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1. Épületek tervezése
Egy épület Saunier Duval hőtermelővel történő gazdaságos, komfortos és ezzel együtt hatékonyabb fűtése csak akkor érhető el, ha a teljes fűtési rendszer gondosan méretezett, részletesen megtervezett és
ennek megfelelően telepített, illetve üzembe helyezett.
Ez az összes helyiség számára megadott hőszükségleten kívül tartalmazza a fűtési felületek kialakítását,
a szükséges térfogatáramokat, a vezetékek keresztmetszeteinek méretezéséhez kapcsolódó csőhálózat
számítást és rendszerkomponensek nyomásveszteségeinek kiszámítását.
A kiszámított értékek aztán a beüzemelés során arra szolgálnak, hogy elvégezhető legyen a fűtési rendszer hidraulikus beszabályozása.

1.1 Tervezési áttekintő
A következő áttekintő oldalak az általános tervezési folyamatokat foglalják össze. A tervezési folyamat
legfontosabb lépései mellett nagyon sok fontos aspektust sorol fel, amelyeket egy fűtési rendszer tervezésének keretein belül figyelembe kell venni vagy vizsgálni szükséges.
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Tervezési áttekintő – 1. rész
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1.2 Energia-forrás
Egy fűtési rendszer tervezésének során – többek között – adódik a kérdés, hogy milyen energiahordozót
kell vagy lehet használni? Új építés esetén a rendelkezésre állás a döntő kritérium az energiahordozó
megválasztására. Régebbi épületek esetén érdemes lehet lecserélni az energiahordozót (pl.: földgáz
hőszivattyús fűtés elektromos árammal).

1.3 Épülettípusok
Az épülettípusok meghatározásánál meg kell különböztetnünk az épület életkorát és a hozzá kapcsolódó
építési technológiát, a kornak megfelelő technikai előírásokat, a hőtermelő beépítésének kezdete során
érvényes építési, illetve energetikai előírásokat, szabványokat, valamint a különböző épülettípusok alkalmazási módjait, mivel ezek eltérő hőszükségletet eredményeznek.

Épülettípusok
Egy fűtési rendszer tervezésekor először meg kell különböztetnünk azt, hogy a mindenkori objektum esetén egy már meglévő (régi építés) vagy egy teljesen új épületről (új építés) van-e szó. A felhasználás
módja alapján a régi- és új építésű objektumok esetén az alábbi épülettípusokat különböztetjük meg:
• Lakóépületek
• Családi ház
• Többgenerációs családi vagy ikerház
• Társas- és üzletházak
• Közösségi célt szolgáló épületek (pl.: tornacsarnok, templom, irodaépület)
A különböző épülettípusok következménye az eltérő hőszükséglet, amit a fűtési rendszer tervezése során
figyelembe kell venni.
Az épület felhasználási módja a melegvíz-készítésnél is fontos szerepet játszik. Kórházakban vagy nyugdíjas házakban mindig rendelkezésre kell állnia a meleg víznek. Családi házban inkább a komfort a fontosabb. Társasházakban azonban van egy kitétel, amely azt mondja, hogy társasházak esetén a meleg
víznek folyamatosan (naponta 24 órában) rendelkezésre kell állnia.
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2. Puffer tároló
A puffer tároló alapvetően három feladatot lát el a hőszivattyús rendszeren belül:
- A folyamatos hőszállítás biztosítása a kedvező tarifájú áramszolgáltatás szünete esetén.
- Csekély vízmennyiségű rendszerek esetén a hőszivattyú minimális működési idejének növelése.
- A minimális vízmennyiség biztosítása a puffer tároló hidraulikus váltóként történő alkalmazásakor.
Az alábbiakban a puffer tároló legfontosabb kapcsolási formáit mutatjuk be.
Hidraulikus váltóként használt puffer tároló a fűtési rendszer leválasztására
A puffer tároló hidraulikus váltóként történő alkalmazásakor a hőtermelő (jelen esetben a hőszivattyú)
hidraulikusan van leválasztva a hőhasznosítóról (pl. padlófűtés). A nyomás nullpontja a hidraulikus váltóban (szétválasztó tároló) található. Ezzel a kapcsolási móddal valósítható meg, hogy a bekapcsolások
száma a hőszivattyú által keringtetett minimális vízmennyiség esetén is alacsony maradjon. A puffer tároló használatával lehetőség van az egyedi helyiséghőmérséklet szabályozás alkalmazására is.
A visszatérő ággal sorba kapcsolt puffer tároló
A visszatérő ággal sorba kapcsolt tárolót az olyan rendszerek esetén alkalmazzák, ahol a keringtetett
vízmennyiséget a kompresszor minimális működési ideje miatt kell megemelni. Az egyedi helyiséghőmérséklet szabályozást is csak így lehet alkalmazni. Itt a második fűtési keringtető szivattyú – a hidraulikus
váltóként használt puffer tárolóval szemben – elhagyható. A minimálisan keringtetett vízmennyiség egy
megfelelően méretezett túláram szeleppel biztosítható. Puffer tároló esetén több hőtermelő vagy szolárrendszer is integrálható. Ennek köszönhetően lehetőség van akár arra is, hogy egy 6 kW névleges fűtési
teljesítménnyel rendelkező hőszivattyút egy multi funkciós puffer tárolóval kössünk össze akkor, ha közben betárolható a pufferbe a szolár rendszer vagy más hőtermelők hozama.

2.1 Puffer tárolók méretezése
A helyi áramszolgáltató a hőszivattyúk üzemeltetésére általában kedvezményes tarifarendszert kínál.
A kedvezményes tarifájú áramszolgáltatás napi ciklusa a helyi áramszolgáltatótól függően más-más időintervallumokat fed le. A gazdaságos üzemeltetéshez ezen kívül feltétlenül szükséges még, hogy a hőszivattyú indulása óránként maximum három bekapcsolásra korlátozódjon. A fenti szempontok alapján néhány alkalmazási esetben (pl. radiátoros fűtési rendszernél) a hőenergiát puffer tárolóval tanácsos tartalékolni.
Abban az esetben, ha a fűtési rendszer kettő vagy több körből áll, puffert vagy hidraulikus váltót kell „hidraulikus kuplungként” használni. A GeniaAir Split esetén az is fontos, hogy a párologtató leolvasztásához
kellő mennyiségű termikus energiát biztosítsunk. Ezzel kapcsolatban az alábbi táblázat ad javasolt puffer
tárolókat:
Pufferek méretezése
GeniaAir Split

5 kW

7 kW

10 kW

12 kW

Minimális vízmennyiség a leolvasztáshoz

15 l

21 l

35 l

60 l

Javasolt puffer

18 literes, a viszszatérő ággal
sorba kötött puffer
(GeniaSet)

35 l (pl.: a Vaillant
márka VWZ MPS
40 típusú hidraulikus modulja)

35 l (pl.: a Vaillant
márka VWZ MPS
40 típusú hidraulikus modulja)

VNR 100 M
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GeniaAir Split
Levegő-víz hőszivattyúk
3.0-15.0 kW
VNR 100 M 7⁰C-os hűtési előremenő esetén

VNR 100 M 18⁰C-os hűtési előremenő esetén

VNR 200 B 7⁰C-os hűtési előremenő esetén

VNR 200 B 18⁰C-os hűtési előremenő esetén

HA 3-5 OS
HA 5-5 OS
HA 7-5 OS
HA 10-5 OS
HA 12-5 OS

18 l puffer a GeniaSet split számára (külön rendelhető tartozék)
40 literes leválasztó tartály 35⁰Cos fűtési előremenő esetén
40 literes leválasztó tartály 45⁰Cos fűtési előremenő esetén
40 literes leválasztó tartály 55⁰Cos fűtési előremenő esetén
VNR 100 M 35⁰C-os fűtési előremenő esetén
VNR 100 M 45⁰C-os fűtési előremenő esetén
VNR 100 M 55⁰C-os fűtési előremenő esetén
VNR 200 B 35⁰C-os fűtési előremenő esetén
VNR 200 B 45⁰C-os fűtési előremenő esetén
VNR 200 B 55⁰C-os fűtési előremenő esetén

HA 3-5 OS
HA 5-5 OS
HA 7-5 OS
HA 10-5 OS
HA 12-5 OS

40 literes leválasztó tartály 35⁰Cos fűtési előremenő esetén

GeniaAir Split
Levegő-víz hőszivattyúk
3.0-15.0 kW

18 l puffer a GeniaSet split számára (külön rendelhető tartozék),
7⁰C-os hűtési előremenő esetén

2.2 Puffer tárolók – áttekintés
Fűtésre használt pufferek – áttekintés
Leválasztó modul
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2.3 18 literes beépített puffer bemutatása
Rendelési szám: 0020269274

18 literes (beépíthető) puffer
Alkalmazási lehetőségek
Ez a puffer a fűtési visszatérő ággal sorba kötött tartályként alkalmazható (GeniaAir Split HA 3-5 OS …
HA 7-5 OS hőszivattyúkhoz, a GeniaSet Split HA 5-5 STB és HA 7-5 STB kompakt beltéri egységek
használata esetén). Segít a fűtési rendszer űrtartalmának növelésében és így emeli a hőszivattyú működési idejét is. Az igények függvényében ez a puffer fűtési és hűtési vízhez is használható, ugyanis párazáró külső hőszigeteléssel rendelkezik. A puffer űrtartalma arra is elegendő lehet, hogy a kültéri egység párologtatóján keletkezett jégréteget ezzel olvasztassuk le.
Műszaki adatok
A tartály teljes űrtartalma
Maximális üzemi nyomás
Minimális üzemi nyomás
Maximális fűtővíz hőmérséklet
Minimális fűtővíz hőmérséklet
Hidraulikus csatlakozások
Hőszigetelés

Puffer modul
18 l
3,0 bar
0,5 bar
95⁰C
5⁰C
Visszatérővel sorba kötött tároló
Páralecsapódás ellen védett
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2.4 A VNR 100 M és VNR 200 B puffer tárolók bemutatása

VNR 200 B puffer

VNR 100 M puffer
Típusáttekintés
Termék
VNR 100 M
VNR 200 B

Rendelési szám
0010021454
0010021455

Alkalmazási lehetőségek
A VNR 100 M és VNR 200 B puffer tartályokat a hőszivattyú és a fűtési rendszer hidraulikus szétválasztására lehet felhasználni. Ennek segítségével lehet, lezárt padlófűtési körök mellett is egy minimálisan átkeringő fűtővíz mennyiséget biztosítani. Egy bivalens üzemmódú fűtési rendszerben a rásegítő fűtőkészüléket hidraulikusan lehet rákötni a pufferre. Ezen kívül ez a puffer a visszatérő ággal sorba kötött tartályként
is használható, ami a fűtési rendszer vízmennyiségének növelését, valamint ezzel a hőszivattyú működési
idejének meghosszabbítását szolgálja.
Igény szerint ez a puffer fűtési és hűtési víz tárolójaként használható. A párazáró hőszigetelésnek köszönhetően a hűtővíz pufferelése is lehetséges.
Kialakítás
A VNR 100 M és VNR 200 B puffer tartályok több bekötési lehetőséggel vannak a hőtermelő kör előremenő és visszatérő ágának csatlakoztatására kialakítva. Szekunder oldalon csatlakozó csonkok állnak rendelkezésre a fűtési körök előremenő és visszatérő ágainak bekötésére. A tárolón belüli optimális rétegződésről beáramlást segítő lemezek gondoskodnak, a hőátadás a modulban történik, így előzhető meg a
különböző térfogatáramok, illetve a hőmérsékleti zónák összekeveredése. A puffer tárolóba egy hőmérséklet érzékelőt lehet beépíteni. A tároló űrtartalma 101 és 202 literes.
Műszaki adatok
A tároló és a csatlakozások anyaga
Fűtővíz nyomástartomány
Maximális üzemi hőmérséklet

VNR … pufferek
acél
0,1 … 0,3 MPa
95⁰C
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A befoglaló méretek és a csatlakozások elhelyezkedése

A VNR 100 M puffer befoglaló méretei

VNR 200 B puffer

Minimális oldaltávolságok
A termék telepítéséhez és bekötéséhez, valamint a karbantartási munkák megkönnyítésére és a jó hozzáférhetőség biztosítása végett az alábbi minimális oldaltávolságok betartása szükséges:

Minimális oldaltávolságok
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A termék felépítése

Hidraulikus felépítés
1 A felső hőmérséklet-érzékelő merülő hüvelye
2 Az alsó hőmérséklet-érzékelő merülő hüvelye (csak a 200 literes modell esetén)
3 Ürítő csonk, G 3/4 (csak a 200 literes modell esetén)
A Hidraulikus csatlakozó G 1 ½
B Hidraulikus csatlakozó G 1 ½
C Hidraulikus csatlakozó G 1 ½
D Hidraulikus csatlakozó G 1 ½
Hidraulikus bekötési lehetőségek

Telepítési helyzet – 1.
1
2
3
4

Hőszivattyú
Fűtő készülék
Fűtési kör
Vakdugó
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1 Hőszivattyú
2 Fűtési kör
3 Vakdugó
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Telepítési helyzet – 3.
1 Hőszivattyú
2 Fűtési kör
3 Vakdugó

Telepítési helyzet – 4.
1
2
3
4

Hőszivattyú
Fűtő készülék
Fűtési kör
Vakdugó

Légtelenítés
A puffer légtelenítésére a tartályt automatikus légtelenítő szeleppel kell ellátni. Amennyiben ez nem történt
meg, akkor a felső légtelenítő csavart (1) kell kinyitni a fűtési rendszer feltöltése során:

A VNR 100 M légtelenítése

A VNR 200 B légtelenítése
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3. A hőforrás tervezése
3.1 Hőforrások levegő-víz hőszivattyúkhoz
Levegő kollektorok tervezése
A külső levegő igényli a legkisebb befektetést a hőforrás felhasználására. A levegő/víz hőszivattyú hőforrásként a Nap által felmelegített környezeti levegőt használja, ami mindenütt és korlátlan mennyiségben
rendelkezésre áll. A környezeti levegő az évszakok változása miatt jelentős hőmérséklet ingadozásoknak
van kitéve.
Így ennek a hőforrásnak a hőmérséklete télen, tehát a legnagyobb hőszükségletek idején – elég alacsony,
ami a levegő/víz hőszivattyút kevésbé hatékonnyá teszi, mint talajhoz kapcsolódó rendszerek.
Általános tervezési alapok
A levegő/víz hőszivattyú egészen -20⁰C külső léghőmérsékletig képes még fűtési hőt termelni. Az optimális tervezés ellenére az épület fűtéséhez szükséges hőszükséglet extrém alacsony léghőmérsékletek mellett már nem fedhető teljes mértékben le. Ezért ilyenkor egy, a hőszivattyúba beépített elektromos fűtőpatron kapcsol be a bivalens pont elérésekor.
Az új hőszivattyú kompresszorral a hőszivattyú az alacsonyabb hőforrás hőmérsékletekre van optimálisan
kialakítva, ezáltal biztosított a magas éves munkaszám (JAZ).
Engedélyek
A levegő/víz hőszivattyúk nem engedély köteles termékek, de regisztrációjukra szükség van. Ezen kívül
irányelveket, különösen a hangképződés területén azonban figyelembe kell venni. Éppen ezért a tervezés
során fontos szempont a ventilátor zajképzése. A tervezés közben figyelemmel kell lenni a megfelelő felállítási helyre és a telekhatárokhoz képesti távolságokra. Ezen kívül a hőszivattyú kiválasztásánál nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy a hőforrásnak (külső levegő) nagy hőmérséklet-ingadozásai vannak.
A levegő/víz hőszivattyúk legnagyobb előnye egyrészt az alacsony beruházási költségekben, másrészt
abban rejlik, hogy a levegő egyedülálló hasznosításának lehetőségét a gyakorlott fűtésszerelők is el tudják
sajátítani. A levegő/víz hőszivattyúkkal továbbá a régi fűtési rendszerek probléma-mentes felújítása lehetséges. Figyelembe kell azonban venni a hőszivattyús rendszerek maximális rendszerhőmérsékletét (kb.
55⁰C a GeniaAir Split esetén). A zajképződés egy technikai minimumra csökkent, ez a hatás a ventilátor
igényfüggő fordulatszám illesztése által erősödik a hőszivattyú mindenkor szükséges teljesítményének
függvényben.
A GeniaAir Split hőszivattyúval kapcsolatos tudnivalók
A GeniaAir Split egy kompakt és helytakarékos, osztott hűtőkörű levegő/víz hőszivattyú, amelyben a teljes berendezés részben a kültéri, részben pedig a beltéri egységben található. A hőszivattyút a szabadban
kell felállítani.
A MiPro időjárás-követő rendszerszabályozó energiaoptimalizált fűtésszabályozása pedig azt a célt szolgálja, hogy a fűtési rendszer a lehető legtöbb környezeti energiát használja fel.
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GeniaAir Split a HA ..-5 WSB hidraulikus állomással

Falra szerelt GeniaAir Split hőszivattyú HA ..-5 WSB hidraulikus állomással

GeniaAir Split hőszivattyú HA ..-5 WSB hidraulikus állomással
a
b
c
d

Távolság a telekhatár és a kültéri egység között. Legalább 0,5 méter vagy az érvényben lévő nemzeti előírások szerint
Javasolt oldaltáv a faltól, hogy garantálni lehessen a jó hozzáférést az elektromos bekötés során: 0,25 m
A kültéri és beltéri egység közötti maximális vezeték-hosszúság: <25 m
Távolság a hideg, szenny- és esővíz elvezető vezetékektől: kb. 1,5 m

Tudnivaló:
Egészen 15 m egyenértékű csőhosszúságig nincs szükség a kültéri egységbe gyárilag betöltött hűtőközeg mennyiség kiegészítésére.
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GeniaAir Split a GeniaSet egységgel

GeniaAir Split hőszivattyú a kompakt GeniaSet beltéri egységgel
Tudnivaló:
A kül- és beltéri egység közötti vezetékpár hossza legalább 3 méter legyen,
de nem lehet hosszabb 25 méternél. A kül- és beltéri egység közötti magasság-különbség maximuma: 10 m. Vegye figyelembe a helyi előírásokat.
A 3 méteres telekhatár távolság a vonatkozó nemzeti szabványi követelményektől függ.
15 méter ekvivalens csőhosszúságig nincs szükség a kültéri egység gyárilag betöltött hűtőközeg mennyiségének kiegészítésére.
A felállítási hely kiválasztása
•
•
•

Vegye figyelembe az érvényben lévő összes szabványi és építészeti műszaki előírást
A hőszivattyút az épületen kívül telepítse
Ne telepítse a hőszivattyút:
- egy hőforrás közelében,
- gyúlékony anyagok mellett,
- határoló épület szellőztető nyílásainak közelében,
- lombhullató fák alatt,
- poros és korrozív levegőjű környezetben (pl.: aszfaltozatlan utcák környezetében),
- szellőztető vezetékek környezetében.

•

Az alábbi telepítési helyszínek nem alkalmasak a felállításra:
- Közvetlenül a szomszédos épület
- Ablakok alatt
- Két épület között elhelyezkedő garázs tetején
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Javasolt felállítási helyek
•

Ezen kívül vegye figyelembe az alábbi pontokat:
- uralkodó szélirány,
- a ventilátor és a kompresszor zajterhelése,
- a környezetre gyakorolt optikai hatást.

•
•

Kerülje a felállítást ott, ahol az erős szél befolyással lehet a hőszivattyú levegő kilépésére.
Ne irányítsa a ventilátort a közelben elhelyezkedő ablakok felé. Amennyiben szükséges, telepítsen
zajvédelmi eszközt.
A hőszivattyút acélból készült állványzatra, betonblokkokra vagy fali tartó segítségével (külön rendelhető opcionális tartozék) szerelje fel.
Biztosítsa, hogy a hőszivattyú alatt ne gyűlhessen össze a víz, valamint a hőszivattyú alapzata
képes legyen a vizet jól elnyelni a jégképződés elkerülésének érdekében

•
•

Javasolt felállítási helyek
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A hőszivattyú üzemmódjai
A hőszivattyú üzemmódjai alapvetően az alábbi csoportokra oszthatók:
Monovalens üzemmód
A hőszivattyú az egyetlen hőtermelő a fűtési rendszer és a melegvíz-készítés számára.
A rendszer tervezése során a hőforrást egész éves üzemre kell kialakítani.

Monovalens üzemmód
Monoenergikus üzemmód
A hőellátást két, ugyanazzal az energiahordozóval működő hőtermelő biztosítja. A csúcsterhelések lefedésére a hőszivattyú elektromos kiegészítő fűtéssel van összekötve. Az elektromos kiegészítő fűtés a
hőhasznosító-rendszer fűtési előremenőjébe van beépítve, működését pedig a hőszivattyú vezérlése
szabályozza. Jól méretezett rendszer esetén a teljes hőigény maximum 15%-át fedheti le az elektromos
kiegészítő fűtés.
Bivalens, alternatív üzemmód
A teljes hőigény lefedéséhez a hőszivattyú mellett egy másfajta energiahordozóval működő második
hőtermelő is be van építve. Ilyenkor a hőszivattyú csak az úgynevezett bivalens pontig dolgozik, hogy alacsonyabb külső léghőmérsékletek mellett a hőellátás a második hőtermelővel (pl. gázkazán) legyen biztosítható.

Bivalens, alternatív üzemmód
Ennek az üzemmódnak a leggyakoribb felhasználási területe a magas előremenő hőmérsékletekkel működő
hőhasznosító rendszerek, ahol a hőszivattyú az éves fűtési üzem közel 60-70%-át képes lefedni (KözépEurópa jelenlegi hőmérsékleti viszonyai mellett).
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Bivalens, párhuzamos üzemmód
A teljes hőigény lefedéséhez a hőszivattyú mellett egy másfajta energiahordozóval működő második
hőtermelő is be van építve. A hőigény lefedésébe ilyenkor – meghatározott külső léghőmérséklet alatt – a
második hőtermelő is bekapcsolódik. Az üzemmód feltétele, hogy a hőszivattyú a legalacsonyabb külső
hőmérséklet mellett is üzemben tudjon maradni.

Bivalens, párhuzamos üzemmód
Bivalens, részben párhuzamos üzemmód
A szükséges hőmennyiséget egy meghatározott külső hőmérsékletig a hőszivattyú biztosítja önmagában.
Abban az esetben, ha a hőmérséklet ez alá csökken, a második hőtermelő is bekapcsolódik. A hőszivatytyú akkor kapcsol le, ha már nem elegendő az előremenő fűtővíz hőmérséklete. Ilyenkor a második
hőtermelő veszi át a teljes hőellátást.

Bivalens, részben párhuzamos üzemmód
Bivalens pont a levegős hőszivattyúknál
A bivalens pont (méretezési pont) a levegő-víz hőszivattyú teljesítmény-határát jeleníti meg a külső hőmérséklet függvényében. A bivalens pont alatt rásegítő fűtőt kell beléptetni, hogy lefedhessük a szükséges
hőigényt és/vagy elérhessük a szükséges előremenő hőmérsékletet. Alapvetően két bivalens pontot különböztetünk meg (lásd következő oldal):
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Fűtőfelület bivalens pont
A fűtőfelület bivalens pont a fűtőfelület szükséges rendszerhőmérsékletével változik és a maximális előremenő hőmérséklet, valamint a szükséges fűtési jelleggörbe metszéspontja, a külső hőmérséklet függvényében.
Épület bivalens pont
Az épület bivalens pontja az épület jelleggörbéje (az objektum hőigénye) és a levegős hőszivattyú fűtési
teljesítménye közötti metszéspont, a külső hőmérséklet függvényében.
Mindkét bivalens pont azt adja meg, milyen külső hőmérséklettől szükséges a rásegítő fűtés, mert a
hőszükségletet a hőszivattyú már nem tudja 100%-ban (monovalens üzemben) fedezni. A bivalens pontot
minden objektumnál újra meg kell határozni.
A bivalens pont meghatározása
Számpélda
Q = 10,0 kW -10⁰C hőmérsékletnél
Ez eredményezi a bivalens pontot kb. -8⁰C-os külső léghőmérsékletnél

A GeniaAir Split hőszivattyú bivalens pontjának kiszámítása
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4. A hőtermelő felállítási helyének megtervezése
A telepítési hely adottságainak függvényében eltérő követelmények adódhatnak a hőszivattyú megfelelő
elhelyezésének tervezése során. Ebből adódóan a kiválasztást az alábbi két alosztályba soroljuk:
- A hőszivattyú beltéri egységének telepítése
- A hőszivattyú kültéri egységének telepítése

4.1 A felállítási hely tervezése – a hőszivattyú telepítése az épületen belül
A felállítási helyiséggel kapcsolatos általános követelmények
A felállítási helyiség száraz és fagytól védett legyen (legalább 7ºC fokos környezeti hőmérséklet), amelynek hőmérséklete nem lépheti át a maximális, 25ºC fok értéket.
A hőszivattyút stabil talapzatra kell felállítani, amely elbírja a hőszivattyú, illetve a használati meleg víztároló tömegét. A bekötő csővezetékek (hőforrás, meleg víz, valamint fűtési csövek is) elhelyezését a célnak
megfelelően kell elvégezni.
Minden esetben vegye figyelembe a felállítási helyiség legkisebb térfogatát (lásd műszaki adatok). A DIN
EN 378 T1 szerint a hőszivattyúk számára szükséges legkisebb felállítási helyiség méretei az alábbiak
szerint számítható ki:
Vmin = G/c
G = a hűtőközeg töltési mennyisége (kg)
c = praktikus határérték (kg/m3, ami R 407C esetén, c = 0,31 kg/m3, valamint R 410a esetén, c = 0,44 kg/m3)
Tudnivaló:
A szükséges, készülék-specifikus minimális oldaltávolságokat feltétlenül be kell
tartani (ezzel kapcsolatban vegye figyelembe a tervezési információkat / telepítési útmutatókat).
A felállítási helyiségben nem szükséges a helyszínen külön rezgéscsillapításról gondoskodni, mert a hűtőkör a hőszivattyún belül rezgéscsillapított. Annak érdekében, hogy minimalizálhassuk az alkotóelemekre
jutó rezgéseket, a hőszivattyú felállítási helyiségében megspórolhatjuk a rugalmas terítőréteget, ennek
következtében a hőszivattyú közvetlenül az aljzatra telepíthető.

GeniaAir Split hidraulikus állomással

A telepítési helyiség minimálisan szükséges méretei
Hőszivattyú típus

Hűtőközeg

HA 3-5 OS +
HA 5-5 WSB
HA 3-5 OS +
HA 5-5 WSB
HA 5-5 OS +
HA 5-5 WSB
HA 5-5 OS +
HA 5-5 WSB
HA 7-5 OS +
HA 7-5 WSB
HA 7-5 OS +
HA 7-5 WSB
HA 10-5 OS +
HA 12-5 WSB
HA 10-5 OS +
HA 12-5 WSB
HA 12-5 OS +
HA 12-5 WSB
HA 12-5 OS +
HA 12-5 WSB

R 410a
R 410a
R 410a
R 410a
R 410a
R 410a
R 410a
R 410a
R 410a
R 410a

Töltet mennyisége (távolság a
kültéri és beltéri egység között)

A telepítési helyiség minimálisan szükséges mérete (m3)

1,5 kg
(max. 15 m)
1,8 kg
(max. 25 m)
1,5 kg
(max. 15 m)
1,8 kg
(max. 25 m)
2,39 kg
(max. 15 m)
3,09 kg
(max. 25 m)
3,60 kg
(max. 15 m)
4,30 kg
(max. 25 m)
3,60 kg
(max. 15 m)
4,30 kg
(max. 25 m)

3,4 m3
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4,1 m3
3,4 m3
4,1 m3
5,4 m3
7,0 m3
8,2 m3
9,8 m3
8,2 m3
9,8 m3
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GeniaAir Split + GeniaSet Split

Hőszivattyú típus

Hűtőközeg

HA 3-5 OS +
HA 5-5 STB
HA 3-5 OS +
HA 5-5 STB
HA 5-5 OS +
HA 5-5 STB
HA 5-5 OS +
HA 5-5 STB
HA 7-5 OS +
HA 7-5 STB
HA 7-5 OS +
HA 7-5 STB
HA 10-5 OS +
HA 12-5 STB
HA 10-5 OS +
HA 12-5 STB
HA 12-5 OS +
HA 12-5 STB
HA 12-5 OS +
HA 12-5 STB

R 410a
R 410a
R 410a
R 410a
R 410a
R 410a
R 410a
R 410a
R 410a
R 410a

Töltet mennyisége (távolság a
kültéri és beltéri egység között)

A telepítési helyiség minimálisan szükséges mérete (m3)

1,5 kg
(max. 15 m)
1,8 kg
(max. 25 m)
1,5 kg
(max. 15 m)
1,8 kg
(max. 25 m)
2,39 kg
(max. 15 m)
3,09 kg
(max. 25 m)
3,60 kg
(max. 15 m)
4,30 kg
(max. 25 m)
3,60 kg
(max. 15 m)
4,30 kg
(max. 25 m)

3,4 m3
4,1 m3
3,4 m3
4,1 m3
5,4 m3
7,0 m3
8,2 m3
9,8 m3
8,2 m3
9,8 m3

Szállítás a felállítási helyiséghez
Tudnivaló:
Károsodás veszélye a szakszerűtlen szállítás miatt! A szállítás módjától
függetlenül a hőszivattyút sosem szabad 45⁰-nál jobban megdönteni. Ellenkező esetben a későbbi működés folyamán zavarok keletkezhetnek a hűtőközeg körben. A legrosszabb esetben ez a teljes rendszer meghibásodásához vezethet.
Az összes rendszerkomponens szállításának és behordásának tervezése során figyelembe kell venni az
ajtók és az azokhoz vezető megközelítő utak maximális szélességét a házon belül, a kerten, földszinten,
pinceszinten, lépcsőházakon keresztül egészen a felállítási helyiségig. Ugyanígy a tárolóknál, főleg az
átmérő tekintetében a billentési magasságot, valamint a magasságot is figyelembe kell venni.
A termékek behordása az „osztott szerelési koncepció” funkciónak köszönhetően egyszerűen kivitelezhető: a készülék néhány összekötés meglazításával gyorsan részegységekre osztható, majd később újból
összeépíthető.

4.2 A felállítási hely megtervezése a GeniaAir Split hőszivattyú esetén
A GeniaAir Split levegő/víz fűtési hőszivattyú kültéri felállításából adódik néhány követelmény, amelyeket
a felállítási helyiség tervezése során figyelembe kell venni
Tudnivaló:
Mindenképpen be kell tartani a minimális oldaltávolságokat (ezzel kapcsolatban vegye figyelembe a szerelési útmutatót és a hőforrás tervezése fejezetet).
A hőszivattyú / kültéri egység kellő teherbírású, fagytól védett és vízszintes alapzatot igényel a helyi követelményeknek és építészeti szabályoknak megfelelően. Javasoljuk, hogy a kondenzátum elvezetésére
ürítő csövet telepítsen. A bekötő vezetékek (hőforrás kör előremenő/visszatérő, elektromos vezetékek,
valamint a kondenzvíz elvezetés) számára megfelelő bemélyedésekkel kell a talapzatot ellátni. A készülék
kifújó oldala nem helyezhető el az épület irányába.
Ne telepítse a hőszivattyút / kültéri egységet:
• egy hőforrás közelében,
• gyúlékony anyagok mellett,
• határoló épület szellőztető nyílásainak közelében,
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•
•
•

lombhullató fák alatt,
poros és korrozív levegőjű környezetben (pl.: aszfaltozatlan utcák környezetében),
szellőztető vezetékek környezetében.

Ezen kívül vegye figyelembe az alábbi pontokat:
• uralkodó szélirány,
• a ventilátor és a kompresszor zajterhelése,
• a környezetre gyakorolt optikai hatást.
Kerülje a felállítást ott, ahol az erős szél befolyással lehet a hőszivattyú levegő kilépésére. Ne irányítsa a
ventilátort a közelben elhelyezkedő ablakok felé. Amennyiben szükséges, telepítsen zajvédelmi eszközt.
Tudnivaló:
A hőszivattyút acélból készült állványzatra, betonblokkokra vagy fali tartó
segítségével (külön rendelhető opcionális tartozék) szerelje fel.
Biztosítsa, hogy a hőszivattyú alatt ne gyűlhessen össze a víz, valamint a
hőszivattyú alapzata képes legyen a vizet jól elnyelni a jégképződés elkerülésének érdekében.
Tudnivaló:
Minden egyes kültéri egység esetén a keletkező kondenzvíz mennyiség kb.
20 liter/óra, amennyiben nyáron nagyon magas a levegő páratartalma.

A minimálisan előírt oldaltávolságok betartása (általános tudnivalók)
• A kielégítő légellátáshoz, valamint a karbantartási munkák megkönnyítésére és a jó hozzáférhetőség biztosítása végett a gyártó által előírt minimális oldaltávolságok betartása szükséges.
• Gondoskodjon róla, hogy elegendő hely álljon rendelkezésre a hidraulikus csővezetékek telepítéséhez.

A telepítéshez szükséges oldaltávolságok
Távolság
A
B
C
D
E

Fűtési és hűtési üzem
> 250 mm
> 1000 mm
> 300 mm*
> 600 mm
> 300 mm

„Ideális” távolság mindkét üzemmódra
> 500 mm
> 1000 mm
> 300 mm*
> 3000 mm
> 500 mm

* Figyelem! A minimális oldaltávolság be nem tartása esetén csökkenhet a termék hatásfoka.
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•
•
•

Tartsa be az előző oldalon megadott minimális távolságokat, a kielégítő levegőáram biztosítására
és a karbantartási műveletek megkönnyítésére.
Biztosítsa, hogy a hidraulikus vezetékek telepítésére elegendő hely legyen.
Ha a terméket jelentős hóesésű területen telepíti, biztosítsa, hogy a hó ne fedhesse be a terméket,
valamint betarthatók legyenek a fent megadott minimális távolságok. Ha mindezek nem biztosíthatók, akkor építsen kiegészítő hőtermelőt a fűtőkörbe.

Telepítéshez szükséges minimális oldaltávolság (GeniaAir Split)
Legkisebb oldaltávolság lapos tetős telepítés és talajszintre helyezés esetén

Javasolt oldaltávolságok
Távolság
A
B
C
D
E

Fűtési és hűtési üzem
100 mm
1000 mm
250 mm1)
500 mm
600 mm

„Ideális” távolság mindkét üzemmódra
500 mm
1000 mm
300 mm
3000 mm
600 mm

1) Az egyszerűbb elektromos telepítéshez legalább > 250 mm-es oldaltávolságot javaslunk.
Legkisebb oldaltávolság falra szerelés esetén

Javasolt oldaltávolságok
© Vaillant Saunier Duval Kft.
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Távolság
A
B
C
D
E
F

Egyedül fűtési üzem
100 mm
1000 mm
120 mm1)
500 mm
600 mm
300 mm

Fűtési és hűtési üzem
100 mm
1000 mm
250 mm
500 mm
600 mm
300 mm

„Ideális” távolság mindkét üzemmódra
500 mm
1000 mm
300 mm
3000 mm
500 mm
300 mm

1) Az egyszerűbb elektromos telepítéshez legalább > 250 mm-es oldaltávolságot javaslunk.
A különböző telepítési helyzetek előfeltételei
A termék az alábbi típusú telepítésekre alkalmas:
• Talajszinten történő elhelyezés
• Falra szerelés
• Lapos tetős telepítés
A különböző telepítési helyzetek kiválasztása során az alábbi feltételeket kell figyelembe venni:
• A gyártó által biztosított (külön rendelhető) fali tartóval nem engedélyezett a homlokzatra történő
felszerelés a HA 10-5 és HA 12-5 készülékek esetén.
• Kerülje a lapos tetőn történő telepítést a kimondottan esős vagy jelentős havazásnak kitett régiókban.
A telepítési hellyel kapcsolatos követelmények
Sérülésveszély jégképződés miatt!
A levegőkimenetnél a levegő hőmérséklete alacsonyabb, mint a külső hőmérséklet.
Így jég képződhet a közelében. Ezért a helyét és az irányát úgy válassza ki, hogy a
levegőkimenet legalább 3 méter távolságra legyen minden járófelülettől, burkolt felülettől és ereszcsatornától.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vegye figyelembe a megengedett magasságkülönbséget a kültéri és a beltéri egység között (lásd
műszaki adatok).
Tartson megfelelő távolságot a gyúlékony anyagoktól vagy éghető gázoktól.
Tartson kellő távolságot a hőforrásoktól.
Kerülje a már terhelt, elhasznált levegő használatát (amely pl.: valamilyen ipari berendezésből
vagy pékségből származik).
Tartson megfelelő távolságot szellőzőnyílásoktól vagy levegőkivezető aknáktól.
Tartson kellő távolságot lombhullató fáktól vagy bokroktól.
Ne tegye ki a kültéri egységet poros levegő hatásainak.
Ne tegye ki a külső egységet korrozív levegő hatásainak. Tartson megfelelő távolságot istállóktól.
Vegye figyelembe a zajkibocsájtást. Tartson megfelelő távolságot a szomszédos ingatlan zajra
érzékeny területeitől.
Olyan helyet válasszon, ami a lehető legtávolabb van a szomszédos épület ablakaitól. Olyan helyet válasszon, ami a lehető legtávolabb van a saját hálószobától.
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Földre szerelés

Példa a kültéri egység elhelyezésére a földön
•

•
•
•
•
•
•
•

Kerülje az olyan felállítási helyeket, amelyek helyiségek sarkaiban, falbemélyedésekben, falak
között vagy bekerített területeken találhatók. El kell kerülni a levegő visszaszívását a levegőkimenetből.
Bizonyosodjon meg arról, hogy a talajon nem tud-e összegyűlni a víz. Győződjön meg róla, hogy
a talaj vízfelvevő képessége megfelelő-e.
Tervezzen be egy sóder- vagy kavicságyat a kondenzvíz elvezetéséhez.
Vegye figyelembe a hó-helyzetet. Olyan helyet válasszon, ahol télen nem tud nagyobb mennyiségű hó összegyűlni.
Legyen tekintettel a szélviszonyokra. Olyan helyet válasszon, ahol nem hathat erős szél a levegőbemenetre.
A készüléket lehetőleg az uralkodó szélirányra keresztben helyezze el.
Vegye figyelembe a zajkibocsájtást. Kerülje a helyiségek sarkait, falbemélyedéseket vagy falak
közötti helyeket. Válasszon olyan helyet, ahol jó a zajelnyelés (pl. gyep, bokor vagy palánk védi).
Tervezze meg a hidraulikus és elektromos vezetékek földalatti vezetését. Tervezzen meg egy védőcsövet, amely a külső egységtől átvezet az épület falán.

Falra szerelés

Példa a kültéri egység elhelyezésére a falon
•
•

Győződjön meg róla, hogy a fel megfelel a statikai követelményeknek. Vegye figyelembe a fali tartó (opcionális tartozék) és a kültéri egység tömegét (lásd műszaki adatok).
Kerülje azokat a felszerelési helyeket, amelyek közelében ablak helyezkedik el.
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•
•

Ügyeljen a zajterhelésekre. Tartson kellő távolságot a hangot visszaverni képes határoló elemektől (pl.: garázs, szomszédos ház).
Tervezze meg a hidraulikus és elektromos vezetékek elhelyezését. Határozza meg a fali áttörés
helyét.

Telepítés lapos tetőn

Példa a kültéri egység elhelyezésére lapos tetőn
•
•
•
•
•
•
•

A terméket csak megfelelően erős és folyamatos betonöntéssel készült tetőkre szerelje fel.
Ne szerelje a terméket faszerkezetes vagy könnyűszerkezetes tetejű épületekre.
Olyan helyet válasszon, amely könnyen hozzáférhető, hogy a karbantartási és szervizmunkákat el
lehessen végezni.
Olyan helyet válasszon, amely könnyen hozzáférhető, hogy a terméket rendszeresen meg lehessen tisztítani a levelektől és a hótól.
Olyan helyet válasszon, amely egy csatorna közelében van.
Vegye figyelembe a zajkibocsájtást. Tartson megfelelő távolságot a szomszédos épületektől.
Tervezze meg a hidraulikus és elektromos vezetékek vezetését. Tervezzen be egy mennyezeti
átvezetőt.
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Talajszinten történő elhelyezés
A beton alapzat elkészítése

Beton alapzat készítés (régió talaj menti faggyal)
•
•
•
•
•
•

Ásson egy gödröt a talajba. Az ajánlott méretek a fenti ábrán láthatók.
Helyezzen be egy lefolyócsövet (1) (a kondenzátum elvezetése).
Helyezzen be egy réteg durva sódert (3) (vízáteresztő, fagymentes alapozás). A mélységet (A) a
helyi adottságoknak megfelelően határozza meg.
– Minimális mélység: 900 mm
A magasságot (B) a helyi adottságoknak megfelelően határozza meg.
Készítsen két beton sávalapot (4). Az ajánlott méretek az ábrán láthatók.
A kőalapok közötti és melletti teret töltse ki egy sóderággyal (2) (a kondenzátum elvezetése).

A termék telepítése a kisméretű gumibakokkal

A készülék telepítése kisméretű gumibakokkal
© Vaillant Saunier Duval Kft.
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•
•
•
•

Használja a tartozékok közül a kis gumilábakat. Használja a mellékelt szerelési útmutatót.
Csavarozza a gumilábakat a beton alapzathoz.
Bizonyosodjon meg arról, hogy a termék pontosan vízszintesen van beállítva.
Csavarozza a gumilábakat a termékhez.

A termék telepítése a nagyméretű gumilábakkal

A készülék telepítése a nagyméretű gumilábakkal
•
•
•
•

Használja a külön rendelhető tartozékok közül a nagy gumilábakat. Használja a mellékelt szerelési útmutatót.
Csavarozza a gumilábakat a beton alapzathoz.
Bizonyosodjon meg arról, hogy a termék pontosan vízszintesen van beállítva.
Csavarozza a gumilábakat a termékhez.

A termék felállítása kiemeléssel (erős havazásnak kitett régiókban)

Telepítés kiemelő alapkerettel
•
•
•
•

Használja a külön rendelhető tartozékok közül a kiemelő alapkeretet. Használja a mellékelt szerelési útmutatót.
Csavarozza a gumilábakat a beton alapzathoz.
Bizonyosodjon meg arról, hogy a termék pontosan vízszintesen van beállítva.
Csavarozza a gumilábakat a termékhez.
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A kondenzátum elvezetés előkészítése

Telepítési előkészületek
Veszély!
Lefagyott kondenzátum miatti sérülésveszély! A járó utakra fagyott kondenzátum
esésekhez vezethet. Biztosítsa, hogy a lefolyó kondenzátum ne juthasson a járó utakra és ott ne képződhessen jég.
A kondenzátumot központilag a készülék alá kell elvezetni.
A kondenzátum elvezetést lefolyó vezetékkel vagy kavicstálcával készítse elő

Kondenzátum elvezetés a kavicságyban
Csatlakozás a kondenzátum elvezető vezetékre
Sérülésveszély a fagyott kondenzátum miatt! A járófelületekre fagyott kondenzátum
elesést okozhat. Ellenőrizze, hogy a kifolyó kondenzátum nem kerülhet-e járófelületekre, és ott nem okozhat-e jegesedést.
•
•
•
•

Kösse össze a kondenzátum-lefolyótölcsért a termék fenéklemezével, majd rögzítse azt 1/4 fordulattal.
Vezesse át a fűtőszálat a kondenzátum-lefolyótölcséren.
Bizonyosodjon meg arról, hogy a kondenzátum-lefolyótölcsér a lefolyócső közepénél helyezkedike el.
Alakítson ki a termék alatt egy sóderágyat a keletkező kondenzátum elvezetéséhez.

© Vaillant Saunier Duval Kft.
31 / 95. oldal
Másolni, sokszorosítani a tulajdonos engedélye nélkül tilos!

GeniaAir és GeniaSet split tervezési segédlet
1. kiadás

Csatlakozás a kondenzátum elvezető vezetékre
1
2
3
4
5
6

Kondenzátum elvezető cső
Adapter
Kábelkötöző
Könyök
Tömítés
Fűtőszál

Homlokzati telepítés
A termék felszerelése

Homlokzati telepítés
•
•
•

Ellenőrizze a fal felépítését és teherbírását. Vegye figyelembe a termék tömegét.
A külön rendelhető (opcionális) tartozékok közül a fali szereléshez leginkább megfelelő készüléktartót használja.
Bizonyosodjon meg arról, hogy a termék pontosan vízszintesen van beállítva.
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Homlokzatra történő felszerelés szigetelt és nem szigetelt falak esetén
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Telepítés lapos tető esetén
Biztonságos munkavégzés biztosítása
Lapos tetőre való szerelés esetén a lapos tető biztonsági szempontból kritikus munkaterületet jelent. A termék felszerelése során feltétlenül tartsa be a biztonsági szabályokat:
•
•
•
•

Gondoskodjon a lapos tető biztonságos eléréséről.
Tartson egy 2 méteres biztonsági távolságot a lezuhanás veszélyes hely szélétől, valamint ezen
felül a terméken végzett munkához szükséges távolságot. A biztonsági zónába tilos belépni.
Amennyiben ez nem lehetséges, akkor a lezuhanás veszélyes hely szélénél szereljen fel lezuhanás elleni műszaki biztosítást, például terhelhető korlátot. Alternatív megoldásként készítsen műszaki védőberendezést, például állványzatot vagy hálót.
Tartson megfelelő távolságot a tetőablakokhoz és a lapos tető ablakaihoz. Munkavégzés közben
biztosítsa belépés és beesés ellen a tetőablakot és a lapos tető ablakait, például kordonnal.

Telepítés lapos tetőn
a
b
c
d
e
f
g

Hőszivattyú
Tetőablak (nincs biztosítva beesés ellen
Rögzített létra
Telepítési zóna
Szellőzés kivezető
Leesés széle
Biztonsági terület

Mindig biztosítani kell a hőszivattyú alkotóelemeinek hozzáférhetőségét a karbantartási munkák elvégezhetőségéért. A hőszivattyút kizárólag betonelemekre rögzítse, hogy elkerülhető legyen a tető szigetelésének sérülése. Ezek száma és súlya a hőszivattyú típusának függvénye. Vegye figyelembe az alábbiakat:
• Ne szerelje fel a kültéri egységet a leesés szélénél (f)
• Tetőn kivezetett szellőztető nem helyezkedhet el a hőszivattyú szívóoldalán
• A kifújás irányában nem helyezkedhet el tetőablak
• Gondoskodni kell a keletkező kondenzátum elvezetéséről
• A kifújás nem történhet a széliránnyal szemben
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A hűtőköri csővezetékek fektetése
Kültéri egység

Hűtőköri csővezeték fektetés a talajban
•
•

Földbe fektetett, megfelelő átmérőjű védőcsövön keresztül vezesse el a hűtőközeg-vezetékeket a
kültéri egységtől a beltéri egység felé, ahogy az a fenti ábrán látható.
A csöveket csak egyszer hajlítsa meg a végleges alakzat eléréséhez. Használjon spirálrugót, vagy
hajlító szerszámot, hogy elkerülhesse a vezetékek megtörését.

Hűtőköri csővezeték átvezetése fali telepítésnél
•
•
•
•
•
•

Vezesse át az épület homlokzatán keresztül a hűtőközeg-vezetékeket kültéri egységtől a beltéri
egység felé, ahogy az a fenti ábrán látható.
A csöveket csak egyszer hajlítsa meg a végleges alakzat eléréséhez. Használjon spirálrugót, vagy
hajlító szerszámot, hogy elkerülhesse a vezetékek megtörését.
Biztosítsa a vibrációk kiegyenlítését. Ehhez a csöveket úgy hajlítsa meg, hogy egy omega-ív keletkezzen, ahogy az ábrán látható.
Gondoskodjon róla, hogy a hűtőközeg-vezetékek közvetlenül ne érhessenek a falhoz.
A rögzítéshez használjon szigetelt fali bilincset.
A hűtőközeg-vezetékeket a fali átvezetésen kifelé enyhe eséssel vezesse át.
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4.3 Zajkibocsátás
A talajhő/víz és a víz/víz hőszivattyúkkal ellentétben a levegő/víz hőszivattyúk tervezése során a zajkibocsátást is figyelembe kell venni.
A zajszennyezés kiértékelésére a hangerő- és hangnyomásszint szolgál. A zajkibocsátásra az alábbi paramétereknek van befolyásuk, amelyeket a tervezés során figyelembe kell venni:
• Hőszivattyú
• A hangátadás viselkedése
- Légáramlási/környezeti zaj
- Testhang
• A telepítés feltételei
- Felállítás a szabadban
• Környezet
- Hangterjedés a saját lakóépületben
- Zajkibocsátás a szomszédos épületek felé
Hangátvitel az épületben
A hang az épületben terjedhet:
• hangátvitellel a padlózaton és a falakon keresztül
• a környezeti levegő útján

Hangterjedési útvonalak az épületen belül
Hangátvitel az épületen kívül
A hang az épületen kívül az atmoszférán keresztül terjed ki. A kiterjedést meteorológiai feltételek és a talaj
akusztikai tulajdonságai határozzák meg. A hőszivattyú elhelyezése során vegye figyelembe a zajvédelmi
rendeleteket és a helyi előírásokat.
A hangszint csökkenése a távolság függvényében
A hangteljesítmény szintjének átszámítása hangnyomás szintre:
A környezeti feltételek függvényében a hangnyomás szint értéke, 1 méteres távolságban kb. 5-8 dB(A)
értékkel kisebb, mint a hangteljesítmény szintje.
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Határértékek közületi és ipari alkalmazásoknál
Adatok dB(A)-ben
Területtípus
Kórház, szanatórium
Iskola, öregek otthona
Kisebb kertek, parkok
Tiszta lakóterületek
Általános lakóterületek
Kistelepülések
Különleges lakóterületek
Belső területek
Falusi területek
Vegyes területek
Üzemi területek
Ipari területek

Megengedett max. hangnyomás szint LWA dB(A)-ben
Nappal
Éjszaka
45
35
45
35
55
55
50
35
50
40
55
40
60
40
65
50
60
45
60
45
65
50
70
70

Zajcsökkentő funkció
A rendszer zajcsökkentő funkcióval rendelkezik, amellyel a kompresszor fordulatszáma éjszakai üzemben
csökkenthető, ezzel is ellensúlyozva a feleslegesen magas akusztikus emissziókat.
A MiPro rendszerszabályozón maximum három időablakban lehet a zajcsökkentő funkciót beállítani. Ebben az időablakban a hőszivattyú hangnyomás szintje a kompresszor fordulatszámának csökkentésével
kb. 3 dB-t csökken.
Ez a zajcsökkentő funkció alapvetően arra szolgál, hogy körülményesebb környezeti feltételek (pl.: érzékeny szomszéd, viszonylag szűk beépítés előnytelen tájolással, stb.) mellett még lehetőség legyen a zajok
csökkentésére. Amennyiben ez a „tartalék” már a tervezés fázisban be van kalkulálva, később alig marad
még intézkedés arra, hogy az adott esetben keletkező, zajra visszavezethető reklamációkra reagálhassunk.
Környezeti feltételek
A hang kiterjedése a saját lakóépületeken belül
Saját lakóépületeken belül a hőszivattyú hangjának kiterjedése a hőszivattyú telepítési helyének, a helyiség falainak és mennyezetének, valamint padlójának függvénye. Figyelembe kell venni a környezeti zajt
és a testhang átvitelt is. 200 kg/m2 alaptömeg alatti könnyűszerkezetes és gipszkarton falak esetén a hőszivattyú telepítéséhez szerelőkeretet kell használni, hogy megelőzhessük a rezgéseket, valamint az
azokból eredő akusztikus emissziókat. A szerelőkeret rögzítése a fal mellett csak a talajon és a fedőrétegen lehetséges, hogy minimalizáljuk a rezgéseket. A hőszivattyú nem telepíthető zajterhelésre érzékeny
helyiségek (pl.: hálószoba, nappali) közvetlen közelébe.
A levegő/víz kollektor esetén is elsősorban a levegő által történő hangátvitelt kell figyelembe venni. Természetesen ez is függ a telepítési helytől, valamint helyiség falainak, mennyezeteinek és padozatainak
hangszigetelési viselkedésétől.
Akusztikus emisszió a szomszédos épületek felé
A szabadban felállított hőszivattyúknál el kell azt kerülni, hogy a levegő kiáramlása közvetlenül a szomszéd felé történjen (terasz, erkély, hálószoba ablaka, stb.).
A hang visszaverődése a külső térben
A levegő/víz hőszivattyúk telepítése során a hangnyomás szintje – a nem kívánt adottságok miatt – megemelkedhet. Az előnytelen talajfedések, mint például a beton járda vagy az aszfaltfelületek visszaverődésekhez vezetnek, amelyek emelik a hangnyomás szintjét.
A szabadtéri felállítással szemben különösen a függőleges, szomszédoló felületek száma növeli jelentősen a hangnyomás szintjét.
© Vaillant Saunier Duval Kft.
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Az iránytényező exponenciálisan növekszik a szabadtéri felállítástól a fali telepítésen keresztül egészen a
sarokinstallációig, ahogy ezt az alábbi ábrán látható grafika is sematikusan ábrázolja. Itt egy kültéri egység
hangnyomás szintje dB(A) a távolság és a különböző hőszivattyú típusok ventilátor fordulatszámának
függvényében jelenik meg, szabadtéri felállítás esetén).
A hangnyomásszint korrekciós tényezői a telepítési helyzet függvényében
Az alábbiakban megadott értékek (K0 = térszög (dB(A)-ben)) a következő oldalakon bemutatott táblázatokban található minimális oldaltávolságok meghatározásához szükséges!
Felállítási tartomány

K0
+ 9 dB(A)

Magyarázat
Előtető alá telepített hőszivattyú
Az előtető magassága < 5 m

+ 9 dB(A)

Hőszivattyú két fal között
Falak közötti távolság < 5 m

+ 9 dB(A)

Sarokban elhelyezett hőszivattyú
Távolság a készüléktől < 3 m

+ 6 dB(A)

Fal mellett elhelyezett hőszivattyú
Távolság a készüléktől < 3 m

+ 3 dB(A)

Szabadban felállított hőszivattyú
Az összes fal > 3 m távolságban
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A zajcsökkentéssel kapcsolatos intézkedések
A hangnyomás szintje növényzettel borított felületekkel (pl.: füves vagy bokrokkal telepített felületek) hallhatóan csökkenthető. Építészeti akadályokkal (pl.: kerítések, falak, palánk, stb.) a direkt hangterjedés
redukálható.
A levegő/víz hőszivattyú telepítése során feltétlenül figyelembe kell venni, hogy a felállítás helye közvetlenül nem lehet zajra érzékeny helyiségek ablaka alatt.
A GeniaAir Split hangteljesítmény-szintje
Tervezés során a GeniaAir Split hőszivattyúknál az alábbi hangteljesítmény szinteket kell figyelembe venni
(fűtési üzemmód).
HA 3-5 OS 230V, HA 5-5 OS 230V
Hangteljesítmény
dB(A)
Nappali üzem
(Teljes készülékteljesítmény lehetséges)

55

Éjszakai üzem
(60%-os kompreszszor fordulatszám
csökkentés)

46

Hőforrástól mért távolság (m)
KT/KR

KO

1

2

3

4

5

6

8

10

Hangnyomás szint dB(A)-ben
0

0

3

47,0

41,0

37,5

35,0

33,0

31,4

28,9

27,0

6

50,0

44,0

40,5

38,0

36,0

34,4

31,9

30,0

9

53,0

47,0

43,5

41,0

39,0

37,4

34,9

33,0

3

38,0

32,0

28,5

26,0

24,0

22,4

19,9

18,0

6

41,0

35,0

31,5

29,0

27,0

25,4

22,9

21,0

9

44,0

38,0

34,5

32,0

30,0

28,4

25,9

24,0

8

10

HA 7-5 OS 230V

Hőforrástól mért távolság (m)
Hangteljesítmény
dB(A)

Nappali üzem
(Teljes készülékteljesítmény lehetséges)

56

Éjszakai üzem
(60%-os kompreszszor fordulatszám
csökkentés)

48

KT/KR

KO

1

2

Nappali üzem
(Teljes készülékteljesítmény lehetséges)

61

Éjszakai üzem
(60%-os kompreszszor fordulatszám
csökkentés)

53

4

5

6

Hangnyomás szint dB(A)-ben
0

0

3

48,0

42,0

38,5

36,0

34,0

32,4

29,9

28,0

6

51,0

45,0

41,5

39,0

37,0

35,4

32,9

31,0

9

54,0

48,0

44,5

42,0

40,0

38,4

35,9

34,0

3

40,0

34,0

30,5

28,0

26,0

24,4

21,9

20,0

6

43,0

37,0

33,5

31,0

29,0

27,4

24,9

23,0

9

46,0

40,0

36,5

34,0

32,0

30,4

27,9

26,0

8

10

HA 10-5 OS 230V, HA 12-5 OS 230V
Hangteljesítmény
dB(A)

3

Hőforrástól mért távolság (m)

KT/KR

KO

1

2

3

4

5

6

Hangnyomás szint dB(A)-ben
0

0

3

53,0

47,0

43,5

41,0

39,0

37,4

34,9

33,0

6

56,0

50,0

46,5

44,0

42,0

40,4

37,9

36,0

9

59,0

53,0

49,5

47,0

45,0

43,4

40,9

39,0

3

45,0

39,0

35,5

33,0

31,0

29,4

26,9

25,0

6

48,0

42,0

38,5

36,0

34,0

32,4

29,9

28,0

9

51,0

45,0

41,5

39,0

37,0

35,4

32,9

31,0

© Vaillant Saunier Duval Kft.
39 / 95. oldal
Másolni, sokszorosítani a tulajdonos engedélye nélkül tilos!

