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1 Általános információk

Tisztelt Hoval vásárló!
A Hoval hőszivattyús HMV-termelő, tároló berendezéssel 
egy olyan terméket választott, amely a technika jelenlegi 
állása szerint a legmagasabb minőségben került meg-
építésre.

Ellenőrizze a szállítást, hogy a megrendelésének • 
megfelelően és hiánytalanul került-e leszállításra. 
Figyeljen a lehetséges szállítási sérülésekre, és je-
lezze ezeket a vevőszolgálatnak. Utólagos reklamáci-
ókat biztonságtechnikai okokból nem áll módunkban 
elfogadni. 
A hőszivattyú rendeltetés szerinti telepítése és be-• 
üzemelése során figyeljen az érvényes törvények, 
előírások és normák, különösen az illetékes elektro-
mos művek általi előírások betartására. 
Beüzemelés előtt kérjük ellenőriztesse a berendezést • 
egy szakemberrel.
Kérjük a hőszivattyút kizárólag kezelési útmutatóban • 
leírtak szerint használja, ezáltal biztosítva a biztonsá-
gos, gazdaságos és zavarmentes üzemelést.
A hőszivattyút kizárólag a rendeltetése szerint és a • 
Hoval által engedélyezett célra lehet használni.
Ne változtasson a berendezésen, mivel ezáltal meg-• 
szűnik jogigénye. Átépítéseket kizárólag hivatalo-
san engedélyezett kivitelező vagy Hoval szakember 
végezhet.
Zavar és hiba esetén informálódjon Hoval szakem-• 
bernél a szükséges javításokról. Helyezze a készü-
léket üzemen kívül a további meghibásodások elke-
rülése végett. 
A Hoval berendezés megvásárlásával Ön egy átfogó • 
garanciát élvezhet, érvényes szállítási és garanciális 
feltételeink szerint. 
Megfelelő kezeléssel a Hoval hőszivattyús HMV-• 
termelő berendezés sok örömet és mindenekelőtt 
megbízhatóan felfűtött és gazdaságos meleg víz-
termelést biztosít Önnek.

2 Biztonsági előírások

A szerelési és karbantartási munkálatok a magas hőmér-
séklet, feszültség alatti részek és felállítási helytől függően 
veszélyesek lehetnek.
A hőszivattyút kizárólag képzett szakember telepítheti, 
helyezheti üzembe és tarthatja karban.
A berendezésen végzett munkálatok esetén a beren de-
zés hez tartozó dokumentumokon, matricán és táblán 
található, valamint a egyéb érvényes biztonsági intézke-
déseket tartsa be. Tartson be minden biztonsági előírást! 
Szállításnál, felállításnál óvatosan járjon el.

 A berendezés karbantartása előtt a villamos du-
gót a hálózatból húzza ki.

A műanyag burkolatot (1-es kép, a) csak kihúzott villamos 
dugónál és szakember által lehet eltávolítani, mivel a fe-
szültség alatti részekkel való érintkezés életveszélyes.

2 Szállítás

Szállítási sérülések elkerülése végett a csomagolást • 
kizárólag a helyszínre történő elhelyezést követően 
távolítsuk el.
Ellenőrizze, hogy a berendezést lánc vagy kötél nem • 
dörzsöli, töri.
A lógó berendezést ne hintáztassa, mivel zuhanásve-• 
szély áll fenn.
A hőszivattyú szállítása gyárilag palettán történik, • 
megfelelő csomagolással védve  a szállítási sérülé-
sek ellen (1-es kép, b).

 Figyelem!  
A berendezés hosszabb ideig 15°-nál ne döntse 
meg. A berendezés rövid ideig megdöntve (max. 
45°) szállítható. Emelésnél és lerakásnál óvato-
san járjon el. Vízszintesen tárolni és szállítani ti-
los, mivel a hőszivattyú sérülhet.

