
AERO SLM 3 -11
AERO SLM 6 -17

Kiegészítő Kivitel i  változatoK
Hgl

NAVIGATOR 2 .0  szabá lyzóva l

DIE ENERGIEFAMILIE

MŰSZAKI  DOKUMENTÁCIÓ

SZERELÉS I  ÚTMUTATÓ

HőszivattYÚK AUSZTRIÁBÓL 
www.idm-energie.at

81
25

79
 R

ev
.3

 - 
Á

td
ol

go
zo

tt 
– 

er
ed

et
i ú

tm
ut

at
ó

MODULÁLÓ LEVEGŐ-VÍZ HŐSZIVATTYÚ 
INVERTER-TECHNOLOGIA 



(C) IDM ENERGIESYSTEME GMBH

2.  

2 Üzembehelyezési útmutató AERO SLM

Tartalomjegyzék

1. általáNos iNFoRMáCiÓK 4
1.1. Szabványok és irányelvek 4
1.2. Biztonsági utasítások 4
1.3. Tárolás 4
1.4. Telepítési helyiség 4
1.5. Zajkibocsátás 5
1.6. Zúzmaraképződés a kültéri berendezésen 5
1.7. A kiegészítő összetevők beszerelése 5
1.8. Építés közbeni szárítás ill. az esztrich felmelegítése 5
1.9. Tisztítás 5
1.10. Szervizelés és karbantartás 5
1.11. Ügyfélszolgálat 5
1.12. Szavatosság és garancia 5
1.13. Ártalmatlanítás 5

2. HaNgteCHNiKai Megítélés 6

3. leíRás 8
3.1. Alkalmazási terület 8
3.2. Szállítási terjedelem 8
3.3. Az AERO SLM 3-11 és 6-17 beltéri egységének méretei 9
3.4. Az AERO SLM 3-11 és 6-17 csatlakozói 9
3.5. Az AERO SLM 3-11 kültéri berendezésének méretei 10
3.6. Az AERO SLM 3-11 kültéri berendezésének csatlakozói 10
3.7. Az AERO SLM 6-17 kültéri berendezésének méretei 11
3.8. Az AERO SLM 6-17 kültéri berendezésének csatlakozói 11
3.9. Az AERO SLM 3-11 műszaki adatai 12
3.10. Az AERO SLM 3-11 fűtési teljesítményadatai az EN 14511 szerint 14
3.11. Az AERO SLM 3-11 részletes hűtési adatai 15
3.12. Az AERO SLM 6-17 fűtési teljesítményadatai az EN 14511 szerint 18
3.13. Az AERO SLM 6-17 részletes hűtési adatai 19
3.14. A hűtőközeg feltöltési mennyiségei 22
3.15. Maximális magasságkülönbség 23
3.16. Az alkalmazás korlátai 24

4. szállítás 25

5. telePítés és HiDRaUliKUs szeRelés 26
5.1. A beltéri egység telepítése 26
5.2. A csatlakozótömlők felszerelése a beltéri egységre 27
5.3. A kültéri berendezés telepítése 29
5.4. A kültéri berendezés telepítési változatai 29
5.5. Telepítési helyiség 30
5.6. A kültéri berendezés felszerelése beton lábazatra vagy padlólemezre 31
5.7. A berendezés földelése 31
5.8. A kondenzátum elvezetése 32
5.9. A kondenzátum-levezető csatlakoztatása 32
5.10. Minimális távolságok 32



(C) IDM ENERGIESYSTEME GMBH 3Üzembehelyezési útmutató AERO SLM

Általános tájékoztatás a hőszivattyú
üzemeltetésével kapcsolatban

Fontos útmutatások a hőszivattyú szerelésével és 
üzemeltetésével kapcsolatban; ezeket feltétlenül 
be kell tartani!

A vevőszolgálat telefonszámának helye: 

_______________________________

Tartalomjegyzék

Fenntartjuk a műszaki tartalom és a külső megjelenés megváltoztatásának jogát!

6. HiDegolDali CsatlaKoztatás 33
6.1. Hidegoldali összekötő vezetékek 33
6.2. A kültéri berendezés hidegoldali csatlakoztatása 33
6.3. A beltéri egység hidegoldali csatlakoztatása 34
6.4. Faláttörés 35
6.5. A hűtőközeg-vezetékek lefektetése 35
6.6. Fontos útmutatások a hűtőközeg-vezetékek lefektetésével kapcsolatban 35

7. eleKtRoMos CsatlaKoztatás 36
7.1. Áramellátás 36
7.2. Hibaáram-védőkapcsoló 36
7.3. EMC elektromágneses összeférhetőség 36
7.4. A beltéri egység elektromos csatlakoztatása 36
7.5. A kültéri berendezés elektromos csatlakoztatása 37
7.6. A burkolat leszerelése 38
7.7. A vezérlő központi egysége 39
7.8. Az érzékelők kivitelezése 40
7.9. A NAVIGATOR 2.0 kiegészítő egységei 40

8. ÜzeMBe HelYezés 41
8.1. Útmutatás az üzembe helyezéssel kapcsolatban 41
8.2. Kezelés 41
8.3. Üzemzavarok 41

9. BeReNDezésvázlatoK 42
9.1. AERO SLM 3-11 HGL közvetlen fűtőkörrel, rétegelválasztó lap nélküli Higiénikus tároló 2.0 42
9.2. AERO SLM 3-11 HGL keverő fűtőkörrel, rétegelválasztó lappal ellátott Higiénikus tároló 2.0 43

10. FŰtésolDali KÖvetelMéNYeK 44

11. MegFelelőségi NYilatKozat, teRMéKaDatlaP 45

Általános tájékoztatás a hőszivattyú szerelésé-
vel kapcsolatban



(C) IDM ENERGIESYSTEME GMBH

1. Általános információk

4 Üzembehelyezési útmutató AERO SLM

Általános információk

Ezen berendezés megvásárlásával Ön egy korszerű 
és gazdaságos fűtőberendezést választott. A gyár-
ban elvégzett folyamatos minőségellenőrzések és 
működésvizsgálatok, valamint a rendszeres tovább-
fejlesztések műszakilag kifogástalan berendezést 
eredményeznek. 

Kérjük, hogy figyelmesen olvassa végig ezt a 
dokumentációt, mert fontos útmutatásokat tar-
talmaz a rendszer helyes telepítéséről, valamint 
biztonságos és takarékos üzemeltetéséről.

1.1.  szabványok és irányelvek
A hőszivattyú telepítésekor tartsa be az összes érvé-
nyes hazai és nemzetközi felszerelési és biztonsági 
előírást, valamint ezen szerelési útmutató utasításait.

Ide tartoznak többek között a következők:
- az általános érvényű balesetvédelmi és biztonsági 

előírások,
- a környezetvédelmi előírások,
- a szakmai szervezetek rendelkezései,
- a hatályos törvények, szabványok, irányelvek és 

előírások, pl. DIN, EN, DVGW, VDI és VDE,
- a helyi közművállalatok előírásai.

1.2.  Biztonsági utasítások
A telepítési és karbantartási munkákkal a berendezé-
sek nagy nyomásai, a magas hőmérsékletek és a fe-
szültség alatt álló alkatrészek által okozott veszélyek 
járhatnak együtt, ezért csak szakemberek végezhetik 
el azokat. A hőszivattyúkat csak hozzáértő szakem-
berek telepíthetik, és csak az iDM- Energiesysteme 
GmbH által képzésben részesített vevőszolgálat 
helyezheti üzembe.
A hőszivattyún elvégzendő munkák megkezdése 
előtt a berendezést feszültségmentesíteni kell, és 
biztosítani kell az akaratlan visszakapcsolás ellen.
Be kell tartani továbbá az összes, a megfelelő doku-
mentumokban olvasható, magán a hőszivattyún el-
helyezett öntapadó címkéken látható, illetve minden 
más érvényben lévő biztonsági előírást..

1. Általános információk

1.3.  tárolás
A hőszivattyúkat és alkatrészeiket nem szabad a sza-
badban tárolni. A hőszivattyúkat nem szabad nedves 
vagy poros helyiségekben tárolni.

1.4.  telepítési  helyiség
Az AERO SLM hőszivattyút fagyvédett helyiségben 
kell telepíteni. A helyiség hőmérséklete 5 °C és 25°C 
között változhat.

Az épület rezgéseinek és zajainak minimalizálása 
érdekében a hőszivattyúkat a lehető legjobban el kell 
szigetelni az épület testétől. Alapvetően kerülni kell a 
hőszivattyúk könnyűszerkezetes födémekre/padlókra 
történő telepítését. Úszó esztrich esetén az esztrichet 
és a lépéshang-szigetelést a hőszivattyú körül ki kell 
hézagolni.

A berendezés telepítése nedves helyiségekben, 
poros vagy robbanásveszélyes helyeken nincs enge-
délyezve.

A telepítési helyiségből esetleg megszökő hűtőkö-
zeggáz nem juthat be a szomszédos helyiségekbe, 
az épület lépcsőházaiba, udvaraiba, folyosóira vagy 
vízlevezető rendszereibe, azt veszélymentesen el 
kell vezetni!

Veszély esetén a géphelyiséget haladéktalanul el kell 
tudni hagyni.

Ha nincs lehetőség a megfelelő természetes szellő-
zésre, akkor gondoskodni kell a mechanikus szellőz-
tetésről. A mechanikus szellőztetést el kell látni egy 
a telepítési helyiségen kívül, annak ajtajához közel 
elhelyezett független vészvezérlővel.

A hőszivattyúkat nem szabad nagy EMC-terhelésnek 
kitett helyiségekben telepíteni!

Ha a telepítési helyiség méretei kisebbek a meg-
követelt minimális értékeknél, akkor azt az EN 378 
előírásainak megfelelő gépteremként kell kivitelezni.
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1.5.  zajkibocsátás
Az AERO SLM kültéri berendezése a konstrukcióból 
következően nagyon nyugodt járású. Ennek ellenére 
fontos dolog az, hogy a telepítés helye a lehető legin-
kább a zajra érzékeny lakóterületen kívül legyen. Ez 
vonatkozik a beltéri egység és a kültéri berendezés 
közötti hűtőközeg-összekötő vezeté-kekre is. Ugyan-
így cél az, hogy az AERO SLM beltéri egységének 
elhelyezésére szolgáló fűtő-helyiség is a lehető legin-
kább a zajra érzékeny lakóterületen kívül legyen, és 
jól záródó ajtóval legyen felszerelve.

1.6. zúzmaraképződés a kültéri berendezésen
Az időjárástól és a külső levegő nedvességtartalmától 
függően előfordulhat az, hogy a kültéri berendezés 
védőrácsain jég képződik. Ez a jelenség gyakran 
előfordul a természetben, zúzmarának hívják. A 
berendezésen lerakódott zúzmarát a fagyos téli idő-
szakokban az üzemeltetőnek kell eltávolítania.

1.7.  a kiegészítő összetevők beszerelése
Az olyan kiegészítő összetevők beszerelése, ame-
lyeket nem ellenőriztek a készülékkel együtt, károsan 
befolyásolhatja a működést. Az ebből eredő károkért 
a gyártó nem vállal semminemű szavatosságot és 
felelősséget.

1.8. építés közbeni szárítás ill. az esztrich 
felmelegítése

A hőszivattyú-berendezés nem alkalmas az építés 
közbeni szárítás ill. az esztrich felmelegítése közben 
fellépő megnövekedett hőigény kielégítésére. Ezt 
szükség esetén a építtető által rendelkezésre bocsá-
tott berendezésekkel kell fedezni.

1.9.  tiszt í tás
Szükség esetén az AERO SLM hőszivattyút nedves 
kendővel meg lehet tisztítani. Tisztítószerek alkalma-
zását nem ajánljuk.

1.10. szervizelés és karbantartás
A berendezés összes fontos részének rendszeres 
karbantartása, ellenőrzése és gondozása garantálja 
a tartósan biztonságos és takarékos üzemeltetést. 
Ehhez karbantartási szerződés megkötését java-sol-
juk az illetékes ügyfélszolgálattal. Kizárólag eredeti 
iDM gyártmányú, vagy az iDM specifi-kációinak meg-
felelő pótalkatrészeket szabad felhasználni!

1.11. Ügyfélszolgálat
Ha műszaki felvilágosításra van szüksége, akkor 
forduljon bizalommal szakkereskedőjéhez vagy az 
iDM Energiesysteme Ön lakóhelye szerint illetékes 
ügyfélszolgálatához.

1.12. szavatosság és garancia
A szavatosság és garancia feltételeit az Ön vásárlási 
dokumentációja tartalmazza. Szavatossággal és 
garanciával kapcsolatos kérdéseivel forduljon biza-
lommal szakkereskedőjéhez.

1.13. ártalmatlanítás
A hőszivattyúk olyan kiváló minőségű anyagokból 
készült elektromos berendezések, amelyeket nem 
szabad a háztartási szemétbe kidobni, hanem a 
helyi hatóságok előírásai szerint szakszerűen és 
hozzáértő módon ártalmatlanítani kell. A nem megfe-
lelő ártalmatlanítás a törvényszegés szankciói mellett 
környezeti károkat okozhat, és veszélyeztetheti az 
egészséget.
Ez a berendezés az elektromos és elektronikus hulla-
dékokról (waste electrical and electronic equipment, 
WEEE) szóló 2012/19/EU irányelv szerinti jelöléssel 
van ellátva. Ez az irányelv szabja meg az EU terü-
letén a berendezések hulladékainak visszavételét és 
hasznosítását szabályozó keretfeltételeket.
Ártalmatlanítsa Ön is szakszerűen a berendezést, és 
közben ne rongálja meg a hűtőközeg-körök csöveit.

On refrigerant side, the AERO SLM is „her-
metically tight“.
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1. változat: Sugárzás féltérbe

2. változat: Sugárzás negyedtérbe

3. változat: Sugárzás nyolcadtérbe

Hangtechnikai megítélés2. Hangtechnikai megítélés

Hangteljesítmény
A hangteljesítmény a hőszivattyú által másodpercen
ként kisugárzott (emittált) hangenergia. Ez a jellemző 
csak a hangforrástól függ, a távolságtól és az iránytól 
viszont független, ezért lehetővé teszi a hőszivattyúk 
hangtechnikai összehasonlítását. A hangteljesítményt 
ugyan nem lehet közvetlenül megmérni, de meg lehet 
határozni vagy az ISO 3740 nemzetközi szabvány
sorozat szerint a hangnyomás mérése alapján, vagy 
az ISO 9614 szabvány szerint az intenzitás mérésére 
alapozva. Egy adott hőszivattyú hangteljesítmény
szintjét a műszaki adatok tartalmazzák.

Hangnyomás
A hangnyomás viszont egy méréstechnikailag meg
határozható szint, amelyet egy hangforrás tőle meg
határozott távolságban hoz létre. A mért hangnyo
másszint mindig függ a hangforrástól mért távolságtól 
és a helyi adottságoktól. Mivel a hangnyomásszint 
a zaj ember által észlelt hangerejének mértéke, a 
törvény ezt határozza meg, és előír egy betartandó 
meghatározott behatási szintet.

Hangterjedés 
A hangteljesítmény a hangforrástól eltávolodva egyre 
nagyobb felületen oszlik el. Ebből az következik, hogy 
a hangnyomásszint folyamatosan csök-ken, ahogy a 
hangforrástól mért távolság nő. A távolság megket
tőzésekor a hangnyomásszint 6 dB(A)-val csökken. 
A mérvadó behatási helyen fellépő hangnyomássz
intet mindazonáltal a hőszivattyú telepítési helyétől 
mért távolságon kívül a telepítési helyzet és a helyi 
adottságok is befolyásolják. A lényeges befolyásoló 
tényezők a következők:
- leárnyékolás masszív akadályokkal, 

pl. épületekkel, falakkal vagy terepidomokkal,
- visszaverődés a hang szempontjából kemény 

felületeken, pl. vakolt vagy üveghomlokzatokon, 
földön, kőfelületeken,

- csillapítás hangelnyelő felületeken, 
pl. kéregmulcson, pázsiton stb.,

- erősödés vagy csökkenés a szél/szélirány által.

Zajbehatás 
A valamely zajforrás által adott helyen okozott zaj
terhelést behatásnak, a hozzá tartozó hangnyomás
szintet pedig behatási szintnek nevezzük. A mérvadó 
behatási helyen fellépő hangnyomásszintet az iDM 
zajszámító szoftverével lehet kiszámítani.
A hangnyomásszint kiszámítását a következőkben 
a hőszivattyúk tipikus telepítési helyzeteit bemutató 
példákon keresztül szemléltetjük.

Forrás: A bwp zajtechnikai útmutatója

Forrás: A bwp zajtechnikai útmutatója

Forrás: A bwp zajtechnikai útmutatója
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a behatás helye 
Az irányadó zajbehatásokat kell meghatározni 0,5 m 
távolságra a nyitott ablak közepétől (az épületen kí-
vül), a zaj által leginkább érintett megvédendő helyi-
ségnél. A megvédendő helyiségek a DIN 4109:1989 
szerint:
- lakó- és hálószobák,
- gyermekszobák,
- műhelyek/irodák,
- oktatási és szemináriumi helyiségek.

A zaj hangerősségére vonatkozóan a törvény ezekre 
vonatkozik, és előír egy betartandó meghatározott 
behatási szintet.

Megítélési  szint,  l r .
A megítélési szint a tartós zajszint meghatározott idő-
szakra vonatkoztatott energia-egyenértékének felel 
meg. A megítélési szintet a nappali (06:00 – 22:00 
óra) és az éjszakai (22:00 – 06:00 óra) megítélési 
időszakra külön-külön határozzák meg. A hőszivattyú 
üzemelési időtartama jelentős befolyással van a tartós 
zajszint eredményként kapott energia-egyenértékére. 
Ha a hőszivattyú napi 16 óra tartós üzemelés helyett 
csak napi 4 órán át üzemel, akkor a megítélési szint 
6 dB-lel csökken.  Az energia-egyenértékre alapozott 
tartós zajszint azonban önmagában nem elegendő 
a zaj zavaró hatásainak megfelelő jellemzésére.  
Általában a zajt akkor találjuk különösen zavarónak, 
ha egyes hangok kiemelkednek, vagy ha a zaj na-
gyon rendszertelen (impulzusokat tartalmaz). A zaj 
ezen tulajdonságainak leírására szükség esetén egy 
növelő értéket kell alkalmazni. Ezenkívül figyelembe 
kell venni a fokozott érzékenységgel járó időszakokat 
is. A Németországban érvényes Zajvédelmi műszaki 
utasítás (TA Lärm) a következő növelő értékeket írja 
elő:

Hang- és információtartalom 3 vagy 6 dB(A)
Impulzustartalom 0,3 vagy 6 dB(A)
Fokozott érzékenységgel járó 
napszakok  6 dB(A)

A növelő értékeknek az egyes részidőszakok be-
hatási szintjeihez való hozzáadásával jön ki az Lr 

megítélési szint.

Végül az így meghatározott megítélési szintet össze 
kell vetni a törvény (pl. a Zajvédelmi műszaki utasí-
tás) által előírt irányadó értékekkel.

Behatási irányértékek (IRW) az épületen kívüli beha-
tási helyekre:

A terület besorolása IRW – nappal IRW – éjjel

Ipari terület 70 dB(A) 70 dB(A)

Kereskedelmi terület 65 dB(A) 50 dB(A)

Központi, falusi és 
vegyes terület 60 dB(A 45 dB(A)

Lakó- és kis-
települési terület 55 dB(A) 40 dB(A)

Lakóterület 50 dB(A) 35 dB(A)

Üdülési terület 45 dB(A) 35 dB(A)

Az épületen belüli zajátvitel vagy a testhangátvitel 
szempontjából az üzemen kívüli védelemre szoruló 
helyiségek megítélési szintjeinek behatási irányérté-
kei a következők:
IRW – nappal: 35 dB(A)
IRW – éjjel: 25 dB(A)
A Zajvédelmi műszaki utasítás szerinti megítélési 
szintet az iDM zajszámító szoftverével lehet kiszámí-
tani. Ez a következő internetes címen található:
http://www.idm-energie.at/de/

tippek a hőszivattyúk telepítéséhez 
 - A visszaverő felületek legyenek a lehető legkiseb-
bek.

 - Kerülni kell a hang szempontjából kemény felüle-
teken és terepi mélyedésekben történő telepítést.

 - A mérvadó behatási helytől mért távolság legyen a 
lehető legnagyobb.

 - Meg kell akadályozni, hogy a levegőt a rendszer 
közvetlenül a szomszédhoz ill. a zajérzékeny terü-
letre fújja ki.

 - Kerülni kell a falakra történő közvetlen kifúvást => 
hangvisszaverődés.
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3. Leírás

AzAERO SLM egy moduláló scrollkompresszorral 
ellátott kompakt levegő-víz hőszivattyú. Az AERO 
SLM beltéri egysége egy kondenzátort, egy nagy 
hatásfokú töltőszivattyút, egy elektromos fűtőbetétet 
és egy érzékelőkészletet tartalmaz.
A kültéri berendezés az axiális ventilátorból és az 
elpárologtatóból áll.
A beépített mikroprocesszoros NAVIGATOR® 2.0 
szabályzó jól kitalált szabályozó programja kiválóan 
illeszkedik a hőszivattyú hatékony alkalmazásához, 
a teljes hőszivattyú-berendezést az igények szerint 
vezérli ki, és számos felügyeleti, biztonsági és jelzési 
funkcióval van ellátva.
A berendezés standard módon egy fűtőkört képes 
kiszolgálni. Max. hat fűtőkört tartalmazó berende-
zéseket opcionális fűtőkör-bővítésekkel lehet meg-
valósítani. A NAVIGATOR 2.0 mikroprocesszoros 
vezérlő számos kiegészítő alkalmazást kínál, ilyen pl. 
a Smart Grid vagy a kezelés okostelefonon keresztül. 
A hőmennyiség meghatározása része az alapkivi-
telnek. A vezérlő színes 7“ méretű érintőképernyője 
megkönnyíti a hőszivattyú kezelését.
A kültéri berendezéshez vezető összekötő vezetékek 
hidegoldali csatlakozói, az elektromos csatlakozók 
és az internetkapcsolat csatlakozója az AERO SLM 
hátoldalán találhatók.
Az AERO SLM 3-11 típusnál a fűtés csatlakozótöm-
lőit választhatóan a hőszivattyú jobb vagy bal oldalán 
lehet kivezetni. A AERO SLM 6-17 esetében viszont 
csak a bal oldalon lehet kivezetni a tömlőket.
 

3.1.  alkalmazási  terület
A berendezést családi házaknak a levegő, mint 
hőforrás használatával történő monovalens fűtésére 
és hűtésére lehet használni; a házat alacsony hő-
mérsékletű fűtéssel (pl. padlófűtés, falfűtés, alacsony 
hőmérsékletű fűtőtestek) kell ellátni. A hőszivattyút 
csak háztartási üzemelésre szabad alkalmazni, tisz-
tán kereskedelmi üzemelésre nem! Az AERO SLM 
az R410A biztonsági hűtőközeggel működik, amely 
szabályszerű szerelés és üzembe helyezés esetén 
zárt körben kering, ezért gyakorlatilag egyáltalán 
nem terheli a környezetet.

3.2.  száll í tási  terjedelem

Az AERO SLM kültéri berendezése
- ház lemezes burkolattal, porbevonattal,
- lamellás elpárologtató,
- tágulási szelep,
- axiális ventilátor flowgrid-del,
- szerelőkészlet a kültéri berendezés rögzítésére, 

részei a következők:
 4-4 db horgos menetes pálca, M 12 x 210 mm,
 8 db hatlapú anya, M 12,
 8 db alátét, M 12.

Az AERO SLM beltéri egysége
 - hőszivattyú-csoport moduláló scrollkompresszorral,
 - szabadalmaztatott CIC technológiájú inverter,
 - rézzel forrasztott rozsdamentes acél lemezes hő-
cserélő, mint kondenzátor,

 - hűtőközeggyűjtő,
 - hűtőközeg-szárító,
 - hűtőközeg-kémlelőablak,
 - elektronikus tágulási szelepek,
 - a túl magas és a túl alacsony nyomás elektronikus 
felügyelete,

 - beépített nagy hatásfokú töltőszivattyú,
 - NAVIGATOR 2.0 vezérlő színes 7“ méretű érintő-
képernyővel,

 - stabil alapváz,
 - hő- és hangszigetelt burkolat,
 - rugalmas csatlakozótömlők,
 - érzékelőcsomag,
 - visszacsapó szelep

Minél kisebbre van beállítva az előremenő 
hőmérséklet, annál nagyobb lesz a hőszivattyú 
munkaszáma.

A beltéri egység és a kültéri berendezés közötti 
elektromos és hűtőközeg-össze-kötő vezetékek 
nem képezik a szállítási terjedelem részét. Ezért 
tartozékként kaphatók, és az építtető feladata 
ezek műszaki előírások szerint kivitelezése!.
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3.3.  az aeRo slM 3-11 és 6-17 beltéri  egységének méretei

1 HGL előremenő
2 Hőszivattyú előremenő
3 Hőszivattyú visszatérő
4 A főáram kábelbevezetése
5 Hűtőközeg-összekötő vezetékek
6 LAN interfész
7 Az érzékelők kábeleinek beveze-

tése

3.4.  az aeRo slM 3-11 és 6-17 csatlakozói
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3.5.  az aeRo slM 3-11 kültéri  berendezésének méretei
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3.6.  az aeRo slM 3-11 kültéri  berendezésének csatlakozói
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3.7.  az aeRo slM 6-17 kültéri  berendezésének méretei

3.8.  az aeRo slM 6-17 kültéri  berendezésének csatlakozói
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A hőszivattyú típusa AERO SLM 3-11 AERO SLM 6-17

Felszerelési változat HGL nélkül
HGL-lel

HGL nélkül
HGL-lel

Helyiségfűtési energiahatékonysági osztály 35°C   55°C 35°C   55°C

Egység

Teljesítményadatok az EN 14511 szerint, névleges 
fordulatszámon
Fűtési teljesítmény A 2 °C / W 35 °C esetén kW 5.92 11.25

Felvett teljesítmény A 2 °C / W 35 °C esetén kW 1.35 2.50

COP A 2 °C / W 35 °C esetén - 4.37 4.50

Hűtési teljesítmény A 35 °C / W 18 °C esetén kW 7.80 11.98

Felvett teljesítmény A 35 °C / W 18 °C esetén kW 1.81 2.70

EER A 35 °C / W 18 °C esetén - 4.32 4.43

Hangteljesítmény-adatok az EN 12102 szerint

Hangteljesítményszint, névleges, beltéri egység dB(A) 45 45

Hangteljesítményszint, maximális, beltéri egység dB(A) 48 55

Hangteljesítményszint, névleges, kültéri berendezés dB(A) 50 57

Hangteljesítményszint, maximális, kültéri berendezés dB(A) 53 62

Csökkentett zajú üzemelés, kültéri berendezés 
(teljesítménycsökkentés) dB(A) 49 57

A hangnyomásszintet az iDM
zajszámító szoftverével lehet kiszámítani
A beltéri egység méretei

Magasság / szélesség / mélység mm 1262/ 620 / 762

Tömeg kg 165 168

A telepítési helyiség min. mérete1 (standard feltöltésnél) m³ 9.32 10.90

A kültéri berendezés méretei

Magasság / szélesség / mélység mm 1180 / 1110 / 745 1546 / 1090 / 745

Tömeg kg 113 150

3.9.  Műszaki adatok

A++ A++A++ A++
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A hőszivattyú típusa AERO SLM 3-11 HGL AERO SLM 6-17

Egység

Max. előremenő hőmérséklet °C 62 62

Alkalmazott hűtőközeg - R410A R410A

A hűtőközeg feltöltési mennyisége kg 4.1 (up to 6 m) 4.8 (up to 6 m)

CO2-egyenérték t 8.6 10.0

Alkalmazott kompresszorolaj - EMKARATE RL 32-3MAF

A kompresszorolaj feltöltési mennyisége l 0.99 1.00

Kompresszorfokozatok - 1 fokozatú moduláló

Levegőmennyiség a kültéri berendezésben
(A 7 °C / W 35 °C) névleges teljesítménynél3 m³/h 3,600 5,000

Beépített töltőszivattyú
Wilo Yonos Para 
RS15/7.5_130

WILO Stratos Para
25/1-8

A fűtés térfogatárama
(A 7 °C / W 35 °C) névleges teljesítménynél

m³/h 1.2 2.19

A töltőszivattyú szabad maradéknyomása 
maximális fordulatszámnál

kPa 66 37

A töltőszivattyú szabad maradéknyomása 
névleges fordulatszámnál*

kPa 40 13

Nyomásvesztés a fűtés oldalán
(A 7 °C / W 35 °C) névleges teljesítménynél3 kPa 9 38

Csatlakoztatási méretek

Fűtés előremenő és visszatérő R 1“ 1“

Hidegvezeték a beszívott gáz oldalán Ø mm 16 3/4“ (Ø 19.05 x 1)

Hidegvezeték a folyadék oldalán Ø mm 12 12

Maximális vezetékhossz m 20 m / 10 m magasságkülönbség2

Elektromos adatok

Elektromos csatlakozás, kompresszor V / Hz 3~400 / 50 3~400 / 50

Elektromos csatlakozás, fűtőelem V / Hz 3~400 / 50 3~400 / 50

Elektromos csatlakozás, vezérlés V / Hz 1~230 / 50 1~230 / 50

Maximális üzemi áram, kompresszor A 9 14.79

Maximális üzemi áram, ventilátor A 0.5 0.79

Maximális felvett teljesítmény,ventilátor W 113 180

Maximális üzemi áram, elektromos fűtőbetét A 13 13

Indítóáram A < 9 <14.79

Teljesítménytényező - 0.97 0.95

Biztosíték, főáram A C/K 13 C/K 16

Biztosíték, vezérlőáram A B/Z 13 B/Z 13

Biztosíték, elektromos fűtőbetét A B/Z 13 B/Z 13
1 Ha a telepítési helyiség méretei kisebbek a megkövetelt minimális értékeknél, akkor azt az EN 378 előírásainak megfelelő gépteremként kell kivitelezni.
4 Olajemelő íveket kell beszerelni az előírások szerint (lásd 15. oldal)!
5  80%-os szivattyúteljesítménynél
* A töltőszivattyú beállított fordulatszáma min. 60%, max. 100%
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3.10. az aeRo slM 3-11 fűtési  tel jesítményadatai  az eN 14511 szerint

Előremenő hőmérséklet W 35 °C
Külső levegőhőmérséklet [°C]

Külső levegőhőmérséklet [°C]

Külső levegőhőmérséklet [°C]

Külső levegőhőmérséklet [°C]

Külső levegőhőmérséklet [°C]

Előremenő hőmérséklet W 45 °C

Előremenő hőmérséklet W 50 °C

Előremenő hőmérséklet W 55 °C

Előremenő hőmérséklet W 62 °C
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Fűtési teljesítmény [kW]
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Fűtési teljesítmény [kW]

Elektromos teljesítményfelvétel [kW]
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Fűtési teljesítmény [kW]

Elektromos teljesítményfelvétel [kW]

COP

Fűtési teljesítmény [kW]

Elektromos teljesítményfelvétel [kW]

COP

Fűtési teljesítmény [kW]

Elektromos teljesítményfelvétel [kW]

COP

Fűtési teljesítmény [kW]
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COP

Fűtési teljesítmény [kW]

Elektromos teljesítményfelvétel [kW]

COP

Fűtési teljesítmény [kW]
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3.11. az aeRo slM 3-11 részletes hűtési  adatai  az eN 14511 szerint

40 35 30 25 20 15
10.90 10.99 10.98 10.90 10.97 10.98

58.150.292.276.281.336.3
29.543.567.411.454.300.3
43.969.875.891.808.724.7
05.165.136.117.118.189.1

22.657.572.597.423.457.3
39.328.327.306.305.393.3
95.026.056.096.047.008.0
26.651.686.512.537.462.4

40 35 30 25 20 15
87.0158.0148.0167.0111.0164.9

60.243.286.251.334.338.3
42.546.440.424.359.274.2
30.856.762.788.605.611.6
44.105.185.166.177.129.1
65.580.516.441.466.391.3
41.330.339.228.288.219.2
85.016.066.017.018.049.0
24.559.474.400.455.301.3

40 35 30 25 20 15
02.1145.0198.952.906.859.7

73.284.226.208.240.383.3
27.452.487.303.338.253.2
39.655.671.687.504.520.5
93.154.125.116.147.119.1
00.535.460.485.311.336.2
78.229.259.259.239.288.2
46.027.018.029.060.142.1
05.470.446.302.367.223.2

Annak érdekében, hogy szabályozatlan közvetlen körök esetén a szabályszerű hűtési üzemmódot meg lehes-
sen valósítani, a következő három pontot kötelezően be kell tartani (puffertárolókkal ellátott keverő áramkörök 
esetén nem lényeges).

1) A fűtésoldali minimális térfogat biztosítása érdekében a megfelelő zónáknak mindig nyitva kell maradniuk: 
minimális térfogat 80 liter.

2) A fűtésoldali minimális térfogatáram biztosítása érdekében a megfelelő zónáknak mindig nyitva kell marad-
niuk, vagy megfelelő túláramszelepet kell beépíteni: minimális térfogatáram 1,01 m³/h.

3) A fűtésoldali minimális hűtési elvonás biztosítása érdekében a megfelelő zónáknak mindig nyitva kell 
maradniuk. A minimális elvonás az A 35 °C / W 18 °C szabványos munkapont minimális hűtési teljesítmé-
nyének 70%-a: minimális elvonás az elosztó rendszeren (FBH) keresztül 2,4 kW.

Mindhárom pontot egymástól függetlenül be kell tartani; a NAVIGATOR Pro készülékünk közvetlenül képes 
ezeket az értékeket szabályozni. A teljes leadórendszernek meg kell felelnie az ismertetett pontoknak. Ennek 
a hűtési elvonásnak az eléréséhez a hűtési határt a lehető legmagasabbra kell beállítani.

Külső levegőhőmérséklet [°C]

Külső levegőhőmérséklet [°C]

Külső levegőhőmérséklet [°C]
Előremenő hőmérséklet W 18 °C

Előremenő hőmérséklet W 12 °C

Előremenő hőmérséklet W 7 °C
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Elektromos teljesítményfelvétel [kW]

EER

Hűtési teljesítmény [kW]

Elektromos teljesítményfelvétel [kW]

EER

Hűtési teljesítmény [kW]

Elektromos teljesítményfelvétel [kW]

EER

Hűtési teljesítmény [kW]

Elektromos teljesítményfelvétel [kW]

EER
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Az AERO SLM 3-11 fűtési teljesítménye 35 °C előremenő hőmérséklet esetén

Az AERO SLM 3-11 fűtési teljesítménye 45 °C előremenő hőmérséklet esetén
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Az AERO SLM 3-11 fűtési teljesítménye 55 °C előremenő hőmérséklet esetén

Az AERO SLM 3-11 fűtési teljesítményei névleges fordulatszámon
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3.12. az aeRo slM 6-17 fűtési  tel jesítményadatai  az eN 14511 szerint

20 15 12 10 7 2 ‐7  ‐10  ‐15  ‐18 
22.50 22.33 21.96 21.93 21.20 17.43 14.82 13.80 11.97 11.04
4.52 4.73 4.67 5.02 5.23 5.19 5.26 5.13 5.18 5.28
4.98 4.72 4.70 4.37 4.05 3.36 2.82 2.69 2.31 2.09
15.10 14.70 14.22 13.68 12.79 11.25 8.73 8.06 7.05 6.51
2.54 2.50 2.49 2.50 2.53 2.50 2.63 2.65 2.69 2.71
5.94 5.88 5.71 5.48 5.06 4.50 3.32 3.04 2.62 2.40
6.25 6.11 6.06 6.08 6.17 5.97 5.96 6.03 6.09 6.04
0.98 0.97 0.97 1.05 1.18 1.32 1.72 1.91 2.17 2.34
6.35 6.30 6.26 5.79 5.22 4.53 3.47 3.15 2.80 2.58

20 15 12 10 7 2 ‐7 ‐10 ‐15 ‐18
21.87 21.59 21.37 21.09 20.35 16.68 14.12 13.11 11.54 10.68
5.35 5.56 5.56 5.92 6.02 6.06 6.39 6.12 6.14 6.11
4.09 3.88 3.84 3.56 3.38 2.75 2.21 2.14 1.88 1.75
14.65 14.03 13.60 12.90 11.98 10.46 8.25 7.64 6.70 6.19
2.96 2.99 3.00 3.01 3.03 3.04 3.07 3.08 3.10 3.11
4.94 4.70 4.53 4.28 3.95 3.44 2.69 2.48 2.16 1.99
6.04 6.04 6.06 5.97 6.16 6.17 5.98 6.01 6.03 6.04
1.27 1.29 1.30 1.37 1.58 1.80 2.26 2.42 2.64 2.71
4.75 4.70 4.66 4.37 3.89 3.42 2.65 2.48 2.28 2.23

20 15 12 10 7 2 ‐7 ‐10 ‐15 ‐18
14.19 13.60 13.29 12.63 11.68 10.07 8.03 7.43 6.52 6.03
3.32 3.34 3.36 3.38 3.41 3.47 3.57 3.61 3.66 3.69
4.28 4.07 3.96 3.74 3.43 2.90 2.25 2.06 1.78 1.64

20 15 12 10 7 2 ‐7 ‐10 ‐15 ‐18
21.39 20.85 20.68 20.54 19.50 15.92 13.42 12.41 11.11 10.32
6.44 6.43 6.42 6.82 6.96 6.81 7.14 7.01 7.08 7.12
3.32 3.24 3.22 3.01 2.80 2.34 1.88 1.77 1.57 1.45
13,73 13,16 12,99 12,36 11,38 9,67 7,80 7,22 6,34 5,87
3.56 3.57 3.58 3.58 3.61 3.70 3.79 3.82 3.84 3.84
3.86 3.69 3.63 3.45 3.15 2.61 2.06 1.89 1.65 1.53
6.08 6.13 6.17 6.10 6,00 6.14 6.02 6.07 6.08 5.95
1.79 1.83 1.90 2.01 2.23 2.62 3.20 3.34 3.58 3.58
3.40 3.35 3.25 3.03 2.69 2.34 1.88 1.82 1.70 1.66

20 15 12 10 7 2 ‐7 ‐10 ‐15 ‐18
13.08 12.54 12.57 11.98 10.96 9.11 7.48 6.93 6.09 5.65
3.89 3.89 3.88 3.86 3.89 4.02 4.10 4.11 4.09 4.05
3.36 3.23 3.24 3.10 2.82 2.27 1.82 1.69 1.49 1.40

 

SLM 6‐17‐  Leistungsdaten nach EN14511 20.11.2018
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3.13. az aeRo slM 6-17 részletes hűtési  adatai

40 35 30 25 20 15

16.91 17.73 17.96 18.22 18.54 18.86

7.14 6.13 5.10 4.33 3.79 3.36
2.37 2.89 3.52 4.21 4.89 5.62

15.7914.8413.8812.9311.9811.02

3.01 2.70 2.41 2.14 1.89 1.66

9.507.856.495.374.433.66

6.406.226.196.216.166.19

1.43 1.07 0.84 0.62 0.53 0.44

14.5211.819.937.415.744.32

40 35 30 25 20 15

18.2317.8917.2216.3815.5414.70

8.17 7.08 5.77 4.95 4.29 3.67

4.974.173.482.842.191.80

13.3512.5711.7710.9110.019.18

2.87 2.60 2.35 2.11 1.89 1.70

7.856.645.574.643.853.20

6.296.146.136.176.086.12

1.72 1.38 1.10 0.84 0.66 0.54

11.719.247.315.634.413.55

40 35 30 25 20 15

16.4816.1715.5114.8514.1913.53

8.96 7.67 6.20 5.29 4.60 3.94

4.183.522.932.391.851.51

11.1610.489.829.128.537.85

2.75 2.53 2.30 2.09 1.89 1.71

6.525.554.713.963.372.85

6.246.196.156.146.096.03

1.94 1.60 1.32 1.08 0.88 0.74

8.487.015.704.653.813.11
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Az AERO SLM 6-17 fűtési teljesítménye 35 °C előremenő hőmérséklet esetén

Az AERO SLM 6-17 fűtési teljesítménye 45°C előremenő hőmérséklet esetén
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Az AERO SLM 6-17 fűtési teljesítménye 55°C előremenő hőmérséklet esetén

Az AERO SLM 6-17 fűtési teljesítményei névleges fordulatszámon
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3.14. a hűtőközeg feltöltési  mennyiségei
Az AERO SLM 3-11 előre fel van töltve hűtőközeggel. Nem kell hűtőközeget utántölteni, ha a beltéri egység és 
a kültéri berendezés közötti távolság kisebb, mint 6 méter.
Az AERO SLM 6-17 szintén előre fel van töltve hűtőközeggel. Nem kell hűtőközeget utántölteni, ha a beltéri 
egység és a kültéri berendezés közötti távolság kisebb, mint 5,5 méter.
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3.15. Maximális  magasságkülönbség
Ha a beltéri egység és a kültéri berendezés közötti magasságkülönbség kisebb, mint 5 méter, akkor nem 
kell olajemelő íveket beszerelni a felszálló vezeték elé és mögé. Nagyobb magasságkülönbség esetén 5 
méterenként olajemelő íveket kell beszerelni a beszívott gáz vezetékébe. Az olajemelő íveket hűtéstechnikai 
szakembernek kell beszerelnie. Hogy a beltéri egység vagy a kültéri berendezés van magasabban, az sem-
milyen szerepet nem játszik. A beltéri egység és a kültéri berendezés közötti maximális magasságkülönbség 
10 méter.

max 5 m<5 m max 5 m

max 5 m max 5 m

5 m alatti magasságkülönbség

1. változat 2. változat

5 m feletti magasságkülönbség
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3.16. az alkalmazás korlátai
Az AERO SLM 3-11 és AERO SLM 6-17 esetében a fűtővíztől eltérő egyéb folyadékok melegítése nincs meg-
engedve (lásd erről a 44. oldalon a fűtővíz minőségéről szóló részt). A hőszivattyúkra természetükből adódóan 
nyomás- és hőmérsékletfüggő alkalmazás korlátok vonatkoznak (lásd a diagramokat). Az AERO SLM 3-11 és 
AERO SLM 6-17 üzemeltetése ezeken az alkalmazási korlátokon kívül tilos!

Útmutatás:
 - A hőszivattyú üzemzavarok elleni megvédésére a következő biztonsági berendezések szolgálnak:
 - nagynyomású nyomásszabályzó,
 - a maximális előremenő hőmérséklet korlátozása automatikus visszaállítással a NAVIGATOR szabályzón 
keresztül,

 - az indítóáram korlátozása az inverteres technológia és a teljesítmény illesztése révén.
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az aeRo slM maximális teljesítményét korlátozni lehet a NavigatoR 2.0 szabályzóban.
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A szállítási sérülések megelőzése érdekében a belté-
ri egységet és a kültéri berendezést villás targoncá-
val, raklapon, becsomagolt állapotban a lehető legkö-
zelebb kell szállítani a telepítés végleges helyéhez.
A berendezések raklapról való leemelésekor fennáll a 
felbillenés veszélye. A leemelést és a biztosítást ezért 
megfelelő számú munkatárssal kell végezni. Eközben 
ügyelni kell a berendezés súlyára.

A beltéri egység levitele a pincébe
lépcsőkön keresztül
A beltéri egységet pl. lépcsőjáró zsáktargoncával le-
het lépcsőfokról lépcsőfokra lefelé engedni. A levitel 
alatt megfelelő számú munkatárssal kell biztosítani a 
berendezést. Ha a beltéri egységet helyhiány miatt a 
raklap és a védő farekesz nélkül kell a pincébe levin-
ni, akkor a szállítás közben különösen ügyelni kell ar-
ra, hogy a berendezés burkolata semmiképpen ne 
sérüljön meg.

A kültéri berendezés szállítása
A kültéri berendezést megfelelő szállítóeszközzel a 
lehető legközelebb kell a telepítés helyéhez szállítani. 
Javasoljuk azt, hogy a védő farekeszt csak a telepítés 
helyén távolítsák el. A kültéri berendezés telepítését 
és biztosítását megfelelő számú munkatárssal kell 
végezni. A szállítás közbeni személyi sérülések meg-
akadályozása érdekében ajánlatos megfelelő mun-
kakesztyűt és biztonsági cipőt viselni. Ha a kültéri be-
rendezés tetejét a szállításhoz vagy akár a karbantar-
tási munkákhoz le kell szerelni, akkor ügyelni kell ar-
ra, hogy a biztosító csavart (az ábrán alul pirossal be-
keretezve) el kell távolítani. Ezután a tetőt ki kell 
akasztani a négy akasztóból, majd le kell venni.

Az AERO SLM beltéri egységének szállítási lehetőségei

A kültéri berendezés biztosító csavarjának kioldása

A beltéri egység és a kültéri berendezés szállítása
emelőkocsival

A beltéri egység és a kültéri berendezés szállítása
villás targoncával

Szállítás közben az AERO SLM beltéri egységét nem szabad 30°-nál nagyobb szögben 
megdönteni.

4. Szállítás
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5. Telepítés és hidraulikus szerelés 
5.1.  a beltéri  egység telepítése
Az AERO SLM beltéri egységét fagyvédett helyiség-
ben, engedéllyel rendelkező szakcégnek kell telepí-
tenie. A helyiség hőmérséklete 5 °C és 25°C között 
változhat.

Ha a telepítési helyiség méretei kisebbek a megkö-
vetelt minimális értékeknél, akkor azt az EN 378 elő-
írásainak megfelelő gépteremként kell kivitelezni. A 
berendezés telepítése nedves helyiségekben, poros 
vagy robbanásveszélyes helyeken nincs engedélyez-
ve.

A hűtőközeg-vezetékek csatlakozói az AERO SLM 
esetében a hőszivattyú hátoldalán találhatók. A 
hőszivattyú hátoldalának távolsága a faltól legyen 
elegendően nagy ahhoz, hogy a hűtőközeg össze-
kötő vezetékeit a csatlakoztatáskor gond nélkül fel 
lehessen forrasztani. Az oldalt látható ábra erre a 
célra legalább 100 mm-t ad meg. Ez a méret mind-
azonáltal csak ajánlás, a telepítési helyzettől függően 
változhat.

Az épület rezgéseinek és zajainak minimalizálása 
érdekében a hőszivattyúkat a lehető legjobban el kell 
szigetelni az épület testétől. Alapvetően kerülni kell a 
hőszivattyúk könnyűszerkezetes födémekre/padlókra 
történő telepítését. Úszó esztrich esetén az esztrichet 
és a lépéshang-szigetelést a hőszivattyú körül ki kell 
hézagolni (lásd az oldalsó ábrát).

A hőszivattyút az átadott hangszigetelő alátétekre 
kell állítani! Ennek során ügyelni kell arra, hogy 
az oldalsó ábra szerint a hangszigetelő alátéteket 
a hőszivattyú alá kell helyezni. Az alátétek szállí-
táskor a hőszivattyún vannak.
VIGYÁZAT:
Ne keverje össze a csomagolóanyaggal!

A fűtés előremenő ill. visszatérő csatlakozói a házon 
belül találhatók, és az AERO SLM esetében választ-
hatóan a hőszivattyú jobb vagy bal oldalán lehet 
kivezetni a megfelelő tömlőket.

min. 600mm
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min. 100 mm

View from above

Az érzékelők és a főáram kábeleinek bevezetése, 
valamint a LAN interfész a hőszivattyú hátoldalán 
kapott helyet.

Be kell tartani a vonatkozó törvényeket, előírásokat 
és szabványokat, különösen az EN 378 1. és 2. ré-
szét, valamint a BGR 500 szabványt.

A hangszigetelő alátét elhelyezése

1
2

3
4

1. concrete ceiling
2. impact sound insulation
3. screed
4. recess

1. Beton födém
2. Lépéshang-szigetelés
3. Esztrich
4. Hézag

Felülnézet
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5.2.  a csatlakozó tömlők felszerelése

Az AERO SLM 3-11 esetében a HGL előremenő és 
a hőszivattyú előremenő és visszatérő vezetékeit a 
hőszivattyún belül kell csatlakoztatni, majd az erre 
a célra kialakított jobb vagy bal oldali nyílásokon 
lehet azokat kivezetni. Az AERO SLM 6-17 esetében 
viszont csak a bal oldalon lehet kivezetni a tömlőket.

Az előlap kinyitásához és levételéhez a reteszelést 
csavarhúzóval vagy egy hegyes tárggyal ki kell 
oldani. A reteszelés a fehér burkolat alatt, kb. egy 
centiméterrel a berendezés alsó széle felett található. 
A reteszelő csap megnyomásakor kioldódik az előlap 
reteszelése. Ezután az előlapot alul ki lehet húzni, 
majd kissé felemelve fent ki lehet akasztani, és le 
lehet venni.

Az előlap levétele után ki lehet oldani az oldallapok 
rögzítő csavarjait. A csavarok az elülső oldalon lent 
találhatók, amint azt az alábbi kép mutatja.

Attól függően, hogy a csatlakozótömlőt hol kell kive-
zetni, a megfelelő oldalon ki kell törni a tömlő kiveze-
tési helyének perforációját. Ezután éles késsel ki kell 
vágni a hőszigetelést.

A szállítási terjedelem részét képezik gumiperemek 
is, amelyek közepét kereszt alakban be kell vágni.

A peremeket a csatlakozótömlők szerelése során be 
kell illeszteni az átvezetésbe. Az AERO SLM szállí-
tási terjedelmének részét képezi három hajlékony 
csatlakozótömlő is. A tömlők csatlakoztatása előtt 

A perforálás kitörése oldalt

A hőszigetelés kivágása

A gumiperemek bevágása

Az előlap karbantartási vagy javítási célú 
levétele előtt meg kell győződni arról, hogy a 
berendezés feszültségmentes-e.

A gumiperemeket csak középen kereszt alakban 
szabad bevágni, nem teljes szélességükben.
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a szintén leszállított hőszigeteléseket rá kell tolni a 
tömlőkre. A munka megkönnyítése céljából ajánlatos 
némi hintőport juttatni a hőszigetelésekbe, mivel ez-
által könnyebben lehet azokat a csatlakozótömlőkre 
húzni.   

A tömlők csatlakoztatása előtt a gumiperemeket is 
rá kell húzni a hőszigetelésre. A csatlakozótömlőket 
ezután a következőkben ismertetett sorrendben csat-
lakoztatni lehet.
A hőszivattyú belsejében öntapadó címkék jelölik 
azokat a helyeket, ahová az egyes csatlakozótömlő-
ket szerelni kell.  

A hőszivattyú előremenő vezetékének csatlakoztatása

A hőszivattyú visszatérő vezetékének csatlakoztatása

A HGL-vezeték csatlakoztatása

Csatlakozótömlők készre szerelt hőszigeteléssel

Az AERO SLM 3-11 készre szerelt csatlakozótömlői
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5.3.  a kültéri  berendezés telepítése

A kültéri berendezés és a beltéri egység közötti 
hidegvezetékeket az építtetőnek kell rendelkezésre 
bocsátania. A hidegcsövezés tartozékként kapható. 
A beszívott gáz és a folyadék vezetékeit egymástól 
elkülönülten kell hőszigetelni.

Építészeti előkészítés
A kültéri berendezés telepítésénél a következőket 
kell figyelembe venni:
 - A beltéri egység és a kültéri berendezés közötti 
maximális vezetékhossz nem haladhatja meg a 20 
métert egy irányban.

 - A beltéri egység és a kültéri berendezés közötti 
magasságkülönbség kérdéseit és az olajemelő 
ívek beszerelését a 23. oldalon ismertetjük.

 - A telepítés helyét úgy kell megválasztani, hogy zaj-
terhelés ne léphessen fel (nem szabad hálóhelyi-
ségek közelében felszerelni, távolságot kell tartani 
a szomszédtól); a sövények és bokrok zajcsillapító 
hatással lehetnek.

 - Szükség van a kondenzvíz-elvezetés fagymentes 
csatlakoztatására.

 - Lehetővé kell tenni a levegő zavartalan be- és 
kiáramlását (a várható hóréteg fölött legalább 20 
cm-rel kell elhelyezni).

 - Be kell tartani a következő oldalakon ismertetett 
minimális távolságokat.

 - A beszívott levegő legyen mentes az olyan szeny-
nyezésektől, mint

 - pl. a homok és az agresszív anyagok, például am-
mónia,kén, klór stb.

 - A kültéri berendezést jó hordképességű szilárd 
szerkezetre kell szerelni.

 - A szélnek kitett helyeken (pl. a tetőn) való telepí-
tésnél a gép irányát úgy kell megválasztani, hogy 
a várható szélirány merőleges legyen a kültéri 
berendezés beszívási irányára.

Ha erősen szeles helyeken erre nincs mód, akkor 
kiegészítő szélellenzőt kell elhelyezni pl. sövény 
formájában. Ennél a változatnál az AERO SLM 
kültéri berendezését két lábazatra kell szerelni. A 
hidegvezetékeket és a kondenzátum-levezetőt pl. 
a lábazatok között kell a kültéri berendezéshez ki-
vezetni, majd csatlakoztatni kell ahhoz. A lábazatok 
hordképességének elegendőnek kell lennie.

A hűtőközeg-összekötő vezetékeket hőszi-
getelni kell a föld felé távozó veszteségek 
minimalizálása érdekében.

5.4.  a kültéri  berendezés telepítési 
változatai

1. változat

Ebben a változatban az AERO SLM kültéri egysége 
két lábazatra van felszerelve. A hűtőközeg-vezetékek 
és a kondenzátor kifolyását a két lábazat között kell 
vezetni, és azokat a kültéri egységhez kell csatla-
koztatni. A lábazat teherbírásának elegendőnek kell 
lennie.
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A hidegoldali csatlakozó és a kondenzátum-
levezető nem a kültéri berendezés közepén 
van elhelyezve, hanem kissé eltolva, amint az 
ábra is mutatja.
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2. változat

Ennél a telepítési változatnál a hidegvezetékeket a 
kondenzátum-levezető kivágásán keresztül, a kültéri 
berendezés alatt kell vezetni. A hidegvezetékeket 
nem lehet a kültéri berendezés jobb vagy bal oldalán 
vezetni. A padlólemez hordképességének elegendő-
nek kell lennie.

5.5.  a telepítés helye

Ha a telepítés helye nincs megvédve a hóeséstől, 
akkor azt úgy kell megválasztani vagy kialakítani, 
hogy a kültéri berendezés alsó széle mindenképpen 
20 cm-rel magasabban legyen a hó várható magas-
ságánál.

A kültéri berendezést mindig szilárd felületen, víz-
szinteshelyzetben kell telepíteni. Ezt beton lábazattal 
vagy padlólemezzel lehet elérni.

A lábazatok vagy a padlólemez hordképességének 
elegendőnek kell lennie.

A levegős hőszivattyúk üzemelése közben kondenz-
víz keletkezik. Ennek mennyisége az AERO SLM 
kültéri berendezésénél lecsapódási ciklusonként, 
azaz 2 percenként akár 6 liter is lehet. A kondenzá-
tum-levezetőnek fagyálló kivitelűnek kell lennie.
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A kültéri berendezés részét képező kondenzátum-
gyűjtő kádat gyárilag fűtéssel láttuk el, ami meggátolja 
annak befagyását. A kondenzátumot levezető veze-
ték fagymentességét szintén biztosítja az előszerelt 
fűtőszalag.
A levegőkifúvás oldalán fokozott fagyveszély áll fenn. 
Ereszcsatornák, vízvezetékek és víztartályok nem 
lehetnek a kifúvás oldalának közvetlen közelében.

A tengerparthoz közeli telepítés esetén be kell 
tartani a legalább 5 km-es távolságot a parttól. 
Ha nem tartják be ezt a biztonsági távolságot, 
annak fokozott korrózió lehet a következmé-
nye.
Ezek az esetek ki vannak a garanciából zárva.

Az állatok, például rágcsálók vagy rovarok 
által okozott károk megakadályozására az 
összes vezeték-átvezetést szabályszerűen le 
kell zárni.

Felülnézet

Lábazat
Beszívási oldal

Beszívási oldal

Kifúvási oldal

Kifúvási oldal

Kondenzvíz-
leeresztő csonk

Kondenzvíz-leeresztő 
csonk

Hidegvezeték-csatlakozók

Hidegvezeték-
csatlakozók

A hűtőközeg-
vezetékek üres 
kábelcsatornája
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5.6.  a kültéri  berendezés felszerelése 
beton lábazatra vagy padlólemezre

A kültéri berendezést rezgéscsillapító nélkül kell a 
beton lábazatra vagy a padlólemezre szerelni. Ehhez 
lásd a 8. oldalon az AERO SLM szállítási terjedelmét.

Eljárásmód:
A lyukakat ki kell fúrni a 25. és 26. oldalon megadott 
távolságok szerint.

A horgony beszerelését és a két összetevőjű ragasz-
tóhabarcs kezelését a ragasztóhabarcs használati 
útmutatója szerint kell elvégezni. A horgony bera-
gasztása és a ragasztó kikeményedése után fel kell 
helyezni a hatlapú anyákat és az alátéteket a mene-
tes pálcákra. Ezután rá kell helyezni a kültéri beren-
dezést, és be kell igazítani a kívánt helyzetbe. Végül 
a kültéri berendezést az alátétekkel és az anyákkal 
rögzíteni és biztosítani kell.

A kültéri berendezés felszerelése

5.7.  a berendezés földelése

A védővezető szabályszerű csatlakoztatásával meg-
történik a hőszivattyú kapcsolópultjának és házának 
földelése is. A karbantartási munkák befejezése után 
ügyelni kell a potenciál-kiegyenlítés szabályszerű 
helyreállítására. A kültéri berendezésen a potenci-
ál-kiegyenlítő vagy a villámvédelem csatlakoztatására 
egy 20 mm-es furat van kialakítva. Ezt egy öntapadó 
címke jelöli a kültéri berendezés alapvázán.

A potenciál-kiegyenlítő vagy a villámvédelem csatlakoztatása
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5.8.  Kondenzátum-levezető

Különös figyelmet kell szentelni a keletkező konden-
zátumnak. Minden körülmények között gondoskodni 
kell arról, hogy ez a vízmennyiség rendben elveze-
tődhessen és felszívódhasson. Az előszerelt fűtősza-
lagot be kell helyezni a kondenzátumot elvezető 
tömlőbe.

5.9.  a kondenzátum-levezető 
csatlakoztatása

A mellékelt, 1,5 m hosszú bordás tömlőt a szintén 
mellékelt csőbilinccsel a kondenzátum-levezető 
csonkjára kell rögzíteni. A kereken 2 m hosszú 
kondenzátumlevezető-melegítőt be kell helyezni az 
elvezető tömlőbe. A kondenzátumkád és a konden-
zátum-levezető elszennyeződését rendszeresen 
ellenőrizni kell.

Outdoor device

Well/Pipe ∅  300mm

Canalisation

Condensate flow
companing heating system

Concrete base

min. 200 mm
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5.10. Minimális  távolságok

A kültéri berendezés telepítésénél ügyelni kell arra, 
hogy a helyi adottságok miatt ne jöjjön létre a beszí-
vás és a kifúvás oldala között rövidzár a levegőáram-
lásban. Ez azt jelenti, hogy a kültéri berendezés pl. 
nem lehet négy fallal körülvéve. Úgy kell felszerelni, 
hogy mind körülötte, mind felette elegendő hely le-
gyen szerelési és karbantartási célokra. 

min. 600 mm

min. 500 mmmin. 500 mm
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A fenti ábrán látható minimális távolságokat kötelezően be kell tartani az esetleges karbantartási munkálatokhoz.

Kültéri berendezés

Beton lábazat

Kondenzátum-levezető 
fűtőszalaggaj

Akna Ø 300 mm

Csatorna

Akadály

A
ka

dá
ly

A
ka

dá
ly

Beszívási oldal

Kifúvási oldal
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6. Hidegoldali csatlakoztatás
6.1.  Hidegoldali  összekötő vezetékek

A kültéri berendezést és a beltéri egységet a hideg ol-
dalon két klímacső-minőségű, a páradiffúzió ellen tö-
mített szigetelésű rézcsővel kell összekötni.

A hűtőközeg-összekötővezetékek maximális hossza 
20 m.

A hűtőközeg-vezetékek megtörésének megakadályo-
zására be kell tartani a minimális hajlítási sugarakat. 
Egy adott helyen a csövet soha nem szabad kétszer 
meghajlítani, nehogy rideggé váljon vagy elrepedjen. 
A hajlítási sugarak nem lehetnek kisebbek, mint 100 
– 150 mm.

A hűtőközeg-összekötővezetékek méretei
AERO SLM 3-11
folyadékvezeték Ø 12,0 x 1 mm,
a beszívott gáz vezetéke Ø 16,0 x 1 mm.

AERO SLM 6-17:
folyadékvezeték Ø 12,0 x 1 mm, 
a beszívott gáz vezetéke 3/4“ (Ø 19,05 x 1 mm).

A hűtőközeg-összekötővezetékek nem képezik 
a szállítási terjedelem részét, de Ön beszerez-
heti azokat iDM-kereskedőjén keresztül.

6.2.  a kültéri  berendezés hidegoldali 
csatlakoztatása

A gyárban védősapkákat forrasztunk a hideg-vezeté-
kekre. A hűtőközeg-összekötővezetékek felforrasztá-
sa előtt ellenőrizni kell azt, hogy a két elzáró szelep 
teljesen zárva van-e. A hűtőközeg-vezetékek csatla-
koztatásához a védősapkákat csővágóval le kell vág-
ni.
A forrasztott kötéseket a hűtéstechnika követelmé-
nyeinek megfelelően kell egy az iDM Energiesysteme 
GmbH által engedélyezett hűtéstechnikusnak kivite-
leznie.
A hűtőközeg-összekötővezetékeket csővágóval a 
szükséges hosszra kell rövidíteni, majd mind a belső, 
mind a külső sorjákat speciális sorjátlanítóval el kell 
távolítani.
A forrasztás alatt az összekötő vezetéken nitrogén-
nek (N2) kell átáramolnia (formázás).

A beltéri egység és a kültéri berendezés „hermetikusan tömített kivitelű“.

A nyitott hűtőközeg-vezetékeket megfelelő sapkákkal ill. ragasztószalaggal le kell zárni a nedvesség
és a piszok behatolása ellen. A hűtőközeg-vezetékeket soha nem szabad megtörni vagy benyomni.

A hűtőközeg-vezetékeket a szakszerű beforrasz-
tás előtt nem szabad felnyitni vagy levágni.



(C) IDM ENERGIESYSTEME GMBH

6. Hidegoldali csatlakoztatás

34 Üzembehelyezési útmutató AERO SLM

Hidegoldali csatlakoztatás

SL-M
odul

6.3.  a beltéri  egység hidegoldali  csatla-
koztatása

A beltéri egységre forrasztással kell a kültéri berende-
zéstől jövő hűtőközeg-összekötő-vezetékeket csat  la-
koztatni.
A forrasztott kötéseket a hűtéstechnika követelmé-
nyeinek megfelelően kell egy az iDM Energiesysteme 
GmbH által engedélyezett hűtéstechnikusnak kivite-
leznie.
A kültéri berendezéshez vezető hűtőközeg-összekö-
tővezetékek csatlakozói az AERO SLM esetében a 
hőszivattyú hátoldalán találhatók.
A hűtőközeg-összekötővezetékek csatlakoztatásá-
hoz a védősapkákat csővágóval le kell vágni.
A hűtőközeg-összekötővezetékeket csővágóval a 
szükséges hosszra kell rövidíteni, majd mind a belső, 
mind a külső sorjákat speciális sorjátlanítóval el kell 
távolítani.
A forrasztást védőgáz alatt (nitrogén, N2) kell végezni.

Az AERO SLM szállítási terjedelmébe beletartozik 
két darab csőhajlító rugó. Ezek a csőhajlító rugók le-
hetőséget adnak a fűtésszerelőnek szereléskor a 
hőszivattyú hátoldalán található hűtőközeg-vezeté-
keknek a lefektetéshez szükséges irányba való hajlí-
tására.

Az AERO SLM telepítésekor ügyelni kell arra, hogy a 
fal és a hőszivattyú hátoldalának távolsága legyen 
elegendően nagy ahhoz, hogy a hűtőközeg összekö-
tő vezetékeit a csatlakoztatáskor szabályszerűen fel 
lehessen forrasztani.

Figyelem! A hűtőközeg-vezetékek csatlakozta-
tását és a hűtőközeg kezelését csak engedéllyel 
rendelkező és az iDM Energiesysteme GmbH 
által nyújtott oktatáson részt vett szakszemélyzet 
végezheti.

A beltéri egységen átfolyó hűtőközeg áramlási 
zajokat kelthet.

A 2015.01.01-én kelt, meghatározott fluo-
rozott üvegházhatású gázokról szóló 
517/2014 számú EU rendelet, valamint az 
1516/2014 számú EU rendelet szerint a 
hőszivattyú-berendezés üzemeltetője köteles 
rendszeres időközönként a tömítettséget 
tanúsított szakemberrel ellenőriztetni.
Az időintervallumot a feltöltési mennyiség CO2 

egyenértéke határozza meg. Az ellenőrzési 
időintervallumot az ellenőrzési és berendezés-
napló tartalmazza.

Csőhajlító rugó

A hűtőközeg-csatlakozók gyárilag be vannak 
forrasztva. Az üzembe helyezéskor ezeket nem 
szabad kiforrasztani, hanem le kell vágni.
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6.4.  Faláttörés

A faláttörést belülről kifelé lejtve kell kivitelezni. A ron-
gálódások elkerülése érdekében az áttörést belül ki 
kell párnázni, vagy pl. egy PVC-csővel be kell burkol-
ni.

A faláttörést a szerelés után a tűzvédelmi előírások 
betartásával megfelelő tömítő masszával le kell zárni!

6.5.  a hűtőközeg-vezetékek lefektetése

Ha az összekötő hűtőközeg-vezetékeket a földbe kell 
lefektetni, akkor védőcsövet kell alkalmazni. Ez pl. 
egy 150 mm átmérőjű PVC-cső lehet. A házban a hű-
tőközeg-vezetékeket semmiképpen nem szabad a 
vakolat alatt fektetni.

6.6. Fontos útmutatások a hűtőközeg-veze-
tékek lefektetésével kapcsolatban

A hűtőközeg-vezetékek csatlakoztatását és a hűtőkö-
zeg kezelését csak engedéllyel rendelkező és az iDM 
Energiesysteme GmbH által nyújtott oktatáson részt 
vett szakszemélyzet végezheti.

A beltéri egységen átfolyó hűtőközeg áramlási zajo-
kat kelthet. A hűtőközeg-vezetékeket az épülettől el-
választott módon kell lefektetni, és semmiképpen 
sem szabad a vakolat alatt vezetni.

Ügyelni kell arra, hogy sem a hűtőközeget, sem a vi-
zet vezető csöveket nem szabad a háló- és lakóterü-
leten keresztül vezetni.

Az elzáró szelepeket csak közvetlenül az üzembe he-
lyezés előtt szabad kinyitni!

Hűtőközeg összekötő vezetékek Elektromos összekötő vezetékek

A hűtéstechnikai összekötő vezetékeket az elektromos összekötő vezetékekkel együtt legalább 150 mm belső 
átmérőjű csőben javasoljuk vezetni.

Az esetleg keletkező áramlási zajok miatt a hűtőközeget vezető csöveket nem szabad a háló- és lakóterületen 
keresztül vezetni.

Csak a hűtéstechnikában szokásos szerszámokat szabad használni (pl. hajlító fogó, csővágó, sorjátlanító 
és peremező szerszám). A hűtőközegcsöveket nem szabad fűrészelni! Minden munkánál ki kell zárni annak 
lehetőségét, hogy piszok, forgács víz stb. kerüljön a hűtőközegcsövekbe!

Az olajemelő ívek beszerelését ezen szerelési útmutató 23. oldalán ismertetjük
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7. Elektromos csatlakoztatás

7.1.  áramellátás

Általános útmutatás
Az elektromos csatlakoztatást szakembernek kell 
elvégeznie, és be kell jelenteni az illetékes energi-
aszolgáltatónak. A kivitelező elektromos szerelő 
vállalat felel az elektromos szerelvényekhez való 
szabványnak megfelelő csatlakoztatásért és a 
megtett védőintézkedésekért. A berendezés üzembe 
helyezése előtt az összes kapcsot ellenőrizni kell, és 
szükség esetén meg kell húzni! A részletes elektro-
mos adatokat a kapcsolási rajz tartalmazza. 

A hőszivattyú csatlakozókapcsain megjelenő hálózati 
feszültségnek 400 V ±10% nagyságúnak kell lennie. 
A csatlakozó vezetékek méreteit a kivitelező elektro-
mos szerelő vállalatnak ellenőriznie kell.

7.2.  Hibaáram-védőkapcsoló

Hibaáram-védőkapcsolóra nincs feltétlenül szükség a 
hőszivattyúnál. A „nullázás“ védőintézkedés ele-gen-
dő. Ha a kivitelező elektromos szerelő vállalat mégis 
hibaáram-védőkapcsolót alkalmaz, akkor ajánlatos a 
hőszivattyúhoz saját külön hibaáram-védőkapcsolót 
telepíteni. Ez minden áram-összetevőre érzékeny, 
B típusú, késleltetett (IΔN ≥ 300mA) kivitelű legyen. 
A fí-relék megadott típusai csak a hőszivattyúra 
vonatkoznak, a kívülről csatlakoztatott összetevők 
figyelembe vétele nélkül (be kell tartani a szerelési 
útmutatók és adatlapok előírásait).

A főáramkörhöz a keletkező indítóáramok miatt „C” 
vagy „K” típusú kioldási karakterisztikájú vezetékvédő 
kapcsolót (kismegszakítót) kell használni. A vezérlő 
áramkörhöz és az esetleges elektromos kiegészítő 
fűtéshez „B” vagy „Z” típusú kioldási karakterisztikájú 
vezetékvédő kapcsolót kell alkalmazni.

Az elektromos összekötő és betápláló vezetékek 
rézből készüljenek.

A hőszivattyún elvégzendő munkák megkez-
dése előtt a berendezést feszültségmentesíteni 
kell, és biztosítani kell a visszakapcsolás

7.3. eMC elektromágneses összeférhetőség

Az AERO SLM tervezésekor külön bevezető ponto-
kat alakítottunk ki a fő áramellátás és az érzékelők 
számára annak érdekében, hogy el lehessen kerülni 
az elektromágneses összeférhetőség terén fellépő 
esetleges problémákat.
Mindenekelőtt az elektromos vállalat felelőssége az 
elektromos szerelés során a lehetséges becsatolási 
utak megakadályozása.

Az elektromágneses zavaroknak különböző
következményei lehetnek:
- rövid idejű mérési hibák,
- tartós mérési hibák,
- az adatkapcsolatok rövid idejű megszakadása,
- az adatkapcsolatok tartós megszakadása,
- adatvesztések,
- a berendezés károsodása.

7.4.  a beltéri  egység elektromos 
csatlakoztatása

3N~400 V / 50 Hz

230V / 50 Hz
Cable inlet
sensors

LAN-interface
Main power supply

Control current

Az érzékelők
kábeleinek
bevezetése

LAN Interfész

Főáram

Vezérlő feszültség
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A főáram-csatlakozó terheléskapcsolója (Q1) és az elektromos fűtőbetét terheléskapcsolója (Q2) az AERO 
SLM készülékházának elektromos szekrény mögötti részében található. A kapcsolók működtetéséhez le kell 
szerelni az előoldali burkolatot. A kültéri berendezés vezérlőáramát a beltéri egység szolgáltatja. Az adatát-
vitelhez árnyékolt kábelt kell használni. Az elektromos csatlakoztatást a kapcsolási rajz alapján kell elvégezni.
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7.5.  a kültéri  berendezés elektromos 
csatlakoztatása

A kültéri berendezés elektromos csatlakoztatásához 
el kell távolítani az elölről nézve bal oldali oldalbur-
kolatot. Az elektromos csatlakozó-vezetékeket alulról 
kell a ventilátor csatlakozódobozához vezetni. A 
csatlakoztatást a mellékelt kapcsolási rajz szerint kell 
elvégezni.

Wiring of AERO SLM  

Control current 3x1.5mm², 1x230V
Data cable Li2YCYv 2x2x0.5mm² 

Control current 1x230V
F = B13A

Indoor unit
Refrigerant connection pipes

Wall opening

Outdoor unit

Network cable

Main current 3+N 400V
F = B 13A

Electrical heating element 3+N 400V
F = B 13A

A burkolatot le kell 
venni

A ventilátor elektromos 
csatlakozódoboza

Összekötő vezeték a beltéri egységtől a kültéri 
berendezéshez:
A kültéri berendezés vezérlő-áramát a beltéri egység 
szolgáltatja. Kiegészítőleg egy adatkábelt is le kell 
fektetni.
Vezérlőáram: ÖLFLEX CLASSIC 100 BK 5G1,5
Busz-összeköttetés: Li2YCYv(TP) 2x2x0,5 mm²

Ha a hőszivattyút a myIDM szoftverrel (a há-
lózaton keresztül) kell vezérelni, akkor egy há-
lózati kábelt kell az építtetőnek rendelkezésre

Az áramköri alaplap és a kezelőegység közötti 
összekötő kábelt csak az üzembe helyezéskor 
szabad csatlakoztatni. Ha később a karbantar-
tás alkalmával az AERO SLM előoldali burko-
latát le kell szerelni, akkor az előlap gyors és 
vigyázatlan levételekor megrongálód-hatnak a 
kezelőegység vagy az alaplap csatlakozásai.

A kábelezést a mellékelt kapcsolási rajz 
szerint kell elkészíteni, amire csak engedéllyel 
rendelkező elektromos szakember jogosult!

Főáram

A kültéri berendezés vezérlőárama
5G1,5 BK 1x230 V

Adatkábel Li2YCYv 2x2x0,5mm²

  Faláttörés

Hidegvezetékek Beltéri egység
Kültéri berendezés

Vezérlőáram

Hálózati kábel

Elektromos fűtőbetét

Az AERO SLM kábelezésének áttekintése
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7.6.  a burkolat leszerelése

Az elektromos csatlakoztatás előtt le kell szerelni 
a beltéri egység burkolólemezét. Ehhez először a 
NAVIGATOR 2.0 érintőképernyőjének elülső részét 
kell leszerelni. Az előlap levételéhez a reteszelést 
csavarhúzóval vagy egy hegyes tárggyal ki kell 
oldani. A reteszelés a fehér burkolat alatt, kb. egy 
centiméterrel a berendezés alsó széle felett található. 
A reteszelő csap megnyomásakor kioldódik az előlap 
reteszelése.

Az előlap levételekor ügyelni kell arra, hogy a kezelő-
egység és az alaplap közötti összekötő kábelt le kell 
csatlakoztatni az alaplapról.

A burkolólemez két csavarral van rögzítve. A két csa-
var eltávolítása után a burkolólemezt előre kell húzni. 
Ekkor fel lehet emelni a burkolólemezt, és el lehet 
távolítani a földelőkábelt. Ezután szabadon hozzá 
lehet férni a csatlakozókapcsokhoz.

Consider the note for opening!

Disconnect the cable to the control panel

A fedél rögzítő csavarjainak eltávolítása

A burkolólemez előre húzása és levétele

A földelőkábel eltávolítása

Ha a kezelőegység már csatlakoztatva van, akkor 
a fedél leszerelésekor ügyelni kell arra, hogy a ke-
zelőegység és a központi egység közötti összekötő 
kábel csak kb. 1,5 m hosszú. A fedél levételekor az 
összekötő kábelt nem szabad húzó igénybevételnek 
kitenni. A fedél teljes eltávolításához az összekötő 
kábelt le kell csatlakoztatni a központi egységről. 
Ezután le kell venni a húzó tehermentesítőt.
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7.7.  a vezérlő központi  egysége

A vezérlő központi egysége a fedél alatt található. A központi egység összes csatlakozója dugaszolható kivi-
telű. A NAVIGATOR 2.0 előlapba integrált kezelőegysége patchkábellel van a központi egységgel összekötve. 
A központi egység be- és kimeneteinek kiosztását a kapcsolási rajz mutatja.
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NAVIGATOR Pro kiegészítő áramköri lap
Az iDM egyes helyiségek külön szabályozására 
alkalmas megoldásához kiegészítő áramköri lapot 
kell a NAVIGATOR 2.0 szabályzó érintőképernyőjébe 
elhelyezni. A Modbus kábelt csatlakoztatni kell a ki-
egészítő áramköri laphoz. Ezáltal az érintőképernyő 
használhatóvá válik az iDM egyes helyiségek külön 
szabályozására alkalmas meg-oldásához is.

Belső fűtőkör-bővítőmodul
A belső bővítőmodul lehetővé teszi két kiegészítő 
fűtő- és vagy hűtőkör szabályozását a NAVIGATOR 
2.0 szabályzón keresztül. A bővítő áramköri laphoz 
közvetlenül csatlakoztatható két keverő, valamint a 
megfelelő előremenő érzékelők, a helyiségkészülék 
és a fűtőköri szivattyú.

Külső fűtőkör-bővítőmodul
A külső fűtőkör-bővítőmodul lehetővé teszi három 
kiegészítő fűtő- és vagy hűtőkör szabályozását a 
NAVIGATOR 2.0 szabályzón keresztül. A külső fűtő-
kör-bővítőmodulhoz csatlakoztatható három keverő 
áramkör a megfelelő fűtőköri szivattyúkkal, előre-
menő érzékelőkkel és helyiségkészülékkel együtt. 
A NAVIGATOR szabályzóval CAN buszkapcsolaton 
keresztül zajlik a kommunikáció. A bővítőmodult ezért 
a NAVIGATOR szabályzótól akár 300 m távolságra 
is el lehet helyezni. Kaszkádba kapcsolt berendezé-
seknél nincs lehetőség a külső fűtőkör-bővítőmodul 
alkalmazására.

EIB/KNX modul
Az EIB/KNX modul segítségével EIB/KNX készü-
lékeket lehet a hőszivattyúhoz csatlakoztatni. Az ily 
módon EIB/KNX-képessé tett hőszivattyú képes más 
EIB/KNX készülékekkel, például érzékelőkkel és 
beavatkozókkal kommunikálni. Ezáltal a készülékek 
között ki lehet cserélni az olyan adatokat, mint a 
hőmérsékletek, üzemállapotok stb., illetve fel lehet 
azokat dolgozni.

Kiegészítő napenergiás áramköri lap
A NAVIGATOR lehetővé teszi a hőmérséklet-kü-
lönbség szerint szabályozott napenergiás feltöltést. 
A rétegezett napenergiás betáplálást a higiénikus 
tárolóba helyezett lemezes hőcserélőn keresztül egy 
opcióként kapható kiegészítő napenergiás áramköri 
lap teszi lehetővé.

7.8.  az érzékelők kivitelezése

Az érzékelők vezetékeit az elektromos kapcsolási 
rajz szerint kell kivitelezni. Az érzékelők helye az 
adott berendezésvázlaton látható. Kifogástalan mű-
ködést csak akkor lehet elérni, ha az érzékelők helye 
megfelelő, és a hővezetés jó (hővezető paszta).
Szükség esetén az érzékelőket alkalmas kábellel 
meg lehet hosszabbítani. Ügyelni kell a tiszta és 
korróziómentes összekötésre. Az érzékelők vezeté-
keit a hálózati vezetékektől térben elkülönülten kell 
lefektetni (lásd az elektromágneses összeférhetőség 
problémáit). Javasoljuk árnyékolt kábel használatát!

Alkalmazott érzékelők
A legtöbb érzékelőt gyárilag beszereljük a hőszivaty-
tyúba. Ezeken kívül a következő kívülre felszerelt és 
csatlakoztatott érzékelőkre mindenképpen szükség 
van:
- kültéri érzékelő, B32
- fűtőtároló-érzékelő, B38
- az A fűtőkör (keverő áramkör) előremenő 

érzékelője, B51
- a melegvíz-állomás érzékelője, B42
- a higiénikus tároló érzékelője, B41.

Az előremenő hőmérséklet érzékelője
A kiegészítő keverő fűtőáramkör előremenő hőmér-
sékletének érzékelőjére minden esetben szükség 
van. Ezt a megfelelő előremenő vezetékre kel felsze-
relni, és a csatlakozási séma szerint kell csatlakoztat-
ni. Az előremenő érzékelőt az elektromos kapcsolási 
rajz szerint kell az alaplapra csatlakoztatni.
A C-G fűtőkörök előremenő érzékelőit a megfelelő 
fűtőkör-bővítőmodulra kell csatlakoztatni (lásd a bő-
vítőmodul szerelési útmutatóját).

A NAVIGATOR szabályzó funkcióinak bővítéséhez 
tartozékként megrendelhető különböző kiegészítő 
egységeket lehet az alaplaphoz csatlakoztatni.

Minden egyes AERO SLM hőszivattyúhoz 
mellékeljük a standard érzékelőkészletet, 
amely a készülékház elektromos szekrény 
mögötti részében található.
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8. Üzembe helyezés
8.1.  Útmutatás az üzembe helyezéssel 

kapcsolatban

Az AERO SLM üzembe helyezése előtt ellenőrizni 
kell a fűtési oldal tömítettségét, azt alaposan át 
kell öblíteni, fel kell tölteni és gondosan légtele-
níteni kell. Előfordulhat az, hogy szállítás közben 
a hőszivattyú vezetékeinek belső csavarkötései 
a rezgés miatt kioldódnak. A gép és a telepítési 
helység károsodásainak elkerülése érdekében 
feltétlenül szükséges a feltöltés után a hőszivattyú 
belső csavarkötései tömítettségének ellenőrzése is. 

Az üzembe helyezés előfeltételei:
 - A fűtésnek és az esetleges tárolónak fel kell töltve 
lennie, és légtelenítve kell lennie.

 - A csavarkötések tömítettségének ellenőrzése meg-
történt.

 - A villamos szerelésnek készen kell lennie, és az 
előírások szerint biztosítva kell lennie.

 - A hőszivattyút csak akkor szabad bekapcsolni, ha 
mind a hidegoldalon, mind a fűtési oldalon szabály-
szerűen fel van töltve, és az elektromos csatlakozá-
sok le lettek ellenőrizve.

 - Az üzembe helyezés során be kell állítani az elő-
remenő hőmérséklet korlátozását is. A 62 °C-os 
lekapcsolási pontot (R 410A hűtőközeg esetén) 
ellenőrizni kell, és szükség esetén módosítani kell 
a beállított kikapcsolási hőmérsékletet.

 - Ha a hőszivattyút a fűtési oldalon fagymentesen le 
kell üríteni, akkor a hőszivattyú visszatérő csatlako-
zó tömlőjét is ki kell oldani.

 - A levegős hőszivattyúknál az üzembe helyezés 
során a hőtároló hőmérsékletének legalább 20 
°C-nak kell lennie ahhoz, hogy garantálni lehessen 
a referencia-leolvadás szükséges hőmérsékletét. 

8.2.  Kezelés

Az AERO SLM hőszivattyút a NAVIGATOR 2.0 sza-
bályzó automatikusan be- és kikapcsolja. A kezelés 
és az üzembe helyezés részletei a külön kezelési és 
üzembe helyezési útmutatóban találhatók.
Ajánlatos a berendezést évente az ügyfélszolgálattal 
ellenőriztetni és elvégeztetni vele a karbantartást, 
különös tekintettel a garanciális igények jogosultsá-
gának fenntartására.

8.3.  Üzemzavarok

Az AERO SLM sokféle biztonsági felszereléssel van 
ellátva annak érdekében, hogy az esetleges üzem-
zavaroknál ne károsodjanak a berendezések. Ha 
a hőszivattyú az elvárások ellenére nem működik, 
akkor ellenőrizze a NAVIGATOR 2.0 kijelzőjén meg-
jelenő hibaüzenetet. Az ezzel kapcsolatos részletek 
a NAVIGATOR szabályzó kezelési útmutatójában 
találhatók.

Ha valamilyen üzemzavar többször egymás 
után fellép, akkor vegye fel a kapcsolatot az 
iDM ügyfélszolgálatával!
Az ügyfélszolgálat telefonszáma:

               __________________________________

Az előlap karbantartási vagy javítási célú 
levétele előtt meg kell győződni arról, hogy a 
berendezés feszültségmentes-e.
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9. Berendezésvázlatok
9.1.  aeRo slM 3-11 Hgl közvetlen fűtőkörrel,  rétegelválasztó lap nélküli 

Higiénikus tároló 2.0

A higiénikus tároló csak a meleg víz készítésére szolgál, az elsőbbségi töltéskor szabályozott fordulatszámú 
töltőszivattyú tölti fel a beállított HGL-hőmérsékleten.
A meleg víz készítéséhez a HGL-vezetékbe fojtószelepet kell beépíteni. Az átfolyást úgy kell korlátozni, hogy 
a HGL töltési hőmérsékletet a töltőszivattyú kereken 25%-os fordulatszámával lehessen elérni.
A fűtési üzemmódban is a vízáram egy része a HGL-hőcserélőn és a HGL-szelepen keresztül a beállított 
HGL-hőmérsékleten a tároló felső részét tölti.
A fűtőkör közvetlen fűtőkörként van kivitelezve. Emiatt a töltőszivattyú átveszi a fűtőköri szivattyú funkcióját, 
kiegészítő fűtőköri szivattyúra és fűtő keverőre nincs szükség.
A kompresszor fordulatszám-szabályozása révén a közvetlen fűtőkörnél is lehetséges a szükséges előremenő 
hőmérsékletek szolgáltatása. Az inverteres technológia lehetővé teszi a fűtőenergia igény szerinti rendelke-
zésre bocsátását. Ez a ritka ki-bekapcsolást és az épület optimális hőellátását jelenti.
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Közvetlen körök és zónaszelepek alkalmazása esetén a körök legalább 25%-ának folyamatosan nyitva 
kell maradniuk annak érdekében, hogy a leolvasztáshoz még elegendő energia álljon rendelkezésre. Az 
előremenő és visszatérő vezeték közé túláramszelepet kell beszerelni. Ezt a szelepet úgy kell elhelyezni, hogy 
kinyitásakor a lehető legnagyobb mennyiség keringhessen. További sémajavaslatok találhatók az aktuális 
sémakönyvben, illetve kérésre cégüknél is kaphatók.

Zónaszelepek és közvetlen körök alkalmazása esetén a 
zónák legalább 25%-ának folyamatosan nyitva kell marad-
niuk.
Kivétel: NAVIGATOR Pro esetén az összes zónát beállító 
hajtásokkal kell ellátni. A minimális kinyitás vezérlését át-
veszi a NAVIGATOR szabályzó.

Fojtószelep
HMV

HV

Higiénikus tároló 2.0
(Rétegelválasztó lap nélkül)AERO SLM HGL

Kültéri berendezés
Hidegvezetékek



(C) IDM ENERGIESYSTEME GMBH 43Üzembehelyezési útmutató AERO SLM

Berendezésvázlatok

K
ap

ite
l 0

9

9.2.   aeRo slM 3-11 Hgl keverő fűtőkörrel,  rétegelválasztó lappal el látott 
Higiénikus tároló 2.0

A higiénikus tároló alapfeladata a melegvíz-készítés, de fűtési pufferként is szolgál. A tároló felső részét a 
rendszer az elsőbbségi töltés során a szabályozott fordulatszámú töltőszivattyúval a beállított HGL-hőmérsék-
leten tölti.
A fűtési üzemmódban is a vízáram egy része a HGL-hőcserélőn és a HGL-szelepen keresztül a beállított 
HGL-hőmérsékleten a tároló felső részét tölti.
Ennek köszönhetően a higiénikus tároló hőmérséklete mindig állandó, és egyidejűleg a tároló alsó részét a 
magasabb hőmérséklet miatt pufferként jobban ki lehet használni. Ez a következőket jelenti:
 - a hőszivattyú hosszabb működési idői,
 - hosszabb állásidők,
 - több meleg víz vagy magasabb melegvíz-hőmérséklet.

TPM--13/05/2019

T

T

M

P

P
TT

T

T

L2.2-0-1-0-0

M73 B2

M71

T

M

T

T

T

M

TT

T

M

B54

B64

B53

M44 M43

M34 M33

B63

B32

B61

B33

B35 B41

B38
B34

B51

M31

M41

B48

B42

M22 B1

AERO SLM HGL

OS

HW

CW

RE (A)

HC (A)

FS 

Refrigerant pipes

Note:  This is only a tentative suggestion for installing an IDM heat pump in the heating system. This suggestion replaces no professional planning of an executing companie! On part of IDM-Energiesysteme can no 
warrenty be taken concerning the function of the whole system! General instructions for iDM system schemes must be noted!

Throttle
valve

AERO SLM HGL + Hygienik 2.0 w. separation plate + 1 HC

HC-module
internal availabel as accessory

Hygienik 2.0
(with layer separation plate)

Outdoor unit

A meleg víz készítéséhez a HGL-vezetékbe fojtószelepet kell beépíteni. Az átfolyást úgy kell korlátozni,
hogy a HGL töltési hőmérsékletet a töltőszivattyú kereken 25%-os fordulatszámával lehessen elérni.
További sémajavaslatok találhatók az aktuális sémakönyvben, illetve kérésre cégüknél is kaphatók.

Fojtószelep

A belső HK szabályozó modul 
tartozékként kapható

HMV

HV

AERO SLM HGL
Kültéri berendezés

Hidegvezetékek Higiénikus tároló 2.0
(Rétegelválasztó lappal)
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10. Fűtésoldali követelmények
Be kell tartani mind az épületek fűtőcsöveire, mind a 
hőszivattyú-berendezésekre vonatkozó törvényeket, 
előírásokat és szabványokat.
 - A fűtés visszatérő vezetékébe a hőszivattyú elé 
feltétlenül szennyfogót vagy iszapleválasztót kell 
beépíteni.