GeniaAir és GeniaSet split tervezési segédlet
1. kiadás

HA 10-5 OS 400V, HA 12-5 OS 400V
Hangteljesítmény
dB(A)
Nappali üzem
(Teljes készülékteljesítmény lehetséges)

61

Éjszakai üzem
(60%-os kompreszszor fordulatszám
csökkentés)

55

Hőforrástól mért távolság (m)

KT/KR

KO

1

2

3

4

5

0

3

53,0

47,0

43,5

41,0

39,0

6

56,0

50,0

46,5

44,0

9

59,0

53,0

49,5

3

47,0

41,0

6

50,0

9

53,0

6

8

10

37,4

34,9

33,0

42,0

40,4

37,9

36,0

47,0

45,0

43,4

40,9

39,0

37,5

35,0

33,0

31,4

28,9

27,0

44,0

40,5

38,0

36,0

34,4

31,9

30,0

47,0

43,5

41,0

39,0

37,4

34,9

33,0

Hangnyomás szint dB(A)-ben

0

Figyelem! Minden esetben vegye figyelembe a Magyarországon rendelkezésre álló típusválasztékot.
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5. Szabályozás-technika
5.1 Mi a szabályozó rendszer feladata?
A szabályozás, mint minden fűtési rendszer „agya”, a fűtési rendszer igényfüggő és gazdaságos működését garantálja. A modern Saunier Duval szabályozók moduláris felépítésű, önmagukat konfiguráló rendszerek, amelyek az összes – akár jövőbeli – igényekre is rugalmasan illeszthetők.
Például egy már meglévő fűtőkészülék is nagyon egyszerűen kombinálható további komponensekkel,
legyen az megújuló energiák bekötése vagy a változó komfortigények teljesítése. Éppolyan egyszerű egy
rásegítő fűtőkészüléket egy hőszivattyús rendszerbe integrálni és a szabályozás által központilag vezérelni.
Az eBUS sorkapcsok megkönnyítik az önálló rendszerkomponensek együttműködését. Ezen kívül az
eBUS további előnyöket nyújt a telepítés biztonságára: csak egy két eres vezetéket igényel, ami polaritástól függetlenül köthető be. A megfelelő szabályozóval minden fűtési rendszer gyorsan és biztonságosan
üzemeltethető. Az összes komfortigény gombnyomásra teljesül. A kijelzések intuitív módon megérthetők a
háttérvilágított képernyőn.

A MiPro időjárás-követő rendszerszabályozó

5.2 Időjárás-követő rendszerszabályozó
MiPro rendszerszabályozó
MiPro egy időjárás-követő szabályozó fűtésre, hűtésre, szellőztetésre és használati melegvíz-készítésre.
Ez az eBUS szabályozó azokhoz a készülékekhez lett kifejlesztve, amelyek eBUS kommunikációra képes
elektromos vezérlőpanellel rendelkeznek. A fűtési rendszeren történő összes beállítás közvetlenül a szabályozón végezhető el. Az eBUS szabályozót kiegészítő modulok nélkül használati melegvíz-készítésre és
egy szabályozatlan fűtési kör vezérlésére lehet használni.
Kibővített rendszerek számára a MiPro szabályozó további modulokkal kombinálható. A RED-3 keverőmodullal a MiPro szabályozó kétkörös vagy szolár szabályozóra bővíthető. A RED-5 keverő modullal öszszekötve a MiPro maximum három szabályozott fűtési és egy szolár körig használható.
Távvezérlő készülékként a MiPro remote alkalmazható.
A szabályozó kezelése kettő, felhasználó specifikus szintre tagozódik.
A szabályozónak hőszivattyús funkciói is vannak. Hibrid rendszerekben, amelyek egy gázkészülékből és
hőszivattyúból állnak, a MiPro garantálja az energia menedzsmentet az ingyenes környezeti hő optimális
felhasználására.
A szabályozó falra szerelhető, közvetlenül a hőtermelő mellett vagy falra szerelve a referencia helyiségben távszabályozóként is alkalmazható.
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5.3 Termékbemutatások
A MiPro bemutatása

MiPro
Főbb jellemzők
• Magyarázó szövegekkel ellátott időjárás-követő szabályozó
• Egyetlen koncepció az összes egység (gázkészülék, hőszivattyú, stb.) számára
• Applikáció bázisú (Android és iOS) kényelmes kezelés (csak kommunikációs modullal együtt lehetséges)
• A kezelőfelület helyiséghőmérséklet szabályozóként is használható
• Előismeretek nélküli intuitív kezelhetőség
• Háttérvilágított szöveges kijelző
• Zajcsökkentési funkció hőszivattyúk esetén
• Installációs asszisztenssel támogatott gyors beüzemelés
• eBUS sorkapocs
• Grafikus szolárhozam-kijelzés
• Grafikus környezeti hozam és áramfogyasztás kijelzés
• Energiaárak (normál, kedvező tarifájú áram, rásegítő fűtés tarifája) megadása
• Kiegészítő modul nélkül csak melegvíz-készítésre (tároló-töltés) és egy szabályozatlan fűtési körre
használható
• RED-3: bővítés 2 db, szabályozott fűtési körig, bővítés szolár szabályozóvá fűtésre és melegvízkészítésre, egyszerű puffer-menedzsment
• RED-5: bővítés 3 db, szabályozott fűtési körig, bővítés szolár szabályozóvá fűtésre és melegvízkészítésre, egyszerű puffer-menedzsment
• Trivalens funkció (a leghatékonyabb hőtermelés kiválasztása; gáz/áram költség-összehasonlítás)
• A rendszer hatékonyságának folyamatos monitorozása
• Egészen 7 eBUS hőtermelő kaszkád kapcsolása lehetséges (fűtésre és hűtésre)
Felszereltség
• Adaptív fűtési jelleggörbe
• Hibrid rendszerek integrált vezérlése
• Beépített szobatermosztát funkció (kézi és automatikus fűtésre, illetve hűtésre)
• Helyiséghőmérséklet visszacsatolás az előremenő hőmérséklet illesztéséhez
• Heti program
• Időprogram a fűtési körök, a tároló-töltő és a cirkulációs kör számára
• Szabadság program
• Naponta 7 időprogram, hétféle hőmérséklet-beállítási lehetőséggel
• Termikus fertőtlenítés (heti időprogram alapján)
• Legionellák elleni védelem bivalens tárolók esetén
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Alkalmazási lehetőségek
• A RED-3 keverő- és szolár modullal szolár szabályozóként is használható
• Egykörös szabályozóként vagy a RED-3 keverő- és szolár modullal két körös szabályozóként alkalmazható
• Három (kevert) fűtési kör esetén a RED-5 keverő modullal bővíthető
• Az összes, eBUS kommunikációra képes Saunier Duval fűtőkészülékkel kompatibilis
• A MiPro remote távvezérlővel bővíthető egy fűtési kör távkapcsolására
• Gáztüzelésű, eBUS kommunikációra képes hőtermelők kaszkád kapcsolása esetén egy eBUS
csatolókártya szükséges a második készüléktől kezdve az összes tüzelőberendezésbe
• GeniaAir Split hőszivattyúk kaszkád kapcsolása esetén egy falra szerelhető (dobozos) eBUS
csatolókártya szükséges a második készüléktől kezdve az összes hőszivattyúhoz
Műszaki adatok
Üzemi feszültség
Áramfelvétel
Megengedett max. környezeti hőmérséklet
A csatlakozó vezetékek keresztmetszete
Környezeti hőmérséklet megengedett tartománya
A helyiség megengedett páratartalma
Magasság
Szélesség
Mélység
Elektromos védelem
Védelem osztálya
Rendelési szám

24 V
< 50
50 mA
0,75 … 1,5 mm2
0 … 60⁰C
20 … 95%
97 mm
147 mm
27 mm
IP 20
III
0020218361

A RED-3 fűtési bővítő modul bemutatása

RED-3
A RED-3 keverő- és szolár modul a MiPro funkcionalitásának kibővítésére szolgál. Ezzel a modullal – a
MiPro remote távvezérlővel együtt – lehetőség van egy zóna-hozzárendelésre. A bővítő modul alkalmazásával az alábbi funkciók állíthatók be, illetve választhatók ki:
• Kibővítés 2 x kevert fűtési körre (5-ös konfiguráció) vagy
• 1 x direkt, 1 x kevert fűtési kör és meleg víz tároló-töltés (1-es konfiguráció) vagy
• Napenergiával támogatott melegvíz-készítés 1 x direkt fűtési körrel (6-os konfiguráció)
Tudnivaló:
A „COL” szenzor számára egy kollektor érzékelőt kell használni, az összes
többi érzékelőhöz pedig egy standard érzékelőt.
MiPro és szabályozó modul kombinációk
Az alábbi kombinációk lehetségesek:
• RED-3 és 1 x MiPro remote
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A RED-3 konfigurálása
RED-3 konfiguráció – a működtető kimenetek és a szenzor bemenetek konfigurálása
Konfig.
RED-3

Működtető kimenet foglalata

Szenzor bemenet foglalata

R1

R2

R3

R4

R5

R6

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

1

HC1P

HC2P

MA

-

HC2op

HC2cl

DHW1 /
BufBt

DEM1

DEM
2

-

SysFlow /
BufTop

FS2

-

5

HC1P

HC2P

HC1op

HC1cl

HC2op

HC2cl

SysFlow

DEM1

DEM
2

-

FS1

FS2

-

6

COLP

LegP

MA

-

ZV1

-

DHW1

DHWBt

-

COL

Szolár
hozam

PWM

SysFlo
w

Jelmagyarázat
HC1P

1-es fűtőkör fűtési szivattyúja

HC1cl

1-es fűtőkör keverőszelep zárás

HC1op

1-es fűtőkör keverőszelep nyitás

DEM1

1-es fűtőkör külső hőigénykérés

FS1

1-es fűtőkör fűtési előremenő szenzora

HC2P

2-es fűtőkör fűtési szivattyúja

HC2cl

2-es fűtőkör keverőszelep zárás

HC2op

2-es fűtőkör keverőszelep nyitás

DEM2

2-es fűtőkör külső hőigénykérés

FS2

2-es fűtőkör fűtési előremenő szenzora

MA

Multifunkciós kimenet

DHW1

Tároló hőmérséklet-érzékelő

DHWBt

A HMV tartály alsó tároló hőmérséklet érzékelője

SysFlow

Rendszer előremenő hőm. (hidraulikus váltó)

ZV1

Az 1-es zóna zónaszelepe

BufTop

A puffer felső tartályérzékelője

BufBt

A puffer alsó tartályérzékelője

COLP

Kollektor-szivattyú

COL

Kollektor hőmérséklet-érzékelő

LegP

Legionella-védelmi szivattyú

Solar yield

Szolárhozam

PWM

Tényleges PWM bement és előírt szivattyú PWM kimenet
(csak az auroFLOW VMS 70 szolár állomással együtt)
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RED-3 rendszerséma & konfiguráció beállítási mátrix
RED-3 konfiguráció
Nincs
RED-3

Rendszerséma

1 direkt fűtési
kör

1

5

6

2 fűtési kör

2 kevert fűtési kör

szolár melegvíz-készítés

1 direkt és 1 kevert
fűtőkör

2 kevert fűtőkör

1 direkt fűtési kör

●

/

Gázkészülékes rendszer
HMV üzem szabályozása a fűtő
készülékkel, tehát a tároló érzékelő
és a töltő szivattyú a fűtő készülékre
csatlakozik
1

●

●
Puffer menedzsment
lehetséges

Gázkészülékes rendszer + szolár
HMV készítés
HMV üzem szabályozása a MiPro
szabályozóval, tehát a tároló érzékelő és a töltő szivattyú a RED-3
vagy RED-5 modulra csatlakozik

/

/

/

●

/

●

/

/

●

●

/

/

●

/

●

/

/

/

Gázkészülékes rendszer
2

HMV üzem szabályozása a MiPro
szabályozóval, tehát a tároló érzékelő és a töltő szivattyú a RED-3
vagy RED-5 modulra csatlakozik
Monoenergikus hőszivattyús
rendszer
A rásegítő fűtés igényli a hőszivatytyú szivattyúját

8

●

●
Puffer menedzsment
lehetséges

Meleg víz a hőszivattyú és a rásegítő fűtés útján
Egyszerű hibrid rendszer
A rásegítő fűtés igényli a hőszivattyú szivattyúját

/

●

Meleg víz csak a rásegítő fűtés
útján
Egyszerű hibrid rendszer
9

A rásegítő fűtés nem igényli a
hőszivattyú szivattyúját

/

Meleg víz csak a rásegítő fűtés
útján
Teljesen hibrid rendszer

●
Puffer menedzsment
lehetséges

A rásegítő fűtés nem igényli a
hőszivattyú szivattyúját
12

Meleg víz a hőszivattyú és a
rásegítő fűtés útján

/

●
Puffer menedzsment
lehetséges

(HMV üzem szabályozás részben
a fűtő készülékkel)
Teljesen hibrid rendszer
Rásegítő fűtőnek nincs szüksége
a hőszivattyú szivattyújára
16

Meleg víz a hőszivattyú és a
rásegítő fűtés útján

/

●
Puffer menedzsment
lehetséges

(HMV üzem szabályozás MiPro
szabályozóval)

● Lehetséges beállítás

/

Beállítás nem lehetséges
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A RED-5 fűtési bővítő modul bemutatása

RED-5
A RED-5 keverő és szolár modul a MiPro szabályozó három kevert körré történő kibővítésére szolgál,
amelyhez kiegészítésként maximum 2 db MiPro remote távvezérlő készülék csatlakoztatható. A bővítő
modul alkalmazásával az alábbi funkciók állíthatók be, illetve választhatók ki:
• Kibővítés 3 x kevert fűtési körre (3-as konfiguráció) vagy
• Napenergiával támogatott melegvíz-készítés 3 x kevert fűtési körrel (2-es konfiguráció)
MiPro és szabályozó modul kombinációk
Az alábbi kombinációk lehetségesek:
• RED-5 és 1 x MiPro remote vagy 2 x MiPro remote
A RED-5 konfigurálása
RED-5 konfiguráció – a működtető kimenetek és a szenzor bemenetek konfigurálása

Konfig.
RED-5

A szenzor bemenetek elhelyezkedése
S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

S8

S9

S10

S11

S12

S13

2

SysFlow

FS1

FS2

FS3

DHWTop

DHWBt

COL1

yield

-

TD1

TD2

PWM1

-

3

SysFlow /
BufTop

FS1

FS2

FS3

BufBt

DEM1

DEM2

DEM3

DHW1

-

-

-

-

Konfig.
RED-5

A működtető kimenetek elhelyezkedése
R1

R2

R3

R4

R5

R6

R7

R8

R9

R10

R11

R12

2

HC1P

HC2P

HC3P

MA

COLP1

LP/3WV

HC1op

HC1cl

HC2op

HC2cl

HC3op

HC3cl

3

HC1P

HC2P

HC3P

MA

-

LP/3WV

HC1op

HC1cl

HC2op

HC2cl

HC3op

HC3cl

Jelmagyarázat
HCxP

X fűtőkör fűtési szivattyúja

BufBt

A puffer alsó tartályérzékelője

HCxcl

X fűtőkör keverőszelep zárás

DHWTop

A HMV tartály felső tároló hőmérséklet érzékelője

HCxop

X fűtőkör keverőszelep nyitás

DHWBt

A HMV tartály alsó tároló hőmérséklet érzékelője

DEMx

X fűtőkör külső hőigénykérés

SysFlow

Rendszer előremenő hőm. (hidraulikus váltó)

FSx

X fűtőkör fűtési előremenő szenzora

LP/3WV

HMV tároló-töltő szivattyú vagy 3-utas váltószelep

MA

Multifunkciós kimenet

COLP1

Kollektor-szivattyú

DHW1

Tároló hőmérséklet-érzékelő

COL1

Kollektor hőmérséklet-érzékelő

BufTop

A puffer felső tartályérzékelője

Solar yield Szolárhozam
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RED-5 rendszerséma & konfiguráció beállítási mátrix
RED-5 konfiguráció
Nincs
RED-5

Rendszerséma

2

3

Szolár melegvíz-készítés

3 kevert fűtési kör

1 direkt fűtési kör

Egészen 3 kevert fűtési körig

Gázkészülékes rendszer
HMV üzem szabályozása a fűtő
készülékkel, tehát a tároló érzékelő
és a töltő szivattyú a fűtő készülékre
csatlakozik
1

●

/

●

Puffer menedzsment lehetséges

Gázkészülékes rendszer + szolár
HMV készítés
HMV üzem szabályozása a MiPro
szabályozóval, tehát a tároló érzékelő és a töltő szivattyú a RED-3
vagy RED-5 modulra csatlakozik

/

●
Puffer menedzsment lehetséges

/

Gázkészülékes rendszer
2

HMV üzem szabályozása a MiPro
szabályozóval, tehát a tároló érzékelő és a töltő szivattyú a RED-3
vagy RED-5 modulra csatlakozik

/

●

/

Puffer menedzsment lehetséges

Monoenergikus hőszivattyús
rendszer
A rásegítő fűtés igényli a hőszivatytyú szivattyúját
8

●

●

●

Puffer menedzsment lehetséges

Puffer menedzsment lehetséges

●

/

/

/

/

/

/

/

/

Meleg víz a hőszivattyú és a rásegítő fűtés útján
Egyszerű hibrid rendszer
A rásegítő fűtés igényli a hőszivattyú szivattyúját
Meleg víz csak a rásegítő fűtés
útján
Egyszerű hibrid rendszer

9

A rásegítő fűtés nem igényli a
hőszivattyú szivattyúját
Meleg víz csak a rásegítő fűtés
útján
Teljesen hibrid rendszer
A rásegítő fűtés nem igényli a
hőszivattyú szivattyúját

12

Meleg víz a hőszivattyú és a
rásegítő fűtés útján

●
Puffer menedzsment lehetséges

●
Puffer menedzsment lehetséges

(HMV üzem szabályozás részben
a fűtő készülékkel)
Teljesen hibrid rendszer
Rásegítő fűtőnek nincs szüksége
a hőszivattyú szivattyújára
16

Meleg víz a hőszivattyú és a
rásegítő fűtés útján

●
Puffer menedzsment lehetséges

(HMV üzem szabályozás MiPro
szabályozóval)

● Lehetséges beállítás

/

Beállítás nem lehetséges
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A rendszerséma hozzárendelése a hőtermelőhöz
Rendszerséma

Hőtermelő

1, 2
8, 9, 12, 16

Hagyományos hőtermelő
GeniaAir hőszivattyú

5.4 Opcionálisan rendelhető tartozékok
Szabályozó tartozékok (MiPro)
Tartozék
RED-3 fűtési bővítő modul
Bővítés egy kevert fűtési körrel és szolár melegvíz-készítésre

Rend. szám
0020257508

Különleges jellemzők
- Keverő- és szolármodul egy szolár melegvíz-készítő vagy egy fűtésrásegítő rendszer bekötéséhez, illetve egy kevert körré történő bővítéshez
- eBUS sorkapocs
Termékkialakítás
- Keverő- és szolármodul
- 2 db standard érzékelő
Alkalmazási lehetőségek
- 1 x direkt fűtési kör + 1 x szabályozott fűtési kör
- 2 x szabályozott fűtési kör
- 1 x szabályozott fűtési kör szolár HMV készítéssel
Tudnivaló
Termikus szolárrendszerben történő használatnál 1 db kollektor érzékelő
szükséges
0020257510

RED-5 fűtési bővítő modul
Bővítés egészen három kevert fűtési körig
Különleges jellemzők
- A RED-5 keverőmodul 3 db kevert fűtési kör szabályozására képes
- Lehetőség van 2 db MiPro remote távkapcsoló készülék bekötésére
- eBUS sorkapocs
Termékkialakítás
- Keverőmodul
- 4 db standard érzékelő
- 1 db kollektor érzékelő
Alkalmazási lehetőségek
- 3 x szabályozott fűtési kör szolár HMV készítéssel
- 3 x szabályozott fűtési kör
MiPro remote távvezérlő
Távszabályozó készülék egy fűtési zóna vagy egy fűtési kör működtetésére
Csak a MiPro időjárás-követő szabályozó esetén használható

0020218375

Kaszkád bővítő kártya
eBUS sorkapoccsal ellátott moduláló hőtermelők kaszkádolására.