3 Villamos csatlakozás

Helyszíni kábelezésnek a helyi előírásoknak megfe-
lelőek legyenek. A feszültségellátásnak az adattáblán 
szereplő feszültség- és áramadatnak megfelelőnek kell 
lennie. Lépjen kapcsolatba az illetékes elektromos mű-
vekkel, amennyiben nem megfelelő hálózati feszültséget 
tapasztal. Nem megfelelő hálózati feszültségen működő 
berendezésnél meghibásodás áll fenn, amely a garan-
cia elvesztését jelenti.

 Figyelem!  
Áramütés és a berendezés meghibásodása elke-
rülése végett figyeljen arra, hogy az elektromos 
oldali csatlakoztatást (hálózati dugó 2 m kábellel 
helyi oldalról) elektromos szakember végezze.

1-es kép

Információk, előírások, szállítás 
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4 Termékleírás és funkciók

Jellemzők
A Hoval hőszivattyús HMV-termelő és tároló beren-• 
dezés élenjáró technikával optimális és extra csen-
des üzemmódot (1) garantál.
A nagy teljesítményű, kétfokozatú radiálventilátor (2) • 
lehetővé teszi a légcsatorna 200 mm átmérőre való 
bővítését, 10 m csővezetékig.
A hőszivattyú lelke: az erős és hosszú élettartamú • 
kompresszor (3) olajhűtéssel és hulladékhő-hasz-
nosítással.
Nagyfelületű lamellás elpárologtató (4)• 
Tároló hőszigetelés (5): kiváló minőségű hőszige-• 
telő, könnyen újrahasznosítható FCKW-mentes 
polisztirol.
A helyszíni légcsatornák egyszerű csatlakoztatása• 
Környezetbarát és nem éghető biztonsági munkakö-• 
zeg R134a.
Kettős zománcozású melegvíztároló (6) 270 liter, • 
beépített védőanód (7) gondoskodik a hosszú élet-
tartamról és a biztonságról.
Biztonsági kondenzátor (8) az alsó területen a tá-• 
rolón kívül gondoskodik a hatékony hőátadásról és 
az optimális biztonságról. Hidegvízkörben történő 
szivárgás esetén soha nem keveredik hűtőfolyadék 
vagy olaj az ivóvízhez.
Beépített hőcserélő (9) (zománcozott) a napkollektor • 
vagy gázkazán csatlakoztatáshoz, kizárólag WPER 
típusnál.
Elektromos fűtőbetét (10) gyárilag beépítve.• 

Munka- (hűtő)közeg kör
A Hoval CombiVal WPE, WPER hőszivattyús HMV-
termelő és tároló a Carnot-körfolyamat szerint dolgozik. 
A munkaközeg rendszer gyárilag R134a típusú munka-
közeggel van feltöltve, amely az optimális biztonsági és 
gazdaságos üzemelést biztosítja. 

Felépítés és funkció
A Hoval CombiVal WPE, WPER hőszivattyús HMV-
termelő berendezés kettõs zománcozású acéllemezből 
készül,  beépített elektromos fűtéssel.
Ezen a koncepció jellegzetes előnyei a következők:

A duplafalú tároló kondenzátorának nagyvonalúan • 
méretezett csőkötege miatt a magas hatásfokú hő-
átadás nagy üzembiztonsággal párosul (a meleg víz 
és a munkaközeg tökéletes elkülönülés miatt)
A kétfokozatú radiálventilátor beépítése lehetővé te-• 
szi a levegő ki- és bevezetését, ami a helység szel-
lőztetéséhez használható 
A CombiVAl WPE, WPER típusoknál a ventilátort • 
függetlenül a HMV termeléstől, külön a szellőztetés-
hez lehet kapcsolni

CombiVal WPE és WPER
elektromos vezérléssel és leolvasztó üzemmel

Termékleírás és funkciók

A

c

a magnézium 
 védőanód
b elektromos
 fűtőbetét
c borítás

A CombiVal WPE, WPER továbbái olvasztófunkció-• 
val van ellátva, amely a hőszivattyