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1. Általános leírás

1.1.  Általános információk

Ezen berendezés megvásárlásával Ön egy korszerű 
és gazdaságos fűtőberendezést választott. A gyárban 
elvégzett folyamatos minőségellenőrzések és műkö-
désvizsgálatok, valamint a rendszeres továbbfejlesz-
tések műszakilag kifogástalan berendezést eredmé-
nyeznek.  
Kérjük, hogy figyelmesen olvassa végig ezt a do-
kumentációt, mert fontos útmutatásokat tartalmaz 
a rendszer helyes telepítéséről, valamint biztonsá-
gos és takarékos üzemeltetéséről.

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.
A hőszivattyúkat csak hozzáértő szakemberek telepít-
hetik, és csak az iDM Energiesysteme GmbH által kép-
zésben részesített vevőszolgálat helyezheti üzembe.
A hőszivattyún elvégzendő munkák megkezdése előtt 
a berendezést feszültségmentesíteni kell, és biztosíta-
ni kell a visszakapcsolás ellen. Be kell tartani továbbá 
az összes, a megfelelő dokumentumokban olvasható, 
magán a hőszivattyún elhelyezett öntapadó címkéken 
látható, illetve minden más érvényben lévő biztonsági 
előírást.

1.3.  Száll í tás és tárolás

A hőszivattyút szállításkor soha nem szabad 30°-nál 
nagyobb szögben megdönteni. A szállítási csoma-
golást csak azután szabad eltávolítani, miután a 
hőszivattyú a végleges telepítési helyére került. A 
hőszivattyúk alkatrészeit nem szabad a szabadban 
tárolni. A hőszivattyúkat nem szabad nedves vagy 
poros helyiségekben tárolni. 

1.4.  Zajkibocsátás

A TERRA hőszivattyúk a konstrukcióból következően 
nagyon nyugodt járásúak. A hőszivattyút úgy tervez-
tük, hogy csak kültéren állítható fel. Csak az elekt-

romos rendszer, a töltőszivattyú és egyéb tartozékok 
vannak a fűtőhelyiségben elhelyezve. Ennek ellenére 
fontos dolog az, hogy a fűtőhelyiség a lehető leginkább 
a zajra érzékeny lakóterületen kívül legyen, és jól záró-
dó ajtóval legyen ellátva.

1.5.  Építés közbeni szárítás és az esztrich 
felmelegítése

Az építés közbeni szárításhoz és az esztrich felmelegí-
téséhez szükséges hő a megépített részek nedves-
ségtartalma miatt a fűtési teljesítmény sokszorosa. A 
hőszivattyú-berendezés nem alkalmas ennek a fokozott 
hőigénynek a kielégítésére. A hőszivattyú tartós üzemel-
tetése során a túlterhelés miatt fennáll annak a veszélye, 
hogy a kültéri berendezés, ill. a mély talajszonda vagy 
a lapos talajkollektor káros módon eljegesedik. Emiatt a 
megnövekedett hőigényt az építtető által rendelkezésre 
bocsátandó berendezésekkel kell fedezni.

1.6.  Fűtésoldali  minimális  hőmérséklet  le-
vegős hőszivattyúknál

Annak érdekében, hogy a levegős hőszivattyúknál a le-
olvasztás rendben végbemenjen, a fűtésoldalon 20 °C-
os  minimális hőmérsékletre van szükség. A fűtési sze-
zonban a hőmérséklet nem lehet ennél alacsonyabb. 
Ha a hőmérséklet mégis ezen érték alá csökken, akkor 
egy bivalens hőfejlesztővel újra a 20 °C-os minimális 
hőmérsékletre kell felfűteni a helyiségeket. Ebben az 
időszakban a hőszivattyút nem szabad kikapcsolni.

1.7.  Szervizelés és karbantartás

A berendezés összes fontos részének rendszeres 
karbantartása, ellenőrzése és gondozása garantálja 
a tartósan biztonságos és takarékos üzemeltetést. 
Ehhez karbantartási szerződés megkötését javasoljuk 
az illetékes ügyfélszolgálattal.

1.8.  Tiszt í tás

Szükség esetén a TERRA AL Twin hőszivattyút nedves 
kendővel meg lehet tisztítani. Tisztítószerek alkalmazá-
sát nem ajánljuk.
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A hőszivattyú telepítésnél be kell tartani a 
csővezetékek, elektromos alkatrészek és ké-
szülékek telepítésére vonatkozó összes érvé-
nyes nemzeti és nemzetközi vezetékfektetési, 
telepítési, balesetvédelmi és biztonsági előírást, 
valamint ezen szerelési útmutató utasításait.

1.10. Telepítési  tanácsok

1.11. Környezetvédelmi utasítások

 - A TERRA AL Twin hőszivattyút kültéren 
kell telepíteni. Az elektromos rendszert, a 
töltőszivattyút és a tartozékokat fagymentes 
helyiségben kell elhelyezni! (A helyiség hő-
mérséklete 5 °C és 25 °C között változhat.)

 - A beltéren elhelyezett részek telepítése nedves helyisé-
gekben, poros vagy robbanásveszélyes helyeken nincs 
engedélyezve.

 - Veszély esetén a géphelyiséget haladéktalanul el kell 
tudni hagyni.

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

 - 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 következménye. Ezek az esetek ki vannak a ga-
ranciából zárva.

A hőszivattyúk olyan kiváló minőségű anya-
gokból készült elektromos berendezések, 
amelyeket nem szabad a háztartási szemétbe 
kidobni, hanem a helyi hatóságok előírásai 
szerint szakszerűen és hozzáértő módon 
ártalmatlanítani kell.
A nem megfelelő ártalmatlanítás a törvény-
szegés szankciói mellett környezeti károkat 
okozhat, és veszélyeztetheti az egészséget.

1.12. 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.

1.13. Szabványok és irányelvek

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.

A levegő-hőcserélő lamellacsomagját rendszeresen 
ellenőrizni kell, és szükség esetén el kell távolítani a 
szennyezéseket (pl. lomb, ...).
A vízkárok megelőzése érdekében az esetleges szeny-
nyezéseket (pl. lomb, ...) rendszeresen el kell távolí-
tani a kondenzátumkádból és a kondenzátum-leveze-
tőkből. Ez lehetővé teszi a kondenzátum szabályszerű 
lefolyását.

1.9. Zúzmaraképződés a kültéri berendezésen

Az időjárástól és a külső levegő nedvességtartalmá-
tól függően előfordulhat az, hogy a hőszivattyú védő-
rácsain jég képződik. Ez a jelenség a természetben 
gyakran előfordul, és zúzmaraképződésnek nevezzük. 
A berendezésen lerakódott zúzmarát a fagyos téli idő-
szakokban az üzemeltetőnek kell eltávolítania. 

Az összes csővezetéket és fali átvezetést a 
szabványoknak megfelelően hőszigetelt és zaj-
szigetelt módon kell kivitelezni. A vízzel átjárt 
vezetékeknek fagyálló kivitelűnek kell lennie.

Mivel a fűtési üzemmódban a kültéri berende-
zés hőmérséklete gyakran alacsonyabb, mint a 
külső hőmérséklet,
a kültéri berendezés burkolatán víz csapódhat 
le (kondenzátum keletkezhet).
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Minél kisebbre van beállítva a maximális 
előremenő hőmérséklet, annál nagyobb lesz a 
hőszivattyú munkaszáma!

hessen elérni.
Kondenzátorként egy rézzel forrasztott rozsdamentes 
acél lemezes hőcserélőt alkalmazunk. Az áramlásfel-
ügyeletet egy sárgarézből készült T-darabbal együtt 
szállítjuk le, amely a hőszivattyú visszatérő vezeté-
kébe van beszerelve. Ott a fűtési oldalon felügyeli az 
átfolyást. A gép váza erős fémprofilból készül. A hideg 
rész burkoló panelei tökéletesen hőszigeteltek. Ennek 
eredményeként a ház mentes a hőhidaktól, és a lehető 
legjobb zajértékek jellemzik.
A saját fejlesztésű NAVIGATOR 2.0 hőszivattyú-sza-
bályzó számos kiegészítő alkalmazást kínál, ilyenek 
pl. a Smart Grid, a Remote Control vagy az okostelefo-
non keresztül megvalósítható kezelés.
A hőszivattyú kivitelezésére a kompakt építésmód jel-
lemző. Az elpárologtató és a hideg rész egymás mel-
lett van elhelyezve. A hőszivattyú fel van töltve hűtőkö-
zeggel, és már a gyárban leellenőrizzük kifogástalan 
működését.

1.15. Alkalmazási terület és a használat célja

A berendezést megfelelő klimatikus viszonyok között 
családi és ikerházak, valamint kereskedelmi épületek 
monovalens fűtésére lehet használni. A hőszivattyút 
csak háztartási üzemelésre szabad alkalmazni, tisztán 
kereskedelmi üzemelésre, pl. folyamathő előállítására 
nem. Az épületet alacsony hőmérsékletű fűtéssel (pl. 
padlófűtés, falfűtés, alacsony hőmérsékletű fűtőtestek) 
kell ellátni.
A TERRA AL Twin hőszivattyúk az R410A biztonsági 
hűtőközeggel működnek, amely szabályszerű szerelés 
és üzembe helyezés esetén zárt körben kering, ezért 
gyakorlatilag egyáltalán nem terheli a környezetet.

 - folyadék-leválasztó,
 - 2 db elektronikus tágulási szelep,
 - hűtőközeg-kémlelőablak,
 - nyomásérzékelők a túl magas és a túl alacsony 
nyomás felügyeletére,

 - patronos nyomáskapcsolók a túlnyomás érzékelésé-
re,

 - beépített átkapcsoló szelep a fűtéshez vagy a leol-
vasztáshoz,

 - hő- és hangszigetelt burkolat,
 - kondenzátumgyűjtő kád elvezető tömlővel,
 - kondenzátumlevezető-melegítő,
 - 2 db kompresszorfűtés,
 - 2 db rugalmas csatlakozótömlő,
 - érzékelőcsomag (a következőkhöz: egy fűtőkör, 
higiénikus tároló, hő- és hidegtároló, külső hőmér-
séklet),

 - áramlásfelügyeletet T-darabbal együtt (külön),
 - visszacsapó szelep (külön),
 - szűrős golyóscsap,
 - hálózati csatlakozóaljzat.

1.17. Tartozékok 
lásd az iDM árl istáját

1.16. Száll í tási  terjedelem:

 - 2 db, a beszívott gáz által hűtött tokozott csigakomp-
resszor,

 - rézzel forrasztott rozsdamentes acél lemezes hő-
cserélő, mint kondenzátor,

 - lamellás csöves Al/Cu elpárologtató,
 - szabályozott fordulatszámú axiális ventilátor,
 - 2 db lágyindító forgómező-felügyelettel,
 - hűtőközeg-összegyűjtő és -szárító,

1.14. Leírás

A TERRA AL Twin olyan kompakt levegő/víz hőszi-
vattyú, amely a beszívott gáz által hűtött két tokozott 
scrollkompresszorral, valamint egy nagyvonalúan mé-
retezett többsoros Al/Cu lamellás csöves elpárologtató 
van felszerelve. 
Egy nagyvonalúan kialakított szabályozott fordulat-
számú axiális ventilátor gondoskodik arról, hogy már 
alacsony fordulatszámokon nagy térfogatáramokat le-
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2. Műszaki adatok
2.1.  A TERRA AL 17 Twin méretei

2.2.  A TERRA AL 24 és 32 Twin méretei

2.3.  Az AL 17 – 32 fal i  szekrényének méretei
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2.4.  Műszaki adatok

A hőszivattyú típusa TERRA AL 17 Twin AL 24 Twin AL 32 Twin 

Kiegészítő felszerelési változat P P P

Helyiségfűtési energiahatékonysági osztály
35 °C         55 °C

 
 

35 °C         55 °C

 
 

35 °C         55 °C

Fűtési teljesítményadatok Egység

Fűtési teljesítmény A 2 °C / W 35 °C esetén kW 17,24 23,68 31,56

Fűtési teljesítmény A 7 °C / W 35 °C esetén kW 21,67 29,17 38,51

Fűtési teljesítmény A 7 °C / W 35 °C esetén kW 14,58 20,13 26,88

Fűtési teljesítmény A 2 °C / W 35 °C esetén (1 kompresszor) kW 10,26 13,09 18,55

Felvett teljesítmény A 2 °C / W 35 °C esetén kW 4,23 5,85 7,87

Felvett teljesítmény A 7 °C / W 35 °C esetén kW 4,43 5,98 7,99

Felvett teljesítmény A -7 °C / W 35 °C esetén kW 4,31 5,94 8,02

Fűtési teljesítmény A 2 °C / W 35 °C esetén (1 kompresszor) kW 2,21 2,84 4,07

COP A 2 °C / W 35 °C esetén - 4,08 4,05 4,01

COP A 7 °C / W 35 °C esetén - 4,89 4,88 4,82

COP A -7 °C / W 35 °C esetén - 3,39 3,39 3,35

COP A 2 °C / W 35 °C esetén (1 kompresszor) - 4,64 4,62 4,56

Hűtési teljesítményadatok

Hűtési teljesítmény A 35 °C / W 18 °C esetén kW 26,31 35,86 45,00

Hűtési teljesítmény A 35 °C / W 7 °C esetén kW 17,61 24,32 30,94

Hűtési teljesítmény A 35 °C / W 18 °C esetén (1 kompresszor) kW 13,98 18,55 24,58

Felvett teljesítmény A 35 °C / W 18 °C esetén kW 6,80 9,21 11,80

Felvett teljesítmény A 35 °C / W 7 °C esetén kW 6,02 8,02 10,76

Felvett teljesítmény A 35 °C / W 18 °C esetén (1 kompresszor) kW 2,84 3,73 5,04

EER A 35 °C / W 18 °C esetén - 3,87 3,89 3,81

EER A 35 °C / W 7 °C esetén - 2,93 3,03 2,88

EER A 35 °C / W 18 °C esetén (1 kompresszor) - 4,92 4,97 4,88

A részletes energiahatékonysági adatok a Függelékben találhatók.

Hangteljesítményszint az EN 12102 szerint 1

Teljes terhelés (2 fokozat) dB(A) 67 70 76

Részterhelés (1 fokozat) dB(A) 60 61 69

Csökkentett zajú üzemelés (teljes terhelés) dB(A) 64 67 73

Az online rendelkezésre álló iDM zajszámító szoftverrel ki lehet a szükséges hangnyomásszinteket számítani.

1 A ventilátor fordulatszámának növelésével megnövekszik a zajszint is.

A++ A++ A++ A++A++ A++
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Hidraulikus és hűtéstechnikai adatok Egység AL 17 Twin AL 24 Twin AL 32 Twin

Maximális előremenő hőmérséklet °C 62 62 62

A fűtővíz névleges átfolyási mennyisége (A 7 °C /W 35 °C,  ∆T=5 K) m³/h 3,75 5,05 6,60

A fűtővíz névleges átfolyási mennyisége (A 7 °C /W 55 °C,  ∆T=8 K) m³/h 2,15 2,80 3,85

Tartozékként kapható töltőszivattyú 
(max. 15 m vezetékhossz egy irányban) - Stratos Para 30/1-8 Stratos Para 30/1-8 Stratos Para 30/1-8

A (tartozék) töltőszivattyú maradéknyomása névleges fordulatszámnál kPa 43,7 30,9 7,8

A fűtési oldal nyomásvesztése névleges átfolyási mennyiségnél kPa 21,3 19,1 26,2

Előremenő és visszatérő csatlakozás R 5/4“ AG 6/4“ AG 6/4“ AG

Beépített kondenzátum-elvezetés, tömlőcsatlakozó mm Ø 35 Ø 35 Ø 35

Max. üzemi nyomás a fűtés oldalán bar 3 3 3

Névleges levegőmennyiség (A 7 °C / W 35 °C) m³/h 7000 9000 11 000

Alkalmazott hűtőközeg R410A        (GWP1 2088)

A hűtőközeg feltöltési mennyisége kg 12,8 15,7 16,0

CO2-egyenérték2 t 26,7 32,8 33,4

A hűtőközeg feltöltési mennyisége folyamat-megfordítás esetén (P) kg 10,7 14,6 14,8

CO2-egyenérték3folyamat-megfordítás esetén (P) m³ 22,3 30,5 30,9

A kompresszorolaj feltöltési mennyisége 
(Emkarate RL 32-3 MAF) liter 2,5 2,5 3,8

Sűrítési fokozatok 2 2 2

1 A TERRA AL Twin hőszivattyúk a Kiotói Jegyzőkönyv által meghatározott R410A biztonsági hűtőközeggel működnek, amelynek üvegház-potenciálja (GWP) 2088 értékű.
2 CO2-egyenérték (GWP x a hűtőközeg feltöltési mennyisége)

Elektromos adatok Egység AL 17 Twin AL 24 Twin AL 32 Twin

A kompresszor/ventilátor/fűtőelem csatlakozása V/Hz 3~ 400/50 3~ 400/50 3~ 400/50

A vezérlő csatlakoztatása V/Hz 1~ 230/50 1~ 230/50 1~ 230/50

Indítóáram (2 kompresszor és ventilátor) A 27,35 34,40 46,95

Indítóáram (1 kompresszor) A 18,50 24,25 32,50

Maximális üzemi áram A 14,53 18,37 25,45

Maximális üzemi áram, ventilátor A 1,45 1,45 1,45

Maximális felvett teljesítmény, ventilátor W 840 840 840

Biztosíték, főáram A C/K 20 C/K 25 C/K 32

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

Védettség, kültéri berendezés - IP 44 IP 44 IP 44

Védettség, fali szekrény - IP 20 IP 20 IP 20

Biztosíték, fűtőelem, az építtető részéről (max. 9 kW) A B/Z 13 B/Z 13 B/Z 13

Méretek és tömeg Egység AL 17 Twin AL 24 Twin AL 32 Twin 

A hőszivattyú méretei, Ma x Sz x Mé mm 1200/1970/943 1400/1970/943 1400/1970/943

A fali szekrény méretei, Ma x Sz x Mé mm 654/560/190 654/560/190 654/560/190

A hőszivattyú tömege kg 415 480 490

A fali szekrény tömege kg 30 30 30
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22,5 kW szükséges fűtési teljesítmény
-16 °C-os szabványos külső hőmérsékletnél,
beleértve a használati melegvíz igényt is.

22,5 kW szükséges fűtési teljesítmény
-16 °C-os szabványos külső hőmérsékletnél,
beleértve a használati melegvíz igényt is.

Az épület jelleggörbéje

Az egyes típusok 
bivalencia pontjai

HASZNÁLATI MELEGVÍZ IGÉNY

Szabványos külső hőmérséklet

Külső hőmérséklet [°C]

Fű
té

si
 te

lje
sí

tm
én

y 
[k

W
]

Bivalencia az
AL 32 Twin 
típusnál

Bivalencia az
AL 24 Twin 
típusnál

Bivalencia az
AL 17 Twin 
típusnál

Kialakítás

A levegő/víz hőszivattyút úgy kell kialakítani, hogy 
a bivalenciapontja -3 és -10°C között legyen. Ez 
lehetővé teszi azt, hogy az éves hőigény több, mint 
90%-át (Ausztria, Németország, Svájc) a hőszivattyú 
fedezze.

A tervezésnél meg kell határozni a ház maximális 
fűtési teljesítményét, beleértve a használati melegvíz 
iránti igényt is.

Szükség van még a szabvány szerinti külső hőmér-
sékletre is. Ez területfüggő, megtalálható az iDM 
honlapján, illetve meg lehet érdeklődni különböző 
intézményeknél is.

Példa:
Családi ház Németországban, 4 személy

Használati melegvíz igény: 4 x 0,25 kW = 1 kW
Fűtőteljesítmény-igény:  19,5 kW
Szabv. külső hőmérséklet 
Németország:   -16 °C
A kizárt időszakok tényezője: 1.1

Szükséges fűtési teljesítmény:

(használati melegvíz igény + fűtőteljesítmény-igény) x kizárt időszakok tényezője = 22,5 kW

3. Kialakítás
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Kialakítás

3.1.  Tel jesítmény-diagramok

Fűtési teljesítmény 35 °C-os előremenő hőmérsékletnél

Fűtési teljesítmény 45 °C-os előremenő hőmérsékletnél
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Kialakítás

Fűtési teljesítmény 55 °C-os előremenő hőmérsékletnél

Fűtési teljesítmény 60 °C-os előremenő hőmérsékletnél
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Csak két-
fokozatú 
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Kialakítás

3.2.  Alkalmazási  tartományok

A fűtési üzemmód alkalmazási tartománya

A hűtési üzemmód alkalmazási tartománya

+15 °C és annál magasabb külső hőmérséklet esetén a hőszivattyút a fűtési üzemmódban csak egy komp-
resszorral kell működtetni.
-8 °C és annál alacsonyabb külső hőmérséklet esetén a hőszivattyút a fűtési üzemmódban mindig mindkét 
kompresszorral kell működtetni.

Ha a külső hőmérséklet kívül kerül az alkalmazási tartomány határértékein, akkor a hőszivattyú kikapcsol. Ha 
több hőforrás is van (bivalencia) és a NAVIGATOR konfigurálva van rá, akkor a rendszer átkapcsol a bivalen-
ciára.



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

Különös figyelmet kell szentelni a ke-
letkező kondenzátumnak. Lecsapódási 
ciklusonként, azaz 2 percenként akár 15 
liter kondenzvíz is kicsapódhat. Minden 
körülmények között gondoskodni kell arról, 
hogy ez a vízmennyiség rendben elvezetőd-
hessen vagy elszivároghasson.

(C) IDM ENERGIESYSTEME GMBH14 TERRA AL Twin Szerelési útmutató

4. Telepítés
4.1.  Telepítési  tanácsok

A TERRA AL Twin csak kültéren állítható fel. Ezért 
a fagyvédelem érdekében speciális intézkedésekre 
van szükség.

A csökkentett fordulatszám ellenére a hőszivattyút 
nem ajánlatos lakó- vagy hálószobával határos mó-
don elhelyezni. Be kell tartani az érvényes felszerelé-
si irányelveket pl. az EN 378 szabvány szerint.

4.2.  Építészeti  előkészítés

Altalaj:
Az altalajnak síknak és szilárdnak kell lennie. A 
hőszivattyút a 4 állítható magasságú láb segítsé-
gével ki kell szintezni (kb. 60 mm állítási lehető-
ség). Építészetileg megoldott lábazatokat vagy más 
megfelelő alátéteket lehet alkalmazni. A mindenkori 
lábazatoknak vagy más alátéteknek az adott hőszi-
vattyúkhoz elegendő teherbírással kell rendelkez-
niük. A levegős hőszivattyút a közvetlen közelben 
levő tereptárgyakhoz képest kissé megemelve kell 
felállítani, az ajánlott magasságkülönbség legalább 
200 mm.

Ha a hőszivattyú rezgéseit főfalak, födémek, válasz-
falak, padlózatok vagy más szilárd testek átvezetik, 
akkor testhangról beszélünk. Ezen testhangok meg-
akadályozása érdekében a hőszivattyút ill. a lábaza-
tot el kell szigetelni az épülettől, pl. a tetőn történő 
telepítés esetén.

Ha a lábazat alacsonyabb, mint a hó várható magas-
sága, akkor hóeséskor a beszívás oldalát hómente-
sen kell tartani.

Szabad tér:
A hőszivattyút úgy kell elrendezni, hogy elegendő 
hely legyen a levegőbeszívó és -kifúvó nyílások körül 
(lásd a minimális távolságokat). A levegőbeszívó és 
-kifúvó nyílásokat nem tömheti el a hó, a lomb stb.
A berendezést nem szabad falmélyedésekben elhe-
lyezni.

Beszívott levegő:
A beszívott levegő legyen mentes az olyan szennye-

zésektől, mint a por és az agresszív anyagok, például 
ammónia, a kén, a klór stb.

4.3.  Kondenzátum-levezető

A kondenzátum-vezetékeket úgy kell kivitelezni, hogy 
a víz 0 °C alatti külső hőmérséklet esetén is elfoly-
hasson. Ezt a legjobban a mellékelt, 1 m hosszúságú 
bordás tömlővel és a Navigator szabályzó által vezé-
relt, előre felszerelt elektromos kísérő fűtőszalagok-
kal lehet megoldani. 

4.4.  A levegő kifúvása

A levegőkifúvás oldalán fokozott fagyveszély áll fenn. 
Ereszcsatornák, vízzel átjárt vezetékek és víztar-
tályok nem lehetnek a kifúvás oldalának közvetlen 
közelében.

4.5.  Fűtésoldali  csatlakozás

A fűtésoldali csatlakozást a szállítási terjedelem rész-
tét képező két rugalmas tömlővel lehet kivitelezni.

Általánosságban igaz az, hogy a szabadban elhelye-
zett összes vezeték a lehető legrövidebb legyen. Az 
összes csővezetéket és fali átvezetést szakszerűen 
hőszigetelve és fagybiztosan (pl. távvezetékek) kell 
szerelni.
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A szabadban történő telepítéskor félgömb 
mentén egyenletes hangnyomásszint-csök-
kenést lehet feltételezni. 

A hőszivattyút a 4 állítható magasságú láb 
segítségével ki kell szintezni (kb. 60 mm 
állítási lehetőség).

A szállításkor ügyelni kell a súlypontra!

Kifúvás

Beszívás

Várható szélirány Várható szélirány

Telepítés
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4.6.  Az építészeti  kialakítás befolyása 
a hangnyomásszintre

• Fellépő akadályok és azok hatása,
• visszaverődések tárgyakról,
• visszaverődés a talajról,
• a növények által okozott elnyelések,
• a szél és a hőmérséklet szerinti rétegeződések 

hatása.

4.7. Szállítási előkészületek a hőszivattyú 
elhelyezéséhez

A hőszivattyú helyszíni elhelyezésekor el kell távolíta-
ni a szállítási csomagolórekeszt. A hőszivattyút villás 
targoncával lehet a beton lábazatra helyezni. A villát 
a hideg rész oldalán, hosszirányban kell behelyezni.

4.8.  A szél  iránya

A szélnek kitett helyeken (pl a tetőn) való felállításnál 
a hőszivattyú irányát úgy kell megválasztani, hogy a 
várható szélirány merőleges legyen a beszívás/kifú-
vás irányára.

4.9.  Elszigetelés az épülettől

A testhangok megakadályozása érdekében a hőszi-
vattyút el kell szigetelni az épülettől. Ez például a te-
tőn történő telepítés esetén szükséges.
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Felülnézet

Telepítés
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4.10. Minimális  távolságok

A hőszivattyú karbantartásához és üzemeltetéséhez be kell tartani a következő minimális távolságokat:

A minimális távolságokat a karbantartási munkák és az esetleges levegő-rövidzárak miatt kötelezően be kell 
tartani.

A beszívási vagy a kifúvási oldalt kötelezően szabadon kell tartani. Lehetőleg a kifúvási oldal maradjon szaba-
don. Ezáltal meg lehet akadályozni a levegő-rövidzárat.
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Egymás mellett elhelyezve max. öt TERRA AL Twin hőszivattyút lehet kaszkádba kapcsolni. A minimális 
távolságokat a karbantartási munkák és az esetleges levegő-rövidzárak miatt kötelezően be kell tartani.

Ennél a változatnál két TERRA AL Twin hőszivattyút lehet kaszkádba kapcsolni. A minimális távolságokat a 
karbantartási munkák és az esetleges levegő-rövidzárak miatt kötelezően be kell tartani.

Felülnézet

Telepítés
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4.11. A kaszkádba kapcsolt  berendezések minimális  tá-
volságai

1. változat
2. változat
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4.12. A lábazat kialakítása

A kondenzátum-elvezetés, valamint az elektromos és hidraulikus csatlakozók a hátoldalon (a levegőbeszívás 
oldalán) vannak kivezetve. Ezt figyelembe kell venni a lábazat tervezésekor.

Az altalajnak síknak és szilárdnak kell lennie. Építészetileg megoldott lábazatokat vagy más megfelelő aláté-
teket lehet alkalmazni. A mindenkori lábazatoknak vagy más alátéteknek az adott hőszivattyúkhoz elegendő 
teherbírással kell rendelkezniük. A levegős hőszivattyút a közvetlen közelben levő tereptárgyakhoz képest 
kissé megemelve kell felállítani, az ajánlott magasságkülönbség legalább 200 mm.

Ha a lábazat alacsonyabb, mint a hó várható magassága, akkor hóeséskor a beszívás oldalát hómentesen 
kell tartani.

A higiénikus tároló, ill. a fűtési puffer és a hőszivattyú közötti hidraulikus összekötő vezetékek hossza nem 
haladhatja meg a maximális 35 métert (egy irányban). Ezt figyelembe kell venni a lábazat elhelyezésekor. A 
töltőszivattyút is ennek megfelelően kell elhelyezni.
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A kondenzvíz kísérő fűtése túlmelegedésének ill. meghibásodásának megelőzése érdekében be kell tartani a 
következőket: a fűtőkábelt ejtőcsövekbe nem szabad hurokként lefektetni (csak egyes vezetékként); a fűtő-
kábel nem érintkezhet saját magával (hurok, a minimális távolság 50 mm); a legkisebb hajlítási sugár 25 mm.

80
0 

m
m

min. 200 mm
Hydraulische Verbin-
dungsleitung

zur Kanalisation

Elektrische Verbin-
dungsleitung

Schacht   300 mm

Betonsockel

30
0

92
5

1950
200500

92
5

1950
200200

Az altalajnak síknak és szilárdnak kell lennie. 
Építészetileg megoldott lábazatokat vagy 
más megfelelő alátéteket lehet alkalmazni. A 
mindenkori lábazatoknak vagy más alátétek-

nek az adott hőszivattyúkhoz elegendő teher-
bírással kell rendelkezniük.

Beton lábazat

A csatornába

Akna Ø 300 mm

Hidraulikus összekötő 
vezeték

Elektromos összekötő 
vezeték

Telepítés
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4.13. Kondenzátum-levezető

Különös figyelmet kell szentelni a keletkező kon-
denzátumnak. Lecsapódási ciklusonként, azaz 2 
percenként akár 15 liter kondenzvíz is kicsapódhat. 
Minden körülmények között gondoskodni kell arról, 
hogy ez a vízmennyiség rendben elvezetődhessen 
vagy elszivároghasson. A kondenzátumot elvezető 
vezetéket az elfagyás ellen az előre felszerelt fű-
tőszalaggal biztosítani kell.

1. változat

A beton lábazat lehetséges alaprajzai

2. változat
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4.14. 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 
egyszerű hangtechnikai összehasonlítását. A hang-
teljesítményt ugyan nem lehet közvetlenül megmérni, 
de meg lehet határozni vagy az ISO 3740 nemzetközi 
szabványsorozat szerint a hangnyomás mérése alap-
ján, vagy az ISO 9614 szabvány szerint az intenzitás 
mérésére alapozva. Egy adott hőszivattyú hangtelje-
sítményszintjét 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 csökken, 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. kéregmul-
cson, pázsiton stb., 
- erősödés vagy csökkenés a szél/szélirány által.

Zajkibocsátás 
A valamely zajforrás által adott helyen okozott 
zajterhelést behatásnak, a hozzá tartozó hangnyo-
másszintet pedig behatási szintnek nevezzük. A 
mérvadó behatási helyen fellépő hangnyomásszintet 
vagy méréssel, vagy a tervezés időszakában 
számítással lehet meghatározni. pl. a Zajvédelmi 
műszaki utasítás szerinti előrejelzési eljárással. 

Ezen eljárás alapján a hőszivattyú hangteljesít-
ményszintjéből, a hőszivattyútól mért távolságból 
és a telepítési helyzetből (Dc iránykarakterisztika) a 
mérvadó behatási helyen fellépő várható hangnyo-
másszintet a következő képlet segítségével lehet 
kiszámítani:

LWAeq =  a hangforrás átlagos A-súlyozású  
 hangteljesítményszintje [dB] 
sm =  a behatási hely távolsága a hangforrás 
 középpontjától [m] 
DC = az iránykarakterisztika korrekciója [-]

A hangnyomásszint kiszámítását a következőkben 
a hőszivattyúk tipikus telepítési helyzeteit bemutató 
példákon keresztül szemléltetjük.

Behatási hely 
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Az irányadó zajbehatásokat kell meghatározni 0,5 
m távolságra a nyitott ablak közepétől (az épületen 
kívül), a zaj által leginkább érintett megvédendő 
helyiségnél. 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, Lr

A megítélési szint a tartós zajszint meghatározott 
időszakra 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 befo-
lyással 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 nagyon rendszertelen 
(impulzusokat tartalmaz). A zaj ezen tulajdonságai-
nak leírására szükség esetén egy növelő értéket kell 
alkalmazni. Ezenkívül figyelembe kell venni a fokozott 
érzékenységgel járó időszakokat. A Németországban 
érvényes Zajvédelmi műszaki utasítás (TA Lärm) a 
következő növelő értékeket írja elő:

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

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 
behatási 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 kistelepülési 
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 kiszá-
mítani. 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 felülete-
ken és terepi mélyedésekben történő telepítést 
- A behatási helytől mért távolság legyen a lehető 
legnagyobb. 
- Meg kell akadályozni, hogy a levegőt a rendszer 
közvetlenül a szomszédhoz ill. a zajérzékeny 
területre fújja ki. 
- Kerülni kell a falakra történő közvetlen kifúvást => 
hangvisszaverődés.
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Hőszivattyú 
előremenő

Hőszivattyú 
visszatérő

A hidraulikus átvezetéseket szakszerűen hő- 
és hangszigetelni kell (a hőveszteségek és a 
zaj csökkentése céljából).

5. Beltéri telepítés

Fűtésoldali csatlakozás

5. Fűtésoldali csatlakozás 
5.1.  A fűtésoldali  csatlakozás előfeltételei 

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

Be kell tartani mind az épületek fűtőcsöveire, mind a 
hőszivattyú-berendezésekre vonatkozó törvényeket, 
előírásokat és szabványokat.
 - A fűtés visszatérő vezetékébe a hőszivattyú elé 
mágneses iszapleválasztót kell szennyfogóként 
beépíteni.

 - A hőszivattyú visszatérő vezetékébe vízszintes 
helyzetben be kell szerelni a szállítmányban talál-
ható áramlásfelügyeletet.

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

 - Ha Ön elektromos fűtőbetétet alkalmaz a hőtároló-
ban, akkor oda kiegészítő biztonsági berendezést 
is be kell szerelni!

 - A vezetékeket a szükséges átfolyó mennyiségek 
alapján kell méretezni.

 - A 30 cm hosszúságú előszerelt csatlakozótömlők 
megkönnyítik a hidraulikus csatlakoztatást.

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

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.
Emiatt kerülni kell a nyitott fűtőberendezéseket vagy 
az acélcsövekből készült szerkezeteket a diffúziónak 
nem ellenálló műanyag csőből készült padlófűtések-
kel kapcsolatban.

A fűtővíz minősége
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 szabványt és 
mindenekelőtt a 2035 számú VDI-irányelvet, amelyek 
a technika mai állását képviselik.

Így pl. figyelembe kell venni a töltővíz keménységét. 
Hiszen 1 °dH azt jelenti, hogy literenként 17 mg vízkő 
rakódhat le. Egy 1500 literes víztartalmú fűtőberen-
dezésnél (puffertároló) 20 °dH esetén 510 gramm 
vízkő keletkezik. Mivel a vízkő a legmelegebb és 
legszűkebb helyeken rakódik le a legkönnyebben, 
a leginkább érintett berendezések a gázkazánok, a 
napenergiás berendezések hőcserélői és hasonlók. 
A meleg víz melegítését végző lemezes hőcserélők 
(különösen fatüzelésű kazánoknál és napenergiás 
berendezéseknél) és a TERRA HGL hőszivattyúk 
forró gázos hőcserélői is hajlamosak nagyon kemény 
víz esetén bizonyos körülmények között elvízköve-
sedni. Ezért a fűtővizet a szabványnak megfelelően 
elő kell készíteni (lágyítás/ sótalanítás).

Ellenőrizni kell a fűtővíz pH-értékét is, amelynek 8,2 
és 9,5 között kell lennie.

A hidraulikus csatlakoztatás magassága
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 Elvi vázlat – csak arra az esetre, ha biztonsági kört terveztek be.

A fűtővíz ellenőrzéséért ill. előkészítéséért a fűtés kivitelezője viseli a felelősséget.

Kültér Beltér

Fűtővíz
Tároló

Talajkör

Fűtésoldali csatlakozás

5.2.  Fagyvédelem

A hidraulikus összekötő vezetékeket szakszerűen 
szigetelni kell (távvezetékek), és a fagyhatár alatt kell 
lefektetni.

Az alternatív bivalens üzemmódban működteten-
dő hőszivattyúknál, vagy olyanoknál, amelyeknél 
hosszabb állásidők fordulhatnak elő, a kültéri 
berendezéshez kiegészítő fagyvédelmi funkció áll 
rendelkezésre. Ha a külső hőmérséklet a Navigator 
szabályzóban beállítható fagyvédelmi külső hőmér-
séklet alá csökken, valamint a hőszivattyú előremenő 
hőmérséklete a beállítható minimális hőmérséklet alá 
csökken, akkor elindul a töltőszivattyú, és működik 

mindaddig, amíg az összekötő vezetékek hőmérsék-
lete el nem éri a megfelelő értéket. 

Ha a hőszivattyú mégis kiegészítő talajkörrel és az 
építtető által rendeltetésre bocsátott köztes hőcse-
rélővel van kivitelezve, akkor ügyelni kell arra, hogy 
az alkalmazott töltőszivattyút (M73-1) és a köztes 
kör építtető által rendeltetésre bocsátott szivattyúját 
(M73-2) egyformán kell vezérelni. A töltőszivattyút 
és a köztes kör szivattyúját párhuzamosan lehet 
kapcsolni, és mindkettőt a töltőszivattyú jelével lehet 
szabályozni. A B14 áramlásfelügyeletet a fűtővíz 
oldalán kell vízszintes helyzetben beszerelni.
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Fűtésoldali csatlakozás

5.3.  A szűrős golyóscsap t iszt í tása

A hőszivattyú visszatérő vezetékébe a kondenzátor 
előtt egy szűrős golyóscsap van beszerelve. Ennek 
az a feladata, hogy kiszűrje a fűtővízben található 
durva szennyezéseket. Az üzembe helyezés és min-
den egyes karbantartás során ezt a szűrőt meg kell 
tisztítani.

Szűrős
golyóscsap

 - A berendezés átöblítése 30 percig (csak az üzem-
be helyezéskor szükséges),

 - a hőszivattyú/töltőszivattyú kikapcsolása,
 - a golyóscsap elzárása a fogantyú elfordításával,
 - az alul található menetes fedél kinyitása,
 - a szűrő eltávolítása és megtisztítása,

 - a szűrő visszahelyezése,

 - a golyóscsap alsó részének visszazárása,
 - a golyóscsap kinyitása a fogantyú visszafordításával,
 - a hőszivattyú beindítása.

Az üzembe helyezés és minden egyes kar-
bantartás során a szűrős golyóscsapot meg 
kell tisztítani.

5.4.  A csatlakozók magassága

A hőszivattyú előremenő vezetékének csatlakozója 
pontosan 765 mm magasságban van elhelyezve, a 
hőszivattyú visszatérő vezetékéé pedig kereken 130 
mm magasan. Ezek a méretadatok a gyárilag felsze-
relt (kb. 400 mm hosszú) rugalmas csatlakozótömlők 
beszámításával, azok végétől értendők.
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Bei diesem Schema handelt es sich nur um einen unverbindlichen Vorschlag zur Einbindung einer IDM Wärmepumpe in das Heizsystem. Dieses Schemata dient lediglich zur Veranschaulichung und ersetzt keine fachge-
rechte Planung der ausführenden Firmen. Seitens IDM Energiesysteme kann keine Haftung für das Funktionieren des Gesamtsystems übernommen werden.

Die allgemeinen Hinweise für iDM-Anlagenschemen sind zu berücksichtigen!

TERMO

Schaltschrank

TERRA AL Twin + TERMO + 1 HK

HK-Reglermodul intern 
als Zubehör erhältlich

Ez a vázlat csupán kötelezettség nélküli javaslat az iDM hőszivattyú fűtőrendszerbe való bekötésére. Ez a vázlat csak szemléltetésre 
szolgál, semmiképpen nem helyettesítheti a kivitelező cégek szakszerű terveit. Az iDM Energiesysteme nem vállal semminemű felelős-

séget a teljes rendszer működőképességéért.
Figyelembe kell venni az iDM berendezésvázlatok általános útmutatásait!

Belső HK szabályozó modul,
tartozékként kapható

Kapcsolószekrény

Fűtésoldali csatlakozás

A hidraulikus összekötő vezetékeknek a lehető legrövidebbnek kell lenniük.
A tartozékként kapható töltőszivattyú max. 15 m hosszú vezetékhez (egy irányban) van kialakítva. Nagyobb tá-
volságoknál a töltőszivattyút külön kell elhelyezni.
A higiénikus tároló, ill. a fűtési puffer és a hőszivattyúk közötti hidraulikus összekötő vezetékek hossza nem 
haladhatja meg a maximális 35 métert (egy irányban).
A hidraulikus összekötő vezetékeket szakszerűen szigetelni kell (távvezetékek), és a fagyhatár alatt kell lefek-
tetni.

5.5.  TERRA AL Twin fűtési  pufferrel  és keverőkörökkel

A TERRA AL Twin csak fűtésre szolgál, meleg víz 
készítésére nem alkalmas.

A hőszivattyú maga az épületen kívül van elhelyezve, 
az összes többi összetevő (kapcsolószekrény, töl-
tőszivattyú, biztonsági csoport stb.) az épületen belül 
található.

A berendezés alapkivitelben egy fűtőkört képes 
vezérelni, további fűtőkörökhöz bővítőmodult kell 
telepíteni.

A hőszivattyú visszatérő vezetékébe vízszintes hely-
zetben be kell szerelni a szállítmányban található B14 
áramlásfelügyeletet.
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Bei diesem Schema handelt es sich nur um einen unverbindlichen Vorschlag zur Einbindung einer IDM Wärmepumpe in das 
Heizsystem. Dieses Schemata dient lediglich zur Veranschaulichung und ersetzt keine fachgerechte Planung der ausführenden 
Firmen. Seitens IDM Energiesysteme kann keine Haftung für das Funktionieren des Gesamtsystems übernommen werden.
Die allgemeinen Hinweise für iDM-Anlagenschemen sind zu berücksichtigen!

Schaltschrank

Drossel-
ventil

TERRA AL Twin + Hygienik 2.0 mit STP + 1 HK

HK-Reglermodul intern 
als Zubehör erhältlich

Hygienik 2.0
(mit STP)

KW

A hidraulikus összekötő vezetékeknek a lehető legrövidebbnek kell lenniük.
A tartozékként kapható töltőszivattyú max. 15 m hosszú vezetékhez (egy irányban) van kialakítva. Nagyobb 
távolságoknál a töltőszivattyút külön kell elhelyezni.
A higiénikus tároló, ill. a fűtési puffer és a hőszivattyúk közötti hidraulikus összekötő vezetékek hossza nem 
haladhatja meg a maximális 35 métert (egy irányban).
A hidraulikus összekötő vezetékeket szakszerűen szigetelni kell (távvezetékek), és a fagyhatár alatt kell lefek-
tetni.

Ez a vázlat csupán kötelezettség nélküli javaslat az iDM hőszivattyú fűtőrendszerbe való bekötésére. Ez a vázlat csak szemléltetésre 
szolgál, semmiképpen nem helyettesítheti a kivitelező cégek szakszerű terveit. Az iDM Energiesysteme nem vállal semminemű felelős-

séget a teljes rendszer működőképességéért.
Figyelembe kell venni az iDM berendezésvázlatok általános útmutatásait!

Belső HK szabályozó modul,
tartozékként kapható

Kapcsolószekrény

HMV

 HV

 Higiénikus tároló 
(REL-lel)

Fojtó-
szelep

Fűtésoldali csatlakozás

5.6.  TERRA AL Twin rétegelválasztó lappal el látott  higiénikus tárolóval

A rétegelválasztó lappal ellátott higiénikus tároló 
alapfeladata a melegvíz-készítés, de fűtési pufferként 
is szolgál.