0020139896

Tudnivaló
A 2. hőtermelőtől kezdve egy buszcsatoló használata szükséges.

Opcionális kártya
7-ből két választható funkcióhoz (elektromos kapcsolódobozba építhető):
cirkulációs/külső fűtési szivattyú, tároló-töltő szivattyú, külső gáz mágnesszelep, működés/hibajelző lámpa, páraelszívó, füstgázcsappantyú

0020184873

Tudnivaló
Csak eBUS kommunikációra képes fűtőkészülékek esetén alkalmazható.

Standard érzékelő
Előremenő vagy merülő hőfokérzékelőként használható tároló hőfokérzékelő szenzor
© Vaillant Saunier Duval Kft.
48 / 95. oldal
Másolni, sokszorosítani a tulajdonos engedélye nélkül tilos!

0020174087

GeniaAir és GeniaSet split tervezési segédlet
1. kiadás

© Vaillant Saunier Duval Kft.
49 / 95. oldal
Másolni, sokszorosítani a tulajdonos engedélye nélkül tilos!

GeniaAir és GeniaSet split tervezési segédlet
1. kiadás

6. Használati melegvíz-készítés
Egy használati melegvíz-készítő berendezés magába foglalja a melegvíz-készítőt (annak hideg víz bevezetőjével együtt), a meleg vizet elosztó vezetékeket, egészen a vételezési helyekig, valamint az adott
esetben meglévő cirkulációs vezetékeket, beleértve a szükséges biztonsági berendezéseket is.
A melegvíz-készítés – hasonlóan a hő ellátáshoz – decentrális vagy centrális lehet.
Decentrális melegvíz-készítés
A decentrális használati melegvíz-készítőket legtöbbször közvetlenül az elvételi hely (mosdó, fürdőkád)
mellé, mint egyedi ellátó, vagy mint egy csoportos ellátó (lakás) alárendelt egységeként telepítik. A decentrális használati melegvíz-készítés energiaforrásaként gázt (pl.: gázüzemű fali fűtőkészülékek) és áramot (pl.: átfolyó rendszerű elektromos vízmelegítő) használnak.
Központi melegvíz-készítés
A családi- és ikerházakat túlnyomórészt központi melegvíz-készítő rendszerrel alakítják ki. Ilyenkor az
összes csapolási helyet egy közös vezetékhálózaton keresztül egy vagy több melegvíz-készítő látja el.

6.1 Használati melegvíz-készítés hőszivattyúkkal
A kimondottan hőszivattyús üzemre kialakított indirekt fűtésű tárolók mellett további rendszerkombinációk
vannak, amelyek speciális igényeket, mint napi fogyasztás, csúcsfogyasztás, elosztó rendszer vagy helyszükséglet vesznek figyelembe. A Saunier Duval által kínált, használati melegvíz-készítésre szolgáló
rendszerek teljesítik a hőszivattyúval történő biztonságos és hatékony melegvíz-készítés különleges követelményeit. Sok rendszer ezen kívül lehetővé teszi a további, megújuló energiahordozókkal történő kombinációt.
A napenergia használatához például egy bivalens tárolót lehet használni, beépített plusz hőcserélővel.
Az alábbiakban a hőszivattyú specifikus használati melegvíz-készítő rendszerek bemutatása következik, a
rendszerek hőszivattyúkhoz kapcsolódó előnyeivel és hátrányaival együtt.
Használati melegvíz-készítő hőszivattyúk
A használati melegvíz-készítő hőszivattyúk a helyiség levegőjének hőtartalmát használják fel a használati
melegvíz-készítésre. Ezek a berendezések családi házak melegvíz-ellátására lettek kifejlesztve.
Ezeknél a kompakt készülékeknél a kompresszor egység a gyakorlatban a tartály tetején helyezkedik el.
Amennyiben szükséges, elektromos rásegítő fűtés veszi át az ivóvíz felmelegítését a kívánt hőmérsékletre.

Használati melegvíz-készítő hőszivattyú
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Melegvíz-tároló hőszivattyúval és elektromos rásegítő fűtéssel
A hőszivattyú egészen a maximális előremenő hőmérséklet eléréséig fedezi a teljes melegvíz-igényt. Az
ebből adódó szükségletet egy elektromos fűtőpatron fedezi, amit a tárolóba vagy közvetlenül a hőszivatytyúba építhetünk. Ez a költséghatékony megoldás az adott esetben szükséges vagy kívánt, 60⁰C foknál
melegebb melegvíz-hőmérséklet eléréséhez lehet szükséges az elektromos fűtőpatron alkalmazásával.
Melegvíz-tárolóba épített elektromos fűtőpatron

Melegvíz-tároló beépített elektromos patronnal
Előnyök:
• Lehetőség van magasabb vízhőmérséklet elérésére
Hátrányok:
• Az elektromos fűtőpatron magasabb energiafogyasztást eredményez
Használati melegvíz-tároló külső fűtőkészülékkel
A hőszivattyú a használati melegvíz-készítés alapterhelését veszi át és energetikailag a hatékony tartományban működhet. A 60⁰C fok feletti meleg víz hőmérsékletekhez azonban szükség van az előremenő
fűtővíz hőmérséklet megemeléséhez. Erre egy külső hőtermelő szolgál, amit sorba kötünk a hőszivattyúval. Ennek a megoldásnak a segítségével kiegészítő hőenergiát juttatunk a rendszerbe.
Előnyök:
• A melegvíz-fogyasztás csúcsterheléseit a második hőtermelő fedezi
Hátrányok:
• Magasabb beruházási költségek, mert egy második hőtermelő szükséges
Bivalens tároló kiegészítő hőtermelővel
A melegvíz-készítés alapterhelését a hőszivattyú fedezi. Abban a tartományban, ahol a hőszivattyú már
kevésbé hatékonyan működik, a második hőtermelő veszi át a tároló töltését. Ez a rendszer a hőszivattyú
rendkívül hatékony működését teszi lehetővé és 60⁰C fok feletti melegvíz-hőmérséklet is lehetséges. Ívó
víz oldalon ezzel a kialakítással biztosított a legionellák elleni védelem.
Előnyök:
• A magasabb melegvíz-fogyasztási periódusok fedezetés a második hőtermelő veheti át
• A második hőtermelő a fűtési rendszert is támogatni tudja (pl.: hibrid rendszerben)
• Az energiaárak függvényében a hőszivattyú és a második hőtermelő között lehet váltani
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Hátrányok:
• Magasabb beruházási költségek, mert egy második hőtermelő szükséges
GeniaSet kompakt egység GeniaAir hőszivattyúval
A használati melegvíz-készítést a hőszivattyú veszi át, így az a hatékony tartományban dolgozhat.
A GeniaSet Split egy kompakt beltéri egység használati melegvíz-tárolóval, a hőelosztás alkotóelemeivel,
a GeniaAir Split hőszivattyú és a fűtési rendszer igényfüggő szabályozásával a MiPro univerzális időjárás-követő szabályozó segítségével.

GeniaSet split kompakt beltéri egység + GeniaAir Split
Előnyök:
• A melegvíz-fogyasztás csúcsterheléseit a második hőtermelő fedezi
• Csekély helyszükséglet, egyszerű telepítés, csak indokolt esetben van szükség kiegészítő komponensekre
• Összehangolt rendszer kompakt formába öntve
Hátrányok:
• Magasabb energia-fogyasztás az elektromos fűtőpatron miatt
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6.2 Használati melegvíz-tárolók – áttekintés

GeniaAir Split
Levegő-víz hőszivattyúk
3.0-15.0 kW

HA 3-5 OS
HA 5-5 OS
HA 7-5 OS
HA 10-5 OS
HA 12-5 OS

/
/
●
/
/

●
●
/
/
/

/
/
/
●
●

FEW 300/3 MR (3,12 m2 hőcserélő
felület)

GeniaSet split HA 12-5 STB 200 l
(hőcserélő felület 1,3 m2)

GeniaSet split HA 7-5 STB 200 l
(hőcserélő felület 1,3 m2)

GeniaSet split HA 5-5 STB 200 l
(hőcserélő felület 1,3 m2)

Használati melegvíz-tárolók – áttekintés

●
●
●
●
●

● Javasolt
/ Nem lehetséges

A használati melegvíz-tárolók felfűtési időszükségletei
Melegvíztároló

Hőszivattyúk
GeniaAir Split
Levegő-víz
hőszivattyúk
3.0-15.0 kW

Tároló űrtartalom (liter)

Fűtési telj.
A2/W55 (kW)

HMV telj.
10⁰C-ról 40⁰Cra (l/10 perc)

Tároló
felfűtési
idő 10⁰Cról 40⁰C-ra
(perc)

Kevert (40⁰C)
víz mennyisége 50⁰C-os
tároló hőmérsékleten

188
281
188
281
188
281
188
281
188
281

3,7
3,7
4,9
4,9
6,0
6,0
12,6
12,6
13,3
13,3

18
18
23
23
28
28
60
60
63
63

107
160
81
121
66
99
31
47
30
45

249
371
249
372
249
372
249
372
249
372

Méretezési
paraméter
HA 3-5 OS
HA 3-5 OS
HA 5-5 OS
HA 5-5 OS
HA 7-5 OS
HA 7-5 OS
HA 10-5 OS
HA 10-5 OS
HA 12-5 OS
HA 12-5 OS

HA 5-5 STB
FEW 300/3 MR
HA 5-5 STB
FEW 300/3 MR
HA 7-5 STB
FEW 300/3 MR
HA 12-5 STB
FEW 300/3 MR
HA 12-5 STB
FEW 300/3 MR
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6.3 A FEW 300/3 MR melegvíz-tároló bemutatása
Alkalmazási lehetőségek
Kimondottan hőszivattyúval történő összekötésre
alkalmazható használati melegvíz-tároló.
Típusválaszték
Típusjelölés

ErP
címke

A tároló
kapacitása
(liter)

Rendelési
szám

FEW 300/3 BR

B

281

0010020656

FEW 300/3 MR hőszivattyús HMV tároló
Speciális jellemzők
• Indirekt fűtésű használati melegvíz-tároló
• Ivóvíz oldalon (tároló és hőcserélő) kiváló minőségű zománcozással ellátva
• Analóg tároló-hőfok kijelző
• Sima, kimondottan hőszivattyús üzemre alkalmas, növelt hőátadó felületű csőspirál
• Kiváló minőségű hőszigetelés
Felszereltség
• Levehető külső palást (a hőszigetelés nem)
• Magnézium védőanód
• Csőkígyós hőcserélő
• Cirkulációs csonk
• Tisztító nyílás/karima az elektromos fűtőpatron számára
• Szállító fülek (a csomagoláshoz mellékelve)
Műszaki adatok
Általános technikai paraméterek
FEW 300/3 MR
Névleges űrtartalom
A HMV tároló csőspiráljának fűtővíz űrtartalma
A fűtési kör maximális nyomása
Üzemi nyomás
Maximális fűtővíz hőmérséklet
Maximális HMV hőmérséklet
Energia-hatékonysági osztály
Készenléti energiafogyasztás
A fűtési csőspirál nyomásvesztesége
A fűtési csőspirál felülete
Kevert víz mennyisége 40⁰C-on
Nettó tömeg
Üzemkész tömeg

281 l
20,4 l
10 bar
10 bar
110⁰C
85⁰C
B
1,4 kWh
106 mbar
3,1 m2
423 l
141 kg
422 kg
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Alkalmazott anyagok
FEW 300/3 MR
A tartály anyaga
Korrózió elleni védelem

Fekete acél (S235JR)
Zománcozott, magnézium
védőanóddal
Poliuretán
75 mm
HFO-1233zd(E)
WP 1

Szigetelés anyaga
A szigetelő anyag vastagsága
A szigetelés hajtóanyaga
Ózon-lebontó potenciál (ODP)

HMV hozam
FEW 300/3 MR
Teljesítmény jelzőszám NL (60⁰C)
Folyamatos HMV teljesítmény (60⁰C / 35K)
Folyamatos HMV hozam (60⁰C / 35K)
Legnagyobb melegvíz-hozam (60⁰C)
Specifikus átfolyás (60⁰C / 30K)
Névleges fűtővíz tömegáram

3,8
43,2 kW
1063 l/óra
377 l/10 perc
44,0 l/perc
1,72 m3/óra

Befoglaló és csatlakozó méretek

A FEW 300/3 MR befoglaló méretei és csatlakozásai
A befoglaló és csatlakozó méretek összefoglalása
FEW 300/3 BR
Méretek mm-ben

A
755

B
650

C
313

D
168

E
250

F
1555
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Billentési méret
Nyomásveszteségi diagram

A FEW 300/3 … 500/3 MR tároló nyomásveszteségi diagramja
A
B
1
2
3

Térfogatáram (l/óra)
Nyomásveszteség (hPa/mbar)
FEW 300/3 MR
FEW 400/3 MR
FEW 500/3 MR
Tudnivaló:
A FEW 400/3 MR és FEW 500/3 MR hőszivattyús HMV tárolók jelenleg nem
részei a magyarországi termékpalettának, de mindkettő tároló – előrendelés
esetén – beszerezhető (a forgalmazáshoz szükséges engedéllyel együtt).
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7. A Saunier Duval intelligens rendszerkombinációi
7.1 GeniaAir Split, kombinációban a GeniaSet Split kompakt beltéri egységgel
A GeniaAir Split hőszivattyú alkalmazásával hőforrásként tökéletesen hasznosítható a környezeti levegő,
a hőszivattyú kültéri egység egyszerű és könnyű telepíthetőségének köszönhetően. Ennél a rendszerkialakításnál lehetőség van a hőszivattyú mono-energikus működési módjára.
Az alábbi mintapéldán a hőszivattyút a GeniaSet Split kompakt beltéri egységgel építjük össze.
A melegvíz-tárolót a hőszivattyú tölti, amennyiben szükséges a kompakt beltéri egységbe épített elektromos utánfűtő patron támogatásával. A teljes hőszivattyús rendszert a MiPro rendszerszabályozó működteti.

GeniaAir Split kombinációja a GeniaSet Split egységgel

A rendszer fő alkotóelemei:
•
•

•
•

Hőtermelő: GeniaAir Split hőszivattyú
GeniaSet Split kompakt egység használati melegvíz-tárolóval és opcionális alkotóelemekkel a
hőelosztásra
MiPro időjárás-követő szabályozó a fűtés, hűtés és melegvíz-készítés szabályozására
Applikáció bázisú távfelügyelet (Android és iOS), külön rendelhető internetes átjáró segítségével

A MiPro időjárás-követő fűtésszabályozó a hőszivattyús rendszer paraméterezésére és vezérlésére
használjuk.
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7.2 GeniaAir Split, kombinációban a hidraulikus állomással
A GeniaAir Split hőszivattyú alkalmazásával hőforrásként tökéletesen hasznosítható a környezeti levegő,
a hőszivattyú kültéri egység egyszerű és könnyű telepíthetőségének köszönhetően. Ennél a rendszerkialakításnál lehetőség van a hőszivattyú mono-energikus működési módjára.