 - Az EN 12828 által a zárt fűtőberendezésekhez 
előírt biztonsági és tágulási berendezéseket alkal-
mazni kell.

 - A vezetékeket a szükséges átfolyó mennyiségek 
alapján kell méretezni (lásd ezen szerelési útmuta-
tó „Műszaki adatok“ pontját).

 - A hőszivattyú előremenő és visszatérő, valamint 
a HGL-csatlakozó csatlakozótömlőit feltétlenül be 
kell szerelni. A csatlakozótömlőket a kívánt hosszra 
le lehet rövidíteni, de nem lehetnek 60 cm-nél rövi-
debbek. A csatlakozótömlőket továbbá nem szabad 
megtörni!

 - A csatlakozóvezetékek legmagasabb pontjaira 
légtelenítési lehetőségeket, a legmélyebben fekvő 
pontokra leürítési lehetőségeket kell betervezni.

 - Az energiaveszteségek megakadályozása céljá-
ból a csatlakozóvezetékeket a szintén leszállított 
anyaggal hőszigetelni kell.

Az oxigén diffúziója
A diffúziónak nem ellenálló műanyag csőből készült 
padlófűtéseknél vagy a nyitott fűtőberendezéseknél 
acélcsövek, acél fűtőtestek vagy tárolók alkalmazá-
sakor az oxigén diffúziója miatt korrózió léphet fel az 
acélból készült alkatrészeken.
A korrózió termékei lerakódhatnak a kondenzátorban, 
és a hőszivattyú teljesítményének csökkenését vagy 
nagynyomású üzemzavarokat okozhatnak.
Ezért kerülni kell a nyitott fűtőberendezéseket és az 
acélcsövezést a diffúziónak nem ellenálló műanyag 
csőből készült padlófűtéseknél.

A fűtővíz minősége
A fűtővíz minőségétől függően vízkő (főként kalci-
um-karbonátot tartalmazó tapadó bevonat) képződ-
het, azaz ha a víz kalcium-hidrogén-karbonát tartal-
ma magas, akkor fennáll a fokozott vízkőképződés 
veszélye. A fűtőberendezések feltöltéséhez világos 
irányelvek vannak érvényben a fűtővíz minőségét 
illetően.
Ezzel kapcsolatban be kell tartani az EN 12 828 
európai szabványt, az ÖNORM H 5195 osztrák szab-
ványt és mindenekelőtt a 2035 számú VDI-irányelvet, 
amelyek a technika mai állását képviselik.
Ellenőrizni kell a fűtővíz pH-értékét is, amelynek 8,2 
és 9,5 között kell lennie.

A maximális hőmérséklet korlátozása padlófűtés-
nél
A padlófűtőköröknél kiegészítő ráhelyezett termosz-
tátot kell alkalmazni, és a megfelelő fűtőkör bejövő 
vezetékével sorba kell azt kapcsolni.

Ha Ön elektromos fűtőbetétet alkalmaz a 
hőtárolóban, akkor oda kiegészítő biztonsági 
szelepet is be kell szerelni!

A folyamat megfordításával működő hőszi-
vattyúknál a fűtés oldalán kötelezően áram-
lásfelügyeletet kell a hőszivattyú visszatérő 
vezetékébe beépíteni.

A rossz csövezés, rossz szerelvények vagy a 
szivattyú szakszerűtlen üzemeltetése miatti hi-
bás átfolyó mennyiségek megrongálódást 
okozhatnak!

A berendezést csak akkor szabad a villamos 
hálózatra kötni és üzembe helyez-ni, ha a 
teljes fűtőberendezés fel van töltve és légte-
lenítve van, ellenkező esetben a keringtető 
szivattyúk szárazon futhatnak.
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11. Megfelelőségi nyilatkozat, termékadatlap

Seite 1/1  Revision 1.2 

IDM-Energiesysteme GmbH 
Seblas 16-18, 9971 Matrei in Osttirol 
Telefon: 0043 4875/6172-0, Fax: 0043 4875/6172-85 
E-Mail: team@idm-energie.at, Homepage: www.idm-energie.at 
UID-Nr.: ATU 433 604 02 
 
 
 

EU-Konformitätserklärung 
 
Die IDM-Energiesysteme GmbH, Seblas 16-18, A-9971 Matrei in Osttirol, bestätigt, dass die nachfolgend bezeichneten Geräte in 
der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung die Anforderungen der EU-Richtlinien, EU-Sicherheitsstandards und 
produktspezifischen EU-Standards erfüllt. 
IDM Wärmepumpen bestehen im wesentlichen aus Wärmetauschern, Rohrleitungen, Flüssigkeitssammlern, Ventilen und 
Kompressoren. Allgemeine Technische Daten befinden sich am Typenschild. Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung der 
Geräte verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit. 
 

EU-Richtlinien 
 
EU-Niederspannungsrichtlinie 
(2014/35/EU) 

EU-EMV-Richtlinie 
(2014/30/EU) 

EU-Ökodesign-Richtlinie 
(2009/125/EU) 
 
EU-Druckgeräterichtlinie 
(2014/68/EU) 
 
 
EU-Verordnungen 
 
Verordnung für Energielabeling 
(EU-Verordnung 2017/1369/EU) 
 
Verordnung über fluorierte Treibhausgase 
(EU-Verordnung Nr. 517/2014) 
 
 
 
 
 

Details EU-Druckgeräterichtlinie (2014/68/EU) 
Fluidgruppe:  2 
Kategorie:   II  
Bewertungsverfahren: Modul A2 
 
Notifizierte Stelle:  
TÜV Austria Services GmbH  
Deutschstraße 10  
A-1230 Wien  
Kenn-Nr. 0408 
 
Unter Anderem wurden folgende Harmonisierte 
Normen sinngemäß berücksichtigt: 
 
EN 378-1/2/3/4: 2017 
EN 14511- 1/2/3/4: 2018 
EN 12102: 2017 
EN 9614-2: 1996 
EN 60335-1 +Anhang ZE: 2012 
EN 60335-2-40: 2014 
EN 62233: 2008 
EN 55014-1/2: 2017/2015 
EN 14825: 2016 
 
 
 

 
 
Gültig für folgende Produkte: 
 

Sole/Wasser-Wärmepumpe 
TERRA SW 110 Max             inkl. Ausstattungsvariante HGL 
TERRA SW 140 Max             inkl. Ausstattungsvariante HGL 
TERRA SW 90 Max H             
 
 
 
 

Dokumentationsbeauftragter: 
IDM-Energiesysteme GmbH 
A-9971 Matrei i.O., Seblas 16-18 

 
Angaben zur Type, Baujahr, Fabrikationsnummer sowie die technischen Daten sind dem Typenschild zu entnehmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Matrei i.O., 12. Juli 2018  Andreas Bachler, Technische Leitung                        

EU megfelelőségi nyilatkozat
Az IDM-Energiesysteme GmbH, Seblas 16-18, A-9971 Matrei in Osttirol, nevében ezennel tanúsítjuk, hogy a 
következőkben megnevezett készülékek az általunk forgalomba hozott kivitelben megfelelnek az EU irányel-
vei, biztonsági szabványai és termékspecifikus szabványai összes előírásának.
Az IDM hőszivattyúi alapvetően hőcserélőkből, csővezetékekből, folyadékgyűjtőkből, szelepekből és komp-
resszorokból állnak. Az általános műszaki adatok megtalálhatók a típustáblán. A készülékek velünk nem 
egyeztetett módosítása esetén ez a nyilatkozat érvényét veszti.
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EU irányelvek:

Az EU kisfeszültségű irányelve (2014/35/EU)

Az EU elektromágneses összeférhetőséggel 
kapcsolatos irányelve (2014/30/EU)

Az EU környezettudatos tervezéssel kapcsolatos 
irányelve (2009/125/EU)

Az EU nyomás alatti berendezésekkel kapcsola-
tos irányelve (2014/68/EU)

EU rendeletek

Az EU energetikai címkehasználata
(2017/1369/EU rendelet)

Rendelet a fluorozott üvegház-hatású gázokról 
(517/2014 számú EU rendelet)

levegő/víz hőszivattyúk
AERO SLM 3-11
AERO SLM 6-17

talajhős/víz hőszivattyúk
TERRA SWM 3-13
TERRA SWM 6-17

Az EU nyomás alatti berendezésekkel kapcsolatos 
irányelve (2014/68/EU) szerinti részletadatok

Folyadékcsoport: 2
Kategória: I
Értékelési eljárás: Modul A

Többek között a következő harmonizált szabványo-
kat vettük értelemszerűen figyelembe:

EN 378-1/2/3/4: 2012
EN 14511-1/2/3/4:2015
EN 12102: 2013
EN 9614-2: 1996
EN 60335-1: 2012
EN 60335-2-40: 2014
EN 62233: 2008
EN 55014-1/2: 2006/1997
EN 61000-3-2/3: 2014/2013
EN 14825: 2013

beleértve a HGL kiviteli változatot is 
beleértve a HGL kiviteli változatot is 

beleértve a HGL és HGL P kiviteli változatot is (= a folyamat megfordításával)
beleértve a HGL és HGL P kiviteli változatot is (= a folyamat megfordításával)

A dokumentációért felel
IDM-Energiesysteme GmbH
A-9971 Matrei i. O., Seblas 16-18

A típus, a gyártás éve, a gyári szám és a műszaki adatok
a típustábláról leolvashatók

Matrei i.O.,  2018. július 12.

Jelen nyilatkozat a következő termékekre érvényes:
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Andreas Bachler mérnök,
műszaki vezető
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Hőhordozó

A gyártó neve

Termékadatlap
Az EU 811/2013 számú rendelete szerint
(0. változat, érvényes 2016.12.01 óta)

1. Helyiségfűtő hőszivattyú

Környezeti levegő

Paraméter

A gyártó modellszáma

Helyiségfűtési
energiahatékony sági osztály

Helyiségfűtési
energiahatékonyság

SCOP

Névleges hőteljesítmény

A gyártó neve

A gyártó modellszáma

A hőmérséklet-szabályzó osztálya

A szabályzó hozzájárulása az évszaktól függő helyiségfűtési energiahatékonysághoz [%]

Helyiségfűtési energiahatékonyság [%]

Helyiségfűtési energiahatékonysági osztály

Éves végső
energiafogyasztás 

Hangteljesítményszint

A berendezés szerelésekor, telepítésekor vagy karbantartásakor 
megteendő különleges előkészületi intézkedések: Lásd a szerelési útmutatót

Hideg

Közepes

Meleg

Hideg

Közepes

Meleg

Hideg

Közepes

Meleg

Hideg

Közepes

Meleg

Hideg

Közepes

Meleg

Belső térben

Szabadban

KlímazónaSzimbólum Egység

2. Helyiségfűtő hőszivattyú és hőmérséklet-szabályzó
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Hőhordozó

A gyártó neve

Termékadatlap
Az EU 811/2013 számú rendelete szerint
(0. változat, érvényes 2016.12.01 óta)

1. Helyiségfűtő hőszivattyú

Környezeti levegő

Paraméter

A gyártó modellszáma

Helyiségfűtési
energiahatékony sági osztály

Helyiségfűtési
energiahatékonyság

SCOP

Névleges hőteljesítmény

A gyártó neve

A gyártó modellszáma

A hőmérséklet-szabályzó osztálya

A szabályzó hozzájárulása az évszaktól függő helyiségfűtési energiahatékonysághoz [%]

Helyiségfűtési energiahatékonyság [%]

Helyiségfűtési energiahatékonysági osztály

Éves végső
energiafogyasztás 

Hangteljesítményszint

A berendezés szerelésekor, telepítésekor vagy karbantartásakor 
megteendő különleges előkészületi intézkedések: Lásd a szerelési útmutatót

Hideg

Közepes

Meleg

Hideg

Közepes

Meleg

Hideg

Közepes

Meleg

Hideg

Közepes

Meleg

Hideg

Közepes

Meleg

Belső térben

Szabadban

KlímazónaSzimbólum Egység

2. Helyiségfűtő hőszivattyú és hőmérséklet-szabályzó



THE ENERGYFAMILY

AZ ÖN IDM ÉRTÉKESÍTÉSI PARTNERE:

iDM akadémia:

GYAKORLATI TUDÁS ÉRTÉKESÍTŐKNEK ÉS MŰSZAKIAKNAK
A z IDM energiacsalád bőséges tanfo lyami  k ínála ta mindenkor
a szakemberek rendelkezésére á l l  honlapunkon.
Örömmel  vár juk  je len tkezésé t . 

iDM rendszertechnika:

ÜZEMBE HELYEZÉS – KARBANTARTÁS – HELYSZÍNI SZERVIZELÉS
Szer v iz technikusaink  sz ívesen nyúj tanak Önnek he lysz ín i  segí t séget .
Regionál i s  kapcsola t tar tó  par tneré t  és  annak e lérhe tőségei t  megta lá l ja
weboldalunkon.

MiNDig az ÖN ReNDelKezéséRe állUNK:

© iDM eNeRgiesYsteMe gMBH
Seblas 16-18 | A-9971 Matrei in Osttirol

www.idm-energie.at | team@idm-energie.at




