a beltéri egység szivattyújának teljesítménye nem 
elégséges)

Kieg. fűtőelem AC230V (A HMV tartály kiegészítő fűtéséhez)
Kazán kapcsolat Potenciálmentes érintkező (rendszer beállítás szükséges)

p Termisztor bemenetek

Zóna1 szoba érzékelő PAW-A2W-TSRT   Nem működik az opcionális PCB 
használatakor

Külső levegő érzékelő AW-A2W-TSOD (A vezeték teljes hossza 30m legyen vagy 
kevesebb)

Tartály érzékelő Használja a specifikus Panasonic tartozékot

Hűtés  Fűtés   Hűtés  Fűtés   

Külső. komp. 
SW
Fűtés/ Hűtés 
SW

Vcc
Bit1  
Bit2  SG jel

Medence-
szivattyú

Napszivattyú

Hibajel

Zóna 1 
szivattyú

Zóna 2
szivattyú

Opcionális 
Termosztát 2

Opcionális 
Termosztát 1

Keverőszelep 1
 

Keverőszelep 2
 

Zóna 2
szoba 

szenzor 

Zóna 1
szoba 

szenzor 

Puffer-
tartály  

szenzor 

Medence 
víz 

szenzor 

Zóna 
2 víz 

szenzor 

Zóna 
1 víz 

szenzor 

Demand Napelem
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p Jelbemenetek
Opcionális termosztát L N =AC230V, Fűtés, Hűtés=Termosztát fűtés, Hűtés terminál

SG jel
Potenciálmentes érintkező Vcc-Bit1, Vcc-Bit2 nyit/zár 
(rendszerbeállítás szükséges)
SW kapcsoló (Csatlakoztassa a 2 érintkező vezérlőt)

Fűtés/Hűtés kapcsoló Potenciálmentes érintkező Nyitott=Fűtés, Zárt=Hűtés 
(rendszerbeállítás szükséges)

Külső komp. kapcsoló Potenciálmentes érintkező Nyitott=Komp.BE, Zárt=Komp.KI 
(rendszerbeállítás szükséges)

Demand jel DC 0~10V (rendszerbeállítás szükséges) Csatlakoztassa a DC 
0~10V-os vezérlőhöz.

p Kimenetek

Keverőszelep AC230V N=semleges Nyit, Zár=keverék iránya Üzemelési idő: 
30s~120s

Medence szivattyú AC230V
Napszivattyú AC230V
Zóna szivattyú AC230V

p Termisztor bemenetek
Szoba zóna érzékelő PAW-A2W-TSRT
Puffertartály érzékelő PAW-A2W-TSBU
Medence víz érzékelő PAW-A2W-TSHC
Víz zóna érzékelő PAW-A2W-TSHC
Napelem érzékelő PAW-A2W-TSSO

Külső eszközök ajánlott specifikációi
• Ez a rész a Panasonic által ajánlott (opcionális) külső 
 eszközöket ismerteti.  Kérjük ügyeljen arra, hogy a megfelelő külső eszközöket 

használja a telepítés során.
• Opcionális érzékelők.
1. Puffertartály érzékelő: PAW-A2W-TSBU
 Használja a puffertartály hőmérsékletének mérésére.  Helyezze az érzékelőt az 

érzékelőtartóba, majd illessze a puffertartály felületére
Méretek (mm)

fekete
Ø6

kék

barna

2. Víz zóna érzékelő: PAW-A2W- TSHC
 Használja a kontrollzóna vízhőmérsékletének mérésére. Rögzítse a vízcsőre a 

rozsdamentes acél szíj és a kontaktragasztó segítségével (mindkettő tartozék).

Méretek (mm)

35

40

93

70

3. Kültéri érzékelő: PAW-A2W-TSOD
 Ha a kültéri egység közvetlen napfénynek kitett helyre lett telepítve, a kültéri 

levegőhőmérséklet érzékelő nem képes a külső hőmérsékletet megfelelően 
mérni. Ebben az esetben lehetséges egy opcionális kültéri hőmérséklet 
érzékelőt rögzíteni egy megfelelőbb helyre, ahol pontosabban mérhető a 
környezeti hőmérséklet.

Méretek (mm)

46

70

93

4. Szobai érzékelő: PAW-A2W- TSRT
 Abba a helyiségbe telepítse a szobai hőmérséklet érzékelőt, amelynek a 

hőmérsékletét szabályozni szeretné.
Méretek (mm)

86 60

86

30

5. Napelem érzékelő: PAW-A2W-TSSO
 Használja a napelem hőmérsékletének mérésére.
 Helyezze az érzékelőt az érzékelőtartóba, majd illessze a napelem felületére.

Méretek (mm)

fekete
Ø6

kék

barna
40

6. A fentebb említett érzékelők főbb jellemzőit az alábbi táblázatban találhatja:

Hőmérséklet (°C) Ellenállás (kΩ)
30 5,326
25 6,523
20 8,044
15 9,980
10 12,443
5 15,604
0 19,70
-5 25,05
-10 32,10
-15 41,45
-20 53,92
-25 70,53
-30 93,05
-35 124,24
-40 167,82

Hőmérséklet (°C) Ellenállás (kΩ)
150 0,147
140 0,186
130 0,236
120 0,302
110 0,390
100 0,511
90 0,686
80 0,932
70 1,279
65 1,504
60 1,777
55 2,106
50 2,508
45 3,003
40 3,615
35 4,375

• Opcionális szivattyúk.
 Tápegység: AC230V/50Hz, <500W
 Ajánlott eszköz: Yonos 25/6: Gyártó: Wilo

• Opcionális keverőszelepek.
 Tápegység: AC230V/50Hz (bemenet nyitott/kimenet zárt)
 Üzemelési idő: 30s~120s
 Ajánlott eszköz: 167032: Gyártó: Caleffi
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Name Function