GeniaAir split kombinációja hidraulikus állomással

A rendszer fő alkotóelemei:
•
•
•
•
•

Hőtermelő: GeniaAir Split hőszivattyú
HA ..-5 WSB hidraulikus állomás beépített elektromos rásegítő fűtéssel
FEW 300/3 MR használati melegvíz-tároló megnövelt hőcserélő felülettel
MiPro időjárás-követő szabályozó a fűtés, hűtés és melegvíz-készítés szabályozására
Applikáció bázisú távfelügyelet (Android és iOS), külön rendelhető internetes átjáró segítségével

A MiPro időjárás-követő fűtésszabályozó a hőszivattyús rendszer paraméterezésére és vezérlésére
használjuk. Minden egyes diagnosztikai lépés közvetlenül a hidraulikus állomás menürendszerén belül
végezhető el.
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8. GeniaAir Split termék-információk
8.1 Termék-áttekintő

A termékek áttekintése
Termék-áttekintő
Hőszivattyú
Csak fűtés
Fűtés és használati
melegvíz-készítés
Fűtés és használati
melegvíz-készítés
Fűtés, HMV és hűtés
●
○
-

GeniaAir
Split (1)
●

GeniaSet
Split (2)
-

Hidraulikus modulok
40 literes
VNR 100 M (3)
FEW (6) leválasztó
VNR 200 B (4)
tartály (7)
○
●

HA ..-5 WSB
hidraulikus
állomás (8)
●

Szabályozó
MiPro (5)
●

●

●

○

-

●

-

●

●

-

○

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Javasolt
Bizonyos feltételek teljesülése mellett javasolt
Nem javasolt
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8.2 A GeniaAir Split termék bemutatása

GeniaAir Split
Főbb jellemzők
• Kompakt és helytakarékos, osztott hűtési körű hőszivattyú
• Inverteres működésű kompresszor
• Lehetőség van bivalens alternatív vagy párhuzamos működésre
• Trivalens funkció, kombinációban a MiPro szabályozóval (költség-optimalizált működés a megadott energiaárak alapján)
• A beépített aktív hűtési funkciónak köszönhetően nyáron is magas lakótér komfort
• Egyszerű szállítás és komplikációktól mentes beállítás
A termék felszereltsége
• Nagyhatékonyságú szivattyúk
• Integrált környezeti energiahozam kijelzés
• Elektronikus expanziós szelep
• Zajcsökkentő funkció
Alkalmazási lehetőségek
A GeniaAir Split egy kompakt és helytakarékos, az épületen kívül felállítható, osztott hűtőkörű levegő/víz
hőszivattyú. Ez a termék alacsony előremenő hőmérsékletekkel (ideális esetben 30°C és 35°C között)
üzemelő fűtési rendszerekben, pl.: padlófűtés esetén alkalmazható.
Ez a hőszivattyú éppúgy használható új épületekben, mint felújított lakóépületek vagy átalakított berendezések esetén. Ezen kívül a hőszivattyú egy már meglévő, eBUS kommunikációval ellátott Saunier Duval
gázkészülékkel vagy más hőtermelőkkel is egyszerűen kombinálható, utólagos bővítés során.
A GeniaAir Split hőszivattyú kizárólag a külső levegőt használja hőforrásként és nyáron az aktív hűtést is
lehetővé teszi, amennyiben a fűtési rendszer alkalmas hűtési funkciókra is.
Típusáttekintés
Típusjelölés
HA 5-5 OS 230 V
HA 7-5 OS 230 V
HA 10-5 OS 230 V
HA 10-5 OS 400 V
HA 12-5 OS 230 V
HA 12-5 OS 400 V

Szezonális fűtési energiahatékonyság (55⁰C)
A++
A++
A++
A++
A++
A++

Szezonális fűtési energiahatékonyság (35⁰C)
A++
A++
A++
A++
A++
A++
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0010021149
0010021150
0010021151
0010021152
0010021153
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Műszaki adatok
Általános műszaki adatok
A termék szélessége
A termék magassága
A termék mélysége
Nettó tömeg
Névleges feszültség

Névleges teljesítmény, maximum
Névleges áramfelvétel, maximum
Indulási áramfelvétel
Elektromos védelem
Biztosíték típusa
Túlfeszültség kategória
Ventilátor teljesítmény-felvétel
Ventilátor darabszám
Max. ventilátor fordulatszám
Max. ventilátor levegő tömegáram

HA 5-5 OS
230V

HA 7-5 OS
230V

HA 10-5 OS
230V

HA 10-5 OS
400 V

HA 12-5 OS
230 V

HA 12-5 OS
400 V

1100 mm
765 mm
450 mm
82 kg
230 V
(+10 / -15%)
50 Hz, 1~/N/
PE
2,96 kW
11,5 A
11,5 A
IP 15 B
Egypól. (C)
megszakító
II
50W
1
620 ford/min
2300 m3/h

1100 mm
965 mm
450 mm
113 kg
230 V
(+10 / -15%)
50 Hz, 1~/N/
PE
3,84 kW
14,9 A
14,9 A
IP 15 B
Egypól. (C)
megszakító
II
50W
1
620 ford/min
2300 m3/h

1100 mm
1565 mm
450 mm
191 kg
230 V
(+10 / -15%)
50 Hz, 1~/N/
PE
4,9 kW
21,3 A
21,3 A
IP 15 B
Egypól. (C)
megszakító
II
50W
2
680 ford/min
5100 m3/h

1100 mm
1565 mm
450 mm
191 kg
400 V
(+10 / -15%)
50 Hz, 3~/N/
PE
7,6 kW
13,5 A
13,5 A
IP 15 B
Egypól. (C)
megszakító
II
50W
2
680 ford/min
5100 m3/h

1100 mm
1565 mm
450 mm
191 kg
230 V
(+10 / -15%)
50 Hz, 1~/N/
PE
4,9 kW
21,3 A
21,3 A
IP 15 B
Egypól. (C)
megszakító
II
50W
2
680 ford/min
5100 m3/h

1100 mm
1565 mm
450 mm
191 kg
400 V
(+10 / -15%)
50 Hz, 3~/N/
PE
7,6 kW
13,5 A
13,5 A
IP 15 B
Egypól. (C)
megszakító
II
50W
2
680 ford/min
5100 m3/h

HA 5-5 OS
230V

HA 7-5 OS
230V

HA 10-5 OS
230V

HA 10-5 OS
400 V

HA 12-5 OS
230 V

HA 12-5 OS
400 V

Réz
3m
25 m

Réz
3m
25 m

Réz
3m
25 m

Réz
3m
25 m

Réz
3m
25 m

Réz
3m
25 m

10 m

10 m

10 m

10 m

10 m

10 m

Peremes
kötéssel
1/2”
(12.7 mm)
1/4”
(6.35 mm)
0,8 mm
0,8 mm
R410A
1,5 kg
2088
3,13 t
4,15 MPa
Forgó dugattyús
Speciális
polivinil-éter
(PVE)
Elektronikus

Peremes
kötéssel
5/8”
15,875 mm)
3/8”
(9.575 mm)
0,95 mm
0,8 mm
R410A
2,39 kg
2088
4,99 t
4,15 MPa
Forgó dugattyús
Speciális
polivinil-éter
(PVE)
Elektronikus

Peremes
kötéssel
5/8”
15,875 mm)
3/8”
(9.575 mm)
0,95 mm
0,8 mm
R410A
3,6 kg
2088
7,52 t
4,15 MPa
Forgó dugattyús
Speciális
polivinil-éter
(PVE)
Elektronikus

Peremes
kötéssel
5/8”
15,875 mm)
3/8”
(9.575 mm)
0,95 mm
0,8 mm
R410A
3,6 kg
2088
7,52 t
4,15 MPa
Forgó dugattyús
Speciális
polivinil-éter
(PVE)
Elektronikus

Peremes
kötéssel
5/8”
15,875 mm)
3/8”
(9.575 mm)
0,95 mm
0,8 mm
R410A
3,6 kg
2088
7,52 t
4,15 MPa
Forgó dugattyús
Speciális
polivinil-éter
(PVE)
Elektronikus

Peremes
kötéssel
5/8”
15,875 mm)
3/8”
(9.575 mm)
0,95 mm
0,8 mm
R410A
3,6 kg
2088
7,52 t
4,15 MPa
Forgó dugattyús
Speciális
polivinil-éter
(PVE)
Elektronikus

HA 5-5 OS
230V

HA 7-5 OS
230V

HA 10-5 OS
230V

HA 10-5 OS
400 V

HA 12-5 OS
230 V

HA 12-5 OS
400 V

-20⁰C
20⁰C

-20⁰C
20⁰C

-20⁰C
20⁰C

-20⁰C
20⁰C

-20⁰C
20⁰C

-20⁰C
20⁰C

-20⁰C

-20⁰C

-20⁰C

-20⁰C

-20⁰C

-20⁰C

43⁰C

43⁰C

43⁰C

43⁰C

43⁰C

43⁰C

HA 5-5 OS
230V

HA 7-5 OS
230V

HA 10-5 OS
230V

HA 10-5 OS
400 V

HA 12-5 OS
230 V

HA 12-5 OS
400 V

15⁰C
46⁰C

15⁰C
46⁰C

15⁰C
46⁰C

15⁰C
46⁰C

15⁰C
46⁰C

15⁰C
46⁰C

Általános műszaki adatok
A hűtőköri cső anyaga
A hűtőközeg cső minimum hossza
Hűtőközeg cső maximális hossz
Megeng. magasság-különbség a
kültéri és beltéri egység között
A hűtőközeg cső bekötése
Külső átmérő (forrógáz cső)
Külső átmérő (folyadék cső)
Minimális falvastagság (fg. cső)
Minimális falvastagság (foly. cső)
Hűtőközeg típusa
Hűtőközeg mennyisége
Hűtőközeg GWP
Hűtőközeg CO2 egyenérték
Max. megengedett üzemi nyomás
Kompresszor típusa
Kompresszor-olaj típusa
Kompresszor vezérlés

Működési határok – fűtési üzem
Minimális léghőmérséklet
Maximális léghőmérséklet
Minimális léghőmérséklet, használati melegvíz-készítés közben
Maximális léghőmérséklet, használati melegvíz-készítés közben

Működési határok – hűtési üzem
Minimális léghőmérséklet
Maximális léghőmérséklet
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Fűtési teljesítmény
Fűtési teljesítmény (A2/W35)
COP (EN 14511, A2/W35)
Effektív telj. felvétel (A2/W35)
Áramfelvétel (A2/W35)
Fűtési teljesítmény (A7/W35)
COP (EN 14511, A7/W35)
Effektív telj. felvétel (A7/W35)
Áramfelvétel (A7/W35)
Fűtési teljesítmény (A7/W45)
COP (EN 14511, A7/W45)
Effektív telj. felvétel (A7/W45)
Áramfelvétel (A7/W45)
Fűtési teljesítmény (A7/W55)
COP (EN 14511, A7/W55)
Effektív telj. felvétel (A7/W55)
Áramfelvétel (A7/W55)
Fűtési teljesítmény (A-7/W35)
COP (EN 14511, A-7/W35)
Effektív telj. felvétel (A-7/W35)
Áramfelvétel (A-7/W35)
Fűtési teljesítmény (A-7/W35),
40%-os zajcsökkentési mód
COP (EN 14511, A-7/W35), 40%os zajcsökkentési mód
Fűtési teljesítmény (A-7/W35),
50%-os zajcsökkentési mód
COP (EN 14511, A-7/W35), 50%os zajcsökkentési mód
Fűtési teljesítmény (A-7/W35),
60%-os zajcsökkentési mód
COP (EN 14511, A-7/W35), 60%os zajcsökkentési mód

HA 5-5 OS
230V

HA 7-5 OS
230V

HA 10-5 OS
230V

HA 10-5 OS
400 V

HA 12-5 OS
230 V

HA 12-5 OS
400 V

3,4 kW
3,8
0,89 kW
4,4 A
4,5 kW
4,8
0,94 kW
4,6 A
4,1 kW
3,5
1,17 kW
5,4 A
3,7 kW
2,7
1,37 kW
6,3 A
4,9 kW
2,7
1,81 kW
8,6 A

4,6 kW
3,8
1,21 kW
5,5 A
5,8 kW
4,7
1,23 kW
5,8 A
5,5 kW
3,6
1,53 kW
6,8 A
5,0 kW
2,7
1,85 kW
8,0 A
6,7 kW
2,7
2,48 kW
11,8 A

8,3 kW
3,9
2,13 kW
10,2 A
9,8 kW
4,7
2,09 kW
9,9 A
9,1 kW
3,5
2,6 kW
12,0 A
10,4 kW
2,8
3,71 kW
17,0 A
10,2 kW
2,8
3,64 kW
17,4 A

8,3 kW
3,9
2,13 kW
3,3 A
9,8 kW
4,7
2,09 kW
3,2 A
9,1 kW
3,5
2,6 kW
4,1 A
10,4 kW
2,8
3,71 kW
5,8 A
10,2 kW
2,8
3,64 kW
5,7 A

8,3 kW
3,7
2,24 kW
10,5 A
10,3 kW
4,6
2,24 kW
10,5 A
9,7 kW
3,5
2,77 kW
12,7 A
11,0 kW
2,8
3,93 kW
18,3 A
11,9 kW
2,5
4,76 kW
22,7 A

8,3 kW
3,7
2,24 kW
3,4 A
10,3 kW
4,6
2,24 kW
3,5 A
9,7 kW
3,5
2,77 kW
4,3 A
11,0 kW
2,8
3,93 kW
6,2 A
11,9 kW
2,5
4,76 kW
7,5 A

3,2 kW

4,2 kW

7,5 kW

7,5 kW

7,5 kW

7,5 kW

3,1

3,1

2,9

2,9

2,9

2,9

2,7 kW

3,5 kW

6,3 kW

6,3 kW

6,3 kW

6,3 kW

3,2

3,2

3,0

3,0

3,0

3,0

2,2 kW

2,8 kW

5,1 kW

5,1 kW

5,1 kW

5,1 kW

3,2

3,2

2,9

2,9

2,9

2,9

HA 5-5 OS
230V

HA 7-5 OS
230V

HA 10-5 OS
230V

HA 10-5 OS
400 V

HA 12-5 OS
230 V

HA 12-5 OS
400 V

4,9 kW
4,0
1,23 kW
6,0 A
3,2 kW
2,8
1,14 kW
5,4 A

6,3 kW
3,8
1,66 kW
7,9 A
4,4 kW
2,8
1,57 kW
7,3 A

12,8 kW
3,4
3,76 kW
17,4 A
8,8 kW
2,6
3,38 kW
15,5 A

12,8 kW
3,4
3,76 kW
5,9 A
8,8 kW
2,6
3,38 kW
5,1 A

12,8 kW
3,4
3,76 kW
17,4 A
8,8 kW
2,6
3,38 kW
15,5 A

12,8 kW
3,4
3,76 kW
5,9 A
8,8 kW
2,6
3,38 kW
5,1 A

HA 5-5 OS
230V

HA 7-5 OS
230V

HA 10-5 OS
230V

HA 10-5 OS
400 V

HA 12-5 OS
230 V

HA 12-5 OS
400 V

53 dB(A)

54 dB(A)

58 dB(A)

58 dB(A)

59 dB(A)

59 dB(A)

53 dB(A)

55 dB(A)

59 dB(A)

58 dB(A)

59 dB(A)

59 dB(A)

54 dB(A)

54 dB(A)

60 dB(A)

60 dB(A)

60 dB(A)

60 dB(A)

52 dB(A)

52 dB(A)

57 dB(A)

59 dB(A)

57 dB(A)

59 dB(A)

50 dB(A)

50 dB(A)

56 dB(A)

57 dB(A)

56 dB(A)

57 dB(A)

46 dB(A)

48 dB(A)

53 dB(A)

55 dB(A)

53 dB(A)

55 dB(A)

HA 5-5 OS
230V

HA 7-5 OS
230V

HA 10-5 OS
230V

HA 10-5 OS
400 V

HA 12-5 OS
230 V

HA 12-5 OS
400 V

54 dB(A)
54 dB(A)

56 dB(A)
55 dB(A)

59 dB(A)
58 dB(A)

59 dB(A)
59 dB(A)

59 dB(A)
58 dB(A)

59 dB(A)
59 dB(A)

Hűtési teljesítmény
Hűtési teljesítmény (A35/W18)
EER (EN 14511, A35/W18)
Effektív telj. felvétel (A35/W18)
Áramfelvétel (A35/W18)
Hűtési teljesítmény (A35/W7)
EER (EN 14511, A35/W7)
Effektív telj. felvétel (A35/W7)
Áramfelvétel (A35/W7)

A fűtési üzem zajterhelése
Hangteljesítmény (EN 12102, EN
ISO 9614-1, A7/W35)
Hangteljesítmény (EN 12102, EN
ISO 9614-1, A7/W45)
Hangteljesítmény (EN 12102, EN
ISO 9614-1, A7/W55)
Hangteljesítmény (EN 12102, EN
ISO 9614-1, A-7/W35), 40%-os
zajcsökkentési mód esetén
Hangteljesítmény (EN 12102, EN
ISO 9614-1, A-7/W35), 50%-os
zajcsökkentési mód esetén
Hangteljesítmény (EN 12102, EN
ISO 9614-1, A-7/W35), 60%-os
zajcsökkentési mód esetén

A hűtési üzem zajterhelése
Hangteljesítmény (A35/W18)
Hangteljesítmény (A35/W7)
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8.3 Befoglaló méretek
Oldalnézet

Elölnézet

Elölnézet
Oldalnézet, jobbról

Méretek (mm-ben)
Termék
HA 3-5 …
HA 5-5 …
HA 7.5 …

A
765
765
965

Alulnézet

Alulnézet

Elölnézet
Méretek (mm-ben)
Termék
HA 10-5 …
HA 12-5 …

A
1565
1565
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8.4 Minimálisan előírt oldaltávolságok
A minimálisan előírt oldaltávolságok betartása
• A kielégítő légellátáshoz, valamint a karbantartási munkák megkönnyítésére és a jó hozzáférhetőség biztosítása végett a gyártó által előírt minimális oldaltávolságok betartása szükséges.
• Gondoskodjon róla, hogy elegendő hely álljon rendelkezésre a hidraulikus csővezetékek telepítéséhez.
Legkisebb oldaltávolság lapos tetős telepítés és talajszintre helyezés esetén

Javasolt oldaltávolságok
Távolság
A
B
C
D
E

Fűtési és hűtési üzem
100 mm
1000 mm
250 mm1)
500 mm
600 mm

„Ideális” távolság mindkét üzemmódra
500 mm
1000 mm
300 mm
3000 mm
600 mm

1) Az egyszerűbb elektromos telepítéshez legalább > 250 mm-es oldaltávolságot javaslunk.

Legkisebb oldaltávolság falra szerelés esetén

Javasolt oldaltávolságok
Távolság
A
B
C
D
E
F

Egyedül fűtési üzem
100 mm
1000 mm
120 mm1)
500 mm
600 mm
300 mm

Fűtési és hűtési üzem
100 mm
1000 mm
250 mm
500 mm
600 mm
300 mm

„Ideális” távolság mindkét üzemmódra
500 mm
1000 mm
300 mm
3000 mm
500 mm
300 mm

1) Az egyszerűbb elektromos telepítéshez legalább > 250 mm-es oldaltávolságot javaslunk.
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8.5 Alkalmazási korlátok
A termék a minimum és maximum külső léghőmérséklet között működik. Ezek a külső léghőmérsékletek
definiálják a fűtési, hűtési és melegvíz-készítési üzemmód működési határait. Ezzel kapcsolatban további
részletek a műszaki adatok között. A működési korlátokon kívül a készülék nem működik, lekapcsol.
Fűtési üzemmód

A fűtési üzemmód alkalmazásának korlátai
A Külső léghőmérséklet

B Fűtővíz hőmérséklet

HMV üzemmód

A HMV üzem alkalmazásának korlátai
A Külső léghőmérséklet

B Használati-melegvíz hőmérséklet

Hűtési üzem

A hűtési üzem alkalmazásának korlátai
A Külső léghőmérséklet

B Hűtővíz hőmérséklet
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8.6 Teljesítmény görbék – fűtési üzemmód
A 3 kW-os levegő/víz hőszivattyúk fűtési teljesítménye
rps = fordulat/másodperc
red = csökkentés %-kal

COP és fűtési teljesítmény (A../W35-30)

COP és fűtési teljesítmény (A../W45-40)
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COP és fűtési teljesítmény (A../W55-50)
Az 5 kW-os levegő/víz hőszivattyúk fűtési teljesítménye
rps = fordulat/másodperc
red = csökkentés %-kal

COP és fűtési teljesítmény (A../W35-30)
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COP és fűtési teljesítmény (A../W45-40)

COP és fűtési teljesítmény (A../W55-50)
A 7 kW-os levegő/víz hőszivattyúk fűtési teljesítménye
rps = fordulat/másodperc
red = csökkentés %-kal

COP és fűtési teljesítmény (A../W35-30)
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COP és fűtési teljesítmény (A../W45-40)

COP és fűtési teljesítmény (A../W55-50)
A 10 kW-os levegő/víz hőszivattyúk fűtési teljesítménye
rps = fordulat/másodperc
red = csökkentés %-kal

COP és fűtési teljesítmény (A../W35-30)
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COP és fűtési teljesítmény (A../W45-40)

COP és fűtési teljesítmény (A../W55-50)
A 12 kW-os levegő/víz hőszivattyúk fűtési teljesítménye
rps = fordulat/másodperc
red = csökkentés %-kal

COP és fűtési teljesítmény (A../W35-30)
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COP és fűtési teljesítmény (A../W45-40)

COP és fűtési teljesítmény (A../W55-50)
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8.7 Teljesítmény görbék – hűtési üzemmód
A 3 kW-os levegő/víz hőszivattyúk hűtési teljesítménye
rps = fordulat/másodperc
red = csökkentés %-kal

EER és hűtési teljesítmény (W7-12)

EER és hűtési teljesítmény (W18-23)
Az 5 kW-os levegő/víz hőszivattyúk hűtési teljesítménye
rps = fordulat/másodperc
red = csökkentés %-kal

EER és hűtési teljesítmény (W7-12)
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EER és hűtési teljesítmény (W18-23)
A 7 kW-os levegő/víz hőszivattyúk hűtési teljesítménye
rps = fordulat/másodperc
red = csökkentés %-kal

EER és hűtési teljesítmény (W7-12)

EER és hűtési teljesítmény (W18-35)
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8.8 Tartozékok a GeniaAir Split hőszivattyú rendszerekhez
A GeniaSet Split kompakt beltéri egység bemutatása

GeniaSet
Főbb jellemzők
• Előszerelt hidraulikus torony a GeniaAir Split hőszivattyúk számára
• A kompakt építési módnak köszönhetően rendkívül rövid telepítési időszükséglet
• Külön rendelhető és a termékbe beépíthető komponensek segítségével bővíthető
• A készülék két részre osztható a könnyebb szállíthatóság és elhelyezhetőség elősegítésére
A termék felszereltsége
• Beépített, 190 liter névleges űrtartalmú csőspirálos melegvíz-tároló
• 6 kW-os elektromos utánfűtő patron biztonsági hőfokkorlátozóval és elektromos kapcsolódobozzal (9 kW a 10 és 12 kW-os kültéri egységekhez kapcsolódó GeniaSet Split modulban)
• Az elektromos utánfűtésnek saját automata légtelenítője és ürítő csapja van
• 15 literes fűtési tágulási tartály
• 3-utas váltószelep fűtésre/HMV-re
• 3 bar-os biztonsági lefúvató szelep elvezető csővel és felfogó tartállyal
• Töltőcsap
Alkalmazási lehetőségek
A GeniaSet Split csak az osztott hűtőkörű GeniaAir Split hőszivattyúval használható, amely összekötő
elemként szolgál a kültéri egység, valamint a fűtés és melegvíz-készítő rendszer között.
Típusáttekintés
Típusjelölés
HA 5-5 STB
HA 7-5 STB
HA 12-5 STB

Rendelési szám
0010023171
0010023172
0010023173

Tudnivaló:
A következő oldalakon megadott műszaki adatok csak új hőszivattyú esetén érvényesek, tiszta hőcserélővel.
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Műszaki adatok
Általános műszaki adatok
A termék szélessége
A termék magassága
A termék mélysége
Nettó tömeg
Üzemkész tömeg
Névleges feszültség
Névleges feszültség
Névleges teljesítmény, maximum
Névleges áramfelvétel, maximum
Elektromos védelem
Túlfeszültség kategória
Biztosíték: C-típusú, 3-pólusú megszakító
Fűtési kör csatlakozók
Hideg és meleg víz csatlakozók

HA 5-5 STB

HA 7-5 STB

HA 12-5 STB

595 mm
1880 mm
693 mm
158 kg
365 kg
230 V (+10 / -15%)
50 Hz, 1~/N/PE
400 V (+10 / -15%)
50 Hz, 3~/N/PE
5,4 kW
23,5 A (230 V)
14,5 A (400 V)
IP 10 B
II
A kiválasztott elektromos bekötés szerint
G 1”
G 3/4”

595 mm
1880 mm
693 mm
159 kg
367 kg
230 V (+10 / -15%)
50 Hz, 1~/N/PE
400 V (+10 / -15%)
50 Hz, 1~/N/PE
5,4 kW
23,5 A (230 V)
14,5 A (400 V)
IP 10 B
II
A kiválasztott elektromos bekötés szerint
G 1”
G 3/4”

595 mm
1880 mm
693 mm
160 kg
369 kg
230 V (+10 / -15%)
50 Hz, 1~/N/PE
400 V (+10 / -15%)
50 Hz, 1~/N/PE
8,8 kW
23,5 A (230 V)
14,0 A (400 V)
IP 10 B
II
A kiválasztott elektromos bekötés szerint
G 1”
G 3/4”

HA 5-5 STB

HA 7-5 STB

HA 12-5 STB

Fűtési kör
Fűtővíz tartalom
Felhasznált anyagok a fűtési körben
Vízminőség
Minimum üzemi nyomás
Maximum üzemi nyomás
Minimális előremenő fűtővíz hőmérséklet
Max. előremenő fűtővíz hőfok, kompresszorral
Max. előrem. fűtővíz, elektromos utánfűtéssel
Min. hűtési előremenő vízhőmérséklet
Max. hűtési előremenő vízhőmérséklet
Min. névleges tömegáram, 3 kW-os kültéri e.
Min. névleges tömegáram, 5 kW-os kültéri e.
Minimum névleges fűtővíz tömegáram
Min. névleges tömegáram, 10 kW-os kültéri e.
Min. névleges tömegáram, 12 kW-os kültéri e.
Névl. tömegáram (∆T=5K), 3 kW-os kültéri e.
Névl. tömegáram (∆T=5K), 5 kW-os kültéri e.
Névl. tömegáram (∆T=5K)
Névl. tömegáram (∆T=5K), 10 kW-os kültéri e.
Névl. tömegáram (∆T=5K), 12 kW-os kültéri e.
Névl. tömegáram (∆T=8K), 3 kW-os kültéri e
Névl. tömegáram (∆T=8K), 5 kW-os kültéri e.
Névl. tömegáram (∆T=8K)
Névl. tömegáram (∆T=8K), 10 kW-os kültéri e.
Névl. tömegáram (∆T=8K), 12 kW-os kültéri e.
Felh. emelőmag. (∆T=5K), 3 kW-os kültéri e.
Felh. emelőmag. (∆T=5K), 5 kW-os kültéri e
Felh. emelőmag. (∆T=5K)
Felh. emelőmag. (∆T=5K), 10 kW-os kültéri e.
Felh. emelőmag. (∆T=5K), 12 kW-os kültéri e.
Felh. emelőmag. (∆T=8K), 3 kW-os kültéri e.
Felh. emelőmag. (∆T=8K), 5 kW-os kültéri e
Felh. emelőmag. (∆T=8K)
Felh. emelőmag. (∆T=8K), 10 kW-os kültéri e.
Felh. emelőmag. (∆T=8K), 12 kW-os kültéri e.
Max. névleges tömegáram, 3 kW-os kültéri e.
Max. névleges tömegáram, 5 kW-os kültéri e.
Maximum névleges fűtővíz tömegáram
Max. névl. tömegáram, 10 kW-os kültéri e.
Max. névl. tömegáram, 12 kW-os kültéri e.
Szivattyú típusa
A szivattyú energia-hatékonysági indexe (EEI)

16,6 l
17,1 l
17,6 l
Réz, réz-cink ötvözet, rozsdamentes acél, etilén-propilén-dién monomer
gumi, bronz, vas
Fagy vagy korrózió-védelem nélkül. Lágyítsa a feltöltéshez használt vizet
(a VDI 3025 irányelv szerint), ha a keménység 3,0 mmol/l (16,8⁰dH)
0,5 bar
0,5 bar
0,5 bar
3,0 bar
3,0 bar
3,0 bar
20⁰C
20⁰C
20⁰C
55⁰C
55⁰C
55⁰C
75⁰C
75⁰C
75⁰C
7⁰C
7⁰C
7⁰C
25⁰C
25⁰C
25⁰C
0,3 m3/óra
0,4 m3/óra
0,55 m3/óra
1,13 m3/óra
1,18 m3/óra
0,54 m3/óra
0,79 m3/óra
1,02 m3/óra
1,70 m3/óra
1,80 m3/óra
3
0,3 m /óra
0,4 m3/óra
0,55 m3/óra
1,13 m3/óra
1,18 m3/óra
71 kPa
68 kPa
66 kPa
54 kPa
51,5 kPa
71 kPa
68 kPa
73 kPa
82 kPa
81 kPa
0,54 m3/óra
0,79 m3/óra
1,08 m3/óra
1,7 m3/óra
1,8 m3/óra
Nagyhatékonyságú
Nagyhatékonyságú
Nagyhatékonyságú
≤0,2
≤0,2
≤0,2
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Meleg víz
A HMV tároló tényleges űrtartalma
A melegvíz-tároló anyaga
Maximum üzemi nyomás
Max. tároló hőfok (kompresszor üzemben)
Max. tároló hőfok (elektr. rásegítő fűtéssel)
Felfűtési idő (53⁰C-os tároló hőfok, ECO
üzemmód, 7⁰C-os külső léghőmérséklet)
Készenléti energiafogyasztás (DIN EN 16147
szerint, 53⁰C-os tároló hőfok, A7, hiszt. 7K)
COP (DIN EN 16147 szerint, 53⁰C-os tároló
hőfok, A7, hiszterézis 7K, ECO üzemmód)

HA 5-5 STB

HA 7-5 STB

HA 12-5 STB

188 l
Zománcozott acél
10 bar
57⁰C
75⁰C
2,53 óra

188 l
Zománcozott acél
10 bar
57⁰C
75⁰C
1,75 óra

188 l
Zománcozott acél
10 bar
57⁰C
75⁰C
1,08 óra

31,3 W

31,9 W

44,6 W

2,45

2,73

2,36

HA 5-5 STB

HA 7-5 STB

HA 12-5 STB

2W
60 W
20 W

2W
60 W
20 W

3W
100 W
40 W

HA 5-5 STB

HA 7-5 STB

HA 12-5 STB

Réz
25 m
3m
Peremes csatlakozás
1/2" (12,7 mm)
1/4" (6,35 mm)
0,8 mm
0,8 mm
R410A
2088
1,5 kg
41,5 bar
Forgó dugattyús
Speciális polivinil-éter
(PVE)
Elektronikus
≤10 m

Réz
25 m
3m
Peremes csatlakozás
5/8" (15,875 mm)
3/8" (9,575 mm)
0,95 mm
0,8 mm
R410A
2088
2,39 kg
41,5 bar
Forgó dugattyús
Speciális polivinil-éter
(PVE)
Elektronikus
≤10 m

Réz
25 m
3m
Peremes csatlakozás
5/8" (15,875 mm)
3/8" (9,575 mm)
0,95 mm
0,8 mm
R410A
2088
3,6 kg
41,5 bar
Forgó dugattyús
Speciális polivinil-éter
(PVE)
Elektronikus
≤10 m

Elektromosság
A hőszivattyú min. elektromos fogyasztása
A hőszivattyú max. elektromos fogyasztása
A hőszivattyú elektromos fogyasztása (A7/35,
∆T=5K a fűtési kör 250 mbar nyomásvesztesége mellett)

Hűtőkör
A hűtőköri cső anyaga
Hűtőközeg cső maximális hossz
A hűtőközeg cső minimum hossza
A hűtőközeg cső bekötése
Külső átmérő (forrógáz cső)
Külső átmérő (folyadék cső)
Minimális falvastagság (forrógáz cső)
Minimális falvastagság (folyadék cső)
Hűtőközeg típusa
Hűtőközeg GWP
Hűtőközeg mennyisége
Max. megengedett üzemi nyomás
Kompresszor típusa
Kompresszor-olaj típusa
Kompresszor vezérlés
Megengedett magasság-különbség a kültéri
és beltéri egység között
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GeniaAir és GeniaSet split tervezési segédlet
1. kiadás

Befoglaló méretek és a csatlakozások elhelyezkedése

HA ..-5 STB kompakt beltéri egység befoglaló méretek
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77 / 95. oldal
Másolni, sokszorosítani a tulajdonos engedélye nélkül tilos!

GeniaAir és GeniaSet split tervezési segédlet
1. kiadás

A HA …-5 WSB hidraulikus állomás bemutatása

HA ..-5 WSB hidraulikus állomás
A termék felszereltsége
• eBUS sorkapocs
• Kijelzővel és nyomógombokkal ellátott készülék kezelőfelület
• Elektromos utánfűtő patron biztonsági hőfokkorlátozóval és elektromos kapcsolódobozzal
• Fűtési rendszer nyomásszenzor
• 10 literes fűtési tágulási tartály
• 3-utas váltószelep fűtésre/HMV-re
• Fűtési biztonsági lefúvató szelep
• VF1 hőmérséklet érzékelő
• Bekötő kábel
Alkalmazási lehetőségek
A HA ..-5 WSB hidraulikus állomás egy elektromos utánfűtő modul beépített hőszivattyú kezelőfelülettel
és 3-utas váltószeleppel a GeniaAir Split OS kültéri egységekhez. A rendszer kialakításának és konfigurációjának függvényében ez a modul a hőszivattyú hőellátását támogatja.
Az elektromos utánfűtő patron fűtési teljesítménye 2,4 vagy 6 kW-ra állítható be. A modul ráköthető a 230
V-os vagy 400 V-os villamos hálózatra is.
Típusáttekintés
Típusjelölés
HA 5-5 WSB
HA 7-5 WSB
HA 12-5 WSB

Rendelési szám
0010023496
0010023497
0010023527

Tudnivaló:
A következő oldalakon megadott műszaki adatok csak új hőszivattyú esetén érvényesek, tiszta hőcserélővel.
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GeniaAir és GeniaSet split tervezési segédlet
1. kiadás

Műszaki adatok
Általános műszaki adatok
A termék szélessége
A termék magassága
A termék mélysége
Nettó tömeg
Névleges feszültség
Névleges feszültség
Névleges teljesítmény, maximum
Névleges áramfelvétel, maximum
Elektromos védelem
Túlfeszültség kategória
Biztosíték: C-típusú, 3-pólusú megszakító
Fűtési kör csatlakozók
Hideg és meleg víz csatlakozók

HA 5-5 WSB

HA 7-5 WSB

HA 12-5 WSB

440 mm
720 mm
350 mm
23 kg
230 V (+10 / -15%)
50 Hz, 1~/N/PE
400 V (+10 / -15%)
50 Hz, 3~/N/PE
5,4 kW
23,5 A (230 V)
14,5 A (400 V)
IP 10 B
II
A kiválasztott elektromos bekötés szerint
G 1”
G 1”

440 mm
720 mm
350 mm
24 kg
230 V (+10 / -15%)
50 Hz, 1~/N/PE
400 V (+10 / -15%)
50 Hz, 1~/N/PE
5,4 kW
23,5 A (230 V)
14,5 A (400 V)
IP 10 B
II
A kiválasztott elektromos bekötés szerint
G 1”
G 1”

440 mm
720 mm
350 mm
26,5 kg
230 V (+10 / -15%)
50 Hz, 1~/N/PE
400 V (+10 / -15%)
50 Hz, 1~/N/PE
8,8 kW
23,5 A (230 V)
14,0 A (400 V)
IP 10 B
II
A kiválasztott elektromos bekötés szerint
G 1”
G 1”

HA 5-5 WSB

HA 7-5 WSB

HA 12-5 WSB

Fűtési kör
Felhasznált anyagok a fűtési körben
Vízminőség
Minimum üzemi nyomás
Maximum üzemi nyomás
Minimális előremenő fűtővíz hőmérséklet
Max. előremenő fűtővíz hőfok, kompresszorral
Max. előrem. fűtővíz, elektromos utánfűtéssel
Min. hűtési előremenő vízhőmérséklet
Max. hűtési előremenő vízhőmérséklet
Min. névleges tömegáram, 3 kW-os kültéri e.
Min. névleges tömegáram, 5 kW-os kültéri e.
Minimum névleges fűtővíz tömegáram
Min. névleges tömegáram, 10 kW-os kültéri e.
Min. névleges tömegáram, 12 kW-os kültéri e.
Névl. tömegáram (∆T=5K), 3 kW-os kültéri e.
Névl. tömegáram (∆T=5K), 5 kW-os kültéri e.
Névl. tömegáram (∆T=5K)
Névl. tömegáram (∆T=5K), 10 kW-os kültéri e.
Névl. tömegáram (∆T=5K), 12 kW-os kültéri e.
Névl. tömegáram (∆T=8K), 3 kW-os kültéri e
Névl. tömegáram (∆T=8K), 5 kW-os kültéri e.
Névl. tömegáram (∆T=8K)
Névl. tömegáram (∆T=8K), 10 kW-os kültéri e.
Névl. tömegáram (∆T=8K), 12 kW-os kültéri e.
Felh. emelőmag. (∆T=5K), 3 kW-os kültéri e.
Felh. emelőmag. (∆T=5K), 5 kW-os kültéri e
Felh. emelőmag. (∆T=5K)
Felh. emelőmag. (∆T=5K), 10 kW-os kültéri e.
Felh. emelőmag. (∆T=5K), 12 kW-os kültéri e.
Felh. emelőmag. (∆T=8K), 3 kW-os kültéri e.
Felh. emelőmag. (∆T=8K), 5 kW-os kültéri e
Felh. emelőmag. (∆T=8K)
Felh. emelőmag. (∆T=8K), 10 kW-os kültéri e.
Felh. emelőmag. (∆T=8K), 12 kW-os kültéri e.
Max. névleges tömegáram, 3 kW-os kültéri e.
Max. névleges tömegáram, 5 kW-os kültéri e.
Maximum névleges fűtővíz tömegáram
Max. névl. tömegáram, 10 kW-os kültéri e.
Max. névl. tömegáram, 12 kW-os kültéri e.
Szivattyú típusa
A szivattyú energia-hatékonysági indexe (EEI)

Réz, réz-cink ötvözet, rozsdamentes acél, etilén-propilén-dién monomer
gumi, bronz, vas
Fagy vagy korrózió-védelem nélkül. Lágyítsa a feltöltéshez használt vizet
(a VDI 3025 irányelv szerint), ha a keménység 3,0 mmol/l (16,8⁰dH)
0,5 bar
0,5 bar
0,5 bar
3,0 bar
3,0 bar
3,0 bar
20⁰C
20⁰C
20⁰C
55⁰C
55⁰C
55⁰C
75⁰C
75⁰C
75⁰C
7⁰C
7⁰C
7⁰C
25⁰C
25⁰C
25⁰C
0,3 m3/óra
0,4 m3/óra
0,55 m3/óra
1,13 m3/óra
1,18 m3/óra
3
0,54 m /óra
0,79 m3/óra
1,02 m3/óra
1,70 m3/óra
1,80 m3/óra
0,3 m3/óra
0,4 m3/óra
0,55 m3/óra
1,13 m3/óra
1,18 m3/óra
71 kPa
68 kPa
66 kPa
54 kPa
51,5 kPa
71 kPa
68 kPa
73 kPa
82 kPa
81 kPa
0,54 m3/óra
0,79 m3/óra
1,08 m3/óra
1,7 m3/óra
1,8 m3/óra
Nagyhatékonyságú
Nagyhatékonyságú
Nagyhatékonyságú
≤0,2
≤0,2
≤0,2
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GeniaAir és GeniaSet split tervezési segédlet
1. kiadás

