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FOLYADÉK-VÍZ HŐSZIVATTYÚ 
 

 

 

 

GHP 10,13,15,20 DNNNE 

 

 
KEZELÉSI ÉS ÚTMUTATÓ 

 
 

A folyadék-víz hőszivattyúk gazdaságos és hosszú távú megbízható működése alapvetően 
függ a hőforrás oldal és a hőleadó rendszer helyes tervezésétől és kialakításától.  
Fisher hőszivattyút ezért csak a Columbus által jóváhagyott gépészeti terv szerint 

megvalósított épületekbe szállítunk. Gondatlanul, ötletszerűen kialakított rendszerekben 
sem a Fisher, sem más hőszivattyú nem működik megfelelően! Szakembereink a rendszert 

megtervezik, tapasztalt tervezőt ajánlanak, illetve meglévő épületgépész tervező esetén 
konzultációt folytatnak.  

 

 
A csővezetékek és elektromos összeköttetések kiépítésekor mindenkor be kell tartani a 
nemzeti szabványokat, a helyi előírásokat, és a magyar nyelvű üzemeltetési kézikönyv 

előírásait! 
A géphez csomagolt angol nyelvű üzembe helyezési kézikönyv érvénytelen! 
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1. Jellemzők 
 
A FISHER folyadék-víz hőszivattyú termodinamikai körfolyamat megvalósításával hőt szállít 
az alacsonyabb hőmérsékletszintű hőforrásból (mely lehet kút, földszonda, stb) a 
magasabb hőmérsékletű fűtéskörbe. 
 
Fűtés 
Hőszivattyú használata esetén csak alacsony hőmérsékleten üzemelő hő-leadók 
használhatók.pl fan-coil, vagy felületfűtés (padlófűtés, falfűtés, stb). 
 
 
Használati melegvíz (HMV) 
A Fisher hőszivattyú melegvízkészítésre (HMV) csak korlátozottan használható. Gyorsan, 
nagy mennyiségű melegvíz készítés nem lehetséges. Éppen ezért, önállóan a gép HMV 
készítésre nem alkalmas.  
 
 
2. Telepítés előtt 
 

2.1 Szállítás és tárolás 
A  hőszivattyút csak állítva szállítsa és tárolja! 

Soha ne szállítsa a berendezést utánfutón! 
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3. A beépítés helye 

A hőszivattyút szilárd alapra, lehetőleg betonra kell telepíteni. 

Azért, hogy a működési zajok ne zavarják a berendezés használóit, azt lehetőleg 
lakószobáktól, rendszeresen használt helyiségektől távol kell elhelyezni. A telepítéshez 
válasszunk fagymentes, pormentes helyiséget. 
Ahogy az az ábrán látható, a berendezés telepítésekor ügyelni kell arra, hogy az oldalfaltól 
minimum 60 cm, több készülék együttes használata esetén a készülékek között pedig 
legalább 40 cm távolságot kell hagyni, helyet biztosítva ezzel a szerelési és karbantartási 
munkákhoz. Figyelembe kell venni, hogy a hőszivattyú előlapjának legalább 1 m távolságra 
kell lennie a szemközti faltól. 
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4. Rendszer kialakítás 
4.1. Csak fűtés 

 

 
 

Jelölés Megnevezés Megjegyzés Jelölés Megnevezés Megjegyzés 

P1 fűtésköri keringető 
szivattyú 

külső 
(opció) 

RT fűtésköri visszatérő víz 
hőérzékelője 

beépítve 

P2 hőforrásköri 
keringető szivattyú 

külső 
(opció) 

ST fűtésköri előremenő víz 
hőérzékelője 

beépítve 

EXP fűtésköri tágulási 
tartály 

külső 
(opció) 

ET hőforrásköri visszatérő 
víz hőérzékelője 

beépítve 

BK hőforrásköri 
tágulási tartály 

külső 
(opció) 

STo hőforrásköri előremenő 
víz hőérzékelője 

beépítve 

FI szűrő külső 
(opció) 

OT környezeti hőmérséklet 
érzékelő 

beépítve 

AV záró szelep külső 
(opció) 

FL áramláskapcsoló külső 
(opció) 

 

 
A fenti ábra a csak fűtésre (melegvíz ellátásra nem) használható hőszivattyúk bekötését 
mutatja. 
A külső hőérzékelő (standard tartozék) a berendezés vezérlő paneljéhez van 
csatlakoztatva, az érzékelő részét a szabadban kell elhelyezni. 
A külső környezeti hőérzékelőt úgy kell telepíteni, hogy az pontosan tudja mérni  a külső 
hőmérsékletet, azonban hótól, esőtől, naptól védett helyen legyen. 
A P1 és  P2 jelzésű Fűtésköri és hőforrásköri szivattyút a berendezés elektronikája vezérli, 
azokat  a panel megfelelő pontjaira kell csatlakoztatni.
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4.2. Fűtés és használati melegvíz ellátás 

• Külső keringető szivattyúval és háromjáratú szeleppel 

 
Működési elv: 

Ahhoz, hogy használati melegvizet is elő tudjunk állítani a hőszivattyúval, olyan 
váltószelepet (VXV) kell beépíteni, amelynél a melegvíz tároló az elsődleges. Ez azt jelenti, 
hogy ameddig a melegvíz tárolóban a víz hőmérséklete nem éri el az előre megadott 
értéket, a hőszivattyú által termelt hőmennyiség a tartály vizét melegíti, ezt követően 
kapcsol át a hőszivattyú a fűtéskör vizének melegítésére. A kiválasztott szelep 
alaphelyzetében (motorral felszerelve, feszültségmentes állapotban) a fűtés irányban 
legyen nyitva. A külső környezeti hőérzékelő és a melegvíztároló hőérzékelője standard 
tartozék. A P1 és  P2 jelzésű fűtésköri és hőforrásköri szivattyút a berendezés 
elektronikája vezérli, azokat  a panel megfelelő pontjaira kell csatlakoztatni 

 
Jelölés Megnevezés Megjegyzés Jelölés Megnevezés Megjegyzés 

P1 fűtésköri keringető 
szivattyú 

külső 
(opció) 

RT fűtésköri visszatérő víz 
hőérzékelője 

beépítve 

P2 hőforrásköri 
keringető szivattyú 

külső 
(opció) 

ST fűtésköri előremenő víz 
hőérzékelője 

beépítve 

EXP fűtésköri tágulási 
tartály 

külső 
(opció) 

ET hőforrásköri visszatérő 
víz hőérzékelője 

beépítve 

BK hőforrásköri 
tágulási tartály 

külső 
(opció) 

STo hőforrásköri előremenő 
víz hőérzékelője 

beépítve 

FI szűrő külső 
(opció) 

OT környezeti hőmérséklet 
érzékelő 

beépítve 

VXV háromjáratú váltó 
szelep 

külső 
(opció) 

HT melegvíztároló 
hőérzékelője 

beépítve 

VXB melegvíz tároló külső 
(opció) 

FL áramláskapcsoló külső 
(opció) 

AV záró szelep külső 
(opció) 
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5.  Csővezetékek bekötése 
 
A víz- és fűtéscsöveket mindig a nemzeti és a helyi szabványok betartásával kell kiépíteni. 
A hőszivattyúból kilépő víz hőmérséklete maximum 600C lehet, míg a visszatérő víz 
hőmérséklete az 50°C-t nem haladhatja meg. Mivel az elzáró szelepek nincsenek beépítve 
a hőszivattyúba, azokat a csővezetékek beépítésekor a készüléken kívülre kell felszerelni – 
megkönnyítve ezzel a későbbi javítási munkákat. 
 
 

FONTOS! 

A csővezetékeket beüzemelés előtt át kell mosni, hogy az esetleges vegyi szennyeződések 

a hőszivattyút ne károsítsák!  

Minden esetben elengedhetetlenül szükséges mindkét vízkörben áramláskapcsoló 

bekötése! 

 

Hőforrásköri csővezetékek 

 

Általánosságban a hőszivattyús rendszerek működésének záloga a helyesen méretezett 
és kivitelezett hőforrás. A méretezést és a kivitelezést bízza szakemberre, aki garanciával 
készíti el a geotermikus szondát, talajkollektort, kutat. Ha a hőszivattyú működési 
környezete nem garantált, úgy a hőszivattyútól sem várható tökéletes működés. Ahogy 
egy gázkazán nem képes a gyári adatokat teljesíteni ha nem az előírt gázzal működik 
(összetétel, nyomás, stb), úgy a hőszivattyú sem működik jól, hiszen a gép a hőforrásból 
nyeri az energia nagy részét. 

1. Geotermikus forrás (szonda) 

A hőforrásköri csővezeték (szonda) megtervezésekor figyelembe kell venni az adott 
terület geológiai adottságait. A geotermikus szonda telepítése engedélyköteles 
tevékenység!  
  
2. Vízszintes talaj kollektor 

 Győződjünk meg róla, hogy a terepadottságok lehetővé teszik a hőforrásköri csővezeték 
egyenletes lejtését. Amennyiben erre nincs mód, építsen a csővezetékbe légtelenítő 
szelepeket. A hőforrásköri csővezeték üzembe helyezésekor a légtelenítést a 
folyadékáramlási sebesség növelésével tudjuk hatékonyabbá tenni. Üzembe helyezéskor 
a légzsákok megszüntetése érdekében mindenképpen légtelenítést kell végezni.  
 
3. Kútpár 

A kútfúrás engedélyköteles tevékenység! Vegye figyelembe, hogy nagy mennyiségű, jó 
minőségű vízre van szükség. Földfelszíni forrás esetén vegye figyelembe a magas oldott 
oxigén tartalmat (korrózió), a fagyveszélyt, és a víz természetes jellegét (biológiai 
tartalmak). Földfelszín alatti forrás esetén csak kiváló minőségű kútpárral dolgozzon, 
vásárlás előtt erről bizonyosodjon meg teljes mértékben (eltömődés veszély, elapadás, 
stb). 
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Csővezetékek 
 
A fűtött helyiségekben futó csővezetékeket hőszigetelni kell. a nyitott tágulási tartályt a 
rendszer legmagasabb pontjára kell beépíteni, a bejövő vezeték oldalára, a szivattyú elé 
úgy, hogy a kicsapódó pára és róla lecsöpögő víz más berendezésben ne tegyen kárt.  
Az elzáró szelepeket a lehető legközelebb kell telepíteni a hőszivattyúhoz. A bejövő 
vezetékbe részecskeszűrőt kell beépíteni. 
Nyílt hőforráskör esetén egy köztes, fagyállóval feltöltött kör beiktatására is szükség van, 
mégpedig az eltömődés veszélye illetve a fagyveszély miatt. Ez esetben még egy hőcserélő 
beiktatása szükséges. 
Talajszonda használata esetén is fagyálló folyadék használatával kell gondoskodni a 
fagyvédelemről! 
A berendezés alsó határhőmérséklet érzékelői és kapcsolói nem a készülék fagyvédel-
mének célját szolgálják. 
10kW gépteljesítmény alatt 6/4”-os iszapleválasztót javasolunk. 
10kW gépteljesítmény fölött Y szűrőket kell beépíteni, egymással párhuzamosan kötve. 
A szűrők elhelyezésénél figyelni kell arra, hogy legfeljebb 1- 1.5m-re legyenek elhelyezve a 
géptől, viszont tisztításkor ne folyjék vissza a víz a gép elektronikájába! 
Ajánlott bronzházas Y szűrő beépítése a hőszivattyú belépő és kilépő oldalára (500-800µ). 
A szűrő átmérője legyen két dimenzióval nagyobb mint a belépő cső átmérője. Javasolt 
párhuzamosan 2-2 db –ot tenni. 
 
Mérő-beszabályozó szelepek 
 
A hőforrás oldalra és a szekunder oldalra is mérő-beszabályozó szelepeket is be kell 
építeni. (Pl. TA STAD 25) A szelepek elhelyezésénél figyelni kell arra, hogy szereléskor, 
karbantartáskor,  ne folyjék vissza a víz a gép elektronikájába! 
 

Fűtéskör 

 
A fűtésköri csővezetékekbe is kell elzáró szelepeket beépíteni, olyan közel a 
hőszivattyúhoz, amennyire csak lehetséges. Biztonsági berendezésként szűrőt is be kell 
építeni. 
Abban az esetben, ha a fűtéskörben levő radiátorok mindegyike rendelkezik termosztátos 
szeleppel, akkor vagy le kell szerelni a termosztátos szelepek egy részét, vagy ki kell 
építeni egy by-pass ágat. 
 
 
Váltószelepek 
 
HMV és a fűtési váltószelepek futásideje 3 sec legyen. 
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6. Elektromos összekötések 

A hőszivattyú elektromos bekötéséhez az Elektromos Művek (ELMŰ) engedélye és képzett 
elektromossági szakember felügyelete szükséges! 
A berendezés bekötéséhez min 3mm-es hézagú leválasztókapcsolót kel alkalmazni és 
külön szivárgóáram védő kapcsolón (Fl-relé) keresztül kell bekötni. 
Válassza le a hőszivattyút az elektromos hálózatról a vezetékek szigetelésének 
ellenőrzésekor. 
 

FONTOS! 
Az elektromos vezetékek kiépítését mindig szakképzett elektromossági szakember 
felügyelete alatt kell elvégezni. A vezetékek kiépítése és az üzembe helyezés során be 
kell tartani az erre vonatkozó feltételeket, szabályokat! 

6.1. Hálózati csatlakozás 

Az európai piacokon a berendezés egy- illetve háromfázisú kivitelben van jelen. Az 
egyfázisú hőszivattyút 230V/1/50Hz-es egyfázisú, a háromfázisút 380V/3/50Hz-es 
háromfázisú hálózatra kell csatlakoztatni. 

6.2. Külső környezeti hőérzékelő 

A környezeti hőmérséklet mérésére szolgáló hőérzékelőt úgy kell elhelyezni a házfalon 
vagy egyéb alkalmas helyen, hogy naptól, esőtől védett, ugyanakkor a szél hatásának 
kitett helyen legyen. Ha házfalon helyezi el a hőmérőt, akkor az északi, esetleg észak-
nyugati fekvésű fal a megfelelő. Semmiképpen se érje a hőmérőt a reggeli felkelő nap. 

 A hőérzékelő bekötésére az X3 csatlakozó szolgál. Ha a hőmérő vezetéke a hálózati 
bekötő vezetékhez közel fut, mindenképpen árnyékolt vezetéket kell használni. Igen 
fontos, hogy a hőérzékelő csatlakoztatást időjárásálló (kifejezetten pára- és esőálló) 
kivitelben készítsük el. 
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6.3. Használati melegvíz hőérzékelője 

A használati melegvíz hőmérséklet érzékelőjét az X4 jelű csatlakozóhoz kell bekötni, 
kéteres kábellel. A hőérzékelőt a használati melegvíz tartályában merülő csőben kell 
elhelyezni. Ügyeljünk a szivárgásmentes tömítésre! 

6.4. A hőszivattyú KI/BE kapcsolója 

Az üzemeltetéshez a klímaberendezés”SwitchD4” porthoz csatlakozó kapcsolójának zárt 
állásban kell lennie. Csatlakoztatás az B1-B2 csatlakozóra. 

6.5. A használati melegvíz KI/Be kapcsolója 

Ha használati melegvizet is elő szeretne állítani, az ”SwitchD5 porthoz csatlakozó 
kapcsolónak zárt állásban kell lennie. Csatlakoztatás az A1-A2 csatlakozóra. 

 

Amennyiben mindkét kapcsoló zárt állásban van , akkor a használati melegvíz termelésnek 
van elsőbbsége. 

6.6. Fűtésköri (belső kör) folyadékáramlás-érzékelő (nem tartozék) 

A folyadékáramlás-érzékelő ellenőrzi, hogy a keringető szivattyú beindítása után valóban 
kialakult-e a keringés. Ha a belső körbe épített folyadékáramlás érzékelő ON állásban van, 
az azt jelenti, hogy a keringetés valóban elindult, a kompresszor bekapcsolható, egyéb 
esetben a kompresszor letiltott.  Csatlakoztatás a C3-C4 csatlakozóra. 

