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Paruošimas diegimui 

 
Svarbi instrukcija 

� Montavimas, paleidimas, tikrinimas, priežiūra ir remonto darbai turi būti atliekami tik 
kvalifikuoto asmens. 

� Elektros laidų instaliavimo darbus, pagal atitinkamus standartus, gali atlikti tik 
licencijuotas elektros rangovas. 

� Šildymo sistema ir šilumos šaltinis turi būti tinkamai suprojektuotas, o dydis 
nustatytas taip, kad užtikrintų efektyvų veikimą. Tai ypač svarbu siekiant vandens 
srauto temperatūrą išlaikyti kaip įmanoma žemesnę.  

� Visais šildymo sistemos eksploatavimo etapais, turi būti užtikrintas minimalus 
šildomo vandens srautas per šilumos siurblį. 
 

Perkėlimas ir laikymas 
 
Įtaisas turi būti transportuojamas, perkeliamas ar saugomas didesniu nei 30° kampu nuo 
vertikalios padėties. Diekite ir laikykite prietaisą sausoje vietoje. Jie neskirti naudojimui 
lauke.  

 
Sauga 
 
Jeigu pastebimas šaldymo skysčio nutekėjimas, pašalinkite visą apkrovą naudodami 
regeneravimo įrenginį ir laikykite aušinimo medžiagą mobilioje talpykloje. 
 
Pastaba: laikykitės atsargumo priemonių, kadangi dėl aukštos temperatūros gali išsiskirti 
šaldymo medžiaga, o šaldymo medžiagos šalutiniai produktai yra pavojingi. 
 
Sutvarkius nuotėkio problemą, užpildykite prietaisą reikiamu kiekiu ir įrangos gamintojo 
lentelėje nurodytos rūšies užpilo. 



 

Paruošimas diegimui 

 
Pastaba: įsitikinkite, kad įrangos įkrovimui naudojamos tinkamos šaldymo dujos, kadangi 
netinkamos dujos gali nepataisomai sugadinti kompresorių. 
 
Linijų prapūtimui arba įrangos oro slėgio palaikymui, dėl bet kokios priežasties, 
nenaudokite deguonies.  
Deguonies dujos smarkiai reaguoja su alyva, tepalais ir kitomis panašiomis medžiagomis. 
Naudokite tik šaldymo medžiagą, o bandymams sausą azotą.  
Niekada neviršykite nustatyto didžiausio darbo slėgio. 
 
Negalima naikinti šaldymo linijų, kuriose yra bet kokios šaldymo medžiagos cirkuliavimo 
komponentų, suvirinimo siūlių ar jas pjaustyti liepsna, kol visa aušinimo medžiaga (skysta ir 
dujinė) nebus pašalinta iš įrangos. Garų pėdsakai turėtų būti pakeičiami sausu azotu.  
Aušinimo skysčio sąlyčio su atvira liepsna metu gaminasi toksinės dujos.  
 
Užtikrinkite, kad aptarnavimo metu prieinama visa būtina saugos įranga. Pasirūpinkite 
tinkamu sistemos gesintuvu.  
 
Neperpumpuokite aušinimo skysčio.  
 
Venkite aušinimo skysčio išsiliejimo ant odos ar patekimo į akis. Naudokite apsauginius 
akinius. Nuo odos nuplaukite su muilu ir vandeniu. Jei aušinimo skysčio pateko į akis, 
nedelsiant gausiai praplaukite vandeniu ir pasikonsultuokite su gydytoju. 
 

Pastaba: Šalia šaldymo konteinerio niekada nebūkite su atvira liepsna ar veikiančia 
įtampa. Tai gali sukelti viršslėgį ir sprogimą.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Diegimo vieta ir padėtis  

 
� Įrenginys turi būti įrengtas saugioje vietoje, kuri yra apsaugota nuo lietaus ir vandens 
įsiskverbimo. 

� Įrenginys turi būti įrengtas ant tvirto, lygaus paviršiaus, geriausia ant betono trinkelių, 
o ne tiesiogiai prie pagrindinio namo pamato. 

� Pasirūpinkite gera ventiliacija aplink įrenginį. 
� Siekiant išvengti kondensacijos įprastinių operacijų metu rinkimosi ant šaltų 

vamzdžių, pasirūpinkite kokybiška šaltų komponentų šilumine izoliacija.  
� Įranga skleis triukšmą, kuris yra didesnis nei nustatyta minimali 45 decibelų riba. 

Todėl įranga turėtų būti išdėstoma taip, kad ji būtų gerokai toliau nuo miegamojo, 
biurų, gyvenamųjų patalpų arba triukšmui jautrių vietų, įskaitant kaimynų 
miegamuosius. 

� Siekiant užtikrinti normalų darbą ir pakankamai vietos priežiūrai, kuri atitiktų tam 
keliamus reikalavimus, turi būti parenkami tinkami atstumai tarp įrangos ir statinio. 

 

 
   
 

 
 
 
 
 
 



 

Buferinės cisternos  

 
Akumuliacinės talpos yra rekomenduojamos tam, kad padėtų užtikrinti šilumos siurblio 
veikimą. Tinkamos Akumuliacinės talpos gali padėti išvengti besaikio šilumos siurblio 
veikimo (įjungiant ir išjungiant).  
Akumuliacinės talpos numato hidraulinį atskyrimą nuo tūrio srauto šilumos siurblyje ir 
šildymo grandinėje. Tūrio srautas šilumos siurblio grandinėje išlieka pastovus net jei šildymo 
grandinės tūrio srautas yra sumažintas termostatiniu vožtuvu. 
Jeigu bendra sistemos vandens tūrio masė yra mažesnė negu 12L/KW, tada turėtų būti 
įtraukta Akumuliacinė talpa, kuri padėtų apsaugoti kompresorių nuo įjungimo/išjungimo 
grandinės. Tai prailgins kompresoriaus veikimo trukmę.  
Kai Akumuliacinėė talpa įdiegta, pirma, šildymo sistema sugers energiją iš Akumuliacinės 
talpos. Norėdami išsaugoti energijos suvartojimą, įdiekite patalpų siurblį P1, kuris įjungiamas 
tik tuomet, kai įjungiamas kompresorius. Tai daroma EV01 keičiant į „1“.  
 
RT jutiklis turi būti išimtas iš įrenginio ir įdėtas į Akumuliacinės talpos jutiklio kišenę. RT 
jutiklis yra patalpintas plokštelinio šilumokaičio žemesnėje panardintoje jutiklio kišenėje. RT 
jutiklis buferinėje cisternoje kontroliuos cisternos temperatūrą, paleisdamas ir sustabdydamas 
kompresorių, ir tuo pačiu metu siurbs.  
 
Jei RT jutiklis nebuvo perkeltas į Akumuliacinės talpos jutiklinę kišenę, kai EV01 buvo 
pakeistas į „1“, tokiu atveju, kai įrenginys pasieks nustatytą temperatūrą, kompresorius 
sustos. Kadangi EV01 yra nustatytas į „1“ poziciją, siurblys P1 taip pat nustos veikęs. Kai tai 
įvyksta, nevysta vandens cirkuliacija tarp šilumos siurblio ir Akumuliacinės talpos. RT 
išlaikys savo sustabdytą temperatūrą, o ne Akumuliacinės talpos vandens temperatūrą. RT 
tuomet negali įjungti kompresoriaus ir P1 siurblio, net kai buferinės cisternos vanduo šąla. 
Pakeitus RT jutiklį į Akumuliacinę talpą, šios problemos bus išvengta.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Sistemos apžvalga (išorinė pusė) 

Sistemos apžvalga. Vertikali žemės kilpinė sistema 

  

 
 

Pavadinimas Aprašymas Vieta  Pavadinimas Aprašymas Vieta  

P2 Lauko pusės siurblys Išorė OT 
Išorės temperatūros 

jutiklis 
Vidus 

SAK Apsauginis vožtuvas Išorė FL Dalelyčių filtras Išorė 

BK 
Regeneracinė 

cisterna/plėtimosi 
cisterna  

Išorė    

 
 



 

Sistemos apžvalga (išorinė pusė) 

Sistemos apžvalga. Horizontali žemės kilpinė sistema 

 

   
 

Pavadinimas Aprašymas Vieta  Pavadinimas Aprašymas Vieta  

P2 Lauko pusės siurblys Išorė OT 
Išorės temperatūros 

jutiklis 
Vidus 

SAK Apsauginis vožtuvas Išorė FL Dalelyčių filtras Išorė 

BK 
Regeneracinė 

cisterna/plėtimosi 
cisterna  

Išorė    

 
 



 

Sistemos apžvalga (išorinė pusė) 

Sistemos apžvalga. Gruntinio vandens sistema su tarpiniu šilumokaičiu  

   

 
 

Pavadinimas Aprašymas Vieta  Pavadinimas Aprašymas Vieta  

P2 Lauko pusės siurblys Išorė OT 
Išorės temperatūros 

jutiklis 
Vidus 

P3 
Požeminio vandens 

siurblys 
Išorė FL Dalelyčių filtras Išorė 

BK 
Regeneracinė 

cisterna/plėtimosi 
cisterna  

Išorė SAK Apsauginis vožtuvas Išorė 

FW 
Vandens srauto 

jungiklis 
Išorė FI Filtras Išorė 

DP Tarpinis šilumokaitis Išorė    

 
Veikimo principas:  
 
Siekiant išvengti įrangos vidaus šilumokaičio užteršimo gruntiniu vandeniu ar pakenkimo 
jam, turi būti įdiegtas tarpinis šilumokaitis (DP). Šioje situacijoje rekomenduojama, kad 
plokštelinis šilumokaitis, kuris gali būti valomas, būtų išardomas valymui ir remontui arba 
būtų pakeičiamos bet kokios pažeistos plokštės. Siekiant apsaugoti gruntinio vandens 
grandines, turi būti įdiegtos neužšąlančios priemonės. 



 

Sistemos apžvalga (vidinė pusė) 

Sistemos apžvalga. Grindų šildymas 

 

 
 

Pavadinimas Aprašymas Vieta  Pavadinimas Aprašymas Vieta  

P1 
Vidinės pusės vandens 

siurblys 

Vidus 
papildoma 
įranga  

RT 
Vidinės pusės 

įleidžiamo vandens 
temperatūros jutiklis  

Vidus 

EXP Plėtimosi cisterna Išorė ST 
Vidinės pusės 

išleidžiamo vandens 
temperatūros jutiklis 

Vidus 

ELK Elektrinis šildytuvas 
Vidus 

(pasirinktina) 
STo 

Išorinės pusės 
išleidžiamo vandens 
temperatūros jutiklis 

sensor 

Vidus 

SAK Apsauginis vožtuvas Išorė ET 
Išmetamųjų dujų 

temperatūros jutiklis 
Vidus 

FS 
Automatinis vandens 

tiekimo vožtuvas 
Išorė FL Filtras Išorė 

AIV Nuorinimo vožtuvas Išorė    

 
1. Šildymo režimo veikimo principas:  

� Kai RT krenta žemiau ST02-ST04, kompresorius pradeda šildymą, kol RT > ST02 + 
ST04. Tada kompresorius nustos veikęs. Kompresorius vėl įsijungs, kai RT < ST02 -
ST04.  

� Kai lauko temperatūra OT < ST07, pasirenkamas vidaus elektrinis šildytuvas ELK bus 
aktyvuotas šildymo padidinimui. Jis nustos veikti, kai OT> ST07 + ST08. 



 

Sistemos apžvalga (vidinė pusė) 

Sistemos apžvalga. Šildymas, vėsinimas ir karštas vanduo 

(Išorinis vandens siurblys, trieigis vožtuvas ir elektrinis šildytuvas) 
   

 

Pavadinimas Aprašymas Vieta  Pavadinimas Aprašymas Vieta  

P1 
Vidinės pusės vandens 

siurblys 
Išorė RT 

Vidinės pusės 
įleidžiamo vandens 

temperatūros jutiklis  
Vidus 

ELK Elektrinis šildytuvas Išorė ST 
Vidinės pusės 

išleidžiamo vandens 
temperatūros jutiklis 

Vidus 

EXP Plėtimosi cisterna Išorė STo 
Išorinės pusės 

išleidžiamo vandens 
temperatūros jutiklis 

sensor 

Vidus 

VXV Trieigis vožtuvas Išorė HT 
Karšto vandens 

temperatūros jutiklis 
Vidus 

FS 
Automatinis vandens 

tiekimo vožtuvas 
Išorė ET 

Išmetamųjų dujų 
temperatūros jutiklis 

Vidus 

SAK Apsauginis vožtuvas Išorė FL Filtras Išorė 

VVB 
Karšto vandens 

cilindras 
Išorė AIV Nuorinimo vožtuvas Išorė 

 
 



 

Sistemos apžvalga (vidinė pusė) 

 
Sistemos apžvalga. Šildymas, vėsinimas ir karštas vanduo 

(Išorinis vandens siurblys, trieigis vožtuvas ir elektrinis šildytuvas) 
 
1. Šildymo režimo veikimo principas:  
Šildymo režimu, trieigis vožtuvas (VXV) atidarys AB-A. 
 

a. Kai RT krenta žemiau ST02-ST04, kompresorius pradeda šildymą, kol RT > ST02 + 
ST04. Tada kompresorius nustos veikęs. Kompresorius vėl įsijungs, kai RT < ST02 -
ST04.  

b. Kai lauko temperatūra OT < ST07, pasirenkamasis vidaus elektrinis šildytuvas ELK 
bus aktyvuotas šildymo padidinimui. Jis nustos veikti, kai OT> ST07 + ST08. 

 
2. Aušinimo režimo veikimo principas:  
Aušinimo režimu, trieigis vožtuvas (VXV) atidarys AB-A. 
 

Kai RT> ST01 + ST03, kompresorius pradeda vėsinimą, kol RT <ST01-ST03. Tada 
kompresorius nustos veikęs. Kompresorius vėl įsijungs, kai RT> ST01 + ST03.  

 
3. Karšto vandens gamybos principas:  
Karšto vandens režimu, trieigis vožtuvas (VXV) atidarys AB-A. 
 
Kai esama karšto vandens tiekimo reikalavimo, trieigis grįžtamasis vožtuvas (VXV) pasisuks 
link karšto vandens talpyklos (VVB). Po to, kai karštas vanduo pasieks nustatytą temperatūrą 
ST09, trieigis grįžtamasis vožtuvas (VXV) sugrįš į savo šildymo/aušinimo poziciją. Kai HT 
<ST09 - ST10, trieigis grįžtamas vožtuvas (VXV) dar kartą grįš prie karšto vandens 
grandinės.  
 
 
 
   
 
 
 
 



 

Sistemos apžvalga (vidinė pusė) 

 
Sistemos apžvalga. Grindų šildymas karštu vandeniu 

(Išorinis vandens siurblys, trieigis vožtuvas ir elektrinis šildytuvas) 
 

 

Pavadinimas Aprašymas Vieta  Pavadinimas Aprašymas Vieta  

P1 Vidinės pusės siurblys 
Vidus 

(pasirinktina) 
RT 

Vidinės pusės 
įleidžiamo vandens 

temperatūros jutiklis  
Vidus 

EXP Plėtimosi cisterna Išorė ST 
Vidinės pusės 

išleidžiamo vandens 
temperatūros jutiklis 

Vidus 

VXV Trieigis vožtuvas 
Vidus 

(pasirinktina) 
STo 

Išorinės pusės 
išleidžiamo vandens 
temperatūros jutiklis 

sensor 

Vidus 

ELK Elektrinis šildytuvas 
Vidus 

(pasirinktina) 
HT 

Karšto vandens 
temperatūros jutiklis 

Vidus 

SAK Apsauginis vožtuvas Išorė ET 
Išmetamųjų dujų 

temperatūros jutiklis 
Vidus 

FS 
Automatinis vandens 

tiekimo vožtuvas 
Išorė FL Dalelyčių filtras Išorė 

VVB 
Karšto vandens 

cilindras 
Išorė AIV Nuorinimo vožtuvas Išorė 

 
 



Sistemos apžvalga (vidinė pusė) 

 
Sistemos apžvalga. Grindų šildymas karštu vandeniu 

(Išorinis vandens siurblys, trieigis vožtuvas ir elektrinis šildytuvas) 
 
1. Šildymo režimo veikimo principas:  
Šildymo režimu, trieigis vožtuvas (VXV) atidarys AB-A. 
 

a. Kai RT krenta žemiau ST02-ST04, kompresorius pradeda šildymą, kol RT > ST02 + 
ST04. Tada kompresorius nustos veikęs. Kompresorius vėl įsijungs, kai RT < ST02 -
ST04.  

b. Kai lauko temperatūra OT < ST07, pasirenkamasis vidaus elektrinis šildytuvas ELK 
bus aktyvuotas šildymo padidinimui. Jis nustos veikti, kai OT> ST07 + ST08. 

 
2. Karšto vandens gamybos principas:  
Karšto vandens režimu, trieigis vožtuvas (VXV) atidarys AB-A. 
 
Kai esama karšto vandens tiekimo reikalavimo, trieigis grįžtamasis vožtuvas (VXV) pasisuks 
link karšto vandens talpyklos (VVB). Po to, kai karštas vanduo pasieks nustatytą temperatūrą 
ST09, trieigis grįžtamasis vožtuvas (VXV) sugrįš į savo šildymo/aušinimo poziciją. Kai HT 
<ST09 - ST10, trieigis grįžtamasis vožtuvas (VXV) dar kartą grįš prie karšto vandens 
grandinės.  
 
 
Svarbu 
 
Šilumokaičio ritė esanti karšto vandens cilindro VVB viduje turėtų būti parinkta taip, 
kad turėti pakankamai didelį skersmenį ir šilumos mainų talpą. Priešingu atveju, 
šilumos siurblys įjungs didelės išleidžiamo vandens temperatūros apsauginį signalą 
AL05. 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sistemos apžvalga (vidinė pusė) 

Sistemos apžvalga. Kelių įrenginių serijos sujungimas kaskadomis 

 

  
 

Pavadinimas Aprašymas Vieta  Pavadinimas Aprašymas Vieta  

P1 Vidinės pusės siurblys 
Vidus 

(pasirinktina) 
RT 

Vidinės pusės 
įleidžiamo vandens 

temperatūros jutiklis  
Vidus 

EXP Plėtimosi cisterna Išorė ST 
Vidinės pusės 

išleidžiamo vandens 
temperatūros jutiklis 

Vidus 

VXV Trieigis vožtuvas Išorė HT 
Karšto vandens 

temperatūros jutiklis 
Vidus 

SAK Apsauginis vožtuvas Išorė STo 
Išorinės pusės 

išleidžiamo vandens 
temperatūros jutiklis 

Vidus 

FS 
Automatinis vandens 

tiekimo vožtuvas 
Išorė ET 

Išmetamųjų dujų 
temperatūros jutiklis 

Vidus 

FL Dalelyčių filtras Išorė VVB 
Karšto vandens 

cilindras 
Išorė 

AIV Nuorinimo vožtuvas Išorė    

 



 

Sistemos apžvalga (vidinė pusė) 

 
Sistemos apžvalga. Kelių įrenginių serijos sujungimas kaskadomis 

 
1. Šildymo režimo veikimo principas:  
 

1. Norėdami nustatyti dviejų ar daugiau įrenginių lygiagrečias operacijas, nustatykite 
pirmąjį įrenginį pagal reikiamus parametrus, kiti įrenginiai gali turėti 2~5°C ST01, 
ST02 ir ST05 skirtumus, kurie leidžia energijos etapo kontrolę. 

2. Įjunkite visų įrenginių A/C jungiklius, jei T (įleidžiamo vandens temperatūra) yra 
mažesnė nei ST02-ST04 įrenginio, tada bus pradėtas šildymas. Įrenginys su 
mažesne ST02 + ST04, pirma sustos, jei RT ir toliau didės ir viršys ST02 + ST04, 
kiti įrenginiai taip pat sustos. 

3. RT sumažės, kai įrenginiai sustos. Įrenginys su aukštesniu ST02-ST04 pradės 
šildymą. Jei šis įrenginys pajėgia atitikti šildymo galią, tuomet jo RT daugiau 
nemažės, šis įrenginys veiks kaip reikalaujama. Jei šildymo apkrova yra didesnė 
negu vieno įrenginio pajėgumai, tuomet RT toliau sumažės iki antrojo bloko 
ST02-ST04, antrasis įrenginys pradės didinti šildymo galią. 

4. Kai lauko temperatūra OT < ST07, pasirenkamasis vidaus elektrinis šildytuvas 
ELK bus aktyvuotas šildymo padidinimui. Jis nustos veikti, kai OT> ST07 + 
ST08. 
 

2. Karšto vandens gamybos principas:  
Karšto vandens režimu, trieigis vožtuvas (VXV) atidarys AB-A. 
 
Kai esama karšto vandens tiekimo reikalavimo, trieigis grįžtamasis vožtuvas (VXV) pasisuks 
link karšto vandens talpyklos (VVB). Po to, kai karštas vanduo pasieks nustatytą temperatūrą 
ST09, trieigis grįžtamasis vožtuvas (VXV) sugrįš į savo šildymo/aušinimo poziciją. Kai HT 
<ST09 - ST10, trieigis grįžtamas vožtuvas (VXV) dar kartą grįš prie karšto vandens 
grandinės.  
 
 
Svarbu 
 
Šilumokaičio ritė esanti karšto vandens cilindro VVB viduje turėtų būti parinkta taip, 
kad turėti pakankamai didelį skersmenį ir šilumos mainų talpą. Priešingu atveju, 
šilumos siurblys įjungs didelės išleidžiamo vandens temperatūros apsauginį signalą 
AL05. 
 
 



 

Montavimas  

 
Montavimas turi būti atliekamas pagal galiojančius Standartus ir Statybų kodeksą. Šilumos 
siurblys nėra įrengtas kartu su uždaromuoju vožtuvu. Siekiant palengvinti aptarnavimą, jis 
turi būti pritvirtintas iš šilumos siurblio išorės.  
 
Svarbu  
 
Prieš prijungiant šilumos siurblį, vamzdžiai turi būti išplaunami, tokiu būdu, padedant 
pašalinti visas nepageidaujamas priemaišas, kurios galėtų sugadinti vidaus sudedamąsias 
dalis.  
 
Žemės kilpos : 
 

1. Nustatant žemės surinkėjus, dėmesys turi būti skiriamas geoterminei vietai, uolų 
tipui, dirvožemio struktūrai ir šilumos siurblio dydžiui. 

2. Montuojant kolektorių vamzdžius, užtikrinkite, kad jie pakyla link šilumos 
siurblių ir tokiu būdu bus išvengta oro kamščių. Jei tai neįmanoma, įdiekite 
aukštus taškus oro ventiliacijai. Žemės kolektoriai turi būti laisvi nuo oro. 

3. Visi patalpos regeneravimo vamzdžiai turi būti apsaugoti nuo vandens garų 
kondensacijos. Plėtimosi rezervuaras (BK) turi būti įmontuotas kaip aukščiausias 
kolektorinės sistemos taškas ant įtekėjimo vamzdžio prieš regeneravimo siurblį. 
Pastaba: nuo plėtimosi rezervuaro gali lašėti kondensatas. Sumontuokite plėtimosi 
rezervuarą taip, kad jis nebūtų šalia kitos įrangos. 

4. Diegiant cirkuliacinį siurblį regeneravimo grandinei, nustatykite elektros 
sujungimus  poziciją ties 12 val., kad nepatektų kondensato.  

5. Užtikrinkite tinkamą šilumos ir garso izoliaciją tiems vamzdžiams, kurie 
nukreipiami per sienos angas. 

6. Termiškai izoliuokite vamzdžius pastatų viduje ir įrenkite su garų plomba. 
Kadangi žemės kolektorių sistemos temperatūra gali nukristi žemiau 0°C, skysčio 
turinys turi būti apsaugomi nuo užšalimo iki -15°C. Būsimo aptarnavimo tikslais, 
šalia įrangos turėtų būti palikti duomenys apie naudojamo antifrizo tipą. 

7. Uždarymo  vožtuvas turi būti įrengtas kiek įmanoma arčiau šilumos siurblio. 
8. Jungties su atviro grunto vandens sistema atveju, dėl purvo ir užšaldymo rizikos 

turi būti numatyta tarpinė nuo šalčio apsaugota grandinė, o tai reikalauja 
papildomo šilumokaičio.  
 

SVARBU:  
 
Rekomenduojamas žemės linijos vamzdžio ilgis turi būti pritaikytas pagal vietos sąlygas. 
Kolektoriaus vamzdžio ilgis kinta priklausomai nuo uolų/dirvožemio sąlygų ir šildymo 
sistemų, t.y. radiatoriai ar šildoma grindimis. Maksimalus vieno surinkėjo ilgis neturėtų 
viršyti 200m. 

 



Montavimas  

 
9. Kai yra daugiau nei viena žemės linija, jos turi būti sujungtos lygiagrečiai, 

koreguojant srauto tėkmę. Paviršinės dirvos šildymui, vamzdis turi būti užkastas 
1,8 metrų gylyje, o tarpai tarp  žarnų turi būti mažiausiai 1 metras.  

10. Atstumas tarp gręžinio skylių turi būti bent 15m.  
11. Prieš užsakant diegimą, montavimo darbai dar turėtų būti tikrinami. Patikrinimas 

turi būti atliktas tinkamai kvalifikuoto asmens ir turi būti dokumentuotas. 
Ankstesni patarimai galioja ir uždaroms kilpos šildymo sistemoms. Jeigu 
pakeičiamas šilumos siurblys, montavimas turi būti iš naujo tikrinamas. 

12. Užpildžius regeneratorių, patikrinkite grandinės slėgį. Slėgis turėtų būti maždaug 
2 barai. Minimalus sistemos slėgis yra 1 baras, maksimalus slėgis neturi būti 
didesnis kaip 3 barai. 

   
Vamzdžių jungtys (vidinė pusė): 

1. Vamzdžių jungtys patalpų pusei yra įrangos viršuje.  
2. Užtikrinkite, kad suderinta visa privaloma apsaugos įranga, uždaromieji vožtuvai (kuo 

arčiau šilumos siurblio) ir kietųjų dalelių filtrai. Apsauginis vožtuvas turi būti ne 
daugiau kaip 3 barų atidarymo slėgio ir įrengtas ant vandens ištekėjimo angos.  

3. Turi būti įrengtas sistemai tinkamo dydžio išsiplėtimo indas. Įsitikinkite, kad 
plėtimosi indo diafragmos ir plombos, įskaitant bet kokius apsauginius vožtuvus, yra  
tinkami šilumos perdavimo tarpininkai. 

4. Visas perpildymo vandens vamzdžio iš saugos vožtuvų ilgis turi būti toks, kuris 
nesudaro vandens kišenių ir, jei reikia, turi būti neužšąlantis. 

5. Gerai praplaukite šildymo sistemą.  
6. Atlikite sandarumo bandymus. 
7. Darbinis slėgis: 2 barai. Maksimalus slėgis turi būti ne daugiau kaip 3 barai.  

 
SVARBU 
 
Jungiant įrangą prie sistemos su termostatais ant visų radiatorių, siekiant užtikrinti 
tinkamą srautą šildymo siurblyje, turi būti įdiegtas aplinkkelio vožtuvas arba vienas iš 
termostatų pašalintas. 
 

 
 



 

Elektros jungtis  

 

 
 

 Įvado paskirstymas  Įvado paskirstymas 

G Maitinimo šaltinis AC/DC 24 V Q13 Maitinimas  1 (AC 24 V …230 V) 

G0 Maitinimo šaltinis žemėje Q14 Kompresorius 1 

PE Įžeminimas Q24 Kompresorius 2 

  Q34 Vidaus vandens siurblys 

X1 
Įleidžiamo vandens temperatūra vidaus 
pusėje 

Q44 Lauko vandens siurblys 

X2 
Išleidžiamo vandens temperatūra vidaus 
pusėje 

Q54 Ketureigis vožtuvas 

X3 Lauko temperatūra Q64 Elektrinis šildytuvas arba katilas 

X4 Karšto vandens temperatūra   

X5 
Išleidžiamo vandens temperatūra vidaus 
pusėje 

Q23 Maitinimas  2 (AC 24 V …230 V) 

X6 
Išmetamųjų dujų temperatūra/ 
grąžinamųjų dujų temperatūra 

Q74 
Karšto vandens siurblys arba 
sugrąžinimo vožtuvas 

GND 
Bendrasis atskaitos taškas analoginiai 
įvesčiai 

Q84 Aliarmas/signalizacija 

    

+5 V 
DC 5 V aktyvių jutiklių maitinimo 
išvestis  

Y1 Analoginė išvestis 2,  0...10 V 

+24 V 
DC 5 V aktyvių jutiklių maitinimo 
išvestis 

GND Bendrasis atskaitos taškas 

  Y2 Analoginė išvestis 2,  0...10 V 

D1 Vandens srauto jungiklis    

D2 Žemo slėgio jungiklis A+ RS485 A+ jungtis  

D3 Aukšto slėgio jungiklis B- RS485 B- jungtis  

D4 Oro kondicionieriaus jungiklis GND Pasirinktina RS485 komunikacijai 

D5 Karšto vandens jungiklis RJ45 
RJ45 tarnyba sąsajos parametrų įkelti ir 
atsisiųsti 

M 
Bendrosios atskaitos taškas skaitmeninei 
įvesčiai 

  

 

 
 

Elektros jungtis  
 



Maitinimo jungtis:  
 
Prieš prijungdami maitinimą prašome įsitikinti, kad maitinimo šaltinis tinka įrangai pagal 
gamyklinę lentelę. 
 

� Pertraukiklio apsauga turi būti sumontuota pagal maksimalią gamyklinėje lentelėje, 
priekinio skydelio viduje, nurodytą vertę. 

� Įrenginiai privalo būti sumontuoti per izoliatorių jungiklius su minimaliu 3 mm 
nutraukimu. 

� Prieš laidų izoliacijos tikrinimą, atjunkite šiluminį siurblį. 
� Įrenginys gali būti vienfazis arba trifazis, elektros energijos tiekimas turi atitikti 
įrangos gamyklines specifikacijas. Maitinimo įtampa turi atitikti elektros duomenų 
lentelėje nurodytą diapazoną. Laidų sujungimui pasinaudokite elektros jungimo 
schema įrangos skydelio viduje.  

� Kai pastatas įrengtas su žemės saugumo pertraukikliu, šilumos siurblys turi turėti 
atskirą pertraukiklį. 

 

 
 



 

Vienfazė jungtis  

 
Vienfazė jungtis ant gnybtų:  
 

 
   
Trifazė jungtis ant gnybtų: 
 

 
 
 



 

Elektros jungtis  

 
Pagrindinių jungčių diagrama  
 

 
 

Fazių sekos saugiklis: 
Trifaziuose įrenginiuose yra fazių sekos saugiklis. Po maitinimo įjungimo pirmą kartą, 
patikrinkite prietaiso signalines lemputes. 

