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1 Biztonság

1.1 Kezelésre vonatkozó figyelmeztetések

A műveletekre vonatkozó figyelmeztetések
osztályozása
A műveletekre vonatkozó figyelmeztetések
osztályozása az alábbiak szerint figyelmez-
tető ábrákkal és jelzőszavakkal a lehetséges
veszély súlyossága szerint történik:

Figyelmeztető jelzések és jelzőszavak
Veszély!
Közvetlen életveszély vagy súlyos
személyi sérülések veszélye

Veszély!
Áramütés miatti életveszély

Figyelmeztetés!
Könnyebb személyi sérülés veszélye

Vigyázat!
Anyagi és környezeti károk kocká-
zata

1.2 Rendeltetésszerű használat

Szakszerűtlen vagy nem rendeltetésszerű
használat esetén a felhasználó vagy harma-
dik személy testi épségét és életét fenyegető
veszély állhat fenn, ill. megsérülhet a termék,
vagy más anyagi károk is keletkezhetnek.

A termék kizárólag háztartási haszná-
latra szolgál levegő-sóoldat kollektorként
VWF xx1/4, VWF xx2/4, VWF xx7/4,
VWF xx7/4 S1 vagy VWF xx8/4 hőszi-
vattyúkhoz történő csatlakoztatással. A
levegő-sóoldat kollektorral összekapcsolt
hőszivattyúnak a használhatósági határokon
kívül történő működtetése esetén a belső
szabályozó és biztonsági berendezések
lekapcsolják a hőszivattyút.
A termék kizárólag kültéri telepítésre készült.

A rendeltetésszerű használat a következőket
jelenti:

– a termék , valamint a rendszer összes to-
vábbi komponenseihez mellékelt üzemel-
tetési, szerelési és karbantartási útmutatói-
nak figyelembe vétele

– a termék- és rendszerengedélynek megfe-
lelő telepítés és összeszerelés

– az útmutatókban feltüntetett ellenőrzési és
karbantartási feltételek betartása.

A rendeltetésszerű használat a fentieken
kívül az IP-kódnak megfelelő szerelést is
magába foglalja.

A jelen útmutatóban ismertetett használattól
eltérő vagy az azt meghaladó használat nem
rendeltetésszerű használatnak minősül. Nem
rendeltetésszerű használatnak minősül a
termék minden közvetlenül kereskedelmi és
ipari célú használata.
Figyelem!
Minden, a megengedettől eltérő használat
tilos.

1.3 Általános biztonsági utasítások

1.3.1 Nem megfelelő szakképzettség miatti
veszély

A következő munkálatokat csak a megfelelő
végzettséggel rendelkező szakember végez-
heti:

– Szerelés
– Szétszerelés
– Telepítés
– Üzembe helyezés
– Ellenőrzés és karbantartás
– Javítás
– Üzemen kívül helyezés

▶ A technika jelenlegi állása szerint járjon el.

1.3.2 Sérülésveszély a termék nagy súlya
miatt

A termék több, mint 50 kg tömegű.

▶ A termék szállítását legalább két személy
végezze.

▶ Használjon a kockázatelemzésének meg-
felelően megfelelő szállító- és emelőesz-
közöket.

▶ Használjon megfelelő személyi védőfel-
szerelést: védőkesztyűt, munkavédelmi ci-
pőt, védőszemüveget, védősisakot.

1.3.3 Hibás kezelés miatti veszély

A hibás kezeléssel saját magát vagy másokat
veszélyeztethet, és anyagi károkat okozhat.
▶ Gondosan olvassa végig a szóban forgó

útmutatót, és az összes kapcsolódó doku-
mentumot, különösen a "Biztonság" című
fejezetet és a figyelmeztető információkat.
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▶ Csak a következő, „Üzemeltetési” útmuta-
tóban leírt mőveleteket hajtsa végre.

1.3.4 Életveszély hiányzó biztonsági
berendezések miatt

Az ebben a dokumentumban található vázla-
tokon nem szerepel minden, a szakszerű te-
lepítéshez szükséges biztonsági berendezés.
▶ Telepítse a szükséges biztonsági berende-

zéseket a rendszerben.
▶ Vegye figyelembe a vonatkozó nemzeti és

nemzetközi szabványokat, irányelveket és
törvényeket.

1.3.5 Áramütés miatti életveszély

Ha feszültség alatt álló komponenseket érint
meg, akkor fennáll az áramütés miatti életve-
szély.
Mielőtt dolgozna a termékkel:
▶ Az áramellátás összes pólusának kikap-

csolásával kapcsolja feszültségmentesre a
terméket (legalább 3 mm érintkezőnyílású
elektromos leválasztókészülék, pl. biztosí-
ték vagy vezetékvédő kapcsoló segítségé-
vel).

▶ Biztosítsa a visszakapcsolás ellen.
▶ Várjon legalább 3 percet, míg a kondenzá-

torok kisülnek.
▶ Ellenőrizze a feszültségmentességet.

1.3.6 Égési sérülés veszélye forró és hideg
szerkezeti elemek miatt

Minden szigeteletlen csővezetéknél és az
elektromos kisegítő fűtésnél égési és fagyási
sérülés veszélye áll fenn.
▶ Minden részegységen csak azután végez-

zen munkát, ha az elérte a környezeti hő-
mérsékletet.

1.3.7 Életveszély a terméken, vagy a termék
környezetében végzett módosítások
miatt

▶ Semmiképpen ne távolítsa el, ne hidalja át,
vagy ne blokkolja a biztonsági berendezé-
seket.

▶ Ne manipulálja a biztonsági berendezése-
ket.

▶ Ne rongálja meg és ne távolítsa el a ré-
szegységek plombáit. Csak feljogosított

szakemberek és vevőszolgálatok módosít-
hatják a plombázott részegységeket.

▶ Ne végezzen módosításokat:
– a készüléken,
– a termék környezetén,
– a sóoldat, levegő és elektromos tápve-

zetékeken,
– a hőforráskör lefolyóvezetékén és a

biztonsági szelepen,
– azokon az építészeti adottságokon,

amelyek befolyásolhatják a termék
üzembiztonságát

1.3.8 Anyagi károk nem megfelelő szerelési
felület miatt

A szerelési felület feltétlenül sík legyen, és a
termék üzemi tömegéhez megfelelő teherbí-
rással rendelkezzen. A szerelési felület egye-
netlenségei a termékben tömítetlenségeket
okozhatnak.

Nem megfelelő teherbíró-képesség esetén a
termék felborulhat.

A csatlakozók tömítetlenségei ilyenkor életve-
szélyes helyzetet okozhatnak.

▶ Gondoskodjon róla, hogy a termék egyen-
letesen feküdjön fel a szerelési felületre.

▶ Bizonyosodjon meg róla, hogy a szerelési
felület a termék üzemi tömegéhez megfe-
lelő teherbírással rendelkezik.

1.3.9 Anyagi kár kockázata nem megfelelő
szerszám használata révén

▶ Szakmai szempontból megfelelő szerszá-
mot használjon.

1.4 Előírások (irányelvek, törvények,
szabványok)

A hőszivattyú és a melegvíztároló felállítása-
kor, szerelésekor és üzemeltetésekor különö-
sen tartsa be az alábbi pontokat:

– Az elektromos csatlakozással kapcsolatos
helyi előírások, rendelkezések, szabályok
és irányelvek

– Az ellátóhálózat üzemeltetőjének helyi elő-
írásai, rendelkezései, szabályai és irányel-
vei

– A vízellátó vállalat (vízmű) előírásai, ren-
delkezései, szabályai és irányelvei
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– A geotermikus energia hasznosításával
kapcsolatos helyi előírások, rendelkezé-
sek, szabályok és irányelvek

– A hőforrások és fűtési rendszerek beköté-
sével kapcsolatos helyi előírások, rendel-
kezések, szabályok és irányelvek

– Az energiamegtakarítással kapcsolatos
helyi előírások, rendelkezések, szabályok
és irányelvek

– A higiéniával kapcsolatos helyi előírások,
rendelkezések, szabályok és irányelvek
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2 Megjegyzések a dokumentációhoz

2.1 Tartsa be a jelen útmutatóval együtt érvényes
dokumentumokban foglaltakat

▶ Feltétlenül tartson be minden, a rendszer részegységei-
hez tartozó üzemeltetési és szerelési útmutatót.

2.2 A dokumentumok megőrzése

▶ Jelen útmutatót, valamint az összes, vele együtt érvé-
nyes dokumentumot adja át a rendszer üzemeltetőjének.

2.3 Az útmutató érvényessége

Ez az útmutató kizárólag az alábbiakra érvényes:

Termék

VWL 11/4 SA

3 A rendszer áttekintése

3.1 A hőszivattyúrendszer felépítése

5 - 11 kW

15 - 19 kW
1 2 3

A hőszivattyúrendszer legalább a következő komponensek-
ből áll:

– Levegő-sóoldat kollektor(ok) (1)
– Hőszivattyú (2)
– Rendszerszabályozó(3)

A hőszivattyúrendszer hőt állít elő a fűtési rendszerekhez és
a melegvízkészítés közben azáltal, hogy a hőenergiát egy
hőforráskörből kivonja, és a belső hűtőközeg-körön keresz-
tül a fűtőkörnek leadja. Egyidejűleg fennáll az aktív hűtés le-
hetősége a keringés visszafordításával. A hőszivattyú ehhez
a levegő-sóoldat kollektorhoz, ill. kollektorokhoz van csatla-
koztatva. A levegő-sóoldat kollektor szolgál a primer kör és a
külső levegő közötti hőcseréhez.

4 A termék leírása

4.1 Adatok az adattáblán

Az adattábla gyárilag a kapcsolódoboz alatt van elhelyezve.

Adatok az adattáblán Jelentés

Ventilátor, szabályozó és jégte-
lenítő méretezési feszültség és
méretezési frekvencia

P max Maximális méretezett teljesít-
mény.

Ventilátor és szabályozó mérete-
zési teljesítmény

Jégtelenítő méretezett teljesítmé-
nye

→ A2/W35

Levegő-sóoldat kollektor mérete-
zési teljesítmény és méretezési
nyomás 2 °C belépő levegő-hő-
mérsékletnél és 35 °C fűtési elő-
remenő hőmérsékletnél

IP Védettség

Német Elektrotechnikusok Szö-
vetsége

Német Elektrotechnikusok Szö-
vetsége Electromagnetic Compa-
tibility

Olvassa el az útmutatót!

Vonalkód sorozatszámmal,
7–16. számjegy = a termék
cikkszáma

4.2 CE-jelölés

 

A CE-jelölés dokumentálja, hogy a termékek a megfelelőségi
nyilatkozat alapján megfelelnek a vonatkozó irányelvek alap-
vető követelményeinek:.

A megfelelőségi nyilatkozat a gyártónál megtekinthető.
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4.3 A termék felépítése

4.3.1 Zárt elölnézet

1

1 Típusmegnevezés
sorozatszámmal

4.3.2 Nyitott elölnézet

12

11

3

6

2

1

8

9

4

5

10

7

1 Légtelenítő szelepek

2 Egyszerű adattábla

3 Elektromos doboz

4 Fűtőelem jégtelenítő

5 Csatlakozódoboz

6 Adattábla szervizmatri-
cával

7 Figyelmeztető matrica

8 Sóoldat vezeték csatla-
kozás a hőszivattyú felé
(meleg sóoldat)

9 Sóoldat vezeték csatla-
kozás a hőszivattyútól
(hideg sóoldat)

10 Talapzat (tartozék)

11 Kondenzátumgyűjtő
tálca

12 Ventilátor

5 Szerelés

5.1 A szállítási terjedelem ellenőrzése

1. Óvatosan távolítsa el a csomagolóanyagot és a párná-
zást, anélkül, hogy ennek során a termék alkatrészei
megsérülnének.

2. Ellenőrizze a szállítási terjedelem teljességét.

Darab-
szám

Megnevezés

1 Karton: a burkolat fedele és oldalsó része

2 Lamellás rács (előszerelt)

1 Levegő-sóoldat kollektor

1 Szerelőanyag:

– 2 O-gyűrű tömítés
– 10 csavar M8x20 (a fedélnek, a burkolat ol-

dalsó részének, és a levegő-sóoldat kollek-
tornak a rögzítése a talapzattal (tartozék))

1 Dokumentációk

5.2 Szállításbiztosítók eltávolítása

2 x

▶ Távolítsa el a szállításbiztosítókat az ábrán látható mó-
don.



5 Szerelés

8 Szerelési és karbantartási útmutató aroCOLLECT 0020217133_04

5.3 Felállítási hely kiválasztása

Vigyázat!
Anyagi kár kockázata korrózió miatt!

A maró gőzök korróziós károkat okozhatnak
a terméken. A beszívott levegő nem tartal-
mazhat ammóniát, metángázt és a korróziót
elősegítő egyéb alkotórészt.

▶ Ne szerelje a terméket istállók és trágya-
gödrök közelébe.

▶ Állítsa fel a terméket helyiségeken kívül a szabadban.
Az időjárástól függően kondenzátum keletkezik, és a
kollektor alatt jelentkezhet.
– Maximális felállítási magasság: 2000 m a szabványos

magassági nullapont felett
▶ Gondoskodjon a helyi követelmények és az építészeti

szabályoknak megfelelő teherbírású, fagymentes és víz-
szintes alapról.

▶ Hatékonysági okokból lehetőleg kis távolságot tartson a
hőszivattyú és a levegő-sóoldat kollektor között.
– Az összekötő vezeték teljes hossza, hideg és meleg

sóoldat: 2 x 30 m
▶ Amennyiben a termék és az épület közötti távolság 3 m

alatt van, pozicionálja a terméket úgy, hogy a kifúvó oldal
ne az épület felé irányuljon.

▶ A felállítási helyet úgy mérje ki, hogy ne veszélyeztethes-
sen személyeket a kifúvó oldalon. A kifúvó oldal tartomá-
nyában nem futhatnak közutak.

▶ A terméket a szívóoldallal szerelje a fal felé (ajánlott sze-
relés).

▶ Tartsa be a helyi szokásoknak megfelelő, és a törvény
szerint megállapított minimális távolságokat a követke-
zőktől:
– Növényzet
– Falak
– Ponyvák
– Nyílt tűz és parázs
– Gyermekjátszóterek

▶ A felállítási hely kiválasztásakor vegye figyelembe, hogy
télen teljes terhelésű üzemben a termék zajt bocsát ki (az
aktuális teljesítményigénytől és a teljesítményosztálytól
függően akár 66 dB(A) a hangteljesítmény szint), amelyet
a hang-kemény felületek felerősíthetnek.

▶ Vegye figyelembe a nemzeti zajelőírásokat.
▶ A téli üzemhez erős hóesésnek kitett területeken szükség

esetén szereljen fel legfeljebb 2 megemelő talapzati ele-
met.

Félgömb alakú hangterjedés

Hangterjedés szabadon álló levegő-sóoldat kollektor esetén.

Negyedgömb alakú hangterjedés

Hangterjedés csak egyik oldalon szomszédos épület esetén.

Nyolcadgömb alakú hangterjedés

Hangterjedés két oldalon derékszögben határos épület ese-
tén.
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LWA = LPFA – 10 lg S

LWA = hangnyomásszint (dB(A))

LPFA = hangteljesítmény szint (dB(A))

S = hangterjedési forma * (távolság a terméktől m-ben)²

Félgömb alakú hangterjedés = 6,28

Negyedgömb alakú hangterjedés = 3,14

Nyolcadgömb alakú hangterjedés = 1,57

Példa

LPFA = 54 dB(A), max. hangteljesítmény zajcsökkentés nélkül

Hangterjedési forma = félgömb = 6,28

Távolság a termékig = 10 m

LWA = 54 dB(A) – 10 lg (6,28 * 100)

LWA = 54 dB(A) – 10 lg (628)

LWA = 54 dB(A) – 28

LWA = 26 dB(A)

▶ Válassza meg a felállítási helyet úgy, hogy a törvényesen
megkívánt zajbeviteli értékek az épületeken kívül lehető-
leg a hőszivattyúrendszer zajcsökkentési funkciója nélkül
betarthatók legyenek.

▶ Megfelelő időjárási viszonyok esetén vegye figyelembe a
jégképződés lehetőségét közvetlenül a termék kifúvó ol-
dala előtt, és kondenzátum kilépésekor körben a termék
körül.

5.4 Méretek

1192

78
5

12
5
6

11
6
2

5.5 Minimális távolságok

≥ 0,3 m

≥ 0,5 m

≥ 0,5 m

≥ 3 m

ca. 0,5 m

≥ 
0,

5 
m

< +5 °C

Betartandó távolságok egy levegő-sóoldat kollektornál

ca. 0,5 m

≥ 0,3 m

≥ 0,5 m

≥ 0,5 m
≤ 5 m

≥ 3 m

≥ 0,5 m

< +5 °C

< +5 °C

≥ 
0

,5
 m

Betartandó távolságok két levegő-sóoldat kollektornál
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≥0,5 m
≥0,5 m

H

V

V

H

V

H

V

H

V

H

V

H

V

H

H

V

A kollektorok pozicionálása

▶ A felállításhoz használja a tartozékként kapható szerelő-
talapzatot.

▶ Tartsa be a fenn megadott minimális távolságokat, hogy
az elegendő légáramlás biztosított legyen és könnyebben
végezhetők legyenek a karbantartások.

▶ Ellenőrizze, hogy a hidraulikus vezetékek beszerelésé-
hez elegendő hely áll-e rendelkezésre.

▶ Ha a terméket olyan vidéken szerelik fel, ahol sok hó
esik, akkor biztosítani kell a fenn megadott távolságok
betartását, valamint azt, hogy a hó ne gyűlhessen össze
a termék körül. Ha ez nem biztosítható, szereljen kiegé-
szítő hőfejlesztőt a fűtőkörbe. Tartozékként kapható ta-
lapzatmagasító és kondenzátumgyűjtő tálca fűtés.

▶ Ha két levegő-sóoldat kollektort állít fel, feltétlenül készít-
sen betonalapot, és használja a tartozékként kapható
összekötőcső-készletet.

5.6 Alap készítése

Tudnivaló
Két, egymás melletti egység elhelyezésénél
az alap elrendezését lásd a függelékben.
(→ Oldal: 22)

³ 0,8 m

1

3

5

2

4

6

1 Levegő-sóoldat kollektor

2 Alap

3 Tömörített kavics

4 Talaj

5 Kondenzátum-elvezető
cső

6 Kavicságy a fagymentes
tartományban

1. Az ábrának megfelelően készítse elő a talajt az alapo-
záshoz.

2. Helyezzen el kondenzvíz-elvezető csőként egy függőle-
gesen lejtő, cső ≥ DN 110 méretű csövet a fagymentes
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talajrétegig. A külön rendelhető tartozékot használja a
cső talajszinten, a szerelőtalapzatból oldalra történő el-
vezetéséhez.

AA

B B

Ø 12

120 x=cm

3
4

18
6

25
24
94

1

Ø 5
14

Ø 7

8

18

110
60

23
15
13
10

2
6

Ø 7

A Csatlakozás a levegő-
sóoldat kollektortól a
hőszivattyú felé (meleg
sóoldat)

B Csatlakozás a hőszi-
vattyútól a levegő-sóol-
dat kollektor felé (hideg
sóoldat)

3. Készítsen fagymentes és teherbíró alapot, vagy állítsa
fel a terméket járdalapokra. Eközben tartsa be az épí-
tészeti szabályokat, valamint a PE csövekhez ajánlott
VWL S szerelőkészlet mellékelt utasítását.

³ 0,8 m

DN 110

4. Az ábrának megfelelően készítse el a járdalapokból álló
alap csatlakozóit.

DN 110

³ 0,8 m

5. Az ábrának megfelelően készítse el a betonalap csatla-
kozóit.

6. Szerelje fel a tartozékként kapható talapzatot.
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5.7 Hidraulikus bekötés

5.7.1 Összekötő vezetékek elhelyezése

Vigyázat!
Anyagi kár kockázata a talaj megfagyás
miatti felemelkedése következtében!

Fagyhatár közeli üzemi hőmérsékletek ese-
tén a talaj megfagyhat a PE csövek tartomá-
nyában, és így az építmény károsodhat a ta-
laj felemelkedése miatt.

▶ Páradiffúzió ellen tömítetten szigetelje
le az épületek, teraszok, járdák stb. alatt
elhelyezendő összes PE vezetéket.

▶ A PE csöveket lehetőség szerint egymás-
tól és a szomszédos tápvezetékektől 70
cm távolságra helyezze el a talajban (ki-
véve elektromos vezetékek).

A teljes hossz (összekötő vezetékek a hőszivattyútól a ter-
mékig, és a terméktől a hőszivattyúig) maximálisan 60 m le-
het.

▶ A termék és a hőszivattyú közötti távolság a lehető leg-
kisebb legyen, és minimalizálja a könyökök és az ívda-
rabok használatát, mivel minden ezektől függő járulékos
nyomásveszteség csökkenti a hatásfokot.

▶ A PE csöveket az érvényes műszaki irányelvek szerint
helyezze el.

▶ Ha a teljes vezetékhossz ≥ 20 m, 60 m-ig használjon
DN 50 méretű PE csövet (pl. PE 80/100, külső átmérő
50 mm, falvastagság 4,6 mm). Ha a teljes vezetékhossz
≤ 20 m, DN 40 méretű PE cső is használható (pl.
PE 80/100, külső átmérő 40 mm, falvastagság 3,7 mm).

▶ Több mint 8 ív alkalmazása esetén a maximális lehetsé-
ges teljes hossz kiegészítő ívenként 2 m-rel csökken.

▶ Rézcső használatakor csak ≥ 35 mm keresztmetszetű
rézcsövet alkalmazzon. Kisebb keresztmetszetű (pl.
28 mm) rézcső használatának nagy nyomásveszteség
a következménye (2 m 28 mm-es rézcső = 8 m 35 mm-
es rézcső).

▶ A termék és a hőszivattyú közötti magasságkülönbség
a lehető legkisebb legyen. A magasságkülönbség maxi-
mum 5 m lehet, ennél nagyobb eltérés esetén kötelező a
keretfeltételek részletes kivizsgálása.

Tudnivaló
Ha nem tartja be az előírt vezeték-keresztmet-
szetet, annak hatékonyságromlás, és az éves
teljesítménytényező csökkenés a következmé-
nye.

▶ A PE csövek felszín feletti elhelyezésekor adott esetben
gondoskodjon az UV sugárzás elleni védelemről.

≤ 10m DN 40*
> 10m ≤ 30m DN 50*

AB AB

* = egyszerű szakasz

▶ Kapcsolja össze a levegő-sóoldat kollektorokat a Tichel-
mann-elv szerint. Ez esetben a rövidebb előremenő ágú
levegő-sóoldat kollektornak hosszabb visszatérő ága
van.

Vigyázat!
Anyagi kár kockázata tömítetlenség miatt!

A rossz behelyezés miatt az O-gyűrűk össze-
csavarozáskor kiugorhatnak vagy beszorul-
hatnak, megsérülhetnek és tömítetlenséget
okozhatnak.

▶ Helyezze be az O-gyűrűket szakszerűen
és elcsavarodás nélkül a levegő-sóoldat
kollektor sóoldat-csatlakozóinak hollandi
anyáiba.

▶ Csavarozza össze a hollandi anyákat a primer kör (uta-
lás) „meleg sóoldat” és „hideg sóoldat” vezetékeinek
összekötő adaptereivel a szerelőtalapzaton.

▶ Minden egyes levegő-sóoldat kollektor légtelenítéséhez
szereljen fel 2-2 elzáróegységet.

5.7.2 A termék szállítása

Vigyázat!
Anyagi kár kockázata szakszerűtlen szállí-
tás miatt!

▶ Ne szállítsa a terméket zsáktargoncával.

▶ A sérülések elkerülése érdekében adott esetben szerelje
le a lamellás rácsot.
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5.7.3 A termék felállítása

1. Állítsa fel a terméket a tartozékként kapható talapzatra.
2. Az ábra szerint kösse össze a sóoldat vezetékeket a

termékkel.
3. Csavarozza össze a terméket a talapzattal.

5.7.4 Sóoldat vezetékek szerelése az épületben

71

42a

65

48
64

56

6261 63

70 72

AB
A

B≤ 10m DN 40*
> 10m ≤ 30m DN 50*

42a Biztonsági szelep

48 Manométer

56 Hőszivattyú-sóoldatfel-
töltő állomás (tartozék)

61 Elzárószelep

62 Elzárószelep

63 Elzárószelep

64 Elzárószelep

65 Sóoldat felfogótartály

70 Elzárószelep

71 Sóoldat membrános
tágulási tartály

72 Elzárószelep

A Hőforrástól a hőszi-
vattyú felé (meleg sóol-
dat)

B Hőszivattyútól a hőfor-
rás felé (hideg sóoldat)

* Egyszerű szakasz

1. Az érvényes műszaki irányelveknek megfelelően sze-
relje fel az épületen belül a sóoldat vezetékeket a ter-
mék és a hőszivattyú között az összes hozzátartozó
komponenssel együtt.

Tudnivaló
Ne szereljen tartósan szennyszűrőt a primer
körbe! A sóoldat feltöltéskor tisztításra kerül.

2. Csökkentse a tartozékként kapható, sóoldat membrá-
nos tágulási tartály előnyomását 0,25 MPa (2,5 bar)
nyomásról 0,10 MPa (1,0 bar) értékre.

3. Páradiffúzió ellen tömítetten szigetelje le az összes
sóoldat vezetéket, valamint a hőszivattyú és a termék
csatlakozóit.

Tudnivaló
A Vaillant javasolja a Vaillant hőszivattyú-só-
oldatfeltöltő állomás beszerelését. Ezzel le-
hetőség van a primer kör előkészítő részle-
ges szellőztetésére, pl. a primer kör előre-
menő és visszatérő ágában egészen a ter-
mékig.

5.8 Primer kör feltöltése és légtelenítése

5.8.1 A sóoldat szükséges mennyiségének
számítása

▶ Számítsa ki a sóoldat szükséges mennyiségét az alábbi
táblázatokban szereplő adatok segítségével.

▶ A kiszámított mennyiséghez tervezzen 10 l többletet az
öblítési folyamat megkönnyítésére.

▶ Írja fel a tartályra a visszamaradó mennyiséget a sóol-
dat típusának és koncentrációjának adataival együtt, és
az üzembe helyezés után adja át a tartályt az üzemelte-
tőnek, hogy esetleges utánatöltéskor a sóoldat rendelke-
zésre álljon.

Sóoldat mennyiségek a termékben literben kife-
jezve (± 1 liter)

Összesen

VWF 5x/4 + VWL 11/4 SA 2,5 + 19 21,5

VWF 8x/4 + VWL 11/4 SA 3,1 + 19 22,1

VWF 11x/4 + VWL 11/4 SA 3,6 + 19 22,6

VWF 157/4 + 2x VWL 11/4 SA 4,5 + 2 x 19 42,5

VWF 197/4 + 2x VWL 11/4 SA 5,3 + 2 x 19 43,3

Csőtípus Sóoldat mennyiségek folyóméterenként
literben

DN 40 0,8

DN 50 1,26

Példa

A VWF 197/4 a VWL 11/4 SA kollektorral és 60 m DN 50 PE
csővel a következő össztérfogatot eredményezi literben:

5,3 + 2 x 19 + 60 x 1,26 + 10 (tartalék) = 129 l.
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5.8.2 Primer kör feltöltés (1 levegő-sóoldat kollektor)

29

69

66

6448

56

62

71

42a

6361
33

67

65
A

B70 72

AB

≤ 10m DN 40*
> 10m ≤ 30m DN 50*

29 Primer köri szivattyú

33 Szennyfogó szűrő

42a Biztonsági szelep

48 Manométer

56 Hőszivattyú sólé töltőállomás

61 Elzárószelep

62 Elzárószelep

63 Elzárószelep

64 Elzárószelep

65 Sóoldat felfogótartály

66 Sóoldat tartály

67 Feltöltőszivattyú

69 Légtelenítő szelepek

70 Elzárószelep

71 Sóoldat membrános tágulási tartály

72 Elzárószelep

A Hőforrástól a hőszivattyú felé (meleg sóoldat)

B Hőszivattyútól a hőforrás felé (hideg sóoldat)

* Egyszerű szakasz

1. Csatlakoztassa a feltöltőszivattyú nyomóvezetékét az elzárószelephez (62).
2. Zárja el a (63), (70) és (72) elzárószelepeket.
3. Nyissa ki a (62) és (64) elzárószelepeket.
4. Csatlakoztasson egy a sóoldatba torkolló tömlőt az elzárószelephez (61).
5. Nyissa ki az elzárószelepet (61).

Vigyázat!
Anyagi kár kockázata a rossz töltési irány miatt!

A primer köri szivattyú áramlási irányával ellentétes feltöltés a szivattyú elektronikájának sérülésével
járó turbinaeffektust okozhatja.

▶ Bizonyosodjon meg arról, hogy a feltöltés a primer köri szivattyú áramlási irányában történik.

6. A feltöltőszivattyú (67) segítségével töltsön fel sóoldatot a sóoldat tartályból (66) a primer körbe.
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5.8.3 Primer kör feltöltés (2 levegő-sóoldat kollektor)

2966

6448

56

62

71

42a

6361
33

67

65
A

B70 72

69 69

AB AB

≤ 10m DN 40*
> 10m ≤ 30m DN 50*

29 Primer köri szivattyú

33 Szennyfogó szűrő

42a Biztonsági szelep

48 Manométer

56 Hőszivattyú sólé töltőállomás

61 Elzárószelep

62 Elzárószelep

63 Elzárószelep

64 Elzárószelep

65 Sóoldat felfogótartály

66 Sóoldat tartály

67 Feltöltőszivattyú

69 Légtelenítő szelepek

70 Elzárószelep

71 Sóoldat membrános tágulási tartály

72 Elzárószelep

A Hőforrástól a hőszivattyú felé (meleg sóoldat)

B Hőszivattyútól a hőforrás felé (hideg sóoldat)

* Egyszerű szakasz

1. Csatlakoztassa a feltöltőszivattyú nyomóvezetékét az elzárószelephez (62).
2. Zárja el a (63), (70) és (72) elzárószelepeket.
3. Nyissa ki a (62) és (64) elzárószelepeket.
4. Csatlakoztasson egy a sóoldatba torkolló tömlőt az elzárószelephez (61).
5. Nyissa ki az elzárószelepet (61).

Vigyázat!
Anyagi kár kockázata a rossz töltési irány miatt!

A primer köri szivattyú áramlási irányával ellentétes feltöltés a szivattyú elektronikájának sérülésével
járó turbinaeffektust okozhatja.

▶ Bizonyosodjon meg arról, hogy a feltöltés a primer köri szivattyú áramlási irányában történik.

6. A feltöltőszivattyú (67) segítségével töltsön fel sóoldatot a sóoldat tartályból (66) a primer körbe.
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5.8.4 Primer kör légtelenítés

1. Állítson második személyt a levegő-sóoldat kollektorhoz
(kollektorokhoz).

Tudnivaló
A komplett légtelenítési és feltöltési folyamat
legalább 30 percig tart. Ez idő alatt a levegő-
sóoldat kollektor (kollektorok) légtelenítő sze-
lepeit 5 perces időintervallumokban nyitni
és zárni kell. A levegő-sóoldat kollektorhoz
ajánljuk a sóoldat légtelenítő segédkészletet,
amely a légtelenítést egy személlyel lénye-
gesen leegyszerűsíti.

2. Távolítsa el a kiszállításkori állapotban felhelyezett, át-
látszó védősapkákat a légtelenítő szelepekről a levegő-
sóoldat kollektoron, és ártalmatlanítsa őket. Ezekre már
nem lesz szükség.

3. Nyissa ki a levegő-sóoldat kollektor (kollektorok) légte-
lenítő szelepeit (69).

4. Indítsa el a feltöltőszivattyút (67) a primer kör feltöltésé-
hez és átöblítéséhez.

5. Járassa a feltöltőszivattyút (67).
6. Zárja el a levegő-sóoldat kollektor (kollektorok) légtele-

nítő szelepeit, mihelyt sóoldat lép ki a légtelenítő szele-
pekből (69).

7. Adott esetben nyisson ki minden további elzárószele-
pet, amelyek az ábrákon nincsenek ábrázolva.

8. Nyissa ki és zárja el a levegő-sóoldat kollektor (kollekto-
rok) légtelenítő szelepeit(69) 5 perces időintervallumok-
ban mindig csak olyan rövid ideig, amíg már nem lép ki
levegő.

9. Nyissa ki az elzárószelepet (63), hogy a levegő eltávoz-
hasson a (61) és (62) elzárószelepek közötti csőveze-
tékből.

10. Zárja el az elzárószelepet (61).
11. Építse fel a nyomást a rendszerben a hőszivattyú sze-

relési útmutatójában ismertetettek szerint.

5.9 Elektromos bekötés

Veszély!
Áramütés miatti életveszély nem működő FI
védőkapcsoló esetén!

Az FI védőkapcsolók bizonyos esetekben
nem működhetnek.

▶ Ha szabványos személy- és tűzvédelem
biztosításához FI védőkapcsolók szüksé-
gesek, akkor lüktető áramra érzékeny A tí-
pusú FI védőkapcsolókat vagy egyen és
váltóáramra érzékeny B típusú FI védő-
kapcsolókat használjon.

▶ Tartsa be a műszaki csatlakoztatás feltételeit az ellátóhá-
lózat üzemeltetőjének kisfeszültségű hálózatához csatla-
kozáskor.

▶ Határozza meg a szükséges vezeték-keresztmetszeteket
a műszaki adatok között a maximális méretezési teljesít-
ményhez megadott értékek segítségével.

▶ Minden esetben vegye figyelembe a telepítés során fenn-
álló szerelési feltételeket.

▶ A készülék bekötéséhez egy fix csatlakozót és egy lega-
lább 3 mm érintkezőnyílású leválasztó készüléket (pl. biz-
tosíték vagy megszakító) kell használni.

▶ Csatlakoztassa a terméket az áramellátás érdekében
háromfázisú, 400 V-os váltakozóáramú hálózathoz egy
null- és egy földvezetékkel.

▶ Biztosítsa ezt a csatlakozást a műszaki adatok között
megadott pontos értékekkel.

▶ A hálózati feszültség csatlakozóvezetékeit, és az érzé-
kelő, ill. buszvezetékeket 10 m-es hosszúság felett elkü-
lönítve vezesse. A kisfeszültségű és hálózati feszültségű
vezeték minimális távolsága vezetékhossz > 10 m ese-
tén: 25 cm. Ha ez nem lehetséges, árnyékolt vezetéket
használjon. Helyezze fel az árnyékolást egyoldalasan a
termék kapcsolódobozának lemezére.

80 mm max.

1 2

1 Csatlakozóhuzalok 2 Szigetelés

▶ A csatlakozódobozhoz menő vezetékek külső burkolatát
kb. 80 mm-en távolítsa el. A PE vezeték kivételével az
összes vezetéket rövidítse le 60 mm-re.

▶ Az ereket rögzítse a csatlakozókapcsokra.
– Csatlakozókapocs max. forgatónyomaték: 0,5 Nm
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5.9.1 Kapcsolódoboz

L1L2L3 NPE

1

2

3

4

6

7

5

1 Kapcsolódoboz

2 Húzásmentesítő

3 eBUS-vezeték

4 Csatlakozódoboz

5 Húzásmentesítő

6 Feszültségvezeték

7 Kábelátvezetés

5.9.2 A levegő-sóoldat kollektor szabályozó
vezérlőpanele

L3 L2 L1 N

1

11

2

9 8 7

3

6

5

4

1014 13 12

1 Fordulatszám-szabályo-
zás csatlakozása, venti-
látor felügyelete

2 Üzemeltetés LED

3 Biztonsági hőmérsék-
lethatároló jégtelenítő
csatlakozása

4 F3 T2 230 V biztosíték
az opcionális tartozék
csatlakozóhoz

5 Opcionális tartozék
csatlakozó max. 200 W

6 Jégtelenítő csatlakozás
400 V

7 Ventilátor feszültségel-
látás

8 F1 T2 kisfeszültségű
biztosíték a ventilátor-
hoz és a biztonsági hő-
mérséklethatárolóhoz

9 400 V szabályozó ve-
zérlőpanel feszültségel-
látás

10 Légbeömlés-érzékelő
csatlakozás TT40 (fe-
hér)

11 Sóoldat hőérzékelő
TT34 (rózsaszín)

12 funkció nélkül

13 eBUS-címkapcsoló
(gyári beállítás 1)

14 eBUS-csatlakozó

Kijelzés Jelentés

Lassú villogás OK

1 x gyors villanás Ventilátorhiba

2 x gyors villanás TT40 hiba (levegő belépés)

3 x gyors villanás TT34 hiba (meleg sóoldat)

4 x gyors villanás A biztonsági hőmérséklet-határoló kiol-
dott. F1 biztosíték meghibásodott.

5 x gyors villanás Nincs eBUS-kapcsolat a hőszivattyú
szabályozó vezérlőpanelhez

6 x gyors villanás Feszültségellátás nem OK (1-2 fázis hi-
ányzik) vagy meghibásodott a biztonsági
relé (OMU)

A villanási időköz kb. 3 - 4 másodperc

5.9.3 Az áramellátás bekötése

eBUS

400 V400 V

1 1
1

1 400 V-os áramellátó
hálózat (helyszínen
biztosított)

Egy levegő-sóoldat kollektor elektromos vezetékezése



5 Szerelés

18 Szerelési és karbantartási útmutató aroCOLLECT 0020217133_04

eBUS

400 V
400 V

1 1

2 2

1

2

1 400 V-os áramellátó
hálózat (helyszínen
biztosított)

2 eBUS-elosztó (helyszí-
nen biztosított)

Két levegő-sóoldat kollektor elektromos vezetékezése

▶ Csatlakoztassa a levegő-sóoldat kollektort (kollektorokat)
az kapcson keresztül egy-egy háromfázisú, 400 V-os vál-
takozóáramú hálózathoz egy null- és egy földvezetékkel.

▶ Blankolja le a feszültségvezetéket maximálisan kb.
80 mm hosszon. A PE vezeték kivételével az összes
vezetéket rövidítse le 60 mm-re. Távolítsa el a szigetelést
maximálisan 8 mm-en. Ha túllépi a maximális hosszúsá-
gokat, rövidzárlat veszélye áll fenn a vezérlőpanellel.

▶ Ha a helyi energiaellátó hálózat üzemeltetője előírja,
hogy a hőszivattyút reteszelőjellel kell vezérelni, csatla-
koztassa a levegő-sóoldat kollektort ugyancsak a hőszi-
vattyú fogyasztásmérőjén keresztül, hogy az energiael-
látó hálózat üzemeltetője általi letiltáskor mindkét termék
egyidejűleg kikapcsoljon.

▶ Kösse össze az X3 eBUS-csatlakozót a hőszivattyú
eBUS-csatlakozójával. A földelés elhelyezéséhez
legalább 2 x 1,5 mm² keresztmetszetű, megfelelő
földvezetéket használjon.

Feltétel: Két levegő-sóoldat kollektor szerelése

▶ Helyezzen el a hőszivattyú közelében egy elosztódobozt,
és oda kösse be az eBUS-vezetéket.

▶ Állítsa be az első levegő-sóoldat kollektor eBUS-cím-
kapcsolóját 1-re, és a második levegő-sóoldat kollektor
eBUS-címkapcsolóját 2-re.

5.9.4 A levegő-sóoldat kollektor vezetékvédő
kapcsolója

A levegő-sóoldat kollektor vezetékvédő kapcsolóval van biz-
tosítva rövidzárlat ellen. Ha kioldott a vezetékvédő kapcsoló,
a levegő-sóoldat kollektor addig marad kikapcsolva, amíg a
rövidzárlatot elhárítja, és a vezetékvédő kapcsolót a kapcso-
lódobozban kézzel visszaállítja.

A hőszivattyú kijelzőjén az F.708 ill. F.782 hibaüzenet jelenik
meg.

5.9.5 A levegő-sóoldat kollektor vezetékvédő
kapcsolójának visszaállítása

1. Ellenőrizze a hálózatcsatlakozó vezérlőpanelhez menő
vezetéket a levegő-sóoldat kollektor kapcsolódobozá-
ban.

2. Ellenőrizze a levegő-sóoldat kollektor hálózatcsatlakozó
vezérlőpanelének működését.

3. Ellenőrizze a levegő-sóoldat kollektor csatlakozóvezeté-
keit.

4. Ellenőrizze a jégtelenítő működését.
5. Hárítsa el a rövidzárlatot.
6. Állítsa vissza a vezetékvédő kapcsolót a csatlakozódo-

bozban.

5.9.6 A burkolat oldalsó részének és a fedélnek a
szerelése

1

4

2

3

1

1. A burkolat (1) és (4) oldalsó részeit mindig ferdén alul
helyezze fel a termék (2) keretére, és közben engedje
bereteszelni a kapcsokat az arra tervezett nyílásokba.

2. Hozza a burkolat oldalsó részeit kifogástalan, függőle-
ges pozícióba.

3. A burkolat mindegyik oldalsó részét két csavarral (3)
csavarozza erősen fel a keretre.
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4. A tartókonzol szerelésekor feltétlenül tartsa be az ábrán
mutatott beépítési helyzetet.

5. Rögzítse a tartókonzolt két-két önvágó csavarral a fe-
délhez.

6. Helyezze a fedelet a termékre.

7. Rögzítse a fedelet a terméken úgy, hogy a tartókonzol-
ban lévő hosszlyukon keresztül egy-egy csavart a ke-
retbe csavar.

6 Üzembe helyezés

6.1 Üzembe helyezés

1. Bizonyosodjon meg arról, hogy a hőszivattyú és a rend-
szerszabályozó kifogástalanul van felszerelve.

2. Kapcsolja be a biztosítékokat úgy, hogy a hőszivattyút
és a levegő-sóoldat kollektort (kollektorokat) árammal
lássa el.
◁ Mihelyt áramot kap a hőszivattyú az első üzembe

helyezéskor, elindul a szoftver inicializálása a hőszi-
vattyúban és a rendszerszabályozóban.

3. Végezze el a további beállításokat a hőszivattyú és a
rendszerszabályozó szerelési útmutatója segítségével.

6.2 A termék átadása az üzemeltetőnek

▶ A telepítés befejezése után ragassza fel a mellékelt, az
útmutató elolvasására felszólító matricát az üzemeltető
nyelvén a termék elejére.

▶ Ismertesse az üzemeltetővel a biztonsági berendezések
elhelyezkedését és működését.

▶ Tanítsa meg az üzemeltetőnek a termék kezelését.
▶ Külön hívja fel az üzemeltető figyelmét azokra a bizton-

sági tudnivalókra, amelyeket be kell tartania.
▶ Tájékoztassa az üzemeltetőt, hogy a terméket az előírt

időközönként karban kell tartani.
▶ Adja át megőrzésre az üzemeltetőnek a termékhez tar-

tozó összes útmutatót és dokumentumot.

7 Ellenőrzés és karbantartás

7.1 Felülvizsgálati és karbantartási
időintervallumok

A tartós üzembiztonság, a megbízhatóság és a hosszú élet-
tartam előfeltétele a termék feljogosított szakember által
évente elvégzett felülvizsgálata/karbantartása.

Az ellenőrzés célja a termék tényleges állapotának össze-
hasonlítása az előírt állapottal. Ez méréseket, vizsgálatokat,
szemrevételezést takar.

A karbantartásra azért van szükség, hogy adott esetben el-
kerülhető legyen a tényleges állapot eltérése az előírt ál-
lapottól. A karbantartás rendszerint tisztítást és beállítást,
adott esetben egyes, kopásnak kitett alkatrészek cseréjét je-
lenti.

Veszély!
Áramütés miatti életveszély!

A levegő-sóoldat kollektornak saját, külön
feszültségellátása van, és a hőszivattyú fe-
szültségmentesre kapcsolásakor nem kap-
csol automatikusan feszültségmentesre.

▶ A felülvizsgálati és karbantartási mun-
kák előtt mindig kapcsolja ki mindegyik le-
vegő-sóoldat kollektor áramellátását.

▶ Biztosítsa az áramellátást visszakapcso-
lás ellen.
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Veszély!
Áramütés miatti életveszély!

Az elektromos kisülési folyamatok miatt a ter-
mék belsejében lévő részegységek érintése
áramütést okozhat.

▶ A kapcsolódoboz fedelét csak három
perccel a tápfeszültség minden pólusra
kiterjedő kikapcsolása után nyissa ki a ter-
mékben.

▶ A lamellás rácsot csak legkorábban há-
rom perccel az áramellátás minden pó-
lusra kiterjedő kikapcsolása után távolítsa
el. Semmi esetre se kísérelje meg a há-
rom perc letelte előtt a ventilátort meg-
fogni.

7.2 Felülvizsgálat és karbantartás elvégzése

Tudnivaló
Ingadozó külső hőmérséklet és páratartalom mi-
att a hőcserélő deresedése vagy jegesedése nor-
mális a termékben. A termék normális üzemelte-
tés közben automatikus elindít egy leolvasztási fo-
lyamatot.

▶ Ellenőrizze a termék elszennyeződéseit, és adott eset-
ben tisztítsa meg.

▶ Ellenőrizze a kondenzvíz-elvezető átjárhatóságát, és
adott esetben távolítsa el a szennyeződéseket és eltö-
mődéseket.

▶ Ellenőrizze a friss- és elhasznált levegő akadálytalan be-
és kilépését, és adott esetben szólítsa fel az üzemeltetőt
a növényzet és hasonlók eltávolítására (minimális távol-
ságok). (→ Oldal: 9)

▶ Kérje meg az üzemeltetőt, hogy a terméket télen rend-
szeresen tartsa hómentesen a szívó és kifúvó oldalon.

7.3 Pótalkatrészek beszerzése

A termék eredeti alkatrészeit a gyártó a megfelelőségi vizs-
gálat keretében tanúsította a termékkel együtt. Ha karbantar-
tás vagy javítás során nem tanúsított vagy nem jóváhagyott
alkatrészeket használ, akkor ennek eredményeképpen a ter-
mék megfelelősége érvényét veszítheti, és így a termék nem
fog megfelelni az érvényes szabványoknak.

Határozottan ajánljuk a gyártó eredeti pótalkatrészeinek
használatát, ami garantálja a termék biztonságos és hibátlan
működését. A rendelkezésre álló eredeti pótalkatrészekre
vonatkozó információkért forduljon a jelen útmutató hátolda-
lán található kapcsolatfelvételi címhez.

▶ Ha a karbantartáshoz vagy a javításhoz pótalkatrészekre
van szüksége, akkor kizárólag a termékhez jóváhagyott
eredeti pótalkatrészt használjon.

7.4 A termék tisztítása

▶ Tisztítsa meg a teljesen felszerelt burkolatú terméket szi-
vaccsal, meleg vízzel (max. 70 °C) és a kereskedelem-
ben kapható, súroló alkotóelemek nélküli háztartási tisztí-
tószerek max. 2%-os vizes oldatával. Ne használjon klór-
vagy ammóniatartalmú egészségügyi tisztítószereket!

7.5 Kondenzvíz-elvezető tisztítása

3

2

1

1 A talapzat zárólemezé-
nek csavarjai

2 Talapzat zárólemez

3 Kondenzátumgyűjtő
tálca

1. Szerelje le a burkolat oldalsó részeit (→ Oldal: 18) és
az első lamellás rácsot (kifúvó oldal).

2. Csavarja ki a talapzat első zárólemezének (2) csavarjait
(1), és vegye le a talapzat első zárólemezét.

3. Óvatosan húzza ki a kondenzátumgyűjtő tálcát (3) a
ventilátor alatt előre.

4. Tisztítsa meg a csatlakozócsonkot.
5. Ellenőrizze a lefolyó szabad átömlését. Adott esetben

tisztítsa meg, ill. cserélje ki ezt.
6. Helyezze be a kondenzátumgyűjtő tálcát.
7. Szerelje fel a burkolat oldalsó részeit és a fedelet.

(→ Oldal: 18)

8 Üzemen kívül helyezés

8.1 Ideiglenes üzemen kívül helyezés

▶ Kapcsolja le a terméket a hálózati áramról.
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8.2 Végleges üzemen kívül helyezés

1. Kapcsolja le a terméket a hálózati áramról.
2. Ürítse le a terméket. Ehhez megfelelő felfogótartályt

használjon, és ártalmatlanítsa a hőhordozó közegeket,
mint például a sóoldatot, csak megfelelő gyűjtőhelye-
ken.

3. A terméket és annak összetevőit vigye a hulladékkeze-
lőbe vagy az újrahasznosítóba.

9 Vevőszolgálat

Javítási és felszerelési tanácsért forduljon a Vaillant központi
képviseletéhez, amely saját márkaszervizzel és szerződött
Vaillant Partnerhálózattal rendelkezik. Megszűnik a gyári ga-
rancia, ha a készüléken nem a Vaillant Márkaszerviz vagy
a javításra feljogosított Vaillant Partnerszerviz végzett mun-
kát, illetve ha a készülékbe nem eredeti Vaillant alkatrésze-
ket építettek be!

10 Újrahasznosítás és ártalmatlanítás

A csomagolás ártalmatlanítása
▶ A csomagolást előírásszerűen ártalmatlanítsa.
▶ Tartson be minden, erre vonatkozó előírást.



Melléklet

22 Szerelési és karbantartási útmutató aroCOLLECT 0020217133_04

Melléklet

A Alap elrendezése két, egymás melletti egység elhelyezésénél

(2892)
600

63
9

(7
39
)

Ø1
20

Ø1
20

Ø95
Ø50

Ø95

600

10246931000

25
0

37
0

49
0

56
4

61
2

130
75

75100

10
0

10
0

16
0

157

B

A

75
75 10
5

15
3

A Csatlakozás a levegő-sóoldat kollektortól a hőszi-
vattyú felé (meleg sóoldat)

B Csatlakozás a hőszivattyútól a levegő-sóoldat kollek-
tor felé (hideg sóoldat)

≥ 0,8 m

≥ 0,8 m

DN 110

DN 110 1692 mm

A

B
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B Termékséma
B.1 Termékséma

F1

HG2
HE7

8a

7a

TT 40

TZ
 3

3

TT
 3

4

7a Meleg sóoldat a hőszivattyú felé (A)

8a Hideg sóoldat a hőszivattyútól (B)

TT40 Belépő levegő hőmérséklet-érzékelő

TT34 Meleg sóoldat hőmérséklet-érzékelő

TZ33 Jégtelenítő biztonsági hőmérséklethatárolója

F1 Ventilátor

HG2 Fűtőelem jégtelenítő

HE7 Levegő-sóoldat hőcserélő
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C Bekötési kapcsolási rajz

L1 NL3L2

X
11

X
2

X
8

X
4

X3

BUS

X6

T10

X5

T9

X
1

X
9

F
3

   
T

2

P
E

P
E

N
N

P
E

N

L
2

L
1

N
L

3

F2   T2

230V

24V

K2

K3

K1

K200

1 2

15

3

4

6

7

8

9

14

5

13

12

10

11

1 Légbemenet hőmérséklet-érzékelője

2 Meleg sóoldat hőmérséklet-érzékelő

3 Ventilátor vezérlővezeték

4 Ventilátor feszültségellátás

5 F3 T2 biztosíték

6 Opcionális csatlakozó: kondenzátumgyűjtő tálca
fűtés

7 Opcionális csatlakozó: biztonsági hőmérséklet-
határoló

8 Biztonsági hőmérséklet-határoló hőmérséklet-kap-
csolóval és termikus biztosítékkal

9 Fűtőelem jégtelenítő

10 Csatlakozódoboz

11 Vezetékvédő kapcsoló

12 Hálózati csatlakozó

13 F2 T2 biztosíték

14 Szabályozóegység

15 Címkapcsoló: cím 1 (≤10 kW), cím 1/2 (>10 kW)
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D Műszaki adatok
D.1 Általános információk

Méretek
VWL 11/4 SA

Termék méretei, magasság talapzattal 1 260 mm

Termék méretei, szélesség 1 200 mm

Termék méretei, mélység 785 mm

Tömeg, csomagolással 160 kg

Tömeg, csomagolás és talapzat nélkül 95 kg

Tömeg, csomagolás nélkül 140 kg

Tömeg, üzemkész 185 kg

Elektromos berendezések
VWL 11/4 SA

Méretezési feszültség 3~/N/PE 400 V / 50 Hz

Biztosítéktípus, B karakterisztika, három
pólusú lomha kapcsolású (a három hálózati
csatlakozóvezeték megszakítása egy kap-
csolási folyamattal)

10 A

A helyszínen biztosított opcionális FI védő-
kapcsoló

RCCB A típus (lüktető
áramra érzékeny A típusú

FI védőkapcsolókat A)
vagy RCCB B típus (egyen
és váltóáramra érzékeny B
típusú FI védőkapcsolókat)

Elektromos teljesítményfelvétel, max.
összes

6,5 kW

Elektromos teljesítményfelvétel, jégtelenítő 6,0 kW

Elektromos teljesítményfelvétel, ventilátor 0 … 0,25 kW

Elektromos teljesítményfelvétel, vezérlés 0,01 kW

Elektromos teljesítményfelvétel, opcionális
tartozék

0,2 kW

Védettség EN 60529 IP 25

Hidraulika
VWL 11/4 SA

Hőforrás előremenő/visszatérő csatlakozá-
sok

Rp 1 1/4"

Kondenzvíz-elvezető ⌀ 70 mm

Felállítási hely
VWL 11/4 SA

Felállítási hely kívül

Megengedett környezeti hőmérséklet a fel-
állítási helyen

−30 … 70 ℃

Megengedett környezeti hőmérséklet az
üzemeltetés közben

−22 … 40 ℃

Primer kör
VWL 11/4 SA

Sóoldat 44 térfogatszázalék etilén-
glikol / 56 % víz

Max. üzemi nyomás 0,3 MPa
(3,0 bar)

Hideg sóoldat min. belépési hőmérséklet −28 ℃

Meleg sóoldat max. belépési hőmérséklet 60 ℃
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VWL 11/4 SA

A primer kör sóoldat-űrtartalma a levegő-
sóoldat kollektorban

19,8 l

Anyagok Cu, CuZn ötvözet,
Stainless Steel

(rozsdamentes acél),
EPDM

Az összekötő vezeték teljes hossza, hideg
és meleg sóoldat

2 x 30 m

Az összekötő vezeték átmérőjének kereszt-
metszete ≤ 10 m teljes hosszig

DN 40 (40 x 3,8 mm)

Az összekötő vezeték átmérőjének kereszt-
metszete > 10 és ≤ 30 m teljes hossz kö-
zött

DN 50 (50 x 4,6 mm)

Az összekötő vezeték elhelyezési mélysége 0,2 … 1,5 m

Összekötő vezeték anyaga PE cső, PE 100 vagy PE
80

Hangteljesítmény szint
VWL 11/4 SA

Hangteljesítmény A7/W35, A7/W45,
A7/W55 az EN 12102 / EN 14511 szerint
LWA fűtési üzemben

VWF 57/4 ≤ 42,7 dB(A)

VWF 58/4 ≤ 42,7 dB(A)

VWF 87/4 ≤ 50,6 dB(A)

VWF 88/4 ≤ 50,6 dB(A)

VWF 117/4 ≤ 56,0 dB(A)

VWF 118/4 ≤ 56,0 dB(A)

VWF 157/4 ≤ 49,5 dB(A)
Tudnivaló

Ha két levegő-sóoldat
kollektor (VWF 157/4 és
VWF 197/4 készüléknél)

egy időben azonos
hangteljesítménnyel
működnek, akkor az

összegzett
hangteljesítmény 3 dB(A)-

rel nagyobb lesz.

VWF 197/4 ≤ 53,0 dB(A)
Tudnivaló

Ha két levegő-sóoldat
kollektor (VWF 157/4 és
VWF 197/4 készüléknél)

egy időben azonos
hangteljesítménnyel
működnek, akkor az

összegzett
hangteljesítmény 3 dB(A)-

rel nagyobb lesz.

Hangteljesítmény A7/W35, A7/W45,
A7/W55 az EN 12102 / EN 14511 szerint
LWA maximális hangteljesítmény néma
módú fűtési üzem közben

VWF 57/4 ≤ 39,9 dB(A)

VWF 58/4 ≤ 39,9 dB(A)

VWF 87/4 ≤ 46,0 dB(A)

VWF 88/4 ≤ 46,0 dB(A)

VWF 117/4 ≤ 52,4 dB(A)

VWF 118/4 ≤ 52,4 dB(A)
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VWL 11/4 SA

Hangteljesítmény A7/W35, A7/W45,
A7/W55 az EN 12102 / EN 14511 szerint
LWA maximális hangteljesítmény néma
módú fűtési üzem közben

VWF 157/4 ≤ 44,9 dB(A)
Tudnivaló

Ha két levegő-sóoldat
kollektor (VWF 157/4 és
VWF 197/4 készüléknél)

egy időben azonos
hangteljesítménnyel
működnek, akkor az

összegzett
hangteljesítmény 3 dB(A)-

rel nagyobb lesz.

VWF 197/4 ≤ 49,5 dB(A)
Tudnivaló

Ha két levegő-sóoldat
kollektor (VWF 157/4 és
VWF 197/4 készüléknél)

egy időben azonos
hangteljesítménnyel
működnek, akkor az

összegzett
hangteljesítmény 3 dB(A)-

rel nagyobb lesz.

Tercsáv szerinti hangtartalom A7/W35,
A7/W45, A7/W55 fűtési üzem és néma
módú fűtési üzem közben

VWF 57/4 ≤ 0 dB

VWF 58/4 ≤ 0 dB

VWF 87/4 ≤ 0 dB

VWF 88/4 ≤ 0 dB

VWF 117/4 ≤ 0 dB

VWF 118/4 ≤ 0 dB

VWF 157/4 ≤ 0 dB

VWF 197/4 ≤ 0 dB

Hangteljesítmény A35/W18 az EN 12102 /
EN 14511 szerint LWA hűtési üzemben

VWF 57/4 ≤ 53,5 dB(A)

VWF 58/4 ≤ 53,5 dB(A)

VWF 87/4 ≤ 60,5 dB(A)

VWF 88/4 ≤ 60,5 dB(A)

VWF 117/4 ≤ 66,3 dB(A)

VWF 118/4 ≤ 66,3 dB(A)

VWF 157/4 ≤ 59,2 dB(A)
Tudnivaló

Ha két levegő-sóoldat
kollektor (VWF 157/4 VWF

157/4 S1 és VWF 197/4
készüléknél) egy időben

azonos
hangteljesítménnyel
működnek, akkor az

összegzett
hangteljesítmény 3 dB(A)-

rel nagyobb lesz.

VWF 197/4 ≤ 63,7 dB(A)
Tudnivaló

Ha két levegő-sóoldat
kollektor (VWF 157/4 VWF

157/4 S1 és VWF 197/4
készüléknél) egy időben

azonos
hangteljesítménnyel
működnek, akkor az

összegzett
hangteljesítmény 3 dB(A)-

rel nagyobb lesz.
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Ventilátor fordulatszám
VWL 11/4 SA

Ventilátor fordulatszám A7/W35, A7/W45,
A7/W55 EN 14511 fűtési üzemben

VWF 57/4 300 ford./perc

VWF 58/4 300 ford./perc

VWF 87/4 400 ford./perc

VWF 88/4 400 ford./perc

VWF 117/4 490 ford./perc

VWF 118/4 490 ford./perc

VWF 157/4 390 ford./perc

VWF 197/4 440 ford./perc

Ventilátor fordulatszám A35/W18 EN 14511
hűtési üzemben

VWF 57/4 450 ford./perc

VWF 58/4 450 ford./perc

VWF 87/4 580 ford./perc

VWF 88/4 580 ford./perc

VWF 117/4 710 ford./perc

VWF 118/4 710 ford./perc

VWF 157/4 550 ford./perc

VWF 197/4 650 ford./perc

D.2 Levegő hőforrás

Hőforráskör/primer kör
VWF 58/4 VWF 88/4 VWF 118/4

Hőforrásmodul 1 x VWL 11/4 SA 1 x VWL 11/4 SA 1 x VWL 11/4 SA

Sóoldat típus 44 térfogatszázalék etilén-
glikol

44 térfogatszázalék etilén-
glikol

44 térfogatszázalék etilén-
glikol

Hőforráskör/primer kör
VWF 57/4 VWF 87/4 VWF 117/4 VWF 157/4 VWF 197/4

Hőforrásmodul 1 x
VWL 11/4 SA

1 x
VWL 11/4 SA

1 x
VWL 11/4 SA

2 x
VWL 11/4 SA

2 x
VWL 11/4 SA

Sóoldat típus 44 térfogatszá-
zalék etilén-

glikol

44 térfogatszá-
zalék etilén-

glikol

44 térfogatszá-
zalék etilén-

glikol

44 térfogatszá-
zalék etilén-

glikol

44 térfogatszá-
zalék etilén-

glikol

Teljesítményadatok
Az alábbi teljesítményadatok csak új termékekre érvényesek, ahol a hőcserélők tiszták.

VWF 58/4 VWF 88/4 VWF 118/4

Hőforrásmodul 1 x VWL 11/4 SA 1 x VWL 11/4 SA 1 x VWL 11/4 SA

Fűtőteljesítmény A2/W35 5,63 kW 7,79 kW 10,27 kW

Effektív teljesítményfelvétel A2/W35 1,36 kW 1,99 kW 2,68 kW

Teljesítménytényező A2/W35 / Coefficient of
Performance EN 14511

4,14 3,91 3,83

Fűtési teljesítmény A7/W35 ΔT 5 K 6,16 kW 8,74 kW 11,45 kW

Effektív teljesítményfelvétel A7/W35 ΔT 5 K 1,31 kW 1,91 kW 2,50 kW

Teljesítménytényező A7/W35 ΔT 5 K / Coef-
ficient of Performance EN 14511

4,69 4,58 4,58

Fűtési teljesítmény A7/W45 ΔT 5 K 6,04 kW 9,00 kW 11,98 kW

Effektív teljesítményfelvétel A7/W45 ΔT 5 K 1,66 kW 2,44 kW 3,17 kW

Teljesítménytényező A7/W45 ΔT 5 K / Coef-
ficient of Performance EN 14511

3,64 3,69 3,77

Fűtési teljesítmény A7/W55 ΔT 8 K 6,09 kW 9,45 kW 12,20 kW

Effektív teljesítményfelvétel A7/W55 ΔT 8 K 1,97 kW 2,95 kW 3,84 kW

Teljesítménytényező A7/W55 ΔT 8 K / Coef-
ficient of Performance EN 14511

3,09 3,21 3,17
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VWF 58/4 VWF 88/4 VWF 118/4

Hűtési teljesítmény A35/W18 ΔT 5 K, aktív 6,53 kW 8,52 kW 12,02 kW

Effektív teljesítményfelvétel A35/W18 ΔT 5
K, aktív

1,59 kW 2,73 kW 3,67 kW

Energiahatékonysági mutató A35/W18
EN 14511

4,12 3,12 3,28

Melegvíz teljesítménytényező / Coefficient
of Performance A7/Wxx EN 16147, tároló
50 °C előírt hőmérséklet és 6 K hiszterézis
mellett

2,80 2,60 2,50

Melegvíz vételezési profil A7/Wxx EN 16147 XL XL XL

Melegvíz keverővíz mennyiség 40 °C (V40)
A7/Wxx 50 °C tároló előírt hőmérséklet mel-
lett

229 l 233 l 231 l

Hangteljesítmény A7/W35 EN 12102 /
EN 14511 LWI fűtési üzemben

41,3 dB(A) 43,2 dB(A) 42,5 dB(A)

Hangteljesítmény A7/W45 EN 12102 /
EN 14511 LWI fűtési üzemben

41,6 dB(A) 45,7 dB(A) 44,2 dB(A)

Hangteljesítmény A7/W55 EN 12102 /
EN 14511 LWI fűtési üzemben

44,1 dB(A) 47,4 dB(A) 46,6 dB(A)

Hangteljesítmény A35/W18 EN 12102 /
EN 14511 LWI hűtési üzemben

51,8 dB(A) 52,6 dB(A) 50,0 dB(A)

Teljesítményadatok
Az alábbi teljesítményadatok csak új termékekre érvényesek, ahol a hőcserélők tiszták.

VWF 57/4 VWF 87/4 VWF 117/4 VWF 157/4 VWF 197/4

Hőforrásmodul 1 x
VWL 11/4 SA

1 x
VWL 11/4 SA

1 x
VWL 11/4 SA

2 x
VWL 11/4 SA

2 x
VWL 11/4 SA

Fűtőteljesítmény A2/W35 5,63 kW 7,79 kW 10,27 kW 13,81 kW 17,35 kW

Effektív teljesítményfelvétel A2/W35 1,36 kW 1,99 kW 2,68 kW 3,38 kW 4,69 kW

Teljesítménytényező A2/W35 / Coefficient
of Performance EN 14511

4,14 3,91 3,83 4,09 3,70

Fűtési teljesítmény A7/W35 ΔT 5 K 6,16 kW 8,74 kW 11,45 kW 15,19 kW 19,78 kW

Effektív teljesítményfelvétel A7/W35 ΔT 5 K 1,31 kW 1,91 kW 2,50 kW 3,21 kW 4,50 kW

Teljesítménytényező A7/W35 ΔT 5 K / Co-
efficient of Performance EN 14511

4,69 4,58 4,58 4,73 4,39

Fűtési teljesítmény A7/W45 ΔT 5 K 6,04 kW 9,00 kW 11,98 kW 15,48 kW 20,55 kW

Effektív teljesítményfelvétel A7/W45 ΔT 5 K 1,66 kW 2,44 kW 3,17 kW 4,06 kW 5,61 kW

Teljesítménytényező A7/W45 ΔT 5 K / Co-
efficient of Performance EN 14511

3,64 3,69 3,77 3,82 3,67

Fűtési teljesítmény A7/W55 ΔT 8 K 6,09 kW 9,45 kW 12,20 kW 15,88 kW 20,83 kW

Effektív teljesítményfelvétel A7/W55 ΔT 8 K 1,97 kW 2,95 kW 3,84 kW 4,88 kW 6,62 kW

Teljesítménytényező A7/W55 ΔT 8 K / Co-
efficient of Performance EN 14511

3,09 3,21 3,17 3,25 3,15

Hűtési teljesítmény A35/W18 ΔT 5 K, aktív 6,53 kW 8,52 kW 12,02 kW 15,76 kW 20,22 kW

Effektív teljesítményfelvétel A35/W18 ΔT 5
K, aktív

1,59 kW 2,73 kW 3,67 kW 4,23 kW 6,13 kW

Energiahatékonysági mutató A35/W18
EN 14511

4,12 3,12 3,28 3,73 3,30

Hangteljesítmény A7/W35 EN 12102 /
EN 14511 LWI fűtési üzemben

40,3 dB(A) 45,8 dB(A) 44,4 dB(A) 48,7 dB(A) 48,1 dB(A)

Hangteljesítmény A7/W45 EN 12102 /
EN 14511 LWI fűtési üzemben

41,0 dB(A) 50,1 dB(A) 46,4 dB(A) 49,4 dB(A) 46,1 dB(A)

Hangteljesítmény A7/W55 EN 12102 /
EN 14511 LWI fűtési üzemben

40,9 dB(A) 52,7 dB(A) 46,1 dB(A) 48,0 dB(A) 46,4 dB(A)

Hangteljesítmény A35/W18 EN 12102 /
EN 14511 LWI hűtési üzemben

48,3 dB(A) 54,7 dB(A) 49,7 dB(A) 46,8 dB(A) 47,2 dB(A)
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Hőszivattyú, fűtés és hűtés használhatósági határ (hőforrás levegő)
Azonos térfogatáramoknál a fűtőkörben (ΔT 5 K és ΔT 8K), mint a névleges hőteljesítmény ellenőrzésekor, szabványos név-
leges feltételek mellett.

A hőszivattyúnak a használhatósági határokon kívül történő működtetése esetén a belső szabályozó és biztonsági berende-
zések lekapcsolják a hőszivattyút.

VWF 58/4 VWF 88/4 VWF 118/4

Hőszivattyú, fűtés használhatósági határ
(Levegő hőforrás)

A40/W65, A40/W25,
A−22/W25, A−22/W25,

A−2/W65, A15/W65

A40/W65, A40/W25,
A−22/W25, A−22/W25,

A−2/W65, A15/W65

A40/W65, A40/W25,
A−22/W25, A−22/W25,

A−2/W65, A15/W65

Hőszivattyú, hűtés használhatósági határ
(Levegő hőforrás)

A20/W20, A40/W20,
A40/W5, A20/W5

A20/W20, A40/W20,
A40/W5, A20/W5

A20/W20, A40/W20,
A40/W5, A20/W5

Hőszivattyú, fűtés használhatósági határ (levegő hőforrás)
Azonos térfogatáramoknál a fűtőkörben (ΔT 5 K és ΔT 8K), mint a névleges hőteljesítmény ellenőrzésekor, szabványos név-
leges feltételek mellett.

A hőszivattyúnak a használhatósági határokon kívül történő működtetése esetén a belső szabályozó és biztonsági berende-
zések lekapcsolják a hőszivattyút.

VWF 57/4 VWF 87/4 VWF 117/4 VWF 157/4 VWF 197/4

A40/W65,
A40/W25,

A−22/W25,
A−22/W25,
A−2/W65,
A15/W65

A40/W65,
A40/W25,

A−22/W25,
A−22/W25,
A−2/W65,
A15/W65

A40/W65,
A40/W25,

A−22/W25,
A−22/W25,
A−2/W65,
A15/W65

A40/W65,
A40/W25,

A−22/W25,
A−22/W25,
A−2/W65,
A15/W65

A40/W65,
A40/W25,

A−22/W25,
A−22/W25,
A−2/W65,
A15/W65

Hőszivattyú, hűtés használhatósági határ (levegő hőforrás)
Azonos térfogatáramoknál a fűtőkörben (ΔT 5 K és ΔT 8K), mint a névleges hőteljesítmény ellenőrzésekor, szabványos név-
leges feltételek mellett.

A hőszivattyúnak a használhatósági határokon kívül történő működtetése esetén a belső szabályozó és biztonsági berende-
zések lekapcsolják a hőszivattyút.

VWF 57/4 VWF 87/4 VWF 117/4 VWF 157/4 VWF 197/4

A20/W20,
A40/W20,
A40/W5,
A20/W5

A20/W20,
A40/W20,
A40/W5,
A20/W5

A20/W20,
A40/W20,
A40/W5,
A20/W5

A20/W20,
A40/W20,
A40/W5,
A20/W5

A20/W20,
A40/W20,
A40/W5,
A20/W5
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