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Telepítő anyagszükséglet felsorolás

anyagszükséglet felsorolás

3-utas szelep AC230V 1A, 2-vezetékes, rugóval 
záródó, 3-vezetékes SPST, SPDT

motorral vezérelt keverőszelep AC230V 1A,3-vezetékes SPST, SPDT

2-utas szelep AC230V 1A, 2-vezetékes,, rugóval 
záródó

fűtőbetét -

tárolótartály max: 10 Bar

szűrő 0,35~0,18mm

feltöltőszelep max: 10 Bar

by-pass szelepek zárt kör kialakulását akadályozzák 
meg

keringtető szivattyú max:10 Bar



1. telepítés

Tartalom

A. vezetékek elhelyezése

B. elektromos vezetékek 
kiosztása

C. DIP kapcsolóállások



A kültéri egység és a hydro-egység telepítése

A Hydro-egység bekötése a fűtés körbe

A kültéri egység és hydro-egység közötti hűtővezetékek

Rendszernyomás és vízmennyiség ellenőrzés

Nyomáspróba, leürítés hűtőközeg feltöltés

1. Telepítés



Legnagyobb vízfeltöltő nyomás 2 Bar.

A DIP kapcsoló összehangolása a kültéri és hydro egység PCB rendszerével

Kültéri egység elektromos csatlakozások

Hydro-egység és távirányító üzemmód kódok beállítása

A kültéri egység és Hydro-egység vezérlő vezetékei

Az épületgépészeti rendszerek és tartozékok telepítése



Helyszükséglet, távolságok mm-ben megadva

betartani az oldalsó és
hátsó legkisebb távolságot

az akadály nem lehet 
magasabb a gépnél !

1-a-1. kültéri egység telepítése

2.Bal és jobboldali akadályok. Az akadály magassága ki-
sebb legyen, mint a kültéri magassága.

150 vagy nagyobb 300 m vagy nagyobb

Lásd fent!

Egyedi telepítés

150 vagy nagyobb távolság

200 vagy nagyobb



Helyszükséglet , a távolságok mm-ben megadva

Min.távolság, ha a gép felett
van akadály

Minimális távolság elöl

1-a-1. kültéri egység telepítése

1.Egyedi géptelepítés

2.2 vagy több gép sorbakötése 

500 vagy több

1000 vagy több

500 vagy több

150 vagy

több



Helyszükséglet, távolságok mm-ben

Minimális távolságok 
hátul és elöl

Minimális távolságok
fent és elöl

1-a-1. kültéri egység telepítése

150 vagy több

1000 vagy több

Egyedi telepítés

Sor telepítés, 2 vagy több készülék
200 vagy

több

300 vagy több



Kültéri egység talapzat

Tőcsavarok legnagyobb kiállása
15 mm

1-a-1. kültéri egység telepítés

HELYES

HELYES

ROSSZ

Tartóláb

Talapzat

Csillapítani a rezgést

gumilapok behelyezésével

A kültéri egység

tartóláb

A kültéri egység tartóláb feküdjön fel

a talapzatra

Ha csak a tartóláb széle

fekszik fel, deformálódhat

Talapzat

A kültéri egység ne kizárólag a

tartólábon támaszkodjon



ESTIA
kültéri
hőcserélő

Puls Motor szelep
(PMV)

A beltéri felől

Párologtatás
hőfelvétel a külső levegőből

Mivel a hűtőközeg csak a Venturi után kezd párologni, 
a jegesedésvédelem csövezetékének hőmérséklete 
olvadáspont feletti, így a lamellák alsó tartománya 
jégmentes.

Közepes hőmérséklet
Magasabb nyomás

Közepes hőmérséklet
alacsonyabb nyomás

Venturi &
Expanziós

jegesedésvédelem
(csővezeték)
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HEX-jegesedésvédelem a kültéri egységben-Toshiba újítás

Figyelem: a kondenzát tálca fűtés épületgépészeti 
feladat!



hagyományos
felépítés

Hagyományos 
kültéri 
hőcserélő

Puls Motor szelep
(PMV)

vom Innengerät

párologtatás

Az egész hőcserélő 
hőmérséklete olvadáspont 
alá csökken, jégképződés 
lehetséges

Közepes hőmérséklet
magas nyomás

Jégképződésnél a rendszer 
leolvasztásra kapcsol -> megfordul a 
hűtőközeg körfolyamat.
Maradvány jegesedés keletkezhet az 
alsó tartományban.

Venturi &
Expanzió

Hagyományos kültéri egység - HEX-jegesedésvédelem 
nélkül
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Közepes hőmérséklet
Alacsony nyomás



A kondenzvíz szabad kifolyása érdekében a kültéri egység
víztálcába pótfűtés beszerelésejavasolt a hideg övezetű országokban (< 0°C)
ezt a fűtést a gépészet telepíti

Fűtőszalag specifikáció : 40W/m, 1,5m összesen = 60W

1-a-1. kültéri egység telepítése



Biztosítékot és termosztátot kötni a fázisba!

L N

A pótfűtés és a szabályzóegységek a helyi szakkereskedésben kaphatók.

http://www.flexelec.com

biztosíték termosztát fűtőszalag

1-a-1. kültéri egység telepítése



Ügyeljünk, hogy legyen
hely a karbantartási munkához

Tudnivaló: ne szereljük a 
hydro egységet nagy hőnek kitett
helyre

Rögzítés

Fali szerelés M10-es csavarokkal a 
megadott rögzítési pontoknál

1-a-2. Hydro-egység telepítése



Tudnivaló: ne szereljük a 
hydro egységet nagy hőnek kitett
helyre

Rögzítés szerelő sínek nélkül

Fali szerelés M10-es csavarokkal 
a megadott rögzítési pontoknál

1-a-2. Hydro egység telepítése



Szerelési előírások
Ügyeljen, hogy egyik oldalról se haladja meg a dőlés a megadott értéket

1-a-2. Hydro egység telepítése



H: 30m magasabb/mélyebb)

L: 30m alatt

Lehetséges vezeték irányok 

1-b. Hűtőközeg vezeték a kültéri és hydro-egység között
Vizes egység

Kültéri

h
o
s
s
z

m
a
g
a
s
s
á
g

hátra

zárófedél

oldalra

lefeléelőre



Hűtőközeg vezeték csatlakozások a Hydro-egységnél
Rézcső külső átmérők és meghúzási nyomatékok

1-b. Hűtőközeg vezeték a kültéri és hydro-egység között

gázvezeték

folyadékvezeték



A szükséges csővezetékek
folyadék              gáz

kiállás B mm (peremezés)

meghúzási 
nyomaték(Nm)
rézcsőátmérő   nyomaték

1-b. Hűtőközeg vezeték a kültéri és hydro-egység között

Külső átmérő falvastagság

Rézscő külső átmérő R410A célszaerszám Hagyományos szerszám

Külső menetes oldal

Meghúzás csavarkulccsal

Belső menetes oldal

Meghúzás nyomatékkulccsal



korrekt!

Csőcsatlakozás rögzítés

nem korrekt!

A hibás ellentartás a vezeték 
szelep meghibásodását 
okozhatja

1-b. Hűtőközeg vezeték a kültéri és hydro-egység között

fedél

kupak

fedél

kupak

lazítani

Vezeték szelep

meghúzni

Peremes anya

Gáz oldali szelep



40 bar-os vezeték nyomáspróba nitrogénnel1

2 Ha nem jelentkezik tömítetlenség, leengedjük a nitrogént

3 Az összes idegen gázt leüríteni 
a vezetékekből vákumszivattyú-
val

a rendszerben maradt levegő, idegen
gáz, idegen anyag zavarokat és        
meghibásodást okozhat 

1-c. nyomáspróba és hűtőközeg feltöltés

Többcélú manométer manométer

Többfunkciós szelep kijelző

Kar fent (teljesen zárva)

Töltő tömlő,
Csak R410A

Vákumszivattyús adpter

Visszaáramlás zárral

Gáz oldali kompakt szelep

Kar lenyomva

töltőtömlő

Töltőcsatlakozó

(szeleptömb beál-

lító csap)



4
A leürítés befejezése után nyissuk ki a kültéri egység folyadék-
gáz szelepét

Ne lépjük túl az 5 Nm - t a szelep sérülés elkerülése érdekében

1-c. nyomáspróba és hűtőközeg feltöltés

szelepegység

Csavarja normál csavarhúzóval

90 fokban balra ütközésig

(teljesen nyitva)

Peremes anya

töltőcsatlakozó

Teljesen zárva Teljesen nyitva

felütközőcsap

Fő ütközőcsap

A szelep mozgó eleme

(tőke)



vízkör telepítés

Legnagyobb magasság különbség 7 méter

1-d. A hydro-egység és a MV-tároló közötti vízkör



* 0,18~0,35mm-es szűrőt helyezni a visszafolyóágba (telepítő)

•Leeresztő szelepek az előremenő és visszatérő legmélyebb pontján (telepítő)
•Zárt rendszert létrehozni
•A csatlakozó rendszert lezáró és töltő szeleppel ellátni (telepítő)
•By-pass a termosztatikus fűtőtest szelepeknél

Épületgépészeti feladat

1-d. A hydro-egység és a MV-tároló közötti vízkör

Forróvíz kivezetés csatlakozó

Víz bevezetés csatlakozó

betáp

Szigetelt golyósszelep

Szűrő (30-40 szálas)

Zárócsap víztöltés/

leeresztés

Helyi elrendezés



Melegvíztároló bekötése (opció)

A rendszer háromutas szeleppel kapcsol át a melegvíztároló hőcserélőre,
ezt a gépészet biztosítja.
A melegvíztárolót a háromutas szelep A csatlakozójára kösse be.
A 3-utas szelep bekötése az alábbi ábra szerint

1-d. A hydro-egység és a MV-tároló közötti vízkör

Hydro felé

Forróvíztartály felé
Teremhűtés/fűtés

Deaktiváláskor

nyitva

aktiváláskor

nyitva



2. zóna csatlakozás

2-zónás ellenőrzés, a vízkör a gépészet által biztosított kiegészítő 
szivattyúval, tárolótartállyal és motorvezérelt keverőszeleppel.
Alternativ megoldásként felhasználható 2-utas motorvezérelt szelep

1-d. A hydro egység és 2.zóna közötti vízkör

Motoros keverőszelep

(épületgépészet szerzi be)

Aktiválásnál nyitva

Hydro egység felé

Deaktiváláskor nyitva

Puffertartály (épületgépészet 

Szerzi be)

Vízszivattyú (épületgépészet beszerzés)



A hydro-egységben lévő kiegyenlítőtartály
űrtartalma: 12 Liter.

Kiegyenlítőtartály előnyomás: 1 Bar.

Túlnyomásszelep beállítás: 3 Bar

Amennyiben a kiegyenlítőtartály űrtartalom kevés
volna, épületgépészeti oldalról kell pótolni

A kiegyenlítőtartály szükséges űrtartalmának
kiszámolásához lásd a telepítési utasítást.  

1-kiegyenlítőtartály feltöltési mennyiség, előnyomás



A vízmennyiség szabályozásához a szivattyú fordulatszám állítható

Az áramlási mennyiségnek a legkisebb érték felett kell 
lenni! Ha az érték alá esik, hibakód üzenet (áramlás 
felügyelet)

1-f. 8 kW-os modell keringtető szivattyú jelleggörbe

Hidraulika hőcserélő 8 kW  QH jellemzők

átfolyásmennyiség

S
ziv

atty
ú
fej (m

)



A vízmennyiség szabályozásához a szivattyú fordulatszám állítható

Az áramlási mennyiségnek a legkisebb érték felett kell 
lenni! Ha az érték alá esik, hibakód üzenet (áramlás 
felügyelet).A sötét mező az „üzemen kívül” terület. 

1-f. 11-14 kW-os modell keringtető szivattyú jelleggörbe

Hidraulikus hőcserélő (14 kW) QH - tulajdonságok

Legkisebb átfolyási mennyiség

S
ziv

atty
ű
fej (m

)

Átfolyási mennyiség



Ha a töltőnyomás a légtelenítés és próba után 2 bar alá esne, 
ennek megfelelően utántölteni a rendszert

Légtelenítéshez csavarja ki a kupakot légtelenítő edény tetején. A 
hiányos légtelenítés zavarokat okozhat a rendszerben.
Üzembe helyezés után már ne húzza meg a csavart.

1-g. Utántöltés 2 bar-ig

Légtelenítéshez két fordulattal
kicsavarni



A megfelelő vízáramlás biztosításához építsen be by-pass egységet (Pl: a 
radiátor szelepek termosztátjainál)
Ha kicsi az átáramlási mennyiség kiold az áramlás felügyelet a Hydro-
egységben

1-g. Utántöltés 2 bar-ig

Legkisebb átfolyásmennyiség

S
ziv

atty
ú
fej (m

)

Üzemen kívül

átfolyásmennyiség



Hozzáféréshez távolítsa el a jobb oldali borítást

Elelktromos bekötés az alábbiak szerint

1-h. Kültéri egység elektromos bekötése

4,0mm²)

kapcsolódoboz

Vezetékszelep

rögzítőlap

kábelsaru

Kábel átvezető

furat

borítás

teljesítményfelvétel

Feszültség

Legnagyobb 

áramfelvétel

Telepítéskori 

biztosíték

Hálózati vezeték

Víz/kültéri

csatlakozókábel

védőkapcsoló

kültéri

Minden vál-

tozat beépít-

hető



Kábelbekötés a kapocsjelölés szerint

vezérlés: 4x1.5 mm2 (1-2-3-föld)
tápfeszültség: 3x4,0mm² (L-N-föld)

Kerüljük a beázást

Használjon csatlakozósarut

Kábelvégek ajánlott 
hosszmérete

Védő földelést bekötni!

1-h. kültéri egység elektromos bekötése

Vizes egység
csatlakozóblokk

Tápfeszültség
csatlakozóblokk

földelés
földelés

összekötőkábel
Vezeték szelep
rögzítőlapja Tápfeszültség

kábel
földvezeték

öszekötőkábel

tápkábel

föld



A hydro egység és kültéri egység
külön tápvezetékkel rendelkezik.
Ügyeljen a kapocs jelölésekre.
A hibás bekötés a berendezések
Meghibásodását okozhatja.

villanyvezetékek

A földelést és bekötést végezze a helyi előírások szerint.
Földelést elvégezni.

1-i. Hydro-egység elektromos bekötés

Tartalék fűtőegység Tartalék fűtőegység

Tápfeszültség

Földelés megszakító

Forróvíztartály

Tápfeszültség Földelés megszakító

kültéri
Hydro egység

Földelés megszakító

Tartályfűtés telj.felvétel



megnevezés tápfeszültség
Max. 

áramerősség
biztosíték keresztmetszet

kültéri 14kW ~230V 50Hz 1P 22,8 A 25 A 3 x 4,0 mm2

11kW ~230V 50Hz 1P 22,8 A 25 A 3 x 4,0mm2

8kW ~230V 50Hz 1P 20,8 A 25 A 3 x 4,0 mm2

A kültéri és hydro egység közötti 
vezeték

- - 4 x 1,5 mm2

Villany fűtőbetét a 
hydro egységben

3kW ~230V 50Hz 1P 13 A 16 A 3 x 1,5 mm2

6kW ~400V 50Hz 3P+N 15 A 3x20 A +N 5 x 2,5 mm2

9kW ~400V 50Hz 3P+N 23 A 3x25 A +N 5 x 4,0 mm2

Villany fűtőbetét a melegvíz 
tárolóban

~230V 50Hz 1P+GND 12 A 16 A 3 x 1,5 mm2

Hydro egység és melegvíz tároló 
közötti vezeték

- 12 A - 3 x 1,5 mm2

1-i. Hydro-egység elektromos bekötése



Külső vezérlő kábel

1-i. hydro-egység kapcsolási rajz
1-es és 2-es típusú keverőszelepek a 2 zónás szabályozáshoz

Hőmérséklet érzékelő

melegvíztartály

Szigetelt 

vezeték

2 zónás szabályozás 

hőmérséklet érzékelő

Szigetelt kábel

Max.12 m, potenciálmentes

Üzemmód kimenet
Leolvasztás kimenet

Boiler üzem

Riasztás kimenet

Forróvíztartály 3-utas szelep

Kiegészítő fűtés

Hűtés leállítás

2-utas szelep



Külső vezérlő kábel

TB05
TB04

1-i. hydro-egység kapcsolási rajz

Kültéri felé

Jeladó csatlakozó Kültéri csatlakozó
MV tartály tápfeszültség

Szükségfűtés

tápfeszültség

Betáp

MV tartály



Kiegészítő szivattyúk

A Hydro-egység kiegészítő szivattyúk vezérlésére is alkalmas.
230V 1A csatlakozóval rendelkezik
Pl.: für 2-zónás vezérlésnél, vagy rásegítő szivattyú használatánál

A kiegészítő szivattyú és 2-utas szelep bekötése fentiek szerint

2-utas szelep (HŰTÉS-hez)

Ez a 2-utas szelep lezárjs a fűtés kört hűtés üzemmódban

specifikáció: 230V 50Hz, <100mA, rugó visszavezetés, NO Type

2-Wege
Ventil

1-j. kiegészítő berendezések vezérlése

2-utas szelep

szivattyú



Kiegészítő villanybetétes fűtés

A villanybetétes fűtés vezérlő érintkezőjének legnagyobb terhelhetősége 1A.
Soha ne építsünk közvetlen biztosítékot a villanybetétes fűtéshez, oldjuk
meg épületgépészeti oldalról

Kiegészítő fűtés megvezérlése

1-j. kiegészítő berendezések vezérlése

kiegészítőfűtés

csatlakozósín



3-utas szelep (diverter)

A motoros szelep nem lehet folyamatosan bekapcsolva

A 3-utas szelep a melegvíz és fűtéskör közötti átkapcsolást végzi

Fűtéskör felé

1-j. kiegészítő berendezések vezérlése

Szükséges szelep specifikáció
Elektromos adatok: 230V; 50 Hz; <100 mA
Szelepátmérő: „A”csatlakozó, „B” csatlakozó ø 1 ¼”
Visszáram mechanizmus: 3 féle 3-utas szelepet (átirányító) lehet telepíteni.
A 3-utas szelepet a hydro-egység paneljén a DIP kapcsoló SW-13-1nél
állítsa be.

2-eres KI 
Visszahúzó rugóval

3-eres SPST KI
3-eres SPDT BE



3-utas szelep (diverter)

jóváhagyott szelepek és csatlakozók

1-j. kiegészítő berendezések vezérlése

„A” csatlakozó forróvíztartály

felé

Hydro egység

„A” csatlakozó forróvíztartály

felé

Hydro egység

„A”zárva
„AB” a hydro felé

„B” a teremfűtés/hűtés felé

„AB” a hydro felé

„B” a teremfűtés/hűteés felé

„A” a forróvíztartály felé

Hydro egység

„A” zárva

nyitva

„AB” a hydro felé

„B” a teremfűtés/hűtés felé

„A” nyitva



3-utas szabályzó szelep

A 3-utas szabályzó szelep a 2-zónás fűtőkör hőmérséklet szabályozására 
való

A 3-utas szabályzó szelep bekötési helyei: kapocs 1, 2 & 3 a TB04 (Typ 1: 
SPDT)-felé
Vagy a 2, 3, & 4 kapcsok a TB04 (Typ 2: SPST ) -felé

Spezifikationen:  230V 50Hz, <100mA

1-j. kiegészítő berendezések vezérlése

Motoros keverőszelep (épületgépészet szerzi be)

Aktiváláskor „A” nyitva

Hydro felé

Deaktiváláskor nyitva

Puffertartály 

Épületgép.beszerzés

Vízszivattyú (telepítő beszerzés)



3-utas szabályzószelep

3-utas szelep bekötési vázlata

1-j. kiegészítő berendezések vezérlése

„A” csatlakozó a 2.fűtészóna felé Hydro egység
„A” csatlakozó a 2.fűtészóna felé

Hydro egység
nyitva

„A” csatl.zárva

„B” csatlakozó    ÜRES    KI „B” csatlakozó     ÜRES    KI

„AB” csatl. a hydro felé
„AB” csatl. a hydro felé



Melegvíztároló (opcionális)

• elektromos csatlakozás (villanyfűtésű melegvíztároló)
• A melegvíztárolóba épített villanyfűtés közvetlenül kap áramot

melyet a hydro-egységen keresztül lehet kapcsolni!
• a villanyfűtést a TB03 kapocsra kell kötni

1-j. kiegészítő berendezések vezérlése

Hydro tartály fűtés teljesítmény

Hydro tartály

1,5 mm² vagy nagyobb

1,5 mm² vagy több

Földelés megszakító

Teljesítményfelvétel

csatlakozósínforróvíztartály



Melegvíztároló (opcionális)
Elektromos csatlakozás (melegvíztároló hőmérséklet érzékelő)
• A hőmérséklet érzékelőt a hydro-egység A & B (TB06) csatlakozójára kötjük be

1-j. kiegészítő berendezések vezérlése

Tartély hőérzékelő Szigetelt vezeték 0,75 mm² vagy nagyobb

Hydro egység



2 zónás hőmérséklet érzékeéő (TF1 érzékelő)
Elektromos bekötés
• A TF1 érzékelőt C & D (TB06) Hydro-egység csatlakozóra kötjük be

Az érzékelő felszerelése
A TF1 érzékelőt a tárolótartály előremenő ágára kell bekötni

TFI 
Sensor

1-j. kiegészítő berendezések vezérlése

2-zónás hőérzékelő 2-eres

Motoros keverőszelep (telepítői feladat) Aktiváláskor „A” nyitva

Hydro felé

Deaktiváláskor „B” nyitva

Puffertartály (telepítő )

Vízszivattyú (telepítő beszerzés)

TFI érzékelő



1. Figyelem: a borítások leszerelése előtt le kell kapcsolni az 
áramot a kültéri, Hydro-egység és melegvíztároló felé!

2. Leszerelni a hydro egység elektromos dobozának homlok 
és oldalborítását

3. DIP kapcsoló beállítás a panelen

1-k. A DIP kapcsolók beállításai a hydro-egység paneljén



SW10 BIT1 Alapbeállítás és működés

Kiválasztani a hydro egység P1 szivattyú üzemmódot
Megelőző beállítás: folyamatos üzem (DIP1 OFF ).
Ha a P1 szivattyúnak csak a kültéri egység működésekor kell 
dolgozni : a BIT1-et ON (EIN) állásba kapcsoljuk

SW10 BIT1 OFF: folyamatos üzem
 P1 szivattyú kikapcsol,ha a távirányítónál kikapcsolva

SW10 BIT1: a szivattyú szinkronban fut a hőszivattyúval
 P1 szivattyú kikapcsol, ha a kompresszor is ki van kapcsolva (MT & 

fűtőbetét ki).(MT-melegvíztároló)

1-k. DIP kapcsoló beállításai a hydro-egység paneljén



SW10 BIT3 Alapbeállítás, működés

P2 szivattyú kiválasztás (kiegészítő szivattyú) P1 szivattyúval szinkronban
Előzetes beállítás: nincs szinkronban a P1 szivattyúval
(működés a BE/KI kapcsolt távirányító függvénye)
Ha a szivattyúknak szinkronban kell működni, a BIT3-at ON állásba tolni

SW10 BIT3: folyamatos működés
 P2 szivattyú nincs szinkronban a P1 szivattyúval

P2 ki, ha a távirányító ki van kapcsolva

SW10 BIT3: P1-es szivattyúval szinkronban
 P1 üzemmód DIP1 szerint!

1-k. DIP kapcsoló beállításai a hydro-egység paneljén



SW10 BIT4 Nincs használatban

SW11 BIT1 Alapbeállítás és működés

A Hydro-egység villany fűtőbetét kiválasztás aktiválva vagy deaktiválva
Előzetes beállítás: villany fűtőbetét aktiválva

Belső fűtőbetétek kikapcsolása (Pl.: jó energetikai mutató COP,
vagy beépítve a hagyományos fűtés ) BIT1-et ON állásba toljuk

1-k. DIP kapcsoló beállításai a hydro-egység paneljén



SW11 BIT2

Melegvíztároló fertőtlenítő fűtés kiválasztása
Előzetes beállítás: fertőtlenítő fűtés aktiválása
Ha nem kell az elektromos fűtést vezérelni/szabályozni, BIT2-t ON-ba tolni

Kiegészítő villanyfűtés kiválasztása
Előzetes beállítás: kiegészítő villanyfűtés beépítve
Ha nincs szükség a kiegészítő villanyfűtés megvezérlésre, BIT3-t ON-ba 
tolni

SW11 BIT3

1-k. DIP kapcsoló beállításai a hydro-egység paneljén



SW12 BIT1

A rendszer melegvíz tárólójának kiválasztása
Előzetes beállítás: melegvíztároló a rendszerbe építve
Ha nincs melegvíztároló a rendszerben, BIT1-t ON-ba kapcsolni

Ha nincs bekötve melegvíztároló szenzor,hibakód üzenet jelenik meg!

1-k. DIP kapcsoló beállításai a hydro-egység paneljén



SW12 BIT2

Kiválasztás: 1. zóna működése
Ha az 1.zónára nincs szükség (Melegvíztároló csak előkészítve)BIT2 ON-ba

SW12 BIT3

Kiválasztás: 2. zóna üzemmód
Ha szükség van a 2.zónára , BIT3-at OFF-ból ON-állásba

Einstellung Zone 1 “aus” und Zone 2 “ein” ergibt Fehlercode!

1-k. DIP kapcsoló beállításai a hydro-egység paneljén



SW12 BIT4

Hűtés funkció kiválasztása
Előzetes beállítás: hűtés üzem ki
Ha a hűtés üzemmódra szükség van, BIT4-et ON-ba
Ez aktiválja a 2-utas zárószelep vezérlő kimenetét.

Ha a hűtést a távirányító üzemi kóddal állítjuk be,
nincs szükség az SW12 BIT4 pozícióját változtatni

Ha a hűtéshez fan coil van szerelve, 2-utas szelepek beépítése szükséges
Ha a radiátorokban vagy padlófűtésben hideg víz van,kondenzvíz veszély!

FC 02
0000 hűtés
0001 nincs szükség hűtésre 

1-k. DIP kapcsoló beállításai a hydro-egység paneljén



SW13 BIT1

Kiválasztás: 3-utas szelep (diverter)

Előzetes beállítás: az SPST type (OFF) állásban

Ha SPDT szelep van beépítve, BIT1 ON állásban

1-k. DIP kapcsoló beállításai a hydro-egység paneljén

„A” csatl.forróvíztartály felé

Hydro egység

„A” csatl.forróvíztartály felé

Hydro egység

„AB” csatl. A

Hydro felé
„A” csatl.zárva

„B” csatl. A teremfűtés/hűtés felé

„B” csatl. A teremfűtés/hűtés felé

„AB” csatl a hydro felé „A” csatl.zárva

nyitvanyitva



2-eres 3-utas szelep (diverter)

Választani lehet az SPST és SPDT egységeken kívül a 2-eres
(visszahúzó rugós) 3-utas szelepet is a fűtés-melegvíz átkapcsolásához.
Ebben az esetben az SW13-BIT1 előzetes beállításon (OFF) marad.

1-k. Alternatív lehetőség rugóval záródó 3-utas szelepre

visszahúzórugó

„A” csatlakozó a forróvíztartályhoz

„AB” csatlakozó a Hydro felé

Hydro egység

„A” csatl.nyitva

„B” csatl. A teremfűtés/hűtés felé



SW13 BIT2

Kiválasztás: hagyományos fűtés vezérlése
Előzetes beállítás: AUS,(KI) kazán nincs vezérelve
Amennyiben meg kell vezérelni a hagyományos kazánt, BIT2 ON-helyzetbe

Ehhez az üzemmódhoz szükség van a TCB-PCIN3E egységre

Az automatikus átkapcsolás kioldó hőmérsékletet a 23-as üzemmód kóddal
lehet beállítani

1-k. DIP kapcsoló beállításai a hydro-egység paneljén



SW13 BIT3 SW13 BIT4

Nincs használatban

Kiválasztás: automatikus visszakapcsolás
Előzetes beállítás: auto restart aktiválása
Ha áramkimaradás után nincs szükség az automatikus visszakapcsolásra,
BIT3-at ON állásba kapcsolni

1-k. DIP kapcsoló beállításai a hydro-egység paneljén



SW02 BIT3 
Kiválasztás: kiegészítő termosztát a MV-tárolóhoz (melegvíz)
Előzetes beállítás: nincs kieg. Termosztát bemenet (BIT3 OFF-ban)
A funkció aktiválásához BIT3-at ON-állásba kapcsolni

Ehhez a funkcióhoz TCB-PCMO3E-ra van szükség (opcionális)
Külső termosztáttal vezérelt melegvíz előkészítésnél ki van iktatva a
fertőtlenítés üzemmód!

SW02 BIT4 
Kiválasztás: külső terem termosztát
Előzetes beállítás: nincs külső teremtermosztát (BIT4 OFF-állásban)
A funkció aktiválásához BIT-4-et ON-ba kapcsolni

Az üzemmódhoz szükség van az opcionális TCB-PCMO3E-egységre

1-k. DIP kapcsoló beállításai a hydro-egység paneljén



A funkció-kódot a távirányító segítségével lehet beállítani.
Ahhoz, hogy optimális legyen a működés és megfeleljen a 
különleges követelményeknek,kétféle beállítás  van.