• „Normal“ dega žalia šviesa ir reiškia, jog fazių pajungimas yra teisingas 

• „PR“ dega raudona šviesa ir reiškia, jog fazių pajungimas yra reverse 

• „PL“ dega raudona šviesa ir reiškia, jog neveikia viena ar daugiau fazių 

• „O UVR-VOLT“ dega raudona šviesa ir reiškia, jog maitinimo įtampa yra per 
didelė/per maža 
 

  
   
 



 

Elektros jungtis  

 
Lauko temperatūros jutiklis:  
 
Lauko temperatūros jutiklis (OT) yra standartinė dalis, esanti elektros lizdo viduje. Vienas 
gnybtas yra prijungtas prie PC komutatorių X3 ir GND, kitas gnybtas turi būti įrengtas lauke. 
Jis turėtų būti montuojamas ant sienos, kuri tiksliai vertintų lauko temperatūrą, tačiau nebūtų 
veikiamas lietaus, saulės ir sniego. 
 
Jei lauko aplinkos temperatūros jutiklio kabelis eina šalia elektros kabelių, turėtų būti 
naudojamas dengtas kabelis. Jeigu naudojamas izoliacinis vamzdis, jis turi būti sandariai 
uždarytas, kad nepatektų kondensato į lauko temperatūros jutiklio zondą. 
 
Vidaus pusės įleidžiamo vandens temperatūros jutiklis:  
 
Vidaus pusės įleidžiamo vandens temperatūros jutiklis: (AT) gamykloje yra įmontuojamas į 
plokštelinio šilumokaičio panardintą kišenę. 
  
Jei įdiegta buferinė talpa, RT jutiklis gali būti perkeltas į Akumuliacinės talpos temperatūros 
jutiklio įvesties kišenę, o EV01 parametro vertė gali būti nustatyta ties „1“. Tai sustabdo 
siurblio veikimą, kai išjungtas kompresorius.  
 
Jei RT jutiklis negali būti perkeltas į Akumuliacinės talpos temperatūros jutiklio įvestį, EV01 
parametro vertė turi būti nustatyta ties „0“ (gamyklinis nustatymas). Tai leidžia siurbliui 
veikti taip, kad RT galėtų matuoti vandens temperatūrą. 
  
 
 
Svarbu:  
 
Siekiant išvengti trukdžių, kurie gali sukelti matuojamos temperatūros svyravimus, visi 
temperatūros jutikliai turi būti atskirti (min. 200 mm) nuo aukštos įtampos elektros 
kabelių. Priešingu atveju šilumos siurblys gali veikti netinkamai.  
 
 



 

Elektros jungtis  

 
Jungčių gnybtų jungtys: 
  

  
Išorinės pusės vandens siurblys:  
 
Lauko pusės vandens siurblys yra prijungtas prie gnybtų (1-2). Jei vandens siurblio srovė 
viršija 2A, vandens siurblio įjungimui turi būti naudojamas A/C kontaktorius.  
 

 
 
 



 

Elektros jungtis  

 
 
Vidaus vandens siurblys:  
 
Vidaus vandens siurblys yra prijungtas prie gnybtų (3-4). Jei vandens siurblio srovė viršija 
2A, vandens siurblio įjungimui turi būti naudojamas A/C kontaktorius.  

 
 
Elektrinis šildytuvas:  
 
Elektrinis šildytuvas prijungtas prie gnybto (10-11). Elektrinį šildytuvo įjungimui turi būti 
naudojamas A/C kontaktorius. Norint apsaugoti šildytuvą nuo perkaitimo, prie išorinės 
šildytuvo talpyklos turi būti prijungtas termostatas T. 
 

 
 



Elektros jungtis  

 
Karšto vandens siurblys arba trieigis vožtuvas:  
 
Jei vidaus pusės vandens siurblys yra skirtas šildymui ir karšto vandens cirkuliacijai, 
nustatykite SF10 = 0, prisijunkite 3 eigų vožtuvą prie gnybtų (7-8-9)  
 
Jei karšto vandens linijai naudojamas kitas siurblys, nustatykite SF10 = 1, prijunkite karšto 
vandens siurblį prie gnybtų (8-9).  
 
                                                                              
 
 
 
 
 
A/C jungiklis: 
  
Įrenginio A/C ON/OFF negali būti valdomi bet kuriais valdiklio 
mygtukais. 
  
Kai A/C jungiklis sujungia B1-B2, aktyvuojama įrenginio šildymo/ 
aušinimo funkcija. Išorinis signalas kaip laikmatis ar termostatas ir pan. 
gali būti prijungtas prie B1-B2, tokiu būdu įjungiant arba išjungiant 
įrenginio šildymo/vėsinimo funkciją. Šis išorinis signalas turi būti be 
įtampos. 
 
 
 
 
 
 
Pastaba  
 
Tai potencialiai laisvas įvesties kontaktas. ŠIAM KONTAKTUI NENAUDOKITE 230VAC. 
 
 



 

Elektros jungtis  

 
Karšto vandens jungiklis: 
  
Įrenginio karšto vandens ON/OFF funkcija negali būti valdoma bet kuriuo 
valdiklio mygtuku. 
  
Kai karšto vandens jungiklis sujungia A1-A2, aktyvuojama įrenginio karšto 
vandens funkcija. Prie A1-A2 gali būti prijungtas išorinis signalas, toks kaip 
laikmatis ar termostatas ir pan., tokiu būdu įjungiant arba išjungiant 
įrenginio karšto vandens funkciją. Šis išorinis signalas turi būti be įtampos. 
  
 
 
 
 
 
 

Pastaba  
 
Tai potencialiai laisvas įvesties kontaktas. ŠIAM KONTAKTUI NENAUDOKITE 230VAC. 
 
 
Vandens srauto jungiklis: 
  
Jei vandens srauto jungiklis vidaus/išorės (Indoor/Outdoor) pusės 
jungiklis nėra surinktas gamykloje, jis turi būti įrengtas prietaiso 
įrengimo vietoje ir prijungtas prie C1-C2 C3-C4 gnybtų. Jis 
naudojamas siekiant patikrinti, ar sistemoje vanduo teka ar ne. 
  
Jei visi vandens srautų perjungėjai dirba įprastai ir vanduo teka, tada 
įsijungs kompresorius, kitu atveju kompresoriui įsijungti draudžiama. 
  
 
 
 
Pastaba  
 
Tai potencialiai laisvas įvesties kontaktas. ŠIAM KONTAKTUI NENAUDOKITE 230VAC. 
 
 



 

Elektros jungtis  

 
Įrangos signalizacijos išvestis:  
 
Kai įsijungia signalizacija gnybtai (5-6) turės 230V išvestį. Ji gali būti prijungta prie 
signalizacijos įtaiso (pavyzdžiui, signalinio žibinto, signalinio skambučio ir pan.).  

 
 
 



 

Kontroleris 

 
Valdiklio/kontrolerio ekranas (Ekranas ir mygtukų sritis)  
 
Rodymo vieta: 

� Įprastu darbo režimu: ekrane 1 matyti parametro kodas, ekranas 2 rodo šio kodo 
temperatūros vertę. 

� Parametrų nustatymo režime: ekrano 1 matyti parametro kodas, ekranas 2 rodo šio 
parametro vertę.  
 

 
Meniu:  

Piktograma Reikšmė Funkcija 

  Užklausa/vaizdas  Faktinės visų temperatūrų vertės 

 Įspėjimas  Įspėjimo buvimas, ir vėliausių 10 įspėjimų išsaugojimas  

 Signalas  Signalizacija ir vėliausių 20 signalizacijų išlaikymas  

 
Parametrai  Parametrų ir verčių nustatymas (žr. taip pat Meniu medis)  

 
Valdymo mygtukai 
  
Mygtukas Pavadinimas Veikimas 

 
<Esc> 

Meniu/parametrų nustatymo režime paspauskite jį, kad grįžtumėte į 
ankstesnį meniu lygmenį arba atšauktumėte įrašytas vertes 

 
<Enter> 

Nuspauskite ji daugiau nei 2 sekundėms ir atleiskite, kad įeitumėte į 
meniu režimą, kai įrenginys yra sustabdytame režime (tiek A/C, tiek 
karšto vandens jungiklis yra išjungti) 
Meniu/parametrų nustatymo režime paspauskite tam, kad 
patvirtintumėte pasirinktą meniu lygį arba įrašytas vertes 

Paspauskite jį, kad susipažintumėte/iš naujo įjungtumėte įspėjimą ir 
pranešimą apie pavojų 

 

<Plus> 
 

Palaikykite 2 sekundes ir įjunkite Sistemos režimą išjungtame 
režime 
Paspauskite norėdami pasirinkti meniu lygį arba padidinti Meniu/ 
parametrų nustatyto režimo vertes 

 
<Minus> 

Paspauskite jį, norėdami pasirinkti meniu lygį arba sumažinti vertę 
Meniu/parametrų nustatymo režime  



Kontroleris 

 
Simbolių paaiškinimai 
 

  
Aušinimo režimas 
Šildymo režimas  
Galia  
Karšto vandens režimas 
Vidinis pusės vandens siurblys 
Kompresoriaus energijos gradacija 
Kompresorius  
Vandens srauto jungiklis (deganti šviesa reiškia vandens srauto jungiklio signalą)  
Išorės pusės vandens siurblys  



 

Kontroleris 

 
Sistemos režimo parinkimas 
 

Ekranas Procedūra 

.

+

-
 

Sustabdytame režime (A/C jungiklis ir karšto vandens 
jungiklis yra išjungti), paspauskite <Plus> mygtuką 2 
sekundes ir atleiskite, taip aktyvuosite sistemos režimo 
parinkimą. Pasirinktas sistemos režimas pradės 
mirksėti.  
Spauskite <Plus> arba <Minus>, kad pasirinktumėte 
norimą sistemos režimą ir patvirtinkite paspausdami 
<Enter>.  

 
Jei dabartinė sistema tik šildo (kai SF01 = 2) arba tik aušina (kai SF01 = 0), sistemos režimų 
pasirinkimas yra negalimas. 
Jei dabartinė sistema yra šildymo ir vėsinimo režime (kai SF01 = 1), visa sistemos režimo 
pasirinkimo seka bus kaip aprašyta. 
 

Veiksmai Seka 

Spauskite <Plus>   �  �  
  
Temperatūros peržiūra 
 

Ekranas Procedūros 

 

 Įprasto darbo režimo metu paspauskite <plus> arba <minus>, kad 

peržiūrėtumėte temperatūrą.  

 
Ekranas Procedūros 

.

+

-
 

Neveikimo režime paspauskite <Enter> mygtuką ir palaikykite 2 
sekundes, atleiskite, kad įeitumėte į meniu režimą.  

Numatytoji, Užklausos  piktograma mirksi ir laukia tolesnių 
instrukcijų. 

 

Spauskite <Enter> mygtuką, norėdami patekti į užklausos režimą.  
Spauskite <plus> arba <minus>, kad peržiūrėtumėte temperatūras.  
 

 
Kodas Aprašymas 

RT Įleidžiamo vandens temperatūra vidaus pusėje 
ST Išleidžiamo vandens temperatūra vidaus pusėje 
OT Lauko temperatūra 
HT Karšto vandens temperatūra 
STo Išleidžiamo vandens temperatūra išorės pusėje 
ET Išmetamųjų dujų temperatūra (tik šildant)/garintuvo temperatūra (šildant ir aušinant) 



Kontroleris 

 
Nustatymų keitimas 
Ekranas Procedūros 

Neveikliame režime 2 sekundes spauskite <Enter>, atleiskite kad įjungtumėte meniu režimą. 

 

Kai mirksi  piktograma, paspauskite <Plus> arba <Minus> 

norėdami pereiti į  meniu, spauskite <Enter>, jei norite tęsti. 

Turinys pagal  Parameter Menu gali skirtis priklausomai nuo privilegijuotų vartotojo teisių.  
• Vartotojui - pasirinkite „Ne“ ir paspauskite <Enter>, kad tęstumėte.  
• Paslaugų tiekėjui ir gamyklos vartotojui - pasirinkite „EU“ arba „ID“ ir paspauskite <Enter> ir įveskite 

4-skaitmenų slaptažodį.  

 

Galutiniams vartotojams pagal gamyklinius nustatymus bus 
rodomi „ST“ grupės parametrai.  
 

Arba kelis kartus spauskite <Esc>, kad išeitumėte iš esamo lygio ir grįžtumėte į norimą meniu lygį.  

 
Parametrų meniu pasiekimas 
Ekranas Procedūros 

Neveikliame režime 2 sekundes spauskite <Enter>, atleiskite kad įjungtumėte meniu režimą. 

Kai mirksi  piktograma, paspauskite <Plus> arba <Minus> norėdami pereiti į  meniu, spauskite <Enter>, 
jei norite tęsti. 

Turinys pagal  Parameter Menu gali skirtis priklausomai nuo privilegijuotų vartotojo teisių.  
Vartotojui, pasirinkite „Ne“ ir paspauskite <Enter>, kad tęstumėte.  
Paslaugų tiekėjui ir gamyklos vartotojui, pasirinkite „EU“ arba „ID“ ir paspauskite <Enter> ir įveskite 4-
skaitmenų slaptažodį.  

 

 Spauskite <Enter>, kad patvirtintumėte ir įvestumėte 
slaptažodį.  
 

 

 Slaptažodis yra būtinas paslaugų tiekėjui (EU) ir gamyklos 
vartotojams (ID). 

Norėdami įvesti slaptažodį, atlikite žemiau pateiktus nurodymus: 

• Kai mirksi skaitmenys, paspauskite <Plus>/<Minus> ir pasirinkite vertę. Tada paspauskite <Enter>, 
kad patvirtintumėte ir pereikite prie sekančio skaitmens. 

• Arba bet kuriuo metu paspauskite <Esc> ir atšaukę įvestį, grįžkite prie ankstesnio mirksinčio simbolio. 

• Kartokite aukščiau nurodytus veiksmus ir įveskite kitus tris skaitmenis.  

• Po slaptažodžio įvedimo, paspauskite <Enter>, kad patvirtintumėte ir pereitumėte prie parametrų 
verčių nustatymo. 

 



 

Kontroleris 

 
Parametrų verčių patikslinimas 
Ekranas Procedūros 

Po slaptažodžio įvedimo, pereikite į parametrų nustatymo režimą.  

 

Spauskite <Plus> arba <Minus>, pasirinkite 
parametro kodą, paspauskite <Enter>, kad 
patvirtintumėte.  

 

Numatyta parametro reikšmė pradės mirksėti, kad 
būtų galima kažką pakeisti.  
Spauskite <Plus> arba <Minus>, kad 
padidintumėte arba sumažintumėte vertę, 
paspauskite <Enter>, kad patvirtintumėte.  

Kelis kartus iš eilės paspauskite <Esc>, kad išeitumėte iš esamo lygio, ir grįžtumėte į norimą meniu lygį. 

 
Vartotojo nustatymai  

Parametrai Aprašymas Numatyta Min. Max. Matas Res 
Privi-
legijos 

ST01 
Aušinimo režimo temperatūros 
nustatymas (galutinis vartotojas) 

12 ST11 ST12 ºC 0,1 0 

ST02 
Šildymo režimo temperatūros nustatymas 
(galutinis vartotojas) 

40 ST13 ST14 ºC 0,1 0 

ST03 
Temperatūrų skirtumo aušinimo režimu 
nustatymas 

1 0 10 ºC 0,1 0 

ST04 
Temperatūrų skirtumo šildymo režimu 
nustatymas 

1 0 10 ºC 0,1 0 

ST05 
Temperatūros nustatymas šildymui kaip 
kompensacijos funkcija 

20 0 30 ºC 0,1 0 

ST06 
Kompensacijos faktoriaus šildymo 
kompensacijos funkcijos nustatymui  

6 0 30 - 0,1 0 

ST07 
Lauko temperatūra katilo ar elektrinio 
šildytuvo įjungimui 

0 -10 20 ºC 0,1 0 

ST08 
Katilo ar elektrinio šildytuvo sustojimas ir 
lauko temperatūros skirtumai 

5 1 20 ºC 0,1 0 

ST09 Karšto vandens temperatūra 50 ST15 ST16 ºC 0,1 0 

ST10 Karšto vandens temperatūros skirtumas 3 1 10 ºC 0,1 0 



Kontroleris 

 
Šildymo kompensacijos kreivės nustatymas  
 
Kontrolinė šildymo režimo temperatūra turi du metodus: fiksuotą ir kintančią temperatūrą. 

1. Fiksuota temperatūra yra fiksuotos vertės ir yra tiesiogiai nustatoma galutinio 
vartotojo iš nustatymo meniu.  

2. Kintanti temperatūra yra nustatoma pagal ST05, ST06 įverčius, o tikra lauko 
temperatūra matuojama OT jutiklio zondu. 

 
Ši funkcija pasirenkama pagal SF04:  
Kai SF04 = 0, temperatūra yra fiksuota; 
Kai SF04 = 1, tai yra nepastovi temperatūra. 
Kai SF04 = 0, nustatyta šildymo temperatūra yra ST02.  
Kai SF04 = 1, nustatyta šildymo temperatūra bus kontroliuojama pagal aplinkos temperatūrą 
(OT), ST05 ir ST06 pagal šią formulę:  
Nustatykite šildymo temperatūrą = ST05+ST06 /10 * (ST05-OT).  
 

1. ST05 yra patalpos temperatūra, kuri vartotojui yra patogi. 
2. ST06 yra šildymo kompensavimo koeficiento kreivės veiksnys, kurią renkatės 

šilumos siurblio darbui. Didinant ST06, santykinai didės kompensacijos temperatūra 
ir RT.  

3. OT yra lauko temperatūra. 
4. Apskaičiuota temperatūra gali būti naudojama kaip kontrolės etalonas, tačiau 

didžiausi duomenys neviršys ST14.  
 
Pavyzdžiui:  

1. Nustatykite šildymo kompensacijos koeficientą  ST06 ties 7,  
2. Kai lauko temperatūra yra 0°C, valdymo temperatūra yra:  

ST05 + ST06 / 10 * (ST05-OT) = 20 +7 / 10 * (20-0) = 34°C;  
3. Kai lauko temperatūra -10 ° C, valdymo temperatūra yra:  

ST05 + ST06 / 10 * (ST05-OT) = 20 +7 / 10 * (20 - (-10)) = 41°C;  
4. Kai lauko temperatūra -20 ° C, valdymo temperatūra yra:  

ST05 + ST06 / 10 * (ST05-OT) = 20 +7 / 10 * (20 - (-20)) = 48°C;  
5. Kai lauko temperatūra krenta, kontrolinė temperatūra taps didesnė, kad patenkintų 

didesnio šildymo reikalavimus.  
6. Kai lauko temperatūra padidėja, kontrolinė temperatūra sumažės, taip išlaikydama 

mažesnį įrenginio slėgį, todėl suvartos mažai energijos. 
 Pakeitus ST05 arba ST06 gali pakisti šildymo kreivė.  



 

Kontroleris 

 
Trys pavyzdinės kreivės, kai ST05 = 18, 20 ir 22.  
 

 
   
 



 

Kontroleris 

 
Lauko pusės neužšalimo nustatymai 
 
Gruntinio vandens sistema su sparčiu šilumokaičiu 

� AR11 (išorės pusėje maža išleidžiamo vandens temperatūros apsauga), gamyklinis 
nustatymas yra 5℃. 

� AR08 (maža garintuvo temperatūros apsauga), gamyklinis nustatymas yra -2 ℃. 
 
 
Žemės grandinės sistema 
 

� Jei regeneravimo tirpalas yra priimtas kaip išorės pusės šilumnešis, AR11 turi būti 
pakeistas pagal tirpalo užšalimo laipsnį. AR11 parametro nustatyta vertė turi būti 
10°C aukštesnė nei tirpalo užšalimo temperatūra. Jei regeneracinio skysčio užšalimo 
temperatūra yra -15°C, tuomet AR11 gali būti nustatytas iki -5°C.  

� Šiuo atveju, AR08 nustatyta vertė gali būti 2ºC žemesnė, nei AR11. Jei AR11 = -5°C, 
AR08 gali būti nustatyta kaip -7°C. 



  

Paleidimas ir reguliavimas  

 
1. Išjunkite/atjunkite maitinimo tinklo išjungiklius 
2. Patikrinkite aušinimo sistemos sandarumą.  

a. Patikrinkite šilumos siurblio dujų slėgio matuoklio rodmenis dėl galimo nuotėkio.  
b. Raktu atidarykite priekines dureles. Patikrinkite šilumos siurblio išorę su šaldymo 

nuotėkio detektoriumi arba nuotėkio aptikimo purškikliu, skirtu šaldymo nuotėkio 
radimui.  