Rétegelválasztó lappal ellátott higiénikus tárolót csak 
a TERRA AL 17 Twin hőszivattyúval kombinálva sza-
bad alkalmazni. Nagyobb teljesítményeknél a meleg 

víz készítéséhez és a fűtéshez külön tárolókat kell 
alkalmazni.

A hőszivattyú visszatérő vezetékébe vízszintes hely-
zetben be kell szerelni a szállítmányban található B14 
áramlásfelügyeletet.

A berendezés alapkivitelben egy fűtőkört képes kiszolgálni. Két vagy több fűtőkörhöz (tartozékként kapható) 
belső ill. külső fűtőkör-bővítőt kell használni.
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Bei diesem Schema handelt es sich nur um einen unverbindlichen Vorschlag zur Einbindung einer IDM Wärmepumpe in das Heizsystem. Dieses Schemata dient lediglich zur Veranschaulichung und ersetzt keine 
fachgerechte Planung der ausführenden Firmen. Seitens IDM Energiesysteme kann keine Haftung für das Funktionieren des Gesamtsystems übernommen werden. 

Die allgemeinen Hinweise für iDM-Anlagenschemen sind zu berücksichtigen!

TERRA AL Twin

Schaltschrank

Drossel-
ventil

TERRA AL Twin + Öl-/Gaskessel + Hygienik 2.0 ohne STP + TERMO + 1 HK

HK-Reglermodul intern 
als Zubehör erhältlich

Öl-/Gaskessel

Das Vorrangventil M111 des Öl-/Gaskessels, 
wird durch eine bauseitige Relaisschaltung 
angesteuert (Schaltplan E1077)

Kon�guration:
WEZ2: nur WW-Bereitung, WW-Überhöhung
WEZ3: nur Heizung

Hygienik 2.0
(ohne STP)

KW

WW

Ez a vázlat csupán kötelezettség nélküli javaslat az iDM hőszivattyú fűtőrendszerbe való bekötésére. Ez a vázlat csak szemléltetésre 
szolgál, semmiképpen nem helyettesítheti a kivitelező cégek szakszerű terveit. Az iDM Energiesysteme nem vállal semminemű felelős-

séget a teljes rendszer működőképességéért.
Figyelembe kell venni az iDM berendezésvázlatok általános útmutatásait!

Belső HK szabályozó modul,
tartozékként kapható

Az olaj-/gázkazán M111 előnyszelepét egy az építte-
tő által rendelkezésre bocsátottrelékapcsolás vezérli 
(E1077 kapcsolási rajz)

Konfiguráció:
WEZ2: csak melegvíz-készítés, melegvíz-
túlmelegítés
WEZ3: csak fűtés

Kapcsolószekrény

HMV

 HV

 Higiénikus tároló 
(REL-lel)

Olaj-/gázkazán

Fojtó-
szelep

Fűtésoldali csatlakozás

A hidraulikus összekötő vezetékeknek a lehető legrövidebbnek kell lenniük.
A tartozékként kapható töltőszivattyú max. 15 m hosszú vezetékhez (egy irányban) van kialakítva. Nagyobb 
távolságoknál a töltőszivattyút külön kell elhelyezni.
A higiénikus tároló, ill. a fűtési puffer és a hőszivattyúk közötti hidraulikus összekötő vezetékek hossza nem 
haladhatja meg a maximális 35 métert (egy irányban).
A hidraulikus összekötő vezetékeket szakszerűen szigetelni kell (távvezetékek), és a fagyhatár alatt kell lefek-
tetni.

5.7.  TERRA AL Twin REL nélküli  higiénikus tárolóval,  fűtési  pufferrel  és olaj -/gázka-
zánnal

A külön tárolók alkalmazása a meleg víz készítéséhez 
és a fűtéshez lehetővé teszi valamennyi teljesítmény-
nagyságú hőszivattyú alkalmazását.

A TERRA AL Twin bivalens fűtőrendszerrel is kombi-
nálható. Az olaj- vagy gázkazánt a Navigator vezérli, 

és a melegvíz-készítésre és a fűtés támogatására is 
használható.

A hőszivattyú visszatérő vezetékébe vízszintes hely-
zetben be kell szerelni a szállítmányban található B14 
áramlásfelügyeletet.
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Bei diesem Schemata handelt es sich nur um einen unverbindlichen Vorschlag zur Einbindung einer IDM Wärmepumpe in das Heizsystem. Dieses Schemata dient lediglich zur Veranschaulichung und ersetzt keine 
fachgerechte Planung der ausführenden Firmen. Seitens IDM Energiesysteme kann keine Haftung für das Funktionieren des Gesamtsystems übernommen werden.

Die allgemeinen Hinweise für iDM-Anlagenschemen sind zu berücksichtigen!

KältespeicherTERRA AL Twin P

Kühlventil

RG (A)

HK (A)

AF

WW

VF

Schaltschrank

TERMO

Drossel-
ventil

TERRA AL Twin P + Hygienik 2.0 ohne STP + TERMO + Kältespeicher + 1 HK                                         
HK-Reglermodul intern 
als Zubehör erhältlich

Achtung!
Taupunktwächter an 
geeigneter Stelle platzieren.

KW

Hygienik 2.0
(ohne STP)

Kühlventil

Kühlventil

A hidraulikus összekötő vezetékeknek a lehető legrövidebbnek kell lenniük.
A tartozékként kapható töltőszivattyú max. 15 m hosszú vezetékhez (egy irányban) van kialakítva. Nagyobb 
távolságoknál a töltőszivattyút külön kell elhelyezni.
A higiénikus tároló, ill. a fűtési puffer és a hőszivattyúk közötti hidraulikus összekötő vezetékek hossza nem 
haladhatja meg a maximális 35 métert (egy irányban).
A hidraulikus összekötő vezetékeket szakszerűen szigetelni kell (távvezetékek), és a fagyhatár alatt kell lefek-
tetni.

Ez a vázlat csupán kötelezettség nélküli javaslat az iDM hőszivattyú fűtőrendszerbe való bekötésére. Ez a vázlat csak szemléltetésre 
szolgál, semmiképpen nem helyettesítheti a kivitelező cégek szakszerű terveit. Az iDM Energiesysteme nem vállal semminemű felelős-

séget a teljes rendszer működőképességéért.
Figyelembe kell venni az iDM berendezésvázlatok általános útmutatásait!

Belső HK szabályozó modul,
tartozékként kapható

Figyelem!
A harmatpontfigyelőt a
megfelelő helyre kell tenni.

Kapcsolószekrény
HMV

 HV

 Higiénikus tároló 
(REL nélkül)

Hidegtároló

Fojtó-
szelep

Hűtőszelep

Hűtőszelep

Hűtőszelep

Fűtésoldali csatlakozás

5.8.  TERRA AL Twin higiénikus tárolóval,  fűtési  pufferrel  és hidegtárolóval

A TERRA AL Twin hűtésre való felhasználásakor hűtőpuffert kell alkalmazni. A harmatpont felügyeletére helyi-
ségnedvesség-érzékelőt vagy harmatpont-kapcsolót kell beszerelni.

A TERRA AL 24 és 32 Twin esetében a higiénikus 
tárolót és a fűtési puffert különálló tárolókként kell 
kivitelezni.

A hőszivattyú visszatérő vezetékébe vízszintes hely-
zetben be kell szerelni a szállítmányban található 
B14 áramlásfelügyeletet.

A TERRA AL Twin hőszivattyúk alkalmasak a hűtési 
üzemmódra is. Hidegtárolót minden esetben alkal-
mazni kell.

Biztonsági okokból nedvességérzékelőt és harmat-
pontfigyelőt is be kell szerelni. A hőszivattyú vissza-
térő vezetékébe be kell szerelni a szállítmányban 
található áramlásfelügyeletet.
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Legfeljebb öt TERRA AL Twin hőszivattyút lehet kaszkádba kapcsolni. Minden hőszivattyúhoz saját külön 
kapcsolószekrényt kell elhelyezni. 

TPM--09/08/2018

T

T

M

T

T

T T

T

P

T

T T

M

P

A

B

T

M

T

M

TT

T

M

B54

B64

B53

M44 M43

M34 M33

B63

T

T

T

L4.1+4.1-1+1-2+5-0-0 

B61

B51

M31

M41

B38

B32

M63

M73

B45

B34 B33

M73

B34 B33

B14_2

B14_1 B41

B48

B42

M22 B1

B51

M41

M31

B61

TERRA AL Twin TERRA AL Twin

(A)

CR (A)

TERMO

TERRA AL Twin cascata + Hygienik senza piastra seperazione strati + TERMO + 2 CR

(A)

Hygienik 2.0

CR (A)

Questo schema rappresenta un esempio di collegamento delle pompe di calore iDM in un sistema di riscaldamento. Lo schema è 
un‘illustrazione e non sostituisce la progettazione individuale di un impianto. La ditta iDM-Energiesysteme non assume nessuna 
responsabilità per l’esecuzione di questo sistema. 
Tenere conto delle indicazioni generali per gli schemi di impianto iDM!