1) Hydro-egység funkció-kód
2) Távirányító - funkció-kód

1-l. A Hydro-egység és távirányító funkció kódjai



A Hydro-egység funkció-kódok beállítása

1. Tartsa nyomva a TEST + SET + SELECT
4 másodpercig, így jut be a vezérlő menübe.

2. Működés kódok lehívása (CODE Nr.)
a TEMP gombokkal (CODE Nr.: 01 - 91)

3. Set adatokat (DATA) a TIME gombokkal

4. Tároláshoz nyomja be a SET gombot.

5. A CL nyomógomb csak a SET gomb lenyomása után aktív
és ekkor változtatható a működés-kód

6. A menü elhagyásához nyomja be a TEST gombot

1-l. A Hydro-egység és távirányító funkció kódjai



1. Tartsa nyomva 4 másodpercig a TEST + CL + TEMP gombokat,
így jut be a vezérlő menübe

2. A működés kódok lehívása (CODE Nr.)
a TEMP nyomógombokkal (CODE Nr.: 01 - 13)

3. Set adatok (DATA) a TIME gombokkal
4. Tároláshoz nyomja meg a SET gombot.

5. A CL nyomógomb csak a SET lenyomása után aktív és ekkor 
változtatható a működés kód 

6. A menü elhagyásához nyomja be a TEST gombot

A távirányító funkció-kódok beállítása

1-l. A Hydro-egység és távirányító funkció kódjai



< funkció kód lista >

1-l. A Hydro-egység és távirányító funkció kódjai



72.oldal

• Táblázat szövegek

funkció kód beállítás

1.Hőmérséklet 
tartomány 
beállítása

01.1.fűtés zóna felső hőm.határ        1A 55 37-55           C      1

02.1.fűtés zóna alsó hőm.határ         1B 20                20-37

03.2.fűtés zóna felső hőm határ        1C 55                37-55

04.2.fűtés zóna alsó hőm határ         1D 20                20-37

05.Hűtés felső hőm.határ                  18 25                18-30

06.Hűtés alsó hőm.határ                   19 10                10-18

07.Melegvíz felső hőm.határ              1E 75                60-80

08.Melegvíz alsó hőm határ               1F 40                40-60

funkció kód
beállítási cím

Hydro  Távirányító Előzetes beállítás Tartomány Berend. Berend. Megj.



< funkció kód lista >

1-l. A Hydro-egység és távirányító funkció kódjai



74.Oldal táblázat szövege

• Táblázat szövege

funkció kód beállítás

2. Melegvíz üzem     01.hőszivattyú indítási hőm.      20 38 20-45 C
02.hőszivattyú leállási hőm.      21 45 40-50 C 

3. Melegvíz hőm.      01.külső hőm.,hőm.kiegyen      24 0 -20-10 C  
kiegyenlítés          lítés indítás

02.kiegyenlítő hőmérséklet       25 3 0-15 fok

4.Melegvíz rásegítés 01.üzemidőx 10 perc 08 6 3-18 perc
02.hőm.beállítás 09 75 40-80 C

01.hőm.beállítás 0A 75 70-80 C 
02.üzemciklus 0D 7 1-10 nap

5.Fertőtlenítés          03.indítási idő 0C 22 0-23 óra
04.üzemidő 0B 30 0-60 perc

6.Elsőbbségi határ    01.melegvíz/fűtés 22 0 -20-20       C 
átkapcs.hőm.
02.boyler/hőszivattyú               23 -10 -20-20 C
átkapcs.hőm.

funkció kód
beállítási cím

Hydro  Távirányító  előzetes beáll. Tartomány Berend. Berend



< funkció kód lista >
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76.oldal

• Táblázat szövege

funkció kód beállítás

funkció kód
beállítási cím

7. Automata 
fűtés beálítás

01.Külső hőmérséklet T1 29 -10 -15-0 C           1
02.Külső hőmérséklet T3 2B 10 0-15 C           1
03.”A”hőmérséklet beál- 2C 40 20-55 C           1 

lítás -20 C foknál
04.”B”hőmérséklet beál- 2D 35 20-55           C           1

lítás T1 C foknál
05.”C” hőmérséklet beál- 2E 30 20-55 C           1

lítás T2 C foknál            Ha „A”
06.”D” hőmérséklet beál- >B>C       2F 25 20-55 C           1

lítás T3 C foknál            >D>E
07.”E” hőmérséklet beál- 30 20 20-55 C           1

lítás 20 C foknál
08.A 2-es zóna viszonylik az 1-es       31 80 0-100 %       10 

zónához automata programban
09.A teljes „AUTO” jelleggörbe            27 0 -5-5 fok         1

hőmérséklet változása 

Hydro   Távirányító    Előzetes beáll.   Tartomány  Berend.  Berend. 



< funkció kód lista >
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78.oldal

• 78.oldal táblázat szöveg

Funkció kód beállítás

funkció kód
beállítási cím

Hydro   Távirányító    Előzetes beáll. Tartomány   Berend.  Berend

8.Fagyvédelem 01.Funkció0:érvénytelen,1:érvényes        3A 1 0,1                      kiválasztani
02.Hőmérséklet beállítása 3B 15 8-20 C          1

9.Fűtés szab.    01.Fűtés idő vissza szabályozás, példa:    33 1(10 perc) 0-3 C    kiválasztani
0:5 perc, 1:10 perc, 2:15 perc,3.20 perc   
02.Fűtés idő előre szabályozás, példa: 34 0(10 perc) 0-3 kiválasztani
0-10 perc, 1:20 perc, 3:30 perc, 4:40 perc

10.Csőkkentett 01.Hőmérséklet tartomány változtatás 26 5 3-20 fok        1
éjszakai üzem  02.Indítási idő OE 22 0-23 óra        1

03.Befejezési idő OF 06 0-23 óra        1
11.Teremhő- 01.Teremhőmérséklet beállítás 02 0 0,1                    kiválasztani
mérséklet O:érvényes, 1:érvénytelen
Beállítása

02. Hőmérséklet kiegyenlítés 35 1 1-5 fok        1
03. B idő vissza szabályozás (x 5 perc) 36 6 (30 perc)   1-24(5-120perc)     perc     1(x5)
04. B idő előre szabályozás (x5 perc) 37 6 (30 perc)   1-24(5-120perc)     perc     1(x5)



< Funkció kód lista >
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80.oldal

• 80.oldal táblázat szöveg

Funkció kód beállítás Hydro   Távirányító    Előzetes beáll. Tartomány   Berend.    Berend

Funkció kód
beállítási cím

12.Hydro vezérlés
2-utas szelep

2-utas szelep aktiválás
Hűtés
01.(0:hűtésnél aktiválva
1: hűtésnél deaktiválva)

3C 0 0,1 kiválasztani

13.2 zónás keverő- korábbi indítási idő 0C 6 3-24
szelep,indítási idő       x 10 mp (60 mp) (30-240 mp) 1(x10)
14. Boiler szinkronban
működik a hőszi- 01.(0: szinkronban, 1:       3E 0 0.1 kiválasztani
vattyúval nincs szinkronban)
15.Melegvízszivattyú   01.hőszivattyú max.műkö- 07 30 1-120 perc         1
max.működési ideje   dési ideje a melegvíz üzem 

mód elsőbbségi szakaszban

16.Hűtés üzemmód     01.(0:hűtés és fűtés, 1:     02 1 0,1 kiválasztani
csak fűtés)  

17.Távirányító            01. 24 vagy 12 óra for- 05 0 0,1 kiválasztani
Kijelzés mátum.idővezérlésnél

0:12 óra, 1:24 óra
18. Csendesebb          01.(1:érvényes,0:érvénytelen) 09 0 0,1
éjszakai üzem 02. kezdési idő 0A 22 0-23 óra 1

03. befejezési idő 0B 06 0-23 óra 1
19.Riasztás 01.hang KI/BE, 0:KI 1:BE 11 1 0,1 kiválasztani



A működés-kódok célszerű beállításai

(1) Hőmérséklet tartomány (FC 18 tól 1F)
A fűtés (Zone 1 & Zone 2),hűtés és melegvíz beállítható értékeit határozza meg. 
Beállítani a mindenkori felső és alsó értékhatárt.