3. Šildymo sistemos pripildymas 
a. Atidarykite visus įmontuotus neatbulinius vožtuvus 
b. Patikrinkite membranos plėtimosi rezervuaro įleidimo slėgį. 
c. Gerai praplaukite šildymo sistemą. 
d. Užpildykite šildymo sistemą vandeniu ir patikrinkite slėgį. Minimalus sistemos slėgis 

yra 1 bar, maksimalus slėgis yra 3 barai. Naudokite tik antikorozinės priedus, kurie 
buvo patvirtinti naudojimui su šilumos siurbliais, kurie turi karšto vandens šildymo 
per vienos sienelės šilumokaitį, funkciją.  

e. Grąžinkite vožtuvus į veikimo poziciją.  
4. Membranos plėtimosi rezervuaro ir sistemos slėgio tikrinimas 

a. Nusausinkite vidinę šilumos siurblio sistemos pusę ir sumažinkite spaudimą, kol 
slėgio daviklis parodo „0“.  

b. Jei diafragmos plėtimosi rezervuaro įsiurbimo slėgis yra mažesnis už statinį sistemos 
slėgį, papildykite pakankamu azoto kiekiu, kad padidintumėte įvesties slėgį virš 
statinio sistemos slėgio.  

c. Pakartotinai užpildykite vandeniu, kol užpildo slėgis taps didesnis nei membranos 
plėtimosi rezervuaro įleidimo slėgis. 

d. Per pradinį paleidimą, paženklinkite šią manometro vertę kaip minimalią užpildo 
vertę. Naudokite tik antikorozinius priedus, kurie buvo patvirtinti naudojimui su 
šilumos siurbliais, turinčiais karšto vandens šildymo per vienos sienelės šilumokaitį, 
funkciją.  

5. Patikrinkite visų apsauginių vožtuvų funkcijas 
6. Patikrinkite vandens jungčių sandarumą 
7. Užpildykite išorės pusės grandines ir patikrinkite slėgį 

a. Užpildykite lauko pusės grandinę regeneraciniu tirpalu ir išdžiovinkite. 
b. Patikrinkite grandinės slėgį. Lauko pusės grandinės spaudimas turėtų būti maždaug 2 

barai.  
c. Patikrinkite ir, jei reikia, pakoreguokite membranos plėtimosi rezervuaro įleidimo 

slėgį. 
8. Elektros jungčių sandarumo tikrinimas 
9. Įvesties gnybtų ir kontaktų tikrinimas. 

a. Maitinimo tinklo jungtyse, įvesties gnybtuose ir kontaktoriuose patikrinkite įtampą ir 
ciklą. Jeigu užsidega raudona fazių sekos apsauginė lemputė, sukeiskite L1 ir L3 
etapus. 

10. Jutiklių jungčių tikrinimas 
a. Patikrinkite, ar visi davikliai buvo prijungti teisingai.  



Paleidimas ir reguliavimas  

 
11. Antifrizo koncentracijos regeneracinėje grandinėje tikrinimas 

a. Patikrinkite ir pasižymėkite antifrizo koncentraciją 
12. Vandens srauto jungiklių tikrinimas 

a. Sustabdyti vandens srautą vožtuvu, esančiu išorinėje durelių pusėje arba vidinėje 
siurblio pusėje, kiekvieną kartą kontroleris turėtų parodyti srauto jungiklio signalą 
AL17. Nustatykite taip, kaip reikalaujama. 

13. Išorės pusės srauto tėkmės tikrinimas 
a. Uždarykite A/C jungiklį ir karšto vandens jungiklį 
b. Kontrolės sistemoje patikrinkite nustatymus ir pritaikykite taip tarsi būtų šildymo 

poreikis. 
c. Patikrinkite, ar lauko pusėje ir vidaus pusėje siurbliai nuorinti ir, jei reikia padėkite 

siurbliams pradėti darbus. 
d. Paspauskite plius ar minus mygtukus ir patikrinkite STo temperatūrą, užsitikrinkite, 

kad temperatūra atitiktų dirvožemio/uolienų temperatūrą, kuri rodo regeneracinio 
tirpalo srautą.  

e. Vidinės pusės vandens siurblys pradės veikti praėjus kelioms minutėms po išorės 
vandens siurblio veikimo pradžios, o dar po kelių minučių pradės veikti kompresorius. 

f. Paspauskite plius ar minus klavišą, kad peržiūrėtumėte STo ir pamatuotumėte 
regeneracinio tirpalo temperatūrą įsiurbimo vietoje (ET galėtų būti perkeltas į tirpalo 
įleidžiamąjį vamzdį, kuriame matuojama įleisto tirpalo temperatūra). Skirtumas tarp 
šių dviejų temperatūrų turėtų būti 2 - 5°C, kai sistema yra pusiausvyroje. Didelis 
skirtumas rodo mažą tirpalo srautą. Mažas skirtumas rodo didelį tirpalo srautą. Jei 
srautas yra per mažas, tada padidinkite siurbimo greitį.  

g. Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas regeneracinei sistemai, kai iš pradžių 
naudojamas šilumos siurblys. Kai kurie užpildymai gali būti reikalingi. 

14. Vidinės pusės srauto tikrinimas 
a. Peržiūrėkite vidaus vandens temperatūrą RT ir ST. Kai šilumos siurblys šildo 

kaitinamą vandenį be papildomos šilumos, skirtumas tarp šių dviejų temperatūrų 
turėtų būti 5 - 10°C. Didelis skirtumas gali priklausyti nuo mažo vidinės pusės 
vandens srauto. Tada ventiliuokite šildymo grandinę ir padidinkite patalpų pusės 
vandens siurblio greitį bei šildymo grandinės siurblį.  

15. Aušinamosios cirkuliacinės sistemos tikrinimas 
a. Stebėkite aušinamosios cirkuliavimo sistemos stiklą. Burbulai> 5 mm, neturėtų būti 

matomi, kai šilumos srautas stabilizavosi ties 35°C. Jei dideli burbulai yra matomi, 
raskite ir sutaisykite atitinkamame etape ir vėl pripildykite aušinimo medžiaga.  

b. Patikrinkite drėgmės rodiklius. Jei rodomas aukštas drėgmės lygis, tai reiškia, kad 
aušinimo cirkuliavimo sistema yra nesandari.  

16. Siurbimo dujų perkaitinimo tikrinimas 
a. Patikrinkite ir, jei reikia, reguliuokite kiekvieno kompresoriaus įsiurbimo dujų 

perkaitinimą.  
17. HP jungiklių tikrinimas 

a. Specialiai užkiškite šildymo srautą iki kol srauto temperatūra pakils virš 55°C, 
kiekvienas kompresorius turi būti sustabdytas jo HP jungikliu arba AL05.  



Paleidimas ir reguliavimas  

 
18. Šilumos siurblio kabinos tikrinimas 

a. Su lanksčiu hermetiku užtaisykite visas skyles, kurios galėjo būti išgręžtos kabinoje. 
Tai reikalinga, siekiant išvengti kondensato susidarymo šilumos siurblio viduje.  

19. Aušinimo operacijos tikrinimas (tik šildymo ir aušinimo)  
a. Patikrinkite kontrolės sistemos parametrus ir nustatykite pagal aušinimo reikalavimus.  
b. Patikrinkite, ar išorės siurbliai pumpuoja, o kompresorius vėsina.  

20. DHW cilindrinės sistemos paleidimas 
a. Užpildykite karšto vandens cilindrą. Patikrinkite RM, ST, HT parametrus.  
b. DHW cilindre turėtų būti pakankama šilumos mainų talpa ir srautas taip, kad 

temperatūros skirtumas delta T tarp HT ir ST neviršytų 5°C. 



  

Perspėjimai ir signalai  

 
Įspėjimų valdymas 
  
Kai aptinkamas įspėjimas, LCD ekrane bus rodomas atitinkamas įspėjimo kodas. Tuo pačiu 

metu pradės mirksėti perspėjimo piktograma . 

�  meniu bus saugomi tik vėliausi 10 įspėjimų. 
� Po valdiklio elektros tiekimo gedimo, įspėjamieji žurnalai bus ištrinami ir 

skaičiuojami iš naujo. 
 

Kodas Reikšmė 

WN01 Vidinės pusės antifrizas žiemą (WN01 įspėjimo registras)  

002 Išorinės pusės antifrizas žiemą (WN02 įspėjimo registras) 

 
Įspėjimo įrašų/registro peržiūra 
 
Ekranas Procedūros 

Neveikliame režime 2 sekundes spauskite <Enter>, atleiskite kad įjungtumėte meniu režimą. 

 

Kai mirksi  piktograma, paspauskite <Plus> 

arba <Minus> norėdami pereiti į  meniu, 
norėdami patvirtinti spauskite <Enter>.  
 

 

 

LCD ekrane bus rodomos dvi raidės „WN“, 
kurios nuolat mirksi. Dar kartą spauskite 
<Enter>, kad peržiūrėtumėte 10 paskutinių 
generuotų perspėjimo kodų, jeigu tokių yra. 
Jeigu jokių įspėjimo kodų nebuvo generuota, bus 
rodomas žodis „NONE“.  

Kelis kartus spauskite <Esc>, kad išeitumėte iš esamo lygio ir grįžtumėte į įrastą darbinį režimą.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Perspėjimai ir signalai  

 
Signalų valdymas  
 
Signalai RWR470.10 yra suskirstyti į dvi grupes: automatinio atnaujinimo (auto reset) 
signalai ir rankinio atstatymo (manual reset) signalai. 
 

1.  Auto reset signalų vartotojui nebūtina žinoti ir jų atkurti nereikia. 
2. Atitinkamas įtaisas bus automatiškai įsijungtas iškart po signalo dingimo. 
3. Aptikus manual reset signalą, sistema bus stabdoma automatiškai. Vartotojas turi 
įrašyti ir kreiptis į tiekėją dėl veiksmų. 

4. Norėdami peržiūrėti ir iš naujo įjungti signalą, paspauskite <Enter> mygtuką.  
5. Užtikrinkite, kad prieš signalo atnaujinimą, gedimas buvo nustatytas ir pašalintas. 

 
Kai nustatomas signalas: 
 

� Nuolat mirksės atitinkamo prietaiso piktograma (jei yra) ir  piktograma. Ekrane 
bus rodomas signalizacijos kodas.  