A hidraulikus összekötő vezetékeknek a lehető legrövidebbnek kell lenniük.
A tartozékként kapható töltőszivattyú max. 15 m hosszú vezetékhez (egy irányban) van kialakítva. Nagyobb 
távolságoknál a töltőszivattyút külön kell elhelyezni.
A higiénikus tároló, ill. a fűtési puffer és a hőszivattyúk közötti hidraulikus összekötő vezetékek hossza nem 
haladhatja meg a maximális 35 métert (egy irányban).
A hidraulikus összekötő vezetékeket szakszerűen szigetelni kell (távvezetékek), és a fagyhatár alatt kell lefek-
tetni.

Ez a vázlat csupán kötelezettség nélküli javaslat az iDM hőszivattyú fűtőrendszerbe való bekötésére. Ez a vázlat csak szemléltetésre 
szolgál, semmiképpen nem helyettesítheti a kivitelező cégek szakszerű terveit. Az iDM Energiesysteme nem vállal semminemű felelős-

séget a teljes rendszer működőképességéért.
Figyelembe kell venni az iDM berendezésvázlatok általános útmutatásait!

Belső HK szabályozó modul,
tartozékként kapható

Master
RG

Slave
RG

HMV

AF

Kapcsolószekrény, 
master

Kapcsolószekrény, 
slave

Slave
Csak fűtés

Master
Fűtés és elsőbbségi töltés

HV

 Higiénikus tároló 
(REL nélkül)

Fojtó-
szelep

Fűtésoldali csatlakozás

5.9. TERRA AL Twin kaszkád rétegelválasztó lap nélküli higiénikus tárolóval és pufferrel

A master gép mind fűtés, mind melegvíz-készítés 
céljára használható, a member hőszivattyú csak fű-
tés céljára. Elsőbbségi üzemmódban csak a master 
hőszivattyú működik.

A melegvíz-üzemmód (master) és a fűtési üzemmód 
(member) egyidejűleg is lehetséges.

A hőszivattyú visszatérő vezetékébe vízszintes hely-
zetben be kell szerelni a szállítmányban található 
B14 áramlásfelügyeletet.



(C) IDM ENERGIESYSTEME GMBH30 TERRA AL Twin Szerelési útmutató

6. Elektromos csatlakozás

6.1.  Áramellátás

Az elektromos csatlakoztatást szakembernek kell 
elvégeznie, és be kell jelenteni az illetékes ener-
giaszolgáltatónak. A kivitelező elektromos szerelő 
vállalat felel az elektromos szerelvényekhez való 
szabványnak megfelelő csatlakoztatásért és a meg-
tett védőintézkedésekért.

A hőszivattyú csatlakozókapcsain megjelenő hálózati 
feszültségnek 400 V ill. 230 V ±10% nagyságúnak kell 
lennie. A csatlakozó vezetékek méreteit a kivitelező 
elektromos szerelő vállalatnak ellenőriznie kell.

Hibaáram-védőkapcsolóra nincs feltétlenül szükség a 
hőszivattyúnál. A „nullázás” védőintézkedés elegen-
dő. Ha a kivitelező elektromos szerelő vállalat mégis 
hibaáram-védőkapcsolót alkalmaz, akkor ajánlatos a 
hőszivattyúhoz saját külön hibaáram-védőkapcsolót 
telepíteni.

Ez legyen minden áramösszetevőre érzékeny, B típu-
sú (IΔN ≥ 30 mA).

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 ka-
rakterisztikájú vezetékvédő kapcsolót kell alkalmazni.

Az elektromos összekötő és betápláló vezetékek 
rézből készüljenek.

A részletes elektromos adatokat a kapcsolási rajz 
tartalmazza.

A myIDM szoftverhez való csatlakoztatás (a Navigator interneten keresztül való használata) céljára a kapcso-
lószekrény alsó részén egy hálózati csatlakozóaljzat van elhelyezve. A hálózati kábelt csak be kell dugaszolni 
oda.

Az elektromos fűtőbetét főárama (3+N 400V/50Hz)

Vezérlőáram (1x 230V/50Hz)

Hálózati kábel, az építtető adja

Adatkábel 2x2x0,5 mm2

Vezérlőáram     3G 1,5 mm2

A hőszivattyú főárama

Érzékelő- és vezérlő vezetékek,
az építtető adja

A hőszivattyú főárama (3+N 400V/50Hz)
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Az adatátvitelhez árnyékolt kábelt kell használni. Az összes elektromos részletadatot a 
megfelelő kapcsolási rajz tartalmazza. 

6.2.  Az elektromos részegységek 
csatlakoztatási  sémája

A vezérlő központi egysége a vezérlőszekrényben 
található. A központi egység összes csatlakozója 
dugaszolható kivitelű.

 
A kiegészítő egységeket, például a két további fűtő-
körhöz való belső bővítőmodult, valamint a három 
fűtőkörhöz való külső bővítőmodult és a kezelőegysé-
get az alábbi vázlat szerint kell csatlakoztatni. 

B
első bővítőm

odul I/O
 28.0

Léptetőmotor-modul

SD-kártya

Külső bővítőmodul / 
kaszkád-résztvevő

Érintőképernyő

Belső bővítőmodul

D
IP

-kapcsoló a C
A

N
 lezáró ellenálláshoz

D
IP

-kapcsoló az R
S

 lezáró ellenálláshoz



Elektromos csatlakozás

(C) IDM ENERGIESYSTEME GMBH32 TERRA AL Twin Szerelési útmutató

6.3. EMC elektromágneses összeférhetőség

Néhány megjegyzés az EMC problémaköréről: Az 
elektromágneses összeférhetőség területe a kor-
szerű elektrotechnikai és elektronikus berendezések 
minden gyártójától és üzemeltetőjétől évről évre több 
ráfordítást és szaktudást igényel.

Az alkalmazott elektronikus készülékek száma állan-
dóan növekszik, és ezzel nő a lehetséges zavarforrá-
sok száma is. Ezek az elektromos energiaszolgáltatók 
vezetékeivel, az adó- és más kommunikációs beren-
dezésekkel együtt számunkra láthatatlan „elektromos 
szmogot” hoznak létre.

A zavarok minden rendszerre hatnak, a biológiai 
rendszerekre (ránk élőlényekre) és az elektrotechni-
kai rendszerekre egyaránt. Utóbbiakban nem kívána-
tos hibaáramokat hoznak létre, amelyek különböző 
hatásokat fejthetnek ki.

A biológiai rendszerekre gyakorolt hatásokat mindmá-
ig csak sejthetjük, az elektrotechnikai rendszerekre 
kifejtett hatások ezzel szemben mérhetők, kedvezőt-
len esetben akár láthatók is.

A zavarok különböző hatásai a következők:

 - rövid idejű mérési hibák,
 - tartós mérési hibák,
 - az adatkapcsolatok rövid idejű megszakadása,
 - az adatkapcsolatok tartós megszakadása,
 - adatvesztések,
 - a berendezés károsodása.

Alapvetően minden elektrotechnikai rendszer lehet 
zavarforrás, pl. védőtekercsek, villanymotorok, adók, 
hálózati vagy nagyfeszültségű vezetékek stb.; a ké-
szülékek befolyásolása különböző csatolási utakon 
történhet (galvanikus, induktív, kapacitív, sugárzá-
sos).

Mi a magunk részéről mindent megtettünk annak 
érdekében, hogy a Navigator szabályzót zavarállóvá 
tegyük (hardvertervezés, EMC-álló kapcsolópult, 
hálózati szűrők stb.). Ezek után mindenekelőtt az 
elektromos szakember felelőssége az elektromos 
szerelés során a lehetséges becsatolási utak meg-
akadályozása.

6.4.  A központi  egység bemeneteinek 
kiosztása

A központi egység bemeneteinek kiosztását a beren-
dezéshez tartozó elektromos kapcsolási rajz mutatja.

6.5.  Az érzékelők kivitelezése

Az érzékelők vezetékei alapkivitelben 0,75 mm² ke-
resztmetszetűek.

Az érzékelők helye az adott berendezésvázlaton lát-
ható. Kifogástalan működést csak akkor lehet elérni, 
ha az érzékelők helye megfelelő és a hőátadás jó 
(hővezető paszta).

Szükség esetén az érzékelőket alkalmas kábellel 
meg lehet hosszabbítani. Ügyelni kell a tiszta és 
korróziómentes összekötésre.

Minden hőszivattyúval együtt egy standard 
érzékelőkészletet szállítunk le, amelyet a hőszi-
vattyú vezérlőszekrényében helyezünk el.
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6.6.  Alkalmazott  érzékelők

A következő érzékelők képezik a szállítási terjedelem 
részét – ezeket szükség esetén be kell szerelni (lásd 
a vázlatokat): 

 - fűtőtároló-érzékelő (B38),
 - hidegtároló-érzékelő, csak 
folyamat-megfordításos kivitelnél (B40),

 - ivóvízmelegítő-érzékelő, alsó (B41),
 - ivóvízmelegítő-érzékelő, felső (B48),
 - töltésérzékelő (B45),
 - az A fűtőkör előremenő érzékelője (B51),
 - a melegvíz-állomás érzékelője (B42),
 - kültéri érzékelő (B32). 