(2) Melegvíz készítés beállítása (FC 20 és 21)
Indítási és leállítási vízhőmérséklet beállítása a hőszivattyú számára.
A gyári értékek használata javasolt.

(3) Kompenzációs hőmérséklet (FC 24 és 25)
A tényleges vízhőmérséklet kompenzációs értéke a távirányítón beállított értékkel 
szemben, a külső hőmérséklet függvényében.

(4) Melegvíz rásegítés beállítása (FC 08 és 09)
Az üzemidő és véghőmérséklet beállítása a távirányító HOT WATER BOOST 
gombjának benyomásával.

1-l. A Hydro-egység és távirányító funkció kódjai



(5) Fertőtlenítés (FC 0A és 0B [Hydro], FC 0D és 0E [távirányító])
A távirányító [ANTI BACTERIA] működéséhez szükséges értékek meghatározása.
Célhőmérséklet, időtartam, indítás (24-óra) és napi intervallum beállítása.
Beállítás a helyi előírások és követelmények alapján.

(6) Funkcó elsődlegesség hőmérsékletbeállítás (FC 22 und 23)
Az üzemmód váltás idején érvényes külső hőmérséklet érték beállítása.
FC 22: melegvíz – fűtés átkapcsolási pont
Fűtés üzemmód elsőbbség, ha az érték a beállított alá csökken
FC 23: fűtőkazán – hőszivattyú átkapcsolás
Amint az érték a beállított alá csökken, automatikus átkapcsolás kazánra
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(7)Az AUTO hőmérséklet görbe szerinti beállítás (FC 29 to 31)
Az 1.zóna vízhőmérsékletek [AUTO] üzemmódban
A rendszer automatikusan alkalmazkodik a külső hőmérséklethez (To).
2. Zóna hőmérsékletek [AUTO] funkcióban: az értékek 80%*-az 1.zónából
(* FC 31-el, 0~100% - ig kalibrálható).

Külső hőmérséklet beállítása 2 ponton (T1 és T3)
-15 bis +15°C között.
Célhőmérsékletnek a 20 - 55°C fok kiválasztható,
azonban tessék figyelembe: A > B > C > D > E.
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(8) Fagyvédelem hőmérsékletek (FC 3A & 3B)
Fagyvédelem hőmérsékletek [FROST PROTECTION] beállítása a távirányítón.
Deaktiválás/aktiválás és vízhőmérsékletek.
Deaktiválás esetén a [FROST PROTECTION] kezelőgomb használaton kívül.

(9) Belső villanybetétes fűtés kapcsolási időpontok (FC 33 & 34)
Üzemidő és állásidő intervallumok.

(10) Mérsékelt éjszakai üzemmód (FC26 [Hydro],FC 0E & 0F[távirányító])
A [NIGHT] gomb deaktiválása/aktiválása a távirányítón, valamint valamint a 
mérséklés, indítás és und befejezés idejének beállítása
(deaktiválás alatt a [NIGHT] gomb használaton kívül.)
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(11) Teremhőmérséklet beállítása (FC 02, 35 & 37)
Akkor is be kell állítani, ha elsődlegessége van a terem érzékelőnek, egyébként a 
vízhőmérséklet a mérvadó.
Aktiválás a DIP SW02 segítségével, távirányítón az ON állás.
Érzékelő érték bekapcsolási időpontjának beállítása.
(a túl rövidre állított mérési intervallumok befolyásolhatják a berendezés 
reakcióját!)

(12) 2 utas szelep aktiválása (FC 3C)
Meghatározás a hűtés üzemmód igen/nem üzemmóddal összefüggésben

(13) 2-utas szelep működési ideje (FC 0C)
Motoros szelepnél állítsa az időt ZU(tól) - AUF (ig) állásba.
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(15) Hőszivattyú melegvíz funkció üzemidő (FC 07)
Hőszivattyú legnagyobb üzemideje melegvíz funkcióban

(16) Hűtés KI/BE beállítás (FC 02 Hydro-Unit)
Hűtésfunkció aktiválás van igény/nincs igény esetén

(17) Távirányító időformátum (FC 05)
Átkapcsolás 12h/24h kijelzésre

(18) Éjszakai üzemmód (FC 09, 0A 0B)
Kültéri egység aktiválás és „quiet mode“ (csendes üzem) működési intervallum

(19) Akusztikus hangjelzés távirányító
Üzemzavar miatt bekapcsoló akusztikus hangjelzés deaktiválás/aktiválás a 
távirányítón.
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(21) Melegvíztároló csatlakozások

1. Melegvíztároló beépítés.

2. 3-utas szelep beszerelése az épületgépészet részéről
TTW szenzor bekötése a hydro egység TB06 A-B-E csatlakozó kapcsokhoz.

3. SW12-DIP1 Hydro-egység OFF- állásban.

4. Fertőtlenítő fűtés táp bekötése a hydro egységTB03 L-N-E csatlakozóra.

5. Hydro egység vezetékeit melegvíztárolóval összekötni:
- Hydro-egység TB03 1-2-E csatlakozó a MV-tároló 1-2-E kapocsra
- Hydro-egység TB06 A-B-E csatlakozó a MV-tároló A-B-E kapocsra
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(22) 2 zónás hőmérséklet szabályozás csatlakozói

1. 3-utas motorszelep telepítése az épületgépészet részéről.
A TB04-es vezeték bekötése a Hydro-egység (2), (3), (4) kapcsokra egy
TYPE1 szelephez, vagy (1), (2), (3) kapcsokra egy TYPE2 szelephez.
(tárolótartály is épületgépészet)

2. Keringtető szivattyú telepítés, (épületgépészet) és csatlakozás a hydro-
egység TB05 (1) und (2) kapcsokra.

A Hydro-egység belső szivattyújának szinkronizálása, SW10-DIP3
a panelen OFF-állásba kapcsolni

3. SW12-DIP3 hydro egység ON-állásban
TFI szenzort a TB06 C és D-hez bekötni a Hydro-egységbe és a visszafo-
lyás ágba.

4. A TFI szenzort aluminium rögzítő pánttal beszerelni fentiek szerint (hővezető      
paszta) érzékelőt és csövet szigetelni.
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Funkció kód lista

Nr. Tárgy Előzetes beáll. és változók

09 Zajcsökkentett éjszakai üzem Alapértelm:0 deaktiv. / 1: aktiv

0A Éjszakai üzem indítási idő
Alapértelmezett:22

Beállítás 0 – 23

0B Éjszakai üzem befejezési idő
Alapértelmezett:06 

Beállítás 0 – 23

0C Fertőtlenítés kapcsolás indítási idő
Alapértelmezett:22 

Beállítás 0 – 23

0D Fertőtlenítés kapcsolás intervalluma
Alapértelmezett:7 (Tage)

Beállítás 1 – 10 (Tage)

0E Mérsékelt éjszaki üzem indítási idő
Alapértelmezett:22 

Beállítás 0 – 23

0F Mérsékelt éjszakai üzem befejezési idő
Alapértelmezett:06

Beállítás 0 – 23
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2. szerviz és karbantartás

A. Próbaüzem

B. Hibakódok



TEST-funkcióban hatástalanítva van a biztonsági áramkör, soha ne tartson a 
próba 10 percnél tovább!