� Jei aptinkamas daugiau nei vienas signalas, LCD ekrane signalizacijos kodai bus 
rodomi vienas paskui kitą. Juos bus galima peržiūrėti naudojant <plus> arba <minus> 
mygtukus, arba jie gali būti peržiūrimi ar iš naujo nustatomi rankiniu būdu (tik 
rankiniu būdu atstatomiems signalams). 

� Jei sistema tuo pačiu metu aptinka įspėjimų ir pavojaus signalų, įspėjimo kodai LCD 
ekrane nebus rodomi. 

� Visi paskutiniai generuoti 20 automatinių ir rankinių signalų yra atskirai registruojami 

auto reset signalų (AR) ir manual reset signalų (MR) kategorijose,  meniu.  
 

Pastaba:  
 
Registro netenkama tuo atveju, jei įrangai nutraukiamas maitinimas. 
 

 
 



 

Perspėjimai ir signalai  

 
Auto Reset (automatinio atstatymo) signalai 
Toliau minimi kodai yra Auto reset signalų kodai su jų reikšmėmis.  
 

Kodai Reikšmė 

AL01 Kompresoriaus žemas slėgis (D2) 

AL02 Kompresoriaus aukštas slėgis (D3) 

AL03 
Žema vidaus pusės išleidžiamo vandens temperatūros apsauga (kai ST ≤ AR01 
bet kuriuo režimu) 

AL04 
Žema išorinės pusės išleidžiamo vandens temperatūros apsauga (kai Sto ≤ 
AR11, šildymo režimu) 

AL05 
Vidinės pusės išleidžiamo vandens temperatūra viršija aukščiausias šildymo 
režimo ribas (kai ST ≥ AR03) 

AL17 Srovės jungiklio signalas po vėlavimo (AR05)  

 
Manual reset (rankinio atstatymo) signalai 
Toliau minimi kodai yra Manual reset signalų kodai su jų reikšmėmis.  
 

Kodai Reikšmė 

AL11 RT jutiklio problema  (viršija 120 ºC or lower than -35 ºC) (X1) 

AL12 ST jutiklio problema  (viršija 120 ºC or lower than -35 ºC) (X2) 

AL13 OT jutiklio problema  (viršija 120 ºC arba yra žemiau -35 ºC) (X3) 

AL14 HT jutiklio problema  (viršija 120 ºC arba yra žemiau -35 ºC) (X4) 

AL15 ST0 jutiklio problema  (over 120 ºC arba yra žemiau -35 ºC) (X5) 

AL16 ET jutiklio problema  (viršija 120 ºC arba yra žemiau -35 ºC) (X6) 

AL18 
Kompresoriaus žemo slėgio signalų skaičius per 24 valandas viršija ribas 
(AR06) 

AL19 
Kompresoriaus žemo slėgio signalų skaičius per 24 valandas viršija ribas 
(AR07) 

AL20 Mažo grįžtamumo dujų temperatūros apsauga (AR08) 

AL21 Didelės išmetamųjų dujų temperatūros apsauga (virš AR10 ) 

 



Perspėjimai ir signalai  

 
Signalų įrašų peržiūra 
 
MR01 ir AR01 yra atitinkamai paskutinė pateikta informacija apie rankinį ir automatinį 
aliarmų atnaujinimą. 
 
Ekranas Procedūros 

Neveikliame režime 2 sekundes spauskite <Enter>, atleiskite kad įjungtumėte meniu režimą. 

 
 
 

Spauskite <Plus> arba <Minus>, kol 

pereisite į  meniu, ir tada paspauskite 
<Enter>, kad patvirtintumėte.  
Pagal nutylėjimą, LCD ekrane bus rodomas 
mirksintis automatinio atnaujinimo signalas 
„AR“. 

Norėdami peržiūrėti automatiškai generuotus signalus, paspauskite <Enter>, kai bus rodomas „AR“.  

Norėdami peržiūrėti rankiniu būdu nustatytus signalus, paspauskite <Minus> arba <Plus>, kol pereisite prie 
„MR“ grupės, ir paspauskite <Enter>, jei norite tęsti. 
Pagal nutylėjimą, pirmasis rankinis signalas yra „MR01“. Spauskite <Enter>, kad peržiūrėtumėte pirmo 
rankiniu būdu nustatyto signalo kodą.  
Paspauskite <Minus> arba <Plus>, kad peržiūrėti kitas sunumeruotas signalizacijas, ir paspauskite <Enter> 
konkretaus kodo peržiūrai. 

 

 Jei nėra generuojamas joks signalas, bus 
rodomas žodis „NONE“. 

Kelis kartus spauskite <Esc>, kad išeitumėte iš esamo lygio ir grįžtumėte į įprastą darbinį režimą.  

 
Rankinio atstatymo signalų supratimas ir atstatymas  
 
Bet koks sistemos aptiktas signalas, LCD ekrane bus rodomas automatinis atnaujinimo 
signalas, arba rankinio atstatymo aliarmas. Tačiau tik rankinio nustatymo signalams reikia 
žinių ir atnaujinimo. 

� Norėdami išanalizuoti aliarmų atmintį, paspauskite <Enter>. 
Jei pašalinamas aliarmo skambėjimo statusas, atitinkamai išnyksta prietaiso piktograma ir 

mirksinti signalo piktograma . 
 Iš naujo paleiskite sistemą, kaip tinkama. 
  
 



 

Gedimų nustatymas  

 

Aprašymas  Galima priežastis Patikrinti 

Maitinimo problema 

Klaidingas arba atjungtas 
saugiklis 

Patikrinkite maitinimo etapus ir 
aktyvius/pakeistus saugiklius 

Tinklo gedimas, įtampos 
svyravimas  
 

Pranešti savo elektros tiekėjui 

Kompresorius 
neskleidžia jokio garso 

ir nejuda 

Klaidinga fazių seka Patikrinti fazių sekos prižiūrėtoją  

Šiluminės relės išsijungę 
Patikrinti šiluminę relę ir ją 
aktyvuoti 

A/C rotatorius neužsidarė Patikrinti A/C kontaktorių 

Kompresoriaus vidinė 
šiluminė apsauga 

Laukite kol kompresorius atvės 

Kontrolerio klaida 
Patikrinti kontrolerio signalo 
Q14,Q24 išvestį  

Kompresorius skleidžia 
garsą, bet nejuda 

Nesuderinti kompresoriaus 
aukštas/žemas slėgiai 

Patikrinti HP ir LP duomenis 

Per maža įtampa Patikrinti įtampą 

Maža pradėjimo įtampa 
(viena fazė) 

Patikrinti kondensatorių, lengva 
pradžia 

Kompresorius sugedo arba 
užstrigo 

Kompresoriaus sparnų 
patikrinimas 

Kompresorius 
nesustoja/neišsijungia 

Užstrigo A/C kontaktorius  Pakeisti 

Kontrolerio problema 
Patikrinti kompresoriaus 
kontrolerio signalo Q14/Q24 
išvestį  

Įrangos 
šildymo/vėsinimo 
funkcija yra silpna 

Užsiteršė šilumokaitis  Išvalyti  

Nepakanka dujų 
Patikrinti ir papildyti dujų 
atsargas 

Kompresoriaus problema Pakeisti 

 
 



 

Priežiūra  

 
Siekiant išvengti klaidų dėl nuosėdų šilumokaičiuose, reikia imtis atsargumo priemonių, 
kurios padėtų užtikrinti, kad jokios priemaišos negalės patekti į šilumos šaltinio ar šildymo 
sistemą. Tuo atveju, kai veiklos sutrikimai atsiranda dėl sistemos užsiteršimo, sistema turėtų 
būti valoma taip, kaip aprašyta žemiau. 
  
Šildymo sistemos valymas 
 
Deguonies patekimas į šildymo sistemų vandens grandinę gali tapti oksidacijos produktų 
susidarymo (rūdys) priežastimi, ypač jei naudojami plieno komponentai. Deguonis patenka į 
šildymo sistemą per vožtuvus, siurblius ir/ar plastikinius vamzdžius. Todėl labai svarbu, ypač 
atsižvelgiant į grindų šildymo sistemų vamzdynus, kad būtų naudojamos tik difuzijai 
nepralaidžios medžiagos.  
 
 
 
Tepalų ir sandariklių likučiai taip pat gali užteršti šildomą vandenį. Sunkaus užteršimo atveju, 
kai sumažėja net šilumokaičio šilumos siurblio veikimo efektyvumas, sistema turi būti 
išvaloma šildymo techniko. Mes rekomenduojame išplauti šilumokaitį priešinga įprastinio 
oro srauto kryptimi. Siekiant išvengti rūgštinių valymo priemonių patekimo į šildymo 
sistemą, grandinę, rekomenduojame plaunamą įrenginį jungti tiesiogiai prie srauto ir 
grąžinimo srauto iš šilumokaičio. Svarbu, kad sistema būtų kruopščiai išplauta, naudojant 
atitinkamus neutralizavimo agentus, kurie užkirstų kelią sistemos pakenkimui dėl valymo 
agento liekanų. Rūgštys turi būti naudojamos labai atsargiai ir su atitinkama darbdavių 
atsakomybe. Jeigu abejojate dėl numatyto naudojimo, kreipkitės į cheminių medžiagų 
gamintoją.  
 
Šilumos šaltinio sistemos valymas 
 
Dalelių filtras yra įtrauktas į šilumos šaltinio šilumos siurblio įėjimą ir apsaugo šilumokaitį 
nuo priemaišų patekimo. Kai sistema pradedama eksploatuoti pirmą katą, gana dažnai turėtų 
būti valomas dalelių filtro ekranas. Šie intervalai gali būti padidinti, jei tik sumažėja 
priemaišų kiekis.  
 
Reikalavimai vandens kokybei  
 
Gruntiniame vandenyje neturėtų būti jokių medžiagų, kurios galėtų sudaryti nuosėdas. 
Paviršinio vandens ar vandens su druska naudojimas nėra leistinas. Jūsų vietinė vandens 
kokybės įstaiga gali suteikti bendros informacijos apie galimą gruntinio vandens naudojimą. 
Vandens analizė yra atliekama specialiai įrengtose laboratorijose.  