6.7. Hőforrásköri (külső kör) folyadékáramlás-érzékelő (Nem tartozék) 

A folyadékáramlás-érzékelő ellenőrzi, hogy a keringető szivattyú beindítása után valóban 
kialakult-e keringés a csőhálózatban. Ha a külső körbe épített folyadékáramlás érzékelő 
ON állásban van, a keringetés valóban elindult, a kompresszor bekapcsolható. Ha az 
érzékelő nem tud kimérni folyadék-áramlást, a kompresszor üzeme letiltott.              
Csatlakoztatás a C1-C2 csatlakozóra. 

Beépítésük: 
 

 
 
 
 
 
 
 
Az áramláskapcsolókat kötelező beépíteni a hőcserélő kilépő ágába.  Javasolt 1” 
csatlakozású, 24-250V 5A kapcsolási teljesítményű áramláskapcsoló (vízhiány kapcsoló). 
NA25 és NA42 csőméreteknél beforrasztható nyeregidommal is kapható.  
Felhívjuk a figyelmet két jellemző szerelési hibára (ábra): 
 1. Az áramláskapcsoló nyelve nem lóg be eléggé a csőbe. A lapát aljától a cső aljáig ne 
legyen több mint 10mm. 
 2. Beforrasztható változatbál a varrat belóg, így az áramláskapcsoló akad, működése 
bizonytalan. 
 

6.8. Riasztási kimenet 

Ha valami nem működik megfelelően, a készülék riasztási jelet ad ki az  5  - 6    kimenetre, 
amire riasztás jelző (jelzőlámpa, riasztó csengő, stb) kapcsolható. 
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7. A berendezés működtetése, a szabályozó használata  

7.1. A szabályzó kijelzője 

 
7.1.1. Menü terület 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.2. Kezelő gombok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.3. Digitális kijelző terület  

 

• Normál üzemmódban a „Digitális kijelző 1”  mutatja a hőmérséklet kódját, 

a „Digitális kijelző 2” pedig a hozzá tartozó hőmérséklet értéket. 

� Paraméter beállítási módban a „Digitális kijelző 1” mutatja a 

paraméter kódját a „Digitális kijelző 2” pedig a hozzá tartozó 

paraméter értéket. 
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7.1.4. A kijelző szimbólumainak jelentése 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Hűtési üzemmód (csak a hűtő/fűtő berendezéseknél) 

2. Fűtési üzemmód 

3. OFF (Kikapcsolt állapot) 

4. Melegvíz (HMW) üzemmód 

5. Fűtésköri szivattyú 

6. Kompresszor fokozat 

7. Kompresszor 

8. Áramlás érzékelő (Riasztáskor világít) 

9. Hőforrásköri szivattyú 

 

 

 

7.2. Üzemmód megválasztása (az adott berendezésen nem lehetséges) 

 

 

 

 
 
 
 
Kikapcsolt módban tartsa lenyomva  a <Plus> gombot 2 másodpercig majd engedje fel az 
üzemmód megválasztáshoz. Az aktuális üzemmód szimbóluma villogni kezd. A <Plus> ill. a 
<Minus> gombokkal lépkedhet az üzemmódok között. 

 

 

 

 

Az <Enter> gomb megnyomásával érvénybe léptetheti a kiválasztott üzemmódot. 
Amennyiben a berendezés csak fűtős (SF01=2) vagy csak hűtős (SF01=0), akkor az üzemmód 
választás nem lehetséges. 
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7.3. Hőmérsékletek kijelzése 
• Normál működés közben a <Plus> ill. a <Minus> gombok megnyomásával 

lépkedhet az egyes hőmérsékletek között. 
 

 
 
 
 

• Kikapcsolt módban az <Enter> gomb 2 percen túli nyomva tartásával léphet a 
menübe. 

• A lekérdezés szimbólum villog.  Nyomja meg az <Enter> gombot, majd a  
<Plus> ill. a <Minus> gombok megnyomásával lépkedhet az egyes 
hőmérsékletek között. 

 

 
 
 

Kód Leírás 

RT Fűtőköri visszatérő vízhőmérséklet 

ST Fűtőköri előremenő vízhőmérséklet 

OT Külső levegő hőmérséklet 

HT (HMW) Használati melegvíz hőmérséklet 

STo Hőforrásköri előremenő vízhőmérséklet 

ET Hőforrásköri  visszatérő vízhőmérséklet 
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7.4. Beállítási paraméterek változtatása (felhasználói beállítások) 
(A megfelelő beállítási értékekről konzultáljon a készülék üzembe helyezőjével) 
 

Kikapcsolt módban az <Enter> gomb 2 percen túli nyomva tartásával lépjen be a menübe. 

A lekérdezés szimbólum villogni kezd.  A <Plus> ill. a <Minus> gombokkal válassza ki 

a paraméter beállítási menüpontot, majd nyomja meg az <Enter> gombot. 
A <Plus> ill. a <Minus> gombokkal válassza ki a  „ NO” feliratot a digitális kijelzőn, majd 
nyomja meg az   <Enter> gombot. 
(Az „EU” ill. az „ID”  paraméterszintek csak a szakszerviz számára érhetők el, azok jelszóval 
védettek) 

 
Ezután a <Plus> ill. a <Minus> gombokkal válassza ki a kívánt paramétert, 

 
 
majd nyomja meg az <Enter> gombot. A paraméter alapbeállítási értéke villogni kezd . 
Az érték változtatásához használja a  <Plus> ill. a <Minus> gombokat. 
A beállítás után nyomja meg az   <Enter> gombot a változtatás érvénybe lépéséhez, 
vagy szükség esetén az <ESC> gombot a változtatás elvetéséhez. 
 
Az  <ESC> gomb folyamatos nyomásával visszaléphet a menüszintekben. 
 
A felhasználói paraméterek jelentése és értéke: 

Param. 
kód Leírás 

alap-
beállítás Min. Max. 