1. Nyomja be a távirányítón a TEST gombot. Kijelzőablakban megjelenik a “TEST”
felirat.

2. Nyomja be a ZONE1, 2 gombot és a “HEATING” kiválasztást az
OPERATION MODE gomb segítségével
A berendezés 30 mp-en belül bekapcsol.
Amennyiben levegő volna még a rendszerben, kiold az áramlás
felügyelet és leállítja a rendszert. 
Ezért szükséges  feltétlenül a teljeskörű légtelenítés
Az automatikus légtelenítő csekély levegőmennyiséget enged a
szabadba.

3. Ellenőrizni, nincs-e légzaj.

4. Ellenőrizni, stabil e a víznyomás (1~2 Bar), szükség szerint utántölteni

5. Bekapcsol a fűtés funkció. Ellenőrizni a hőleadást a vezetékeken

A. Próbaüzem

2-a. Próbaüzem indítása



6. Benyomni az OPERATION MODE gombot, kiválasztás [COOLING]

7. Bekapcsol a hűtés. Ellenőrizni a fan- coil-ok hűtését, a
a fűtőtestekben és padlófűtésnél nem lehet hidegvíz.

8. ZONE1, 2 gomb benyomásával kikapcsol a funkció.

9. A HOT WATER gombbal elindul a melegvíz előkészítés.

10.Légzajt ellenőrizni.

11.Ellenőrizni, eljut e a melegvíz a MV-tároló előremenő vezetékhez.

12.HOT WATER gombot benyomni, a funkció kikapcsol.

13.Benyomni a TEST gombot a próbaüzem kikapcsolásához.

A. Próbaüzem

2-a. Próbaüzem indítása



Hibakeresés

1. Valamennyi DIP az SW803-on OFF-állásban.
2. Ellenőrizze az üzeneteket LED800 - LED804-ig. (1.üzenet kijelzés)
3. Nyomja be 1 mp-ig az SW800 gombot ,a LED átvált 2.üzenet kijelzésre.
4. Jegyezze fel a LED800 - LED804-ig mindkét változat üzeneteit és a service          
data táblázat segítségével határolja be a hibát.

Hibatároló kiolvasása

1. BIT1 az SW803-on ON-állásban
2. Ellenőrizze az üzeneteket LED800 - LED804-ig. (1.üzenet kijelzés)
3. Nyomja be 1 mp-ig az SW800 gombot ,a LED átvált 2.üzenet kijelzésre.
4. Jegyezze fel a LED800 - LED804-ig mindkét változat üzeneteit és a service          

data táblázat segítségével határolja be a hibát.
A hibás TO- érzékelő üzenet jelenik meg, amennyiben beépítve.

2-b. Hibakeresés LED-kijelzéssel a kültéri egységben



A LED és DIP kapcsoló a PCB bal alsó sarkában

2-b. Hibakeresés LED-kijelzéssel a kültéri egységben

LED nagyított kép



A. Hibakódlista

2-b. Hibakeresés LED-kijelzéssel a kültéri egységben



96.oldal

• Táblázat szövege

● KI     º ON ºvillog
1.kijelzőszint 2.kijelzőszint

Sorszám Hiba
1. Normál állapot
2. Leeresztő érzékelő hibás (TD)
3. Hőcserélő érzékelő hiba (TE)
4. Hőcserélő érzékelő hiba (TL)
5. Külső hőmérséklet érzékelő hiba (TO)
6. Beszívó érzékelő hiba TS
7. Hűtő érzékelő hiba (TH)
8. Külső hőmérséklet érzékelő csatlakozó hiba (TE/TS)
9. EEPROM hiba kültéri egység
10. Kompresszor  letiltás
11. Kompresszor letiltás
12. Hiba a feszültségérzékelő körben
13. Kompresszor termosztát aktiválva
14. Hiányoznak a modell adatok (a karbantartási panelről)
15. MCU-MCU kommunikációs hiba   



A. Hibakódlista
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98.oldal

• Táblázat folytatása

● KI     º ON ºvillog

1.kijelzés 2.kijelzés
Sorszám Hiba
16. Folyamat hőmérséklet hiba
17. Eltérések az áramellátásban (nyitott fázis, vagy feszültség eltérés érzékelés)
18. Hűtőegység túlhevülve
19. Gázszökés érzékelés
20. 4-utas visszacsapó szelep hiba
21. Magas nyomás leeresztő üzemmód
22. Kültéri egység ventilátormotor hiba
23. Kompresszor hajtás rövidzárlat biztosíték
24. Körfolyamat pozíció felismerés hibaüzenet az egysoros kijelzőben
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100.oldal
Ismertetőjel Lehetséges indíték Eljárás

teremhűtés vagy fűtés nem működik távirányító hibás beállítása ellenőrizze a távirányítót
a víz nem elég meleg és a hőmérséklet beállítást

hibás a funkció kód beállítás Ellenőrizze a kód beállítást a
kód táblázattal

nincs bekötve a szükségfűtés ellenőrizze a szükségfűtést
és a bimetáll termosztátot

teljesítmény elégtelen ellenőrizze a komponensek 
kiválasztását

érzékelő hiba ellenőrizze, jó helyre van sze-
relve a hőmérséklet jelző?

nem működik a távirányító kijelző nincs áram ellenőrizze a vill.vezetéket
hibás beállítás ellenőrizze a DIP kapcsoló

beállítást a hydro-egység
panelen
ellenőrizze a beállítást a 
funkció kód táblázattal

áramláskapcsoló aktív, hibakód (PO1) levegő van a szivattyúban légtelenítsen előírás szerint
alacsony hidraulikus nyomás állítsa be a hidraulikanyomást

a csővezeték magasság alap-
ján, és addig töltse fel vízzel,  
amíg a manométeren megje-
lenik a szükséges nyomás

szűrő eltömődve tisztítsa meg a szűrőt
víz oldalon nagy ellenállás hosszabbítsa meg a csövet a hydro felé, vagy sze-

reljen be by-pass vezetéket
hibásan működik a melegvíz ellenőrizze a villanyvezetékeket és komponenseket
ellátás 3-utas motoros szelepe

melegvíz folyik a nyomáscsökkentő szelepből magas a hidraulika nyomás állítsa be a hidraulikanyomást a csővezeték megas-
ság alapján és addig töltse fel vízzel, amíg a mano-
méteren megjelenik a szükséges nyomás

alacsony az expanziós tartály ellenőrizze az expanziós tartály kapacitást a 
teljesítménye teljes vízmennyiséghez viszonyítva. Ha ez nem

elegendő, kössön be egy újabb expanziós tartállyt
hibásan működik az expanziós ellenőrizze a levegőnyomást
tartály
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102.Oldal

táblázat szövege

Riasztás üzenet Riasztás ismertetése, indíték feltételei/reset

E03 Zavar a hydro egység és távirányító (system controller) rendes kommunikációjában.
Ha a távirányító normál kommunikációja 3 percre megszakad, úgy reagál a hydro
egység, mintha nem lenne bekötve  távirányító. Ha a kommunikáció mindkét irányba
megszakadt, ez az E03-as riasztási üzenetet fogja kiváltani.
Auto-reset: sikeres normál kommunikáció esetén.

E04 Zavar a hydro- és kültéri egység normál kommunikációjában.
Nem érzékeli a kültéri egység jelet, pedig normál széria jel ment el a készülék felé
1) ha nincs széria jelvétel 60 mp-ig (S-kód kommunikáció)
2) 80 mp. és három ismételt kísérlet után sikertelen a kommunikáció, ha a szériajelet
a kommunikáció újraindítása után 20 mp-ig (f kód) nem lehet fogadni
Ha bekapcsol a távirányító, a szériajel átvitel új formátummal indít

F03 kondenzátor hőmérséklet jeladó (TC) hibás
ha 2 mp-ig rövidzárlat volt, vagy megszakad az áramkör, ez riasztást vált ki.
Auto-reset:a rendes érték visszaigazolása esetén

F10 hibás a hidraulikus hőcserélő  bemenő hőmérséklet érzékelő TWI 
ha 2 mp-ig rövidzárlat volt, vagy megszakad az áramkör, ez riasztást vált ki.
Auto-reset:a rendes érték visszaigazolása esetén

F11 hibás a hidraulikus hőcserélő  kimenő hőmérséklet érzékelő TWO 
ha 2 mp-ig rövidzárlat volt, vagy megszakad az áramkör, ez riasztást vált ki.
Auto-reset:a rendes érték visszaigazolása esetén
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Riasztás üzenet Riasztás ismertetése, indíték feltételei/reset

F14 melegvíztartály hőmérséklet jeladó TTW meghibásodott 

ha 2 mp-ig rövidzárlat volt, vagy megszakad az áramkör, ez riasztást vált ki.

Auto-reset:a rendes érték visszaigazolása esetén

F17 padló bemenő hőmérséklet jeladó TFI hibás

ha 2 mp-ig rövidzárlat volt, vagy megszakad az áramkör, ez riasztást vált ki.

Auto-reset:a rendes érték visszaigazolása esetén

F18 belső fűtés kimenő hőmérséklet jeladó TWO hibás.

ha 2 mp-ig rövidzárlat volt, vagy megszakad az áramkör, ez riasztást vált ki.

Auto-reset:a rendes érték visszaigazolása esetén

F20 padló bemenő hőmérséklet jeladó TFI nincs bekötve, vagy szerelési hiba

ezt a riasztást a rendszer leálláskor visszaállítja és újra ellenőrzi

F23 alacsony nyomás érzékelő hibás

ha 2 mp-ig rövidzárlat volt, vagy megszakad az áramkör, ez riasztást vált ki.

Auto-reset:a rendes érték visszaigazolása esetén

F29 hidraulikus hőcserélő EEPROM hiba

eltérést akkor ismeri fel, ha az EEPROM adatbevitel után nincs ACK visszaigazolás 

Reset: ha a rendszer nem dolgozik, a riasztás deaktiválva. (Ha EEPROM 1K van beépítve, nem lehet

visszaállítani a riasztást)

F30 Onboard expanziós IC hiba. A riasztásra nincs automatikus újraindítási funkció. 

104.Oldal
Táblázat szövege
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106.Oldal
táblázat szövege

L07 Hydro-egység csoport vezeték. A riasztást a bekapcsolás utáni első kommunikáció alatt ellenőrzi a rendszer
A riasztás bekapcsolás után azonnal megszólal. Nincs auto-reset. (Ha a berendezés ki van kapcsolva, a riasz-

tás blokkolva, de bekapcsolás után ismét megszólal.)

L09 Nincs beállítva a hydro egység kapacitás. A riasztást bekapcsolás után ellenőrzi a rendszer . Nincs auto-reset
(ha a berendezés ki van kapcsolva, a riasztás blokkolva, de bekapcsolás után ismét megszólal).

A01 Szivattyú hiba, vagy eltér az áramlási mennyiség. Nincs auto-reset

A02 A vízhőmérséklet fűtőkomponensek miatti komoly emelkedése.Auto reset

A03 A vízhőmérséklet komoly emelkedése a melegvíztartályban

A04 Fagyáskár érzékelés. Auto reset

A07 Nagynyomású kapcsoló hibás működés. Nincs auto-reset.

A08 Alacsony nyomás érzékelő hibás működés. Nincs auto-reset.

A09 Túlmelegedés jelző hiba. Auto reset: üzemmód váltáskor

A11 Leeresztés üzemmód hiba. A riasztás akkor szólal meg, ha a hydro egység 10-szer kapcsolt szükség 

leállás üzemmódba

P31 A hydro-egység egy másik hydro egység riasztása miatt leáll. Ha a riasztás csoportban lévő hydro

berendezésnél lépett fel, a többi hydro-egységet is le kell állítani hűtőközeg ellenőrzéssel. Ha az E03,

L03 vagy L07-es riasztás kapcsol be a csoport elosztó egységénél, a többi hydro egységnek is le kell állnia,

mert nem egyértelmű, melyik elosztó egységet (távirányító) kell követni. Auto-reset:az első riasztás

visszaállítása után.
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táblázat szövege

Riasztás üzenet      Fő egységek hibajelenség Leírás

F04 kültéri kilépő hőmérséklet  jeladó TD Ha a kilépő hőmérséklet jeladó áramkör
kültéri egység hibás szakadást vagy rövidzárlatot észlel

F06 kültéri egység TE vagy TS jeladó hibás Ha a hőcserélő TE vagy TS jeladója áramkör
szakadást vagy rövidzárlatot észlel

F08 külső hőmérséklet jeladó TO, kültéri hibás Ha a külső hőmérséklet jeladó, TO áramkör 
szakadást vagy rövidzárlatot észlel

H01 kompresszor hiba Ha az egyenáram képzésnél a feszültség 
ellenörzés nagyon alacsony Herz értéket vagy
rövidzárlatot észlelt

H02 kompresszor blokkolva kompresszor leállításra utaló jel észlelése
H03 áramdetektor hiba eltérő feszültség az AC CT-ben, vagy fáziskiesés
H06 hibás az alacsony nyomású rendszer Ps nyomásszenzor hiba vagy kioldott az alacsony

nyomás védelem
L29 további hibák a kültéri egységeknél további hibák a kültéri egységeknél: Inter-MCU

kommunikációs hiba az IPDU és CDB2 között.
Eltérő GBT hűtőegység hőmérséklet

L31 fázis szekvencia hiba Ha rossz a háromfázisú áramellátás fázis szek-
venciája. (folytatódik a termosztát OFF üzemmód)

P03 kültéri eltérő kilépő hőmérséklet ha a kilépő levegő kontroll eltérő értéket észlel
P04 nagynyomású rendszer hibás nagynyomású kapcsoló IOL aktiválásakor, vagy

ha a TE nagynyomás jelző eltérést észlel
P22 kültéri egység ventilátor hiba ha a kültéri ventilátor meghajtásnál túlfeszültség

vagy blokkolás keletkezik
P26 Ldc inverter üzemmód ha kiold a kompresszor meghajtás komponensek

rövidzárlat védelme (G-Tr IGBT)
P29 Pozíció felismerés hiba ha a kompresszor motor pozíció felismerés

hibát észlelt a rendszer



Köszönjük megtisztelő figyelmüket!