Matmenys 

 



Aliuminio rėmo kabina (GHP09 iki GHP20)  
 

   
   
 



 

Komponentai 

 
 
Tik šildymas įranga (nuo GHP09 iki GHP20)  
   

 
 
1. Kompresorius 
2. Kintantis žemo slėgio jungiklis 
3. Žemo slėgio matavimo prietaisas 
4. Vidinis trieilis grįžtamasis vožtuvas 

(pasirinktinai) 
5. Elektrinis šildytuvas (pasirinktinai) 
6. Vidaus plokštinis šilumokaitis 
7. Aukšto slėgio jungiklis 
8. Aptarnavimo jungtis, aukšto slėgio 
9. Filtro džiovintuvas 
10. Aptarnavimo jungtis, žemo slėgio 

11. Barometras 
12. Vandens pompa (pasirinktinai) 
13. Išorinis plokštinis šilumokaitis 
14. Plėtimosi vožtuvas 
15. Skirtingo slėgio srauto jungiklis 
16. Jungtis, vidinis grįžimas 
17. Jungtis, šilumos srautas 
18. Jungtis, šilto vandens srautas 
19. Vidinė įvestis 
20. Išorinė išvestis 

 
   



 

Komponentai 

 
Tik šildymo įranga (nuo GHP09 iki GHP20)  
 

 
 

1. Kompresorius 
2. Kintantis žemo slėgio jungiklis 
3. Žemo slėgio matavimo prietaisas 
4. Vidinis trieilis grįžtamasis vožtuvas 

(pasirinktinai) 
5. Elektrinis šildytuvas (pasirinktinai) 
6. Vidaus plokštinis šilumokaitis 
7. Aukšto slėgio jungiklis 
8. Aptarnavimo jungtis, aukšto slėgio 
9. Filtro džiovintuvas 
10. Aptarnavimo jungtis, žemo slėgio 

11. Barometras 
12. Vandens pompa (pasirinktinai) 
13. Išorinis plokštinis šilumokaitis 
14. Plėtimosi vožtuvas 
15. Skirtingo slėgio srauto jungiklis 
16. Jungtis, vidinis grįžimas 
17. Jungtis, šilumos srautas 
18. Jungtis, šilto vandens srautas 
19. Vidinė įvestis 
20. Išorinė išvestis 



Komponentai 

 
Šildymo ir aušinimo įrenginiai (nuo GHP09B iki GHP20B)  
 

 
 
 

1. Kompresorius 
2. Aptarnavimo jungtis, žemo slėgio 
3. Žemo slėgio matavimo prietaisas 
4. Aukšto slėgio jungiklis 
5. Aptarnavimo jungtis, aukšto slėgio 
6. Šilumokaitis 
7. Filtro džiovintuvas  
8. Ketureigis vožtuvas  
9. Žemo slėgio jungiklis 

10. Barometras 
11. Šilumokaitis 
12. Plėtimosi vožtuvas 
13. Skirtingo slėgio srauto jungiklis 
14. Išorinė išvestis 
15. Išorinė įvestis 
16. Vidinė išvestis 
17. Vidinė įvestis 

 
 
 
   
 
 
   
 



Komponentai 

 
Šildymo ir aušinimo įrenginiai (nuo GHP09B iki GHP20B)  
 

 
 
 

1. Kompresorius 
2. Aptarnavimo jungtis, žemo slėgio 
3. Žemo slėgio matavimo prietaisas 
4. Aukšto slėgio jungiklis 
5. Aptarnavimo jungtis, aukšto slėgio 
6. Šilumokaitis 
7. Filtro džiovintuvas  
8. Ketureigis vožtuvas  
9. Žemo slėgio jungiklis 

10. Barometras 
11. Šilumokaitis 
12. Plėtimosi vožtuvas 
13. Skirtingo slėgio srauto jungiklis 
14. Išorinė išvestis 
15. Išorinė įvestis 
16. Vidinė išvestis 
17. Vidinė įvestis 

 
 
   
 
   
 
 



Komponentai 

 
Trifazio etapo kontrolės komutatorius (GHP10, GHP10B, GHP13, GHP13B, GHP15, 
GHP15B, GHP20, GHP20B)  

 
 

1. Simenso kontroleris 
2. Jungiamoji gnybtų juosta 
3. A/C kontaktorius 
4. Šiluminė relė 
5. Fazių sekos saugiklis 
6. Kontrolerio lydusis saugiklis 
7. Trieigis vožtuvas, relė 
8. Transformatorius 



 

Komponentai 

 
Vienfazis kontrolės komutatorius (GHP09, GHP09B, GHP12, GHP12B) 
  

 
 
  

1. Simenso kontroleris 
2. Jungiamoji gnybtų juosta 
3. A/C kontaktorius 
4. Kontrolerio lydusis saugiklis 
5. Trieigis vožtuvas, relė 
6. Inkšto variklių paleidimo įrenginys - softstarteris 
7. Transformatorius 
8. Kondensatorius 



 

Slėgio kritimo kreivė 

 

 
 
Pasirenkama vidaus karšto vandens siurblio kreivė 
GHP09 GHP10  
 

 
 
   
 
 
 
 
 



 

Slėgio kritimo kreivė 

 

   
 
   
 
 



 

Slėgio kritimo kreivė 

 

  
 

Pasirinktina vidaus karšto vandens siurblio kreivė  
GHP12 GHP13 GHP15 

 



 
 



 

Techninės specifikacijos 

 
Šildymo įrenginiai:  

Šilumos siurblys  Rūšis GHP09 GHP12 GHP10 GHP13 GHP15 GHP20 

Išmatavimai, svoris, jungčių matmenys 

Išmatavimai HxWxD 960x600X600 

Svoris kg 130  140  130  140  150  160  

Aušinimo medžiaga Rūšis  R410A 

Užpildo masė kg 1.60  1.70  1.60  1.70  1.90  2.15  

Leidžiamas darbinis slėgis Mpa 4.2  4.2  4.2  4.2  4.2  4.2  

Vamzdžių jungtys-karšta pusė colis G1” G11/4” G1” G11/4” G11/4” G11/2” 

Vamzdžių jungtys-šalta pusė colis G1” G11/4” G1” G11/4” G11/4” G11/2” 

Garintuvas Rūšis Kietojo lydmetalio plokštelinis šilumokaitis 

Kondensatorius Rūšis Kietojo lydmetalio plokštelinis šilumokaitis 

Kompresorius   1xScroll 

Našumo šilumos siurblys 

Šilumos išvestis 

kai 
B0/W35 

kW 8.6  11.8  10.0  13.0  15.5  20.3  

Energijos 
suvartojimas  

kW 1.95  2.70  2.22  2.90  3.50  4.60  

Galios koeficientas   4.41  4.37  4.5 4.48 4.43 4.41 

Karštos pusės tūrio 
srautas 

m3/h 1.48  2.03  1.72  2.24  2.67  3.49  

Šaltos pusės tūrio 
srautas 

m3/h 1.91  2.61  2.23  2.90  3.44  4.50  

Šilumos išvestis 

kai 
W10/W35 

kW 11.0  15.0  12.7  16.3  19.5  25.7  

Energijos 
suvartojimas  

kW 2.03  2.80  2.27 2.96 3.57 4.68 

Galios koeficientas   5.42  5.36  5.59  5.51  5.46  5.49  

Karštos pusės tūrio 
srautas 

m3/h 1.89  2.58  2.18  2.80  3.35  4.42  

Šaltos pusės tūrio 
srautas 

m3/h 2.57  3.50  2.99  3.82  4.57  6.03  

Galia Rūšis 
Vienfazis su Daikin 

kompresoriumi  
Trifazis su Hitachi kompresoriumi 

Triukšmo lygis dB(A) 47 48 47 48 48 48 

Minėti duomenys yra išbandomi pagal EN14511  
 

     

 



 

Techninės specifikacijos 

 
Šildymo ir aušinimo įrenginiai: 

Šilumos siurblys  Rūšis GHP09 GHP12 GHP10 GHP13 GHP15 GHP20 

Išmatavimai, svoris, jungčių matmenys 

Išmatavimai HxWxD 960x600X600 

Svoris kg 135 145 135 145 155 165 

Aušinimo medžiaga Rūšis R410A 

Užpildo masė kg 1.7 1.8 1.7 1.8 2 3.4 

Leidžiamas darbinis slėgis Mpa 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 

Vamzdžių jungtys-karšta pusė colis G1” G11/4” G1” G11/4” G11/4” G11/2” 

Vamzdžių jungtys-šalta pusė colis G1” G11/4” G1” G11/4” G11/4” G11/2” 

Garintuvas Rūšis Kietojo lydmetalio plokštelinis šilumokaitis 

Kondensatorius Rūšis Kietojo lydmetalio plokštelinis šilumokaitis 

Kompresorius   1xScroll 

Našumo šilumos siurblys 

Šilumos išvestis 

at B0/W35 

kW 8.6  11.8  10.0  13.0  15.5  20.3  

Energijos suvartojimas  kW 1.95  2.70  2.22 2.9 3.5 4.60  

Galios koeficientas   4.41  4.37  4.5 4.48 4.43 4.41 

Karštos pusės tūrio 
srautas 

m3/h 1.48  2.03  1.72  2.24  2.67  3.49  

Šaltos pusės tūrio srautas m3/h 1.91  2.61  2.23  2.90  3.44  4.50  

Šilumos išvestis 

kai 
W10/W35 

kW 11.00  15.00  12.7 16.3 19.5 25.7  

Energijos suvartojimas  kW 2.03  2.80  2.27 2.96 3.57 4.68 

Galios koeficientas   5.42  5.36  5.59  5.51  5.46  5.49  

Karštos pusės tūrio 
srautas 

m3/h 1.89  2.58  2.18  2.80  3.35  4.42  

Šaltos pusės tūrio srautas m3/h 2.57  3.50  2.99  3.82  4.57  6.03  

Šilumos išvestis 

kai W35/W7 

kW 9.30  12.70  10.60  13.90  16.30  21.80  

Energijos suvartojimas  kW 2.00  2.70  2.20  2.85  3.40  4.50  

Galios koeficientas   4.65  4.70  4.82  4.88  4.79  4.84  

Karštos pusės tūrio 
srautas 

m3/h 1.60  2.18  1.82  2.39  2.80  3.75  

Šaltos pusės tūrio srautas m3/h 1.94  2.65  2.20  2.88  3.39  4.52  

Galia Rūšis 
Vienfazis su Daikin 

kompresoriumi  
Trifazis su Hitachi kompresoriumi 

Triukšmo lygis dB(A) 47 48 47 48 48 48 

Minėti duomenys yra išbandomi pagal EN14511       

 
 
 