Mérték 
egység 

Lépés-
köz 

ST01 
Beállítási hőmérséklet hűtő üzemben  

(Belsőköri referencia hőmérséklet) 
12 ST11 ST12 0C 0,1 

ST02 
Beállítási hőmérséklet fűtő üzemben  
(Belsőköri referencia hőmérséklet) 

40 ST13 ST14 0C 0,1 

ST03 Hűtési hőmérséklet differencia 1 0 10 0C 0,1 
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Param. 
kód Leírás 

alap-
beállítás Min. Max. 

Mérték 
egység 

Lépés-
köz 

ST04 Fűtési hőmérséklet differencia 1 0 10 0C 0,1 

ST05 
A szabályozási görbe kezdőpontja 
(a fűtővíz külsőhőmérséklet-függő 

szabályozása esetén) 
20 0 30 0C 0,1 

ST06 
A szabályozási görbe meredeksége 
 (a fűtővíz külsőhőmérséklet-függő 

szabályozása esetén) 
6 0 30 - 1 

ST07 
Külső hőmérséklet érték, mely alatt a 

kiegészítő fűtés bekapcsol 
0 -10 20 0C 0,1 

ST08 
A kiegészítő fűtés kapcsolási hőmérséklet 

differenciája 
5 1 20 0C 0,1 

ST09 Használati melegvíz beállítási hőmérséklete 50 ST15 ST16 0C 0,1 

ST10 
Használati melegvíz hőmérséklet 

szabályozásának kapcsolási differenciája  
3 1 10 0C 0,1 

ST17 Ellenőrzési és beavatkozási gyakoriság 30 1 1000 sec. 1 
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8. Beállítások az üzembe helyezők és szervizelő szakemberek részére  

8.1. Belépés a paraméter menübe 
Kikapcsolt módban az <Enter> gomb 2 percen túli nyomva tartásával lépjen be a menübe. 

A lekérdezés szimbólum villogni kezd.  A <Plus> ill. a <Minus> gombokkal válassza ki 

a paraméter beállítási menüpontot, majd nyomja meg az <Enter> gombot. 
A <Plus> ill. a <Minus> gombokkal válassza ki az  „ EU” vagy „ID” feliratot a digitális 
kijelzőn, majd nyomja meg az   <Enter> gombot. 

� „EU”  üzembehelyezési paraméterek elérési szintje    

� „ID”  gyári beállítási paraméterek elérési szintje   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adja meg az elérési jelszót. 

A <Plus> ill. a <Minus> gombokkal válassza ki a megfelelő számjegyet a villogó 

helyiértéken majd nyomja meg az   <Enter> gombot a továbblépéshez.  

Ha elrontotta, nyomja meg az <ESC> gombot a visszalépéshez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 A jelszó megadása után nyomja meg az   <Enter> gombot és a  <Plus> ill. a <Minus> 
gombokkal válassza ki a kívánt paramétert. 
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Ezután ismét nyomja meg az <Enter> gombot. A paraméter alapbeállítási értéke villogni 
kezd .  Az érték változtatásához használja a  <Plus> ill. a <Minus> gombokat. 
A beállítás után nyomja meg az   <Enter> gombot a változtatás érvénybe lépéséhez, 
vagy szükség esetén az <ESC> gombot a változtatás elvetéséhez. 

 
Az  <ESC> gomb folyamatos nyomásával visszaléphet a menüszintekben. 
 

8.2. Beállítási paraméterek 

Kompresszor beállítások: 

Param. 
kód Leírás 

alap-
beállítás Min. Max. 

Mérték 
egység 

Lépés-
köz 

elérési 
szint 

CM01 Minimális működési idő 180 1 1000 Sec 1 EU 

CM02 Minimális leállítási idő 300 1 1000 Sec 1 EU 

CM03 Két kompresszor közötti indítási késleltetés 10 0 100 Sec 1 EU 

CM04 Két kompresszor közötti leállítási késleltetés 30 0 1000 Sec 1 EU 

CM05 
Kompresszor indítási késleltetés a szivattyú 

indítása után 
10 0 150 Sec 1 EU 

CM06 A kompresszorok száma 1 1 2 Sec 1 ID 

CM07 
Négyjáratú váltószelep működési logikája  

(1 vagy 0 jelenti a fűtési módot) 
0 0 1   EU 

CM08 Üzemóra figyelmeztető jelzés 5000 0 5000 óra 1 EU 

 

Kondenzátor beállítások: 

Param. 
kód Leírás 

alap-
beállítás Min. Max. 

Mérték 
egység 

Lépés-
köz 

elérési 
szint 

CN01 
Kültéri szivattyú bekapcsolási késleltetése 

 a beltéri szivattyú bekapcsolása után 
10 0 150 Sec 1 EU 

CN02 
Kültéri szivattyú kikapcsolási késleltetése 

 a beltéri szivattyú kikapcsolása után  
10 0 150 Sec 1 EU 

 

Elpárologtató beállítások: 

Param. 
kód Leírás 

alap-
beállítás Min. Max. 

Mérték 
egység 

Lépés-
köz 

elérési 
szint 

EV01 

Szivattyú vezérlési módja: 
 0= folyamatosan jár a szivattyú 

1=szivattyú a kompresszorral együtt 
működikimális működési idő 

0 0 1  1 EU 

EV02 

Vezérlési referencia érzékelő: 
0= RT  visszatérő víz hőm. érzékelő 

 
1= ST  előremenő víz hőm. érzékelő 

(nem javasolt beállítás) 

0 0 1  1 EU 

EV03 
Beltéri szivattyú kikapcsolási késleltetése 

 a kompresszor kikapcsolása után  
30 CN2 1000 Sec 1 EU 
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Speciális funkciók: 

Param. 
kód Leírás 

alap-
beállítás Min. Max. 