       
Az érzékelőket a hidraulikus vázlatokon bejelölt he-
lyekre kell beszerelni.

6.9.  A keverő csatlakoztatása

Az ESBE keverőket hárompólusú módon, a mellékelt 
kapcsolási rajz szerint kell csatlakoztatni.

Keverő nyit = barna
Keverő zár = fekete

6.10. Potenciál-kiegyenlítés és villámvédelem

A hideg rész alaplapján, a hidraulikus átvezetések 
nyílásánál egy 11 mm-es furat található. Ide lehet 
szükség esetén a villámvédelmet ill. a potenciál-ki-
egyenlítést csatlakoztatni.

Az érzékelők vezetékeit az elektromos hálózati 
vezetékektől térben elkülönülten kell lefektetni 
(lásd az elektromágneses összeférhetőség 
problémáit).

6.7. Az előremenő hőmérséklet érzékelője

A felhasznált fűtőkörök előremenő hőmérsékleteinek 
érzékelőire minden esetben szükség van. Ezeket a 
megfelelő előremenő vezetékekre kell felszerelni, és 
a csatlakozási séma szerint kell csatlakoztatni.

A C–G fűtőkörök előremenő érzékelőit a megfelelő 
fűtőkör-bővítőmodulra kell csatlakoztatni (lásd a bő-
vítőmodul szerelési útmutatóját).

A töltésérzékelőre (B45) csak higiénikus tárolóval 
vagy melegvíztárolóval felszerelt hőszivattyúknál van 
szükség.

6.8.  A kimenetek kiosztása

A központi egység kimeneteinek kiosztását a beren-
dezéshez tartozó elektromos kapcsolási rajz mutatja.

6.11. 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.
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6.12. A maximális hőmérséklet korlátozása 
padlófűtésnél

A padlófűtőköröknél kiegészítő ráhelyezett termosz-
tátot kell alkalmazni, és a megfelelő fűtőkör-szivattyú 
bejövő vezetékével sorba kell azt kapcsolni.

6.13. A zónaszelepek összegzett  jele

A zónaszelepek összegzett jelének beállítása esetén 
a rendszer igényt generál, amikor a zónaszelepek 
valamelyike kinyit.  A helyiségtermosztát-funkcióhoz 
képest az a különbség, hogy a fűtési vagy hűtési 
üzemmódtól függetlenül létrejön az igény, ha valame-
lyik zónaszelep érintkezője zár.

Zónaszelepek alkalmazása esetén képezni 
lehet az összes zónaszelep összegzett jelét 
annak érdekében, hogy a termosztát-funkciót 
ellátó fűtő- és hűtőkört be- ill. ki lehessen 
kapcsolni.

6.14. A 0–10V-os külső előírt  érték jel 
csatlakoztatása 

A 0–10 V-os külső előírt érték jel csatlakoztatására a 
helyiségnedvesség-érzékelő bemenetét kell felhasz-
nálni. Ezen a 0–10 V-os jelen keresztül adhatja meg 
a vezérlő számára egy fölérendelt vezérlő (épületirá-
nyítás) az előírt hőmérsékletet.

Az elektromos részleteket a mellékelt kapcso-
lási rajz tartalmazza.

Helyiség-
termosztát

Helyiség 1 Helyiség 2 Helyiség 3

Zóna 3Zóna 2Zóna 1

Zónaszelep
végálláskapcsolóval

Navigator
alaplap

Az A fűtőkör
helyiségkészüléke

72    73
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7.1.  Útmutatás az üzembe helyezéssel 
kapcsolatban

A hőszivattyú üzembe helyezése előtt ellenőrizni kell a 
fűtési oldal tömítettségét, azt alaposan át kell öblíteni, 
fel kell tölteni és gondosan légteleníteni kell. 

Az üzembe helyezés előfeltételei:

 - A fűtésnek és az esetleges tárolónak fel kell töltve 
lennie, és légtelenítve kell lennie.

 - Az üzembe helyezésnél a fűtővíz teljes mennyiségét 
legalább 20 °C-os hőmérsékletre fel kell melegíteni. 
Ezt pl. az elektromos fűtőbetéttel lehet elvégezni.

 - Az elektromos 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 vannak ellenőrizve.

 - Az üzembe helyezés során be kell állítani az elő-
remenő hőmérséklet korlátozását is. A 62 °C-os 
lekapcsolási pontot ellenőrizni kell, és szükség 
esetén módosítani kell a beállított kikapcsolási hő-
mérsékletet.

 - A hőszivattyú 10 perces indítási késleltetéssel van 
ellátva, azaz a kompresszor csak ezen idő letelte 
után indul el. 

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

7.1.1.  A hőszivattyú első bekapcsolása

A hőszivattyú főkapcsolójának működtetése után, a 
nyelv kiválasztását követően elindul az üzembe he-
lyezési asszisztens.

7.1.2.  Kezelés

A TERRA hőszivattyút a teljesen automatikus Naviga-
tor szabályzó önállóan 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, 

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

Az ügyfélszolgálat telefonszáma:

_________________________

A 2015.01.01-én kelt, meghatározott fluoro-
zott üvegház-hatású gázokról szóló 517/2014 
számú EU rendelet, valamint az 1516/2007 
számú EU rendelet szerint a hőszivattyú-be-
rendezés üzemeltetője köteles rendszeres 
időközönként a tömítettséget tanúsított szak-
emberrel ellenőriztetni. Az időintervallumot a 
feltöltési mennyiség CO2-egyenértéke hatá-
rozza meg. Az ellenőrzési időintervallumot az 
ellenőrzési és berendezésnapló tartalmazza.

7. Üzembe helyezés

különös tekintettel a garanciális igények jogosultságá-
nak fenntartására.

7.2.  Üzemzavarok 

A hőszivattyú 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 szabályzó kijelzőjén 
megjelenő hibaüzenetet.

Az ezzel kapcsolatos részletek a Navigator szabály-
zó kezelési útmutatójában találhatók.
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8. Függelék 
8.1. Teljesítményadatok teljes terhelésnél 
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8.2.  Tel jesítményadatok részterhelésnél



Termékadatlap
a 811/2013 számú, felhatalmazáson alapuló EU rendelet szerint,
amely a 2010/30 EU számú, az energetikai jelöléséről szóló irányelv kiegészítése

Gyártó: IDM-Energiesysteme, Seblas 16-18, 9971 Matrei in Osttirol

A hőszivattyú típusa

Kiegészítő felszerelési változatok

Hőhordozó Levegő-Víz Levegő-Víz Levegő-Víz

Paraméter Klímazóna

Helyiségfűtési energiahaté-
konysági osztály [-]

Hideg

Közepes

Meleg

Hideg

Közepes

Meleg

Hideg

Közepes

Meleg

Hideg

Közepes

Meleg

Hideg

Közepes

Meleg

Beltéri

Kültéri

Helyiségfűtési energia-
hatékonyság, ƞ [%]

SCOP

Névleges
hőteljesítmény P rated [kW]

Éves végső energia-
felhasználás Q HE [kWh]

Hangteljesítményszint L WA

[dB(A)]

Függelék
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8.3.  Termékadatlap az energiacímkéhez
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Anhang

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 
irányelvei, 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.

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 kapcsolatos 
irányelve (2014/68/EU)

Az EU ROHS irányelve
(2011/65/EU)

EU rendeletek

Az EU 813/2013 rendelete
a 2009/125/EU irányelv végrehajtásáról

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

Levegő/víz hőszivattyúk
TERRA AL 17 Twin
TERRA AL 24 Twin
TERRA AL 32 Twin
TERRA AL 60 Twin

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

Folyadékcsoport: 2
Kategória: II
Értékelési eljárás: Modul A2

Kijelölt szervezet:
TÜV Austria Services GmbH
Deutschstraße 10
A-1230 Wien
Azonosító: 0408

Többek között a következő harmonizált szabványokat 
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 + ZE Függelék: 2012
EN 60335-2-40: 2014
EN 62233: 2008
EN 55014-1/2: 2006/1997 
EN 61000-3-2/3: 2014/2013 (AL 17 Twin)
EN 61000-3-11/12: 2000/2011
EN 14825: 2013

beleértve a P (= folyamat-megfordítással) kiviteli változatot is
beleértve a P (= folyamat-megfordítással) kiviteli változatot is
beleértve a P (= folyamat-megfordítással) kiviteli változatot is

Jelen nyilatkozat a következő termékekre érvényes:
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Hans-Jörg Hoheisel
ügyvezető

Andreas Bachler mérnök,
műszaki vezető

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.,  2019. július 25.
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8.4.  Megfelelőségi nyilatkozat
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ÜZEMBE HELYEZÉS – KARBANTARTÁS – HELYSZÍNI SZERVIZELÉS
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honlapunkon. Örömmel várjuk jelentkezését! 
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