Elektromosság
A hőszivattyú min. elektromos fogyasztása
A hőszivattyú max. elektromos fogyasztása
A hőszivattyú elektromos fogyasztása (A7/35,
∆T=5K a fűtési kör 250 mbar nyomásvesztesége mellett)

HA 5-5 WSB

HA 7-5 WSB

HA 12-5 WSB

2W
60 W
20 W

2W
60 W
20 W

3W
100 W
40 W

HA 5-5 WSB

HA 7-5 WSB

HA 12-5 WSB

Réz
25 m
3m
Peremes csatlakozás
1/2" (12,7 mm)
1/4" (6,35 mm)
0,8 mm
0,8 mm
R410A
2088
1,5 kg
41,5 bar
Forgó dugattyús
Speciális polivinil-éter
(PVE)
Elektronikus
≤10 m

Réz
25 m
3m
Peremes csatlakozás
5/8" (15,875 mm)
3/8" (9,575 mm)
0,95 mm
0,8 mm
R410A
2088
2,39 kg
41,5 bar
Forgó dugattyús
Speciális polivinil-éter
(PVE)
Elektronikus
≤10 m

Réz
25 m
3m
Peremes csatlakozás
5/8" (15,875 mm)
3/8" (9,575 mm)
0,95 mm
0,8 mm
R410A
2088
3,6 kg
41,5 bar
Forgó dugattyús
Speciális polivinil-éter
(PVE)
Elektronikus
≤10 m

Hűtőkör
A hűtőköri cső anyaga
Hűtőközeg cső maximális hossz
A hűtőközeg cső minimum hossza
A hűtőközeg cső bekötése
Külső átmérő (forrógáz cső)
Külső átmérő (folyadék cső)
Minimális falvastagság (forrógáz cső)
Minimális falvastagság (folyadék cső)
Hűtőközeg típusa
Hűtőközeg GWP
Hűtőközeg mennyisége
Max. megengedett üzemi nyomás
Kompresszor típusa
Kompresszor-olaj típusa
Kompresszor vezérlés
Megengedett magasság-különbség a kültéri
és beltéri egység között

Minimális oldaltávolságok
A termék telepítéséhez és bekötéséhez, valamint a karbantartási munkák megkönnyítésére és a jó hozzáférhetőség biztosítása végett az alábbi minimális oldaltávolságok betartása szükséges:

Javasolt minimális oldaltávolságok
Méret
A
B
C
D

Távolság
> 200 mm
> 200 mm
> 1000 mm
> 600 mm
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GeniaAir és GeniaSet split tervezési segédlet
1. kiadás

Befoglaló méretek és a csatlakozások elhelyezkedése

HA ..-5 WSB hidraulikus állomás befoglaló méretek
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GeniaAir és GeniaSet split tervezési segédlet
1. kiadás

Felhasználható szivattyú emelőmagasságok névleges tömegáramon

A hidraulikus állomás belső felépítése
HA 5-5 WSB felhasználható emelőmagasság névleges tömegáram mellett

A HA 5-5 WSB felhasználható szivattyú emelőmagassága
1
2
A
B

HA 5-5 WSB, 3.5 kW / 540 liter/óra
HA 5-5 WSB, 5 kW / 790 liter/óra
Felhasználható emelőmagasság (hPa/mbar)
Szivattyú teljesítmény (%)
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GeniaAir és GeniaSet split tervezési segédlet
1. kiadás

HA 7-5 WSB felhasználható emelőmagasság névleges tömegáram mellett

A HA 7-5 WSB felhasználható szivattyú emelőmagassága
1 HA 7-5 WSB, 7 kW / 1020 liter/óra
A Felhasználható emelőmagasság (hPa/mbar)
B Szivattyú teljesítmény (%)
HA 12-5 WSB felhasználható emelőmagasság névleges tömegáram mellett

A HA 12-5 WSB felhasználható szivattyú emelőmagassága
1
2
A
B

HA 12-5 WSB, 10 kW / 1670 liter/óra
HA 12-5 WSB, 12 kW / 1850 liter/óra
Felhasználható emelőmagasság (hPa/mbar)
Szivattyú teljesítmény (%)
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GeniaAir és GeniaSet split tervezési segédlet
1. kiadás

Külön rendelhető opcionális tartozékok
A hűtőköri csővezeték kiválasztása
Anyag
Minimális hossz
Maximális hossz
További hűtőközeg mennyiség (15 m felett)
A forrógáz cső külső átmérője
A folyadékcső külső átmérője
Hűtőközeg típusa
Hűtőközeg töltet (15 m ekvivalens hosszúságig)
Maximális üzemi nyomás
Max. magasság-különbség a kültéri és beltéri egység között

3 kW
5 kW
Réz
3m
25 m
30 g méterenként,
15 méter felett
1/2"
1/2"
1/4"
1/4"
R410A
1,5 kg
1,5 kg
45 bar
10 m

7 kW

10 kW

12 kW

70 g méterenként, 15 méter
felett
5/8”
5/8”
5/8”
3/8”
3/8”
3/8”
2,4 kg

Tartozék
Leírás
Roppantó gyűrűs bekötés a hűtőköri csővezetékhez
1/4" roppantó gyűrűs csavarkészlet (10 db)
3 és 5 kW-os hőszivattyúkhoz
1/2" roppantó gyűrűs csavarkészlet (10 db)
3 és 5 kW-os hőszivattyúkhoz
3/8" roppantó gyűrűs csavarkészlet (10 db)
7-12 kW közötti hőszivattyúkhoz
5/8" roppantó gyűrűs csavarkészlet (10 db)
7-12 kW közötti hőszivattyúkhoz
Roppantó gyűrűs kalibráló készlet
1/4", 1/2", 3/8”, 5/8”
Feltétlenül szükséges ahhoz, hogy a hűtőköri réz csővezeték
előkészíthető legyen (peremes bekötés helyett) a roppantó
gyűrűs bekötésre.
Opcionális tartozékok a kültéri egység telepítéséhez
Kiemelő alapkeret
GeniaAir Split hőszivattyúk megemelt (40 cm) felállítására
alkalmazható alapkeret.
Tudnivaló:
Magasabb hóhatár esetén legalább 60 cm-es magasságú
talapzatot javaslunk a kiemelő alapkeret helyett.
Fali tartó
GeniaAir Split hőszivattyú (a 10 és 12 kW-os verzió kivételével) homlokzati telepítése esetén használható fali tartó, rezgéscsillapító lábazattal

3,6 kg

3,6 kg

Rendelési szám
0020252878
0020252880
0020252879
0020252881
0020252903

0020173403

0020250225

Fali tartó hőszigetelt falhoz
GeniaAir Split hőszivattyú (a 10 és 12 kW-os verzió kivételével) homlokzati telepítése esetén használható fali tartó, rezgéscsillapító lábazattal. Maximum 16 cm-es vastagságú homlokzati hőszigetelésig alkalmazható.

0020250224

Rezgéscsillapító talapzat
2 db, 60 cm-es rezgéscsillapító talapzat a hőszivattyú működés közben fellépő rezgéseinek izolálására.

0020250226

Rezgéscsillapító láb
Rezgéscsillapító gumibak (4 db) a hőszivattyú működés közben fellépő rezgéseinek izolálására.

0020252091
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GeniaAir és GeniaSet split tervezési segédlet
1. kiadás

Tartozék
Leírás
Opcionális tartozékok a kültéri egység telepítéséhez
GeniaSet Split csatlakozó készlet
A GeniaSet Split kompakt beltéri egység csatlakoztatása esetén alkalmazható bekötő szett a helyszínen már előkészített
csőkötések számára. A készlet tartozékai: kézi légtelenítővel
ellátott karbantartó csapok (1”); töltő és ürítő csap; fűtési biztonsági szelep (3 bar); hidegvíz oldali biztonsági szelep (10
bar); réz bekötő csövek (1” és 3/4"); hőszigetelés; lefolyó cső;
manométer.

Integrálható direkt köri készlet
A GeniaSet Split beltéri egység hátoldalába integrálható kompakt készlet nagyhatékonyságú szivattyúval, integrált hidraulikus váltóval kombinált kétkörös osztó/gyűjtővel, hőszigeteléssel, visszacsapó szeleppel, bekötő csövekkel (csatlakozás G
3/4), tömítésekkel és standard érzékelővel.
Tudnivaló!
Ez a készlet a 0020170508 cikkszámú szettel további keverőszelepes körrel bővíthető. Működtetéséhez a külön rendelhető
RED-3 fűtési bővítő modul szükséges.
Integrálható kevert köri készlet
A GeniaSet Split beltéri egység hátoldalába integrálható kompakt készlet nagyhatékonyságú szivattyúval, motoros keverőszeleppel, visszacsapó szeleppel, bekötő csővel (csatlakozás
G 3/4), tömítésekkel és standard érzékelővel a 0020170507
rendelési számú készlet kiegészítésére, kétkörös fűtési rendszer esetén.
Tudnivaló!
Ez a készlet csak akkor használható, ha már rendelkezésre áll
az integrálható direkt köri készlet.
Integrálható direkt köri készlet
A GeniaSet Split beltéri egység hátoldalába integrálható kompakt készlet nagyhatékonyságú szivattyúval, visszacsapó
szeleppel, bekötő cső-vel (csatlakozás G 3/4), tömítésekkel és
standard érzékelővel a 0020170507 cikkszámú készlet kiegészítésére, kétkörös fűtési rendszer esetén.
Tudnivaló!
Ez a készlet csak akkor használható, ha már rendelkezésre áll
az integrálható direkt köri készlet.
Cirkulációs szivattyú bekötő csőkészlet
A GeniaSet Split kompakt beltéri egységhez alkalmazható, a
hátsó részébe integrálható csőkészlet a helyszínen már telepített cirkulációs szivattyú számára. A csőkészlet részei: részben
szigetelt összekötő cső (G 3/4); réz könyök; csatlakozó T-idom
integrált visszacsapó szeleppel; szigetelt könyök (G 3/4); tömítések.
Cirkulációs szivattyú készlet
A GeniaSet Split kompakt beltéri egységbe integrálható készlet, amelynek részei: visszacsapó szeleppel ellátott cirkulációs
szivattyú; részben szigetelt összekötő cső (G 3/4); réz könyök;
csatlakozó T-idom integrált visszacsapó szeleppel; szigetelt
könyök (G 3/4); tömítések.
Tudnivaló!
Az elektromos bekötés a vezérlőpanelen keresztül történik.
Szaniter tágulási tartály
8 literes űrtartalmú, a GeniaSet Split kompakt beltéri egység
burkolata alá integrálható HMV tágulási tartály bekötő csővel
és a beépítéshez szükséges szerelési segédanyagokkal.
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9. GeniaAir Split rendszersémák
9.1 Jelmagyarázat a rendszersémákhoz
Sorszám
1
1a
1b
1c
1d
2
2a
2b
2c
2d
2e
2f
3
3a
3b
3c
3d
3e
3f
3g
3h
3i
4
5
5a
5b
5c
5d
5e
6
7a
7b
7c
7d
7e
7f
7g
7h
7i
7j
8a
8b
8c
8d
8e
8f
8g
8h
8i
9a
9b
9c
9d
9e
9f
9g
9h
9i
9j

Magyarázat
Hőtermelő
Meleg víz rásegítő fűtőkészülék
Fűtés rásegítő fűtőkészülék
Fűtés/meleg víz rásegítő fűtőkészülék
Vegyes-tüzelésű kazán
Hőszivattyú
Levegő-víz hőszivattyú
Levegő-hőhordozó közeg hőcserélő
Split hőszivattyú kültéri egység
Split hőszivattyú beltéri egység
Talajvíz modul
Passzív hűtés modul
Hőtermelő keringető szivattyú
Úszómedence keringető szivattyú
Hűtőköri szivattyú
Tároló-töltő szivattyú
Búvárszivattyú
Cirkulációs szivattyú
Fűtési szivattyú
Hőforrás keringető szivattyú
Legionella-védelmi szivattyú
Hőcserélő szivattyúja
Puffer tartály
Monovalens melegvíz-tároló
Bivalens melegvíz-tároló
Rétegtöltésű melegvíz-tároló
Kombi tartály (tároló a tárolóban)
Multifunkciós tároló
Hidraulikus torony
Termikus szolár kollektor
Hőszivattyú talajköri töltőállomás
Szolár állomás
Frissvizes állomás
Lakásfűtő állomás
Hidraulikus blokk
Hidraulikus modul
Hő-visszanyerő egység
Hőcserélő modul
2-zónás modul
Szivattyú csoport
Biztonsági szelep
Ivóvíz biztonsági szelep
Ivóvíz csatl. bizt. szerelvénycsoport
Kazánköri biztonsági szerelvénycsoport
Membrános fűtési tágulási tartály
Meleg víz membrános tágulási tartály
Szolár/hőhord. köz. membr. tág. tartály
Szolár előtét tartály
Termikus lefolyás-biztosító
Egyedi helyiséghőmérs. szab. szelep
Zónaszelep
Strang beszabályozó szelep
Túláram szelep
Melegvíz-készítés előnykapcs. váltósz.
Hűtés előnykapcsoló váltószelep
Váltószelep
Töltő és ürítő csap
Légtelenítő szelep
Vétlen elzárás ellen biztosított szelep

Sorszám
9k
9l
9m
9n
9o
9p
10a
10b
10c
10d
10e
10f
10g
10h
10i
11a
11b
12
12a
12b
12c
12d
12e
12f
12g
12h
12i
12j
12k
12l
12m
12n
12o
12p
12q
BufBt
BufTOPDHW
BufBtDHW
BufTOPCH
BufBtCH
C1/C2
COL
DEM
HMV
DHWBt
EVU
FS
MA
ME
PWM
PV
RT
SCA
SG
Solar yield

SysFlow
TD
TEL
TR

Magyarázat
3-utas keverő
Hűtési 3-utas keverő
Visszatérő hőfokemelés 3-utas keverő
Termosztatikus keverő
Átfolyás-mérő
Kaszkád szelep
Hőmérő
Nyomásmérő
Visszacsapó szelep
Légleválasztó
Mágneses szennyfogó szűrő
Szolár-/hőhordozó közeg felfogó tartály
Hőcserélő
Hidraulikus váltó
Flexibilis csatlakozók
Ventilátoros konvektor (fan coil)
Úszómedence
Rendszerszabályozó
Távvezérlő készülék
Hőszivattyú bővítő-modul
„2 a 7-ből” multifunkciós kártya
Bővítő-/keverő modul
Fő bővítő-modul
Elektromos elosztó doboz
eBUS buszcsatoló
Szolár szabályozó
Külső szabályozó
Leválasztó relé
Határoló termosztát
Tároló hőmérséklet-határoló termosztát
Külső hőfokérzékelő
Áramláskapcsoló
eBUS hálózati elem
Vezeték nélküli vevőegység
Internetes átjáró (gateway)
Puffer tároló alsó hőmérséklet-érzékelő
Puffer HMV részének felső hőfokérzékelője
Puffer HMV részének alsó hőfokérzékelője
Puffer fűtési részének felső hőfokérzékelője
Puffer fűtési részének alsó hőfokérzékelője
Tároló/puffer töltés engedélyezés
Kollektor hőmérséklet érzékelő
Külső fűtési igénykérés a fűtőkör számára
Tároló hőmérséklet érzékelő
Tároló alsó hőfokérzékelő (melegvíz-tároló)
Áramszolgáltató vállalat kapcsoló kontakt
Előremenő/úszómedence hőfokérzékelő
Multifunkciós kimenet
Multifunkciós bemenet
Szivattyú PWM jel
Napelemes rend. inverterének sorkapcsa
Szobatermosztát
Hűtési jel
Sorkapocs az átv. rendszerüzemeltetőhöz
Szolár hozamérzékelő
Rendszer gyűjtőhőmérséklet érzékelő
Hőfokérzékelő egy ∆T szabályozáshoz
Kapcsoló bemenet távvezérléshez
Szétválasztó kapcs. kapcsoló fűtőkazánnal

A többször használt komponensek (x) folyamatosan számozottak (x1, x2, …, xn)
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9.2 A rendszerkapcsolási tervek áttekintése
Séma

Hőtermelő

Szabályozó

Hűtés

Fűtési kör

0020232127

GeniaAir Split

MiPro

-

0020234148

GeniaAir Split
fali modullal

MiPro

Integrált,
aktív
Integrált,
aktív

0020234149

GeniaAir Split
fali modullal és
gázkészülékkel

MiPro

Kevert

Integrált,
aktív

-

Direkt
1 fűtési
kör
1 fűtési
kör
1 fűtési
kör

Leválasztás

Szolár rendszer

Integrált, 18
literes puffer
40 literes
hidraulikus
modul
40 literes
hidraulikus
modul

-

-

-

-

-

-

HMV

Meleg víz

Fűtés
GeniaSet
Split
FEW
Fali
kombi
hőtermelő

Gyárilag ajánlott rendszerkapcsolási terveket a www.saunierduval.hu/szakemberek/rendszersemak link
alatt talál (2019. január 18-tól aktív forrásoldal).
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9.3 Rendszerkapcsolási terv: 0020232127
Hidraulikus ábra

Hidraulikus ábra
Önálló alkotóelemek
• GeniaAir
• GeniaSet
• 18 literes beépíthető puffer
• MiPro
Beállítás
Rendszer diagram: 8

© Vaillant Saunier Duval Kft.
88 / 95. oldal
Másolni, sokszorosítani a tulajdonos engedélye nélkül tilos!

GeniaAir és GeniaSet split tervezési segédlet
1. kiadás

Elektromos huzalozási ábra

Elektromos huzalozási ábra
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9.4 Rendszerkapcsolási terv: 0020234148
Hidraulikus ábra

Hidraulikus ábra
Önálló alkotóelemek
• GeniaAir
• 40 literes hidraulikus modul
• FEW …/3 MR indirekt fűtésű HMV tároló hőszivattyúkhoz
• MiPro
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Beállítás
Rendszer diagram: 8
Elektromos huzalozási ábra

Elektromos huzalozási ábra
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9.5 Rendszerkapcsolási terv: 0020234149
Hidraulikus ábra

Hidraulikus ábra
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Önálló alkotóelemek
• GeniaAir
• Kombi fali (vagy beépített tárolós) gázkészülék
• 40 literes hidraulikus modul
• MiPro
Beállítás
Rendszer diagram: 8
Elektromos huzalozási ábra

Elektromos huzalozási ábra
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Jegyzeteim:

A folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően a tervezési segédletben közölt információkban, termékképekben és a
műszaki tartalomban bizonyos esetekben eltérés lehetséges.
A gyártók fenntartják maguknak a jogot, hogy előzetes bejelentés nélkül megváltoztassák a tervezési segédletben
szereplő termékek bármely részletét és színét. Emellett minden erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy a
tervezési segédletben közöltek megfeleljenek a valóságnak. Ez a kiadvány semmilyen esetben sem minősül ajánlattételnek a cég részéről senki számára. Azt tanácsoljuk vásárlóinknak, hogy a terméket forgalmazó kereskedő partnereinknél vagy képviseletünknél minden esetben tájékozódjanak vásárlás előtt.
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