Mérték 
egység 

Lépés-
köz 

elérési 
szint 

SF01 

Rendszer üzemmód: 
0= csak hűtés 
1=hűtő/fűtő 
2=csak fűtés 

2 0 2  1 ID 

SF02 
Beltéri fagyvédelmi funkció: 

0= letiltva 
1=engedélyezve 

1 0 1  1 EU 

SF03 
Kültéri fagyvédelmi funkció: 

0= letiltva 
1=engedélyezve 

0 0 1  1 EU 

SF04 
Kültéri hőmérséklet függő szabályozás : 

0= letiltva 
1=engedélyezve 

0 0 1  1 EU 

SF05 
Hővisszanyerő funkció: 

0= letiltva 
1=engedélyezve 

0 0 1  1 ID 

SF06 
Fagyvédelmi bekapcsolási külső hőmérséklet 

(OT<SF06)) 
2 0 10 °C 0,1 EU 

SF07 Fagyvédelmi kikapcsolási hőm.differencia 1 1 10 °C 0,1 EU 

SF08 
Fagyvédelmi bekapcsolási vízhőmérséklet 

(ST<SF08 vagy STo<SF08) 
3 1 10 °C 0,1 EU 

SF09 
Fagyvédelmi kikapcsolási hőm.differencia 

(vízhőmérsékletre) 
3 1 10 °C 0,1 EU 

SF10 
HMW kör működtetési módja: 
0= háromjáratú váltószeleppel 

1= külön szivattyúval 

0 0 1  1 EU 

SF11  30 15 50 °C 0,1 ID 

SF12  10 0 15 °C 0,1 ID 

 
Felhasználói beállítások: 

Param. 
kód Leírás 

alap-
beállítás Min. Max. 

Mérték 
egység 

Lépés-
köz 

Elérési 
szint 

ST01 
Beállítási hőmérséklet hűtő üzemben  

(Belsőköri referencia hőmérséklet) 
12 ST11 ST12 

0
C 0,1 „NO” 

ST02 
Beállítási hőmérséklet fűtő üzemben  
(Belsőköri referencia hőmérséklet) 

40 ST13 ST14 
0
C 0,1 „NO” 

ST03 Hűtési hőmérséklet differencia 1 0 10 
0
C 0,1 „NO” 

ST04 Fűtési hőmérséklet differencia 1 0 10 
0
C 0,1 „NO” 

ST05 
A szabályozási görbe kezdőpontja 
( a fűtővíz külsőhőmérséklet-függő 

szabályozása esetén) 
20 0 30 

0
C 0,1 „NO” 

ST06 
A szabályozási görbe meredeksége 
 (a fűtővíz külsőhőmérséklet-függő 

szabályozása esetén) 
6 0 30 - 1 „NO” 

ST07 
Külső hőmérséklet érték, mely alatt a 

kiegészítő fűtés bekapcsol 
0 -10 20 

0
C 0,1 „NO” 
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ST08 
A kiegészítő fűtés kapcsolási hőmérséklet 

differenciája 
5 1 20 

0
C 0,1 „NO” 

ST09 Használati melegvíz beállítási hőmérséklete 50 ST15 ST16 
0
C 0,1 „NO” 

ST10 
Használati melegvíz hőmérséklet 

szabályozásának kapcsolási differenciája  
3 1 10 

0
C 0,1 „NO” 

ST11 Hűtési minimum vízhőmérséklet 10 0 ST12 
0
C 0,1 „EU” 

ST12 Hűtési maximum vízhőmérséklet 40 ST11 60 
0
C 0,1 „EU” 

ST13 Fűtési minimum vízhőmérséklet 20 0 ST14 
0
C 0,1 „EU” 

ST14 Fűtési maximum vízhőmérséklet 50 ST13 80 
0
C 0,1 „EU” 

ST15 
Használati melegvíz hőmérséklet 
 minimálisan beállítható értéke 

20 0 ST16 
0
C 0,1 „EU” 

ST16 
Használati melegvíz hőmérséklet 
 maximálisan beállítható értéke 

 

55 ST15 80 
0
C 0,1 „EU” 

ST17 Ellenőrzési és beavatkozási gyakoriság 30 1 1000 sec. 1 „NO” 

 
Riasztási  beállítások: 

Param. 
kód Leírás 

alap-
beállítás Min. Max. 

Mérték 
egység 

Lépés-
köz 

elérési 
szint 

AL01 Alacsony kilépő vízhőmérséklet riasztási érték 3 -10 10 °C 0,1 EU 

AL02 Alacsony kilépő vízhőmérséklet differencia 2 1 10 °C 0,1 EU 

AL03 Magas kilépő vízhőmérséklet riasztási érték 55 1 100 °C 0,1 EU 

AL04 Magas kilépő vízhőmérséklet differencia 15 1 20 °C 
0,1 

EU 

AL05 Áramlás érzékelő riasztás késleltetése 5 1 100 Sec 1 EU 

AL06 
Alacsony nyomás riasztások száma 24 órán 

belül 
(e fölött AL18 riasztás lép érvénybe ) 

4 1 10  1 EU  

AL07 
Magas nyomás riasztások száma 24 órán belül 

(e fölött AL19 riasztás lép érvénybe)  
6 1 10  1 EU 

AL08 
Alacsony elpárologtató hőmérséklet  

riasztási érték 
-2 -10 10 °C 0,1 EU  

AL09 
Alacsony nyomás riasztás késleltetése 

közvetlenül a kompresszor indítása után 
300 0 1000 Sec 1 EU 

AL10  115 100 1300 °C 0,1 EU 

 
Jelszó beállítások: 

Param. 
kód Leírás 

alap-
beállítás Min. Max. 

Mérték 
egység 

Lépés-
köz 

elérési 
szint 

UI01 
Jelszó az „EU” üzembehelyező és szerviz 

szinthez 
 0 9999  1 EU 

UI02 Jelszó az „ID” gyári beállítások  szinthez   0 9999  1 ID 

 

HK  00 0 1  1 ID 
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8.3. Külsőhőmérséklet-függő szabályozási görbe  (hőgörbe) 

 

A hőszivattyú fix vagy változó vízhőmérséklettel is vezérelhető. 

• A fix hőmérséklet (amennyiben SF04=0) azt jelenti, hogy a visszatérő hőmérséklet 

rögzített, a felhasználó által megadott érték. Ezt az adatot a végfelhasználó a 

felhasználói beállítások menüpontban tudja beállítani(ST02 értéke).  

• Amennyiben az SF04=1 , akkor a  visszatérő hőmérséklet egy vezérelt érték lesz mely 

függ a külső környezeti hőmérséklettől és hőgörbe paraméter értékeitől (ST05 és 

ST06) 

Például az  ST05=20°C esetén az alábbi görbesor szerint alakul a visszatérő vízhőmérséklet.  

A beüzemeléskor ki kell választani a fűtési rendszerigényeihez megfelelő hőgörbét és 

ennek a görbének a számát kell beállítani ST06 értékének (0-tól 30-ig). 
 

Víz hőmérséklet 
 

 
Külső hőmérséklet 

 
Például ha az ST06 értéke= 5, akkor a vízhőmérsékletek az alábbiak: 
 

+50C külső környezeti hőmérséklet mellett a  vízhőmérséklet 280C-os  
0°C külső környezeti hőmérséklet mellett a  vízhőmérséklet 300C-os 
 -10°C külső környezeti hőmérséklet mellett a vízhőmérséklet 350C-os 
-200C külső környezeti hőmérséklet mellett a vízhőmérséklet 400C-os 

Ha a külső hőmérséklet csökken, akkor a vízhőmérséklet nő, igazodva a megnövekedett 
hőigényhez. 

Ha a külső hőmérséklet emelkedik, akkor a  vízhőmérséklet csökken,  lehetővé téve ezzel 
a gazdaságosabb működést. 
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9. Figyelmeztetések és riasztások kezelése  

9.1. Figyelmeztetések 

 Ha a berendezés veszélyes üzemhelyzetet érzékel, azt az LCD kijelzőn a     szimbólum 

villogásával és a megfelelő figyelmeztető kód kiírásával jelzi.  

Csak az utolsó 10 figyelmeztetés tárolódik a          menüpontban. 

Áramszünet esetén a figyelmeztetések törlődnek. 

 

Figyelmeztetés kódja Jelentése 

WN00 Belsőköri fagyvédelem működésben 

WN01 Külsőköri fagyvédelem működésben 

 

A tárolt figyelmeztetések listázása: 
Az <Enter> gomb 2 percen túli nyomva tartásával lépjen be a menübe. 

A lekérdezés szimbólum villogni kezd.  A <Plus> ill. a <Minus> gombokkal válassza ki 
a        „Figyelmeztetések” menüpontot, majd nyomja meg az <Enter> gombot. 
 

 
 
A „WN” felirat villogni kezd a „Digitális kijelző 1” területen. Ismét megnyomva az <Enter> 
gombot megnézhetti a 10 eltárolt figyelmeztetés kódját. Ha nem volt figyelmeztetés akkor 
a  „NoNE” felirat jelenik meg. 

 
 
Az  <ESC> gomb folyamatos nyomásával visszaléphet a normál működési módba. 
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9.2. Riasztások 
A riasztások két külön csoportba sorolhatók:  

• automatikusan törlődő riasztások 
• kézi törlésű riasztások 

Az automatikusan törlődő riasztások esetén nincs szükség a riasztás nyugtázására ill törlésére, 

a riasztási ok megszűnte után a leállított berendezések automatikusan újraindulnak, a riasztás 

megszűnik. 

A kézi törlésű riasztások esetén a rendszer leáll és a riasztási ok megszűnte vagy kijavítása 

után a riasztást kézzel kell törölni és a berendezést újraindítani.  

Riasztáskor a  szimbólum és a hibás berendezés szimbóluma villogni kezd, ill. kiíródik az 

aktuális riasztás kódja. 

Több egyszerre fellépő riasztás esetén az egyes riasztási kódok felváltva jelennek meg a 

kijelzőn. 

Amennyiben egyszerre riasztás és figyelmeztetés is fellép, akkor csak a riasztás jelenik meg a 

kijelzőn. 

Az elmúlt 20 riasztás tárolódik a menüpontban. Az automata (AR) ill. a kézi törlésű (MR) 

riasztások külön-külön listázhatók. 

 
• Automatikusan törlődő riasztások (AR) 

 
 
• Kézi törlésű riasztások (MR) 

 

Riasztás kódja Jelentése 

AL01 Alacsony nyomás (kompresszor) 

AL02 Magas nyomás (kompresszor) 

AL03 Alacsony belsőköri előremenővíz-hőmérséklet (ST<AL01 

hűtéskor) 

AL04 Alacsony külsőköri előremenővíz-hőmérséklet (STo<AL01 

fűtéskor) 

AL05 Magas belsőköri előremenővíz-hőmérséklet (ST>AL03 

fűtéskor) 

Riasztás kódja Jelentése 

AL17 Áramlásérzékelő riasztás a késleltetés (AL05) után 

AL18 A kompresszor alacsonynyomás riasztások száma 24 órán 

belül meghaladta a határértéket (AL06)  

AL19 A kompresszor magasnyomás riasztások száma 24 órán belül 

meghaladta a határértéket (AL07) 

AL20 Elpárologtató alacsony hőmérséklet riasztás (ET<AL08) 
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A tárolt riasztások listázása: 
Az <Enter> gomb 2 percen túli nyomva tartásával lépjen be a menübe. 

A lekérdezés szimbólum villogni kezd. 

  A <Plus> ill. a <Minus> gombokkal válassza ki a  „Riasztások” menüpontot, majd 
nyomja meg az <Enter> gombot. 
Az  „AR felirat villogni kezd a „Digitális kijelző 1” területen. 

 
Az automatikusan törlődő riasztások („AR”) listázásához nyomja meg az <Enter> gombot. 
A kézi törlésű riasztások („MR”)  listázásához elöször a  <Plus> ill. a <Minus> gombokkal 
válassza ki az „MR” feliratot majd nyomja meg az <Enter> gombot. 
Megjelenik az MR01 (a legutolsó kézi törlésű riasztás) felirat. Az <Enter> gomb újbóli 
megnyomásával kijelezhető a hozzá tartozó riasztási kód. 
 

 
 

A  <Plus> ill. a <Minus> gombokkal lépkedhet az eltárolt riasztások között. 
Ha nem volt riasztás akkor a  „NoNE” felirat jelenik meg. 
 
Az  <ESC> gomb folyamatos nyomásával visszaléphet a normál működési módba. 
 
 

A kézi törlésű riasztások nyugtázása ill. törlése: 
A kézi törlésű riasztások törléséhez nyomja meg az  <Enter> gombot. 
Amennyiben a riasztási ok már nem áll fenn, a riasztási jelzés megszűnik. 
Indítsa újra a berendezést , ha szükséges. 
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10.  Méretek (a méretek mm-ben értendők) 
 

GHP  10  ,  13  ,  15 , 20 

 

 

 
 

 

 

Csatlakozás: 

Típus GHP 10 GHP 13 GHP 15 GHP 20 

Belsőköri csatlakozás G 1” (belső) G 1 ¼” (belső) G 1 ¼” (belső) G 1 ½”(belső) 

Külsőköri csatlakozás G 1” (belső) G 1 ¼” (belső) G 1 ¼” (belső) G 1 ½”(belső) 
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11.  Elektromos kapcsolási rajz 
Az itt közölt elektromos bekötési vázlatrajz tájékoztató jellegű. A pontos bekötés a 
készülék elektromos bekötési fedőlapján mindig megtalálható. 
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12. Üzembe helyezés 
 

1. Végezze el a csőszerelést, a szivattyúk, szűrők, szabályozószerelvények, 
áramláskapcsolók beépítésének figyelembevételével (lásd. 4-5 fejezetek) 

2. Végezze el az elektromos szerelést a 6. fejezet előírásainak megfelelően 
3. Forgassa meg a szivattyúk tengelyét kézzel 
4. Helyezze feszültég alá a készüléket 
5. Ellenőrizze a hőmérséklet érzékelők által mért értékeket, így azok helyes 

elhelyezését, bekötését 
6. Programozza a készüléket a kívánt értékek szerint 
7. Jegyezze fel a beprogramozott adatokat, ha bármikor változtat, szintén dokumentálja 

(ki, mikor, mit, miért változtatott) 
8. A rendszer gépészeti tervét, ezt a dokumentációt és az aktuális programot tartsa a 

gép közelében. 
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Hulladék kezelés 
 

Ne háztartási hulladékként dobja ki a csomagoló anyagot. 
Válogassa szét a műanyag és papír hulladékot és szelektív gyűjtőbe tegye. 
 
A csomagolóanyagnak és elektronikai hulladéknak háztartási szemétként történ[ kidobása 
tilos. 
 
Az elektronikai hulladék kezelésének módja:  
A klímaberendezések alkatrészeit és anyagait csak speciális berendezésekkel és 
üzemekben lehet szétszerelni és újrahasznosításra alkalmassá tenni, és tilos a települési 
hulladék közé helyezni.  
A) Az elektronikai hulladékot vigye a megfelelő gyűjtőhelyre vagy hulladékudvarba 
Ezeken a helyeken térítésmentesen beveszik. 
B) Ha egy azonos funkciójú új készüléket vásárol, az új készülék eladója 
térítésmentesen visszaveszi a selejtes régi berendezést. 
C) A gyártó, vagy importőr is térítésmentesen visszafogadja a leszerelt használhatatlan 
berendezést. 
D) Mivel a selejtes készülékek is tartalmaznak értékes újrahasznosítható anyagokat, 
fémhulladék gyűjtők is foglalkoznak ezen anyagok begyűjtésével. 
Ezen berendezéseknek a természetbe történő kidobása súlyos környezet károsítást 
okozhat azáltal, hogy a bennük levő veszélyes anyagok a talajba szivárogva, 
bekerülhetnek a táplálékláncba. 

 
  

 
 

 

 

 

 

 

A gyártó fenntartja a konstrukció és a felszereltség megváltoztatásának jogát. 
A leírásban szereplő ábrák tájékoztató jellegűek, a konkrét kialakítás ezektől eltérő lehet. 

 

 
 

 

 

 

 

 