1: Function icon Display set function/status

A

B

C

D

GFE

3 A rendszer telepítése
3-1. A vezérlőpanel vázlata

Megnevezés

A: Főképernyő 
B:  Menü
C: Léptetés
D:  Működtetés
E:  Vissza
F: Gyorsmenü 
G: OK

Funkció
Információk kijelzése 
Főmenü nyitás/zárás 
Elem választás/módosítás 
BE/KI kapcsolás
Vissza az előző elemhez 
Gyorsmenü nyitás/zárás 
Jóváhagyás

 Megnevezés                       Funkció
1:  Funkció-ikon                       Beállított funkció/állapot kijelzése

2: Üzemmód                          Beállított üzemmód kijelzése/aktuális üzemmód

3: Hőmérséklet-beállítás       

4: Fűtési hőm. kijelzése          Az aktuális fűtési hőmérsékletet mutatja (beállított hőmérséklet, ha vonallal együtt van) 
5: Tartály-hőmérséklet kijelzése   Az aktuális tartály-hőmérsékletet mutatja (beállított hőmérséklet, ha vonallal együtt van)
6:  Külső hőmérséklet             Külső hőmérséklet kijelzése

Vakáció üzemmód

Heti időzítő

Csendes üzemmód

Távirányítású 
szobatermosztát

Nagyteljesítményű üzemmód

Kapacitás szabályozó

Helyiség fűtés

Tartály fűtés

Napelem 

Kazán

Fűtés

Automatikus működés

Hőszivattyú üzemel

Beállított szobahőm.

Hűtés 

Melegvíz ellátás    

Kompenzációs görbe

Auto fűtés

Beállított közvetlen 
vízhőm. 

Auto hűtés

Beállított medencehőm.
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Initialization 12:00, Mon

Initializing.
When power is ON, fi rstly initialization 
screen appears (10 sec)

«

17:26, Wed

Start

When initialization screen ends, it turns 
to normal screen.

«

Language 12:00, Wed

ENGLISH

FRANCAIS

DEUTSCH

ITALIANO

Select Confi rm

When any button is pressed, language 
setting screen appears.
(CAUTION) If initial setting is not 
performed, it does not go into menu.

« Set language & confi rm 

Clock format 12:00, Mon

24h

am/pm

Select Confi rm

When language is set, setting screen of 
time display appears (24h/am/pm)

« Set time display & confi rm

Date & time 12:00, Mon

Year/Month/Day Hour : Min

2015  / 01 / 01 12  :  00

Select Confi rm

YY/MM/DD/Time setup screen appears

« Set YY/MM/DD/Time & confi rm

17:26, Wed

Start

Back to initial screen

« Press menu, select Installer setup

Main Menu 17:26, Wed

System check

Personal setup

Service contact

Installer setup

Select Confi rm

« Confi rm to go into Installer setup

Bekapcsolás első alkalommal (telepítés indítása)

Válassza ki a nyelvet és hagyja jóvá (Confirm)

Állítsa be az időkijelzés formátumát és hagyja jóvá (Confirm)

Állítsa be a dátumot és az időt és hagyja jóvá (Confirm)

Nyomja meg a menüt és válassza ki a telepítői beállítást

Nyomja meg a jóváhagyás (Confirm) gombot a telepítői beállításokhoz

Bekapcsoláskor, először az inicializálási 
képernyő jelenik meg (10 mp)

Amikor az inicializálás befejeződött, normál 
képernyőre vált.

Bármely gomb megnyomásával a 
nyelvválasztó képernyő jelenik meg.
(FIGYELMEZTETÉS) Ha a kezdeti beállítás 
nem történt meg, nem lép be a menübe.

Nyelvbeállítás után megjelenik a kijelzőn az 
időbeállítás (24órás / am/pm)

YY/MM/DD / Megjelenik a dátum-, és 
időbeállítási képernyő

Vissza a kezdő képernyőhöz
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Initialization 12:00, Mon

Initializing.
When power is ON, fi rstly initialization 
screen appears (10 sec)

«

17:26, Wed

Start

When initialization screen ends, it turns 
to normal screen.

«

Language 12:00, Wed

ENGLISH

FRANCAIS

DEUTSCH

ITALIANO

Select Confi rm

When any button is pressed, language 
setting screen appears.
(CAUTION) If initial setting is not 
performed, it does not go into menu.

« Set language & confi rm 

Clock format 12:00, Mon

24h

am/pm

Select Confi rm

When language is set, setting screen of 
time display appears (24h/am/pm)

« Set time display & confi rm

Date & time 12:00, Mon

Year/Month/Day Hour : Min

2015  / 01 / 01 12  :  00

Select Confi rm

YY/MM/DD/Time setup screen appears

« Set YY/MM/DD/Time & confi rm

17:26, Wed

Start

Back to initial screen

« Press menu, select Installer setup

Main Menu 17:26, Wed

System check

Personal setup

Service contact

Installer setup

Select Confi rm

« Confi rm to go into Installer setup

3-2. Telepítői beállítások

Rendszer-beállítások

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Opcionális PCB

Zóna és érzékelő

Zóna és érzékelő

Fagyásgátlás

Tartály

Puffertartály

Tartálymelegítés

Alaptárcsa

Alternatív külső érzékelő

Bivalens csatlakoztatás

Külső kapcsoló

Napelem

Külső hiba jel

Kapacitás szabályozás

Smart grid ready

Külső kompresszor

Keringetési folyadék

Hűtés-fűtés SW

  Csak opcionális PCB aktiválása esetén

  Csak opcionális PCB aktiválása esetén

  Csak ha a tartály csatlakoztatást kiválasztotta 

  Csak opcionális PCB aktiválása esetén

  Csak opcionális PCB aktiválása esetén

  Csak opcionális PCB aktiválása esetén

  Csak opcionális PCB aktiválása esetén

  Csak opcionális PCB aktiválása esetén

  Csak opcionális PCB aktiválása esetén

Igen/Nem

Zóna/2  Zóna  Zóna beállítások

Teljesítmény kiválasztása

Igen/Nem

Igen/Nem

Igen/Nem   T beállítás

Külső / belső   Fűtés bekapcsolási idő beállítása

Igen/Nem  A / B

Igen/Nem

Igen/Nem  Bivalens beállítások

Igen/Nem

Igen/Nem  Tartálybeállítás  Napelem beállítás

Igen/Nem

Igen/Nem

Igen/Nem  Kapacitás beállítások

Igen/Nem

Víz/glikol

Igen/Nem
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19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

Működtetés 

Szerviz beállítások

Fűtés

Hűtés

Auto

Tartály

Szivattyú max. sebessége

Leszivattyúzás

Betonszárítás

Szerviz kontakt

Vízhőm fűtéshez

Külső hőm. fűtés kikapcsoláshoz 

T fűtés bekapcsoláshoz

Külső hőm. fűtőelem bekapcsoláshoz

Vízhőm hűtés bekapcsoláshoz 

T hűtés bekapcsoláshoz

Külső hőm. fűtésről hűtésre váltáshoz

Külső hőm. hűtésről fűtésre 
váltáshoz

Üzemidő (max.)

Tartály-felfűtési idő (max.)

Tartály

Sterilizálás

Szivattyú max. sebességének beállítása                     Légtelenítés

Leszivattyúzás ki-/bekapcsolása

BE (Betonszárítás)

Szerkesztés (Betonszárítás ütemezés)                             Nap és hőm. beállítása

Kontakt   1                Név és telefonszám beállítása

Kontakt   2            Név és telefonszám beállítása

Kompenzációs görbe         Kompenzációs görbe  
         beállítása
Direkt        Direkt hőm.   
        beállítás  
Hőm. beállítás fűtés kikapcsoláshoz

T a fűtés beállításhoz 

Külső hőm. a fűtőelem bekapcsolásának beállításához 

Kompenzációs görbe       Kompenzációs görbe  
        beállítása
Direkt        Direkt hőm. beállítás

T a hűtés beállításhoz

Fűtés   Hűtés váltási hőm. beállítása
 

Hűtés    Fűtés váltási hőm. beállítása
 

Max. működési idő beállítása a fűtés és hűtés üzemmódhoz

Max. üzemidő beállítása a tartály üzemmódhoz

Tartály újrafűtési hőm. beállítása

Sterilizálás napjának, idejének, és hőmérsékletének 
beállítása

(Csak akkor jelenik meg, ha csak hűtés létezik)

System setup 17:26, Wed

Optional PCB connectivity

Zone & Sensor

Heater capacity

Anti freezing

Select

System setup 17:26, Wed

Optional PCB connectivity

Zone & Sensor

Heater capacity

Anti freezing

Select

System setup 17:26, Wed

Optional PCB connectivity

Zone & Sensor

Heater capacity

Anti freezing

Select

System setup 17:26, Wed

Optional PCB connectivity

Zone & Sensor

Heater capacity

Anti freezing

Select

System setup 17:26, Wed

Zone & Sensor

Heater capacity

Anti freezing

Tank connection

Select

  Csak hűtő 
modell

  Csak hűtő 
modell

  Csak opcionális 
tartály működtetése 
estén
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System setup 17:26, Wed

Optional PCB connectivity

Zone & Sensor

Heater capacity

Anti freezing

Select

System setup 17:26, Wed

Optional PCB connectivity

Zone & Sensor

Heater capacity

Anti freezing

Select

System setup 17:26, Wed

Optional PCB connectivity

Zone & Sensor

Heater capacity

Anti freezing

Select

System setup 17:26, Wed

Optional PCB connectivity

Zone & Sensor

Heater capacity

Anti freezing

Select

System setup 17:26, Wed

Zone & Sensor

Heater capacity

Anti freezing

Tank connection

Select

3-3. Rendszerbeállítások

1. Opcionális PCB csatlakoztatás Kezdő beállítás: Nem

Confirm

Confirm

Confirm

Confirm

Confirm

2. Zóna és érzékelő Kezdő beállítás: Szoba-, és vízhőmérséklet

3. Fűtőtest kapacitása Kezdő beállítás: modellfüggő

4. Fagyásgátlás Kezdő beállítás: Igen

5. Tartály csatlakoztatása Kezdő beállítás: Nem

Amennyiben az alábbi funkciók szükségesek, szerezzen be és telepítsen egy opcionális PCB-t.
Kapcsolja be a beállítást (Yes) az opcionális PCB csatlakoztatása után.

• 2-zónás szabályozás
• Medence
• Puffertartály
• Napelem
• Külső hiba jel kimenet
• Kapacitás szabályozó
• SG ready
• Fűtőforrás leállítása külső kapcsolóval

Opcionális PCB csatlakoztatása nélkül:
Válassza ki a szobahőmérséklet-vezérlő érzékelőt a következő lépésekkel:
1 Vízhőmérséklet (keringetett víz hőmérséklete)
2 Szobai termosztát (külső vagy belső)
3 Szobai termisztor

Opcionális PCB csatlakoztatása esetén:
1	Válassza ki az 1-es vagy 2-es kontrollzónát.
 1-es zóna esetén válassza ki a szobát vagy a medencét, és az érzékelőt
 2-es zóna esetén, miután kiválasztotta az 1-es zóna érzékelőjét, válassza ki a szobát vagy a 

medencét a 2-es zónához és az érzékelőt 
(FIGYELMEZTETÉS) 2 zónás rendszerben az úszómedence csak a 2. zónába választható.

Amennyiben van beépített fűtőelem, beállítható a kiválasztott fűtőelem teljesítménye. 

(FIGYELMEZTETÉS) Vannak olyan modellek, amelyeknél nem lehet kiválasztani fűtőelemet.

A vízkeringetési körben fagyásgátló funkció működtethető.
A funkció bekapcsolt állapotánál, amikor a víz hőmérséklete eléri a fagypontot, a keringető szivattyú 
bekapcsol. Ha a víz hőmérséklete nem éri el a szivattyúnál beállított lekapcsolási hőmérsékletet, a 
kiegészítő fűtőelem aktiválódik.

(FIGYELMEZTETÉS) Kikapcsolt állapot esetén, ha a víz hőmérséklete eléri a fagypontot, vagy 0°C alá 
esik, a keringetett víz megfagyhat és hibás működést okoz.

Kiválasztható, hogy van vagy nincs csatlakoztatás a melegvíz-tartályhoz.
Amennyiben van, ez a beállítás a melegvíz funkciót használja. A tartály melegvíz-hőmérséklete 
beállítható a főképernyőn.
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System setup 17:26, Wed

Heater capacity

Anti freezing

Tank connection

Buffer tank connection

Select

System setup 17:26, Wed

Anti freezing

Tank connection

Buffer tank connection

Tank heater

Select

65

53

65

53

System setup 17:26, Wed

Tank connection

Buffer tank connection

Tank heater

Base pan heater

Select

System setup 17:26, Wed

Buffer tank connection

Tank heater

Base pan heater

Alternative outdoor sensor

Select

Confirm

Confirm

Confirm

Confirm

6. Puffertartály csatlakoztatása Kezdő beállítás: Nem

7. Tartálymelegítés Kezdő beállítás: Belső

8. Alaptárcsa (készülékház) 
fűtése Kezdő beállítás: Nem

9. Alternatív külső érzékelő Kezdő beállítás: Nem

Válassza ki (Yes), amennyiben puffertartályt csatlakoztatott a fűtéshez.
Csatlakoztassa a puffertartály termisztort és állítsa be a T értékét ( T: az a hőmérsékleti érték, 
amennyivel a primer hőmérsékletnek emelkednie kell a szekunder hőmérsékleti érték eléréséhez).
(FIGYELMEZTETÉS) Nem jelenik meg a funkció, ha nincs opcionális PCB csatlakoztatva.

Amennyiben a puffertartály kapacitása nem elég nagy, állítson be magas T értéket.

Válassza ki, hogy beépített, vagy külső fűtőelemet használ a melegvíz-tartály felhűtésére.
Amennyiben a fűtőelem a tartályra van szerelve, válassza a külső opciót (External).

(FIGYELMEZTETÉS) Nem jelenik meg a funkció, ha a melegvíz-ellátáshoz nincs tartály telepítve.

Kapcsolja be a tartályfűtést a vezérlőpanelen a funkciók beállításainál, ha fűtőelemmel melegíti a 
tartályt.

Külső A HMV tartályra telepített kiegészítő fűtőelem segítségével 
melegíti fel a tartályt. A megengedett fűtőelem-kapacitás 
max. 3kW. A tartályfelfűtési működés az alábbi ábrán látható. 
Ellenőrizze a tartályfűtés üzemelési beállítását („Tank heater: ON 
time”) Kapcsolja be a tartályfűtést a vezérlőpanelen a funkciók 
beállításainál, ha fűtőelemmel melegíti a tartályt.

Belső A beltéri egység back-up fűtőeleme melegíti fel a tartályt. A 
tartályfelfűtési működés az alábbi ábrán látható.

65°C-os beállításnál

BE idő

HP thermo KI

Hőszivattyú
Kieg. fűtőelem 
Szivattyú

65°C-os beállításnál
BE idő

HP thermo KI

Hőszivattyú
Kieg. fűtőelem 
Szivattyú

Tartály hőm. Tartály hőm.

Válassza ki amennyiben alaptárcsafűtést telepített. Amennyiben igen, válassza ki az A vagy B 
fűtőelemet.

A: A fűtőelem csak jégtelenítési üzemmódnál kapcsol be 
B: A fűtőelem bekapcsol fűtéskor

Állítsa át (Yes), ha külső érzékelőt telepített.
Opcionális külső érzékelő általi szabályozás, a hőszivattyú külső érzékelőjének figyelmen kívül 
hagyása mellett.

System setup 17:26, Wed

Tank heater

Base pan heater

Alternative outdoor sensor

Bivalent connection

Select

System setup 17:26, Wed

Base pan heater

Alternative outdoor sensor

Bivalent connection

External SW

Select

System setup 17:26, Wed

Alternative outdoor sensor

Bivalent connection

External SW

Solar connection

Select
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System setup 17:26, Wed

Heater capacity

Anti freezing

Tank connection

Buffer tank connection

Select

System setup 17:26, Wed

Anti freezing

Tank connection

Buffer tank connection

Tank heater

Select

65

53

65

53

System setup 17:26, Wed

Tank connection

Buffer tank connection

Tank heater

Base pan heater

Select

System setup 17:26, Wed

Buffer tank connection

Tank heater

Base pan heater

Alternative outdoor sensor

Select

System setup 17:26, Wed

Tank heater

Base pan heater

Alternative outdoor sensor

Bivalent connection

Select

System setup 17:26, Wed

Base pan heater

Alternative outdoor sensor

Bivalent connection

External SW

Select

System setup 17:26, Wed

Alternative outdoor sensor

Bivalent connection

External SW

Solar connection

Select

10. Bivalens csatlakotatás Kezdő beállítás: Nem

11. Külsõ kapcsoló Kezdő beállítás: Nem

12. Napelem Kezdő beállítás: Nem

Confirm

Confirm

Confirm

Kazánhoz kapcsolódó hőszivattyú működtetésének beállítása.
Csatlakoztassa a kazán indító jelet a kazán csatlakoztató terminálon (fő PCB). Állítsa be a bivalens 
csatlakoztatást.
Ezt követően végezze el a beállításokat a vezérlőpanel használati útmutatója szerint. A kazán ikon 
megjelenik a kijelző főképernyőjén

Háromféle módon lehet a kazánt működtetni:
1 Alternatív (kazán működtetésre váltás, ha a hőmérséklet a beállított érték alá esik)
2	Párhuzamos (lehetséges a kazán párhuzamos működtetése, ha a hőmérséklet a beállított érték alá esik)
3	Haladó párhuzamos (lehetséges kissé késleltetni a kazán működtetését párhuzamos üzem esetén)

Amikor a kazán működtetése („boiler operation”) és a csatlakoztatása („boiler contact”) bekapcsolva van, „_”(alsó vonal) megjelenik a kijelzőn a kazán ikon alatt. 
Állítsa be ugyanazt a célhőmérsékletet a kazánhoz és a hőszivattyúhoz.
Ha a kazán hőmérséklete magasabb a hőszivattyúnál, nem teljesíthető a zóna-hőmérséklet, ha keverőszelep nincs telepítve. Ez a készülék csak egy jellel engedi a 
kazán működését szabályozni. A kazán működési beállításaiért a telepítő a felelős.
Alternatív működtetés Párhuzamos működtetés

Haladó párhuzamos működtetés
HMV tartálynál

Külső hőm.

Külső hőm.

Külső hőm.
Külső hőm.

Keringési vízhőm.

idő

csak kazán 
működtetése

csak a hőszivattyú 
működtetése

kazán és hőszivattyú egyszerre 
működik

csak a hőszivattyú 
működtetése

kazán és hőszivattyú egyszerre 
működik

csak a hőszivattyú 
működtetése

Fûtésnél

kazán és hőszivattyú egyszerre 
működik

csak a hőszivattyú 
működtetése

-10°C (vezérlőpanel beállítása)
-10°C (vezérlőpanel beállítása)

-10°C (vezérlőpanel beállítása)
-10°C (vezérlőpanel beállítása)

ÉSÉSBár a hőszivattyú működik, a víz 
hőmérséklete nem éri el ezt a 

hőmérsékletet több mint 30 perc 
alatt (vezérlőpanel beállítása)

kazán bekapcs. hőm.
= -8°C

(vezérlőpanel 
beállítása)

kazán kikapcs. hőm.
= -2°C

(vezérlőpanel 
beállítása)

Beállított hőm.

Haladó párhuzamos működtetésnél a fűtés és a tartály beállítása egyidejűleg 
megadható. A hűtés/tartály üzemmód működése alatt, ha minden egyes 
alkalommal kapcsol a működtetés, a kazán kimenet visszaáll kikapcsolt 
állapotba. Kérjük tanulmányozza a kazán működési elvét, hogy optimálisan ki 
tudja választani az üzemmódot.

Tartály beállított hőm
kezdő 
hőm 

Tartály
hőm

Hőszivattyú

Kazán

Tartály hőm. 
csökkenése

hőszivattyú 
thermo BE

Amikor az aktuális tartályhőm. 
30 percen alatt nem éri el 
a beállított hőmérsékletet 

(vezérlőpanel beállítása), a 
kazán bekapcsol

Amikor eléri 
a beállított 

tartályhőmérsékletet, 
mindkét működés 

lekapcsol

30 min (vezérlőpanel 
beállítása)

Lehetséges a működtetés ki-/bekapcsolása egy külső kapcsolóval.

Állítsa be az alábbi elemeket, ha napelemmel működtetett melegítőt telepített.
1 Csatlakoztassa a puffertartályt vagy a HMV tartályt a napelemmel  üzemeltetett vízmelegítőhöz.
2 Állítson be hőmérséklet-különbséget a napelem termisztor és puffertartály vagy a HMV tartály 

termisztor között a napszivattyú működtetéséhez.
3 Állítson be hőmérséklet-különbséget a napelem termisztor és puffertartály vagy a HMV tartály 

termisztor között a napszivattyú leállításához.
4 Fagyásgátló működtetés indító hőmérséklete (módosítsa a beállításokat a glikol használata alapján.)
5 Napszivattyú működtetés leállítása a felső hőmérsékleti határérték túlépésekor (ha a tartály 

hőmérséklete meghaladja a kijelölt értéket (70~90°C))
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System setup 17:26, Wed

Bivalent connection

External SW

Solar connection

External error signal

Select

System setup 17:26, Wed

External SW

Solar connection

External error signal

Demand control

Select

Analog input
[v]

Rate
[%]

Analog input
[v]

Rate
[%]

Analog input
[v]

Rate
[%]

0.0
not activate

3.9 ~ 4.1 40 7.4 ~ 7.6 75
0.1 ~ 0.6 4.2

45 40
7.7

80 75
0.7

10 not 
activate

4.3 7.8
0.8 4.4 ~ 4.6 45 7.9 ~ 8.1 80

0.9 ~ 1.1 10 4.7
50 45

8.2
85 80

1.2
15 10

4.8 8.3
1.3 4.9 ~ 5.1 50 8.4 ~ 8.6 85

1.4 ~ 1.6 15 5.2
55 50

8.7
90 85

1.7
20 15

5.3 8.8
1.8 5.4 ~ 5.6 55 8.9 ~ 9.1 90

1.9 ~ 2.1 20 5.7
60 55

9.2
95 90

2.2
25 20

5.8 9.3
2.3 5.9 ~ 6.1 60 9.4 ~ 9.6 95

2.4 ~ 2.6 25 6.2
65 60

9.7
100 95

2.7
30 25

6.3 9.8
2.8 6.4 ~ 6.6 65 9.9 ~ 100

2.9 ~ 3.1 30 6.7
70 65 *A minimum operating current is applied on each model for 

protection purpose.
*0.2 voltage hysteresis is provided.
* The value of voltage after 2nd decimal point are cut off.

3.2
35 30

6.8
3.3 6.9 ~ 7.1 70

3.4 ~ 3.6 35 7.2
75 70

3.7
40 35

7.3
3.8

System setup 17:26, Wed

Solar connection

External error signal

Demand control

SG ready

Select

System setup 17:26, Wed

External error signal

Demand control

SG ready

External compressor SW

Select

13. Külső hiba jel Kezdő beállítás: Nem

Állítsa be, ha külső hiba kijelző egységet telepített. Kapcsolja be a potenciálmentes érintkező 
kapcsolót, ha hiba történt.

(FIGYELMEZTETÉS) Nem jelenik meg a funkció, ha nincs opcionális PCB csatlakoztatva. Hiba 
esetén a hiba jel bekapcsol.
Miután kikapcsolja a „close” jelzést a kijelzőn, a hibajelzés akkor is bekapcsolva marad. Confirm

Confirm

14. Kapacitás szabályozó Kezdő beállítás: Nem

Beállítható kapacitás szabályozó használata esetén.
Módosítsa a terminál feszültségét 1 ~ 10 V -on belül a működtetési áramfelvételi határérték 
megváltoztatása érdekében.
(FIGYELMEZTETÉS) Nem jelenik meg a funkció, ha nincs opcionális PCB csatlakoztatva.

Analóg 
bemenet [v]

Arány 
[%]

Analóg 
bemenet [v]

Arány 
[%]

Analóg 
bemenet [v]

Arány 
[%]

* Egy minimális működési áramot védelmi okokból minden modell használ.
*0,2 feszültség hiszterézissel van ellátva.
* Feszültség értéke a második tizedesvesszőig.

15. SG ready Kezdő beállítás: Nem

Működtetések közötti váltás a hőszivattyú 2 terminálja közötti nyitott/zárt kapcsolat alapján. A 
következő beállítások lehetségesek:

SG jel Működési minta
Vcc-bit1 Vcc-bit2
Nyitott Nyitott Normál
Zárt Nyitott Hőszivattyú és fűtőelem KI
Nyitott Zárt 1-es kapacitás
Zárt Zárt 2-es kapacitás

Confirm

Confirm

Kapacitás-beállítás 1
 - Fűtőkapacitás      %
 - HMV kapacitás % 
Kapacitás-beállítás 2
 - Fűtőkapacitás      %
 - HMV kapacitás      %

A vezérlőpanel „SG ready” beállításánál meghatározott értékek

16. Külső kompresszor kapcsoló Kezdő beállítás: Nem

Állítsa be, ha külső kompresszor kapcsolót csatlakoztatott.
A kapcsoló a külső eszközökhöz csatlakozik az energiafogyasztás szabályozása céljából, a BE jel leállítja a 
kompresszor működését. (A fűtés üzemmód, stb, nem törlődik).

(FIGYELMEZTETÉS) Nem jelenik meg a funkció, ha nincs opcionális PCB csatlakoztatva.

Ha a svájci hálózati csatlakoztatási szabványokat követi, szükséges a DIP kapcsoló bekapcsolása a fő PCB-n. A BE/KI 
jel a tartálymelegítő BE/KI-t jelenti (sterilizálás céljából)

System setup 17:26, Wed

Demand control

SG ready

External compressor SW

Circulation liquid

Select

System setup 17:26, Wed

SG ready

External compressor SW

Circulation liquid

Heat-Cool SW

Select
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System setup 17:26, Wed

Bivalent connection

External SW

Solar connection

External error signal

Select

System setup 17:26, Wed

External SW

Solar connection

External error signal

Demand control

Select

Analog input
[v]

Rate
[%]

Analog input
[v]

Rate
[%]

Analog input
[v]

Rate
[%]

0.0
not activate

3.9 ~ 4.1 40 7.4 ~ 7.6 75
0.1 ~ 0.6 4.2

45 40
7.7

80 75
0.7

10 not 
activate

4.3 7.8
0.8 4.4 ~ 4.6 45 7.9 ~ 8.1 80

0.9 ~ 1.1 10 4.7
50 45

8.2
85 80

1.2
15 10

4.8 8.3
1.3 4.9 ~ 5.1 50 8.4 ~ 8.6 85

1.4 ~ 1.6 15 5.2
55 50

8.7
90 85

1.7
20 15

5.3 8.8
1.8 5.4 ~ 5.6 55 8.9 ~ 9.1 90

1.9 ~ 2.1 20 5.7
60 55

9.2
95 90

2.2
25 20

5.8 9.3
2.3 5.9 ~ 6.1 60 9.4 ~ 9.6 95

2.4 ~ 2.6 25 6.2
65 60

9.7
100 95

2.7
30 25

6.3 9.8
2.8 6.4 ~ 6.6 65 9.9 ~ 100

2.9 ~ 3.1 30 6.7
70 65 *A minimum operating current is applied on each model for 

protection purpose.
*0.2 voltage hysteresis is provided.
* The value of voltage after 2nd decimal point are cut off.

3.2
35 30

6.8
3.3 6.9 ~ 7.1 70

3.4 ~ 3.6 35 7.2
75 70

3.7
40 35

7.3
3.8

System setup 17:26, Wed

Solar connection

External error signal

Demand control

SG ready

Select

System setup 17:26, Wed

External error signal

Demand control

SG ready

External compressor SW

Select

System setup 17:26, Wed

Demand control

SG ready

External compressor SW

Circulation liquid

Select

System setup 17:26, Wed

SG ready

External compressor SW

Circulation liquid

Heat-Cool SW

Select

Confirm

Confirm

17. Folyadék-keringetés Kezdő beállítás: Víz

A fűtővíz keringetésének beállítása.
Kétféle beállítás lehetséges: víz és fagyálló. 

(FIGYELMEZTETÉS) Fagyásgátlás üzemmód esetén válassza a glikolt.
A rossz beállítás hibát okozhat.

18. Fűtés-Hűtés kapcsoló Kezdő beállítás: Inaktív

Lehetséges a fűtés és hűtés között (fixen) váltani egy külső kapcsolóval. 

(Nyitott): Fűtés (Fűtés +HMV)
(Zárt): Hűtés (Hűtés +HMV)
(FIGYELMEZTETÉS) A hűtés üzemmód nélküli modelleknél ez a funkció nem elérhető. 
(FIGYELMEZTETÉS) Nem jelenik meg a funkció, ha nincs opcionális PCB csatlakoztatva.

Az időzítő funkció és az automata üzemmód nem használható.

3-4. Működtetési beállítások

Fűtés

19. Vízhőmérséklet fűtés bekapcsolásához Kezdő beállítás: kompenzációs görbe

Állítson be egy vízhőmérsékleti értéket a fűtés üzemmód bekapcsolásához.
Kompenzációs görbe: A víz célhőmérséklete a külső környezeti hőmérséklet változásával együttesen 
változik.

Direkt: Állítson be egy direkt keringetési vízhőmérsékletet.

2 zónás rendszer esetén, az 1-es és a 2-es zóna vízhőmérséklete egymástól függetlenül beállítható.

Melegvíz hőmérséklet

4 hőmérsékleti pont 
kiválasztása az ábra alapján

Külső 
hőmérséklet

Kompenzációs görbe

20. Külső hőm. fűtés leállításhoz Kezdő beállítás: 24°C

Külső hőmérsékleti érték beállítása a fűtés lekapcsoláshoz.
Beállítási tartomány: 5°C ~ 35°C

BE

KI

24°C

21. T fűtés bekapcsoláshoz Kezdő beállítás: 5°C

Állítson be hőmérsékleti különbséget fűtés üzemmódnál a kilépő és a visszatérő keringetett vízhez.
Amikor a hőmérséklet különbség nagy, több energiát takarít meg, de kevésbé komfortos. Ha a 
különbség kisebb, az energia-megtakarítás eredménye rosszabb, de nagyobb a komfortérzet. 
Beállítási tartomány: 1°C ~ 15°C

Ki

Vissza
Ki — Vissza = 1°C ~ 15°C

BE

KI

0°C

22. Külső hőm. fűtés bekapcsoláshoz Kezdő beállítás: 0°C

Külső hőmérsékleti érték a kiegészítő fűtőelem működtetésének bekapcsolásához.
Beállítási tartomány: -15°C ~ 20°C

A felhasználó beállíthatja, hogy használ vagy nem fűtőelemet.
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Jegyzet

C

C

Service setup 17:26, Wed

Flow rate Max. Duty Operation

88:8 L/min 0xCE Air Purge

Service setup 17:26, Wed

Pump down:

ON

Confi rm

Service setup 17:26, Wed

Pump down:

ON

Confi rm

Pump down operation 
in progress!

Stage

Operate concrete curing operation.
Select Edit, set temp for every stage (1~99 1 is for 1 day).
Setting range is 25~55°C

When it is turned ON, dry concrete starts.

When it is 2 zone, it dries both zones.

Contact-1: Bryan Adams 

ABC/ abc 0-9/ Other

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R

S T U V W X Y Z a b c d e f g h i

j k l m n o p q r s t u v w x y z

Select Enter

Service setup 17:26, Wed

Service contact:

Contact 1

Contact 2

Select

23. Vízhőmérséklet hűtés bekapcsoláshoz Kezdő beállítás: kompenzációs görbe

Állítson be egy vízhőmérsékleti értéket a hűtés üzemmód bekapcsolásához.
Kompenzációs görbe: A víz célhőmérséklete a külső környezeti hőmérséklet változásával együttesen 
változik.
Direkt: Állítson be egy direkt keringetési vízhőmérsékletet.

2 zónás rendszer esetén, az 1-es és a 2-es zóna vízhőmérséklete egymástól függetlenül beállítható.

 
Kompenzációs görbe

24. T hűtés bekapcsoláshoz Kezdő beállítás: 5°C KI

Vissza

Vissza — Ki = 1°C ~ 15°C

Állítson be hőmérsékleti különbséget hűtés üzemmódnál a kilépő és a visszatérő keringetett vízhez.
Amikor a hőmérséklet különbség nagy, több energiát takarít meg, de kevésbé komfortos. Ha a 
különbség kisebb, az energia-megtakarítás eredménye rosszabb, de nagyobb a komfortérzet. 
Beállítási tartomány: 1°C ~ 15°C

Automatikus működtetés

25. Külső hőm. fűtésről hűtésre váltáshoz Kezdő beállítás: 15°C

Külső hőmérsékleti érték beállítása a fűtésről hűtésre való automatikus átkapcsoláshoz.
Beállítási tartomány: 5°C ~ 25°C

Fűtés Emelkedő külső hőmérséklet

Hűtés

26. Külső hőm. hűtésről fűtésre váltáshoz Kezdő beállítás: 10°C

Külső hőmérsékleti érték beállítása a hűtésről fűtésre való automatikus átkapcsoláshoz.
Beállítási tartomány: 5°C ~ 25°C

Időzítés felülbírálata: óránként

Fűtés Csökkenő külső hőmérséklet

Hűtés

Tartály

27. Szint működtetési idő (max) Kezdő beállítás: 8óra

Állítsa be a fűtés maximális üzemidejét.
Amikor a maximális üzemidő rövid, a rendszer gyakrabban felmelegíti a tartályt.

Ez a Fűtés + Tartály működtetés egyik funkciója.

Fűtés

30min ~ 10h

Tartály

28. Tartály –felmelegítési idő (max) Kezdő beállítás: 60perc

Állítsa be a tartály maximális melegítési üzemidőt.
Amikor a maximális melegítési üzemidő rövid, azonnal visszatér a fűtés üzemmódhoz, de 
lehetséges, hogy nem teljesen forralja fel a tartályt.

Tartály

Fűtés

5min ~ 4h

Hűtés
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C

C

Service setup 17:26, Wed

Flow rate Max. Duty Operation

88:8 L/min 0xCE Air Purge

Service setup 17:26, Wed

Pump down:

ON

Confi rm

Service setup 17:26, Wed

Pump down:

ON

Confi rm

Pump down operation 
in progress!

Stage

Operate concrete curing operation.
Select Edit, set temp for every stage (1~99 1 is for 1 day).
Setting range is 25~55°C

When it is turned ON, dry concrete starts.

When it is 2 zone, it dries both zones.

Contact-1: Bryan Adams 

ABC/ abc 0-9/ Other

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R

S T U V W X Y Z a b c d e f g h i

j k l m n o p q r s t u v w x y z

Select Enter

Service setup 17:26, Wed

Service contact:

Contact 1

Contact 2

Select

29. Tartály újramelegítési hőmérséklet. Kezdő beállítás: -8°C

Hőmérsékleti érték beállítása a tartályvíz visszaforralási művelethez.
(Amikor a hőszivattyú forral csak, (51°C – Tartály visszaforralási hőmérséklet) ez lesz a max. 
hőmérséklet.)

Beállítási tartomány -12°C ~ -2°C -12°C ~ -2°C

30. Sterilizálás Kezdő beállítás: 65°C 10perc

Időzítés beállítása a sterilizálási művelethez.
1 Állítsa be a működés napját és idejét. (heti időzítő formátum)
2 Sterilizálási hőmérséklet (55~75°C  Kieg. fűtőelem esetén: 65°C)
3 Működési idő (A sterilizálási program működési ideje, amikor elérte a kívánt hőfokot 5min ~ 

60min)

A felhasználó dönti el, hogy használja vagy nem a sterilizálás funkciót.

2

1 3

3-5. Szerviz beállítások

31. Szivattyú max. sebessége Kezdő beállítás: Modellfüggő

Általában nem szükséges beállítani.
Módosítsa, ha például csökkenteni akarja a szivattyú hangját, stb. Ezenkívül légtelenítési funkcióval 
is rendelkezik.

Select

32. Leszivattyúzás

Leszivattyúzás működtetése

33. Betonszárítás

A beton kötésének elősegítéséhez.
Válassza ki a módosítást (Edit), és állítson be hőmérsékleti értéket 
minden szakaszhoz (1~99, 1 = 1 nap). Beállítási tartomány 25~55°C

Bekapcsoláskor elindul a betonszárítás program.

Ha ez a 2-es zóna, akkor mindkét zónában szárít.

szakasz

Confirm

34. Szerviz kontakt

Lehetőség van 2 szerviz kontakt nevének 
és telefonszámának tárolására, hiba vagy 
egyéb probléma esetére
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Maintenance menu 17:26, Wed

Actuator check

Test mode

Sensor setup

Reset password

Select

Custom menu 17:26, Wed

Cool mode

Back-up heater

Reset energy monitor

Select

4 Szerviz és karbantartás

Confirm

Confirm

Használjon USB-kábelt a CN-CNT csatlakozóhoz.

Csatlakoztatás után a rendszer drivert kér. Ha számítógépen Windows Vista 
vagy későbbi program fut, automatikusan telepítődik a driver, ha csatlakozik 
az internethez.

Ha a számítógépen Windows XP vagy korábbi verzió fut, és nincs internet 
csatlakozás, szerezze be az FTDI Ltd. által gyártott USB - RS232C átalakító 
kábel drivert (VCP driver), majd telepítse. http://www.ftdichip.com/Drivers/
VCP.htm

Amennyiben elfelejtette a jelszót és a vezérlőpanel nem működik

Egyéni beállítások menü

Egyéni beállítások

Nyomja meg a  5 másodpercig 
A jelszó feloldási képernyő megjelenik, nyomja meg a „Confirm” gombot, 
és visszaáll a jelszó. Ekkor az új jelszó: 0000. Állítsa be újra a jelszót. 
(FIGYELMEZTETÉS)   Csak akkor jelenik meg, ha jelszóval zárolt a panel.

Karbantartás menü

A Karbantartás menü beállítása

Nyomja meg a  5 másodpercig
Beállítható elemek

1 Inditókar ellenőrzés (Manuális BE/KI összes funkcionális 
rész) 

 (FIGYELMEZTETÉS)  Mivel nincs védelmi funkció, ügyeljen 
arra, hogy ne okozzon hibát, amikor az egyes részeket 
működteti (ne kapcsolja be a szivattyút, amikor nincs víz, stb.)

2 Teszt üzemmód (Test run) Normál esetben nem használják.

3 Érzékelők beállításai (üzemszünet minden egyes érzékelő 
által észlelt hőmérséklet -2~2°C tartományon belül)

 (FIGYELMEZTETÉS)  Csak eltérő érzékelők esetén 
használja. Hatással van a hőmérséklet-szabályozásra.

4 Jelszó visszaállítása (Reset password)

Nyomja meg a  10 másodpercig
Beállítható elemek
1 Hűtés üzemmód (Hűtéses/Hűtés nélküli üzemmód beállítása) 

Gyári beállítás a hűtés nélküli üzemmód
 (FIGYELMEZTETÉS) Mivel a hűtéses/hűtés nélküli üzemmód 

befolyásolhatja a villamosenergia-felhasználást, legyen 
óvatos, és lehetőség szerint ne módosítsa a beállítást. 
Hűtés üzemmódnál ügyeljen arra, hogy ha a csöveket nem 
szigetelték megfelelően, pára képződhet a csöveken, és a 
padlóra víz csöpöghet, ami károsíthatja a padlót.

2 Tartalék fűtőelem (Használható/Nem használható kieg 
fűtőelem) 

 (FIGYELMEZTETÉS) Ezt a beállítást nem a felhasználó 
határozza meg. Ha a beállítás érvényben van, a fűtőelem 
bekapcsolása fagyvédelem esetén le van tiltva. (Használja 
ezt a beállítást, ha a közüzemi szervek kötelezik erre.)

 Ezen beállítás alkalmazásakor a készülék fagytalanítása nem 
működik a fűtés alacsony beállítási hőmérséklete miatt, és a 
működés leállhat (H75). Kérjük bízza a beállítást a telepítőre. 
Amennyiben gyakran leáll a működés, az a keringetés 
elégtelen áramlási sebességéből, az alacsony beállított fűtési 
hőmérsékletből, stb. fakadhat.

3 Energia monitor visszaállítása (az energia monitor 
memóriájának törlése) Használja költözéskor, vagy az egység 
átadása esetén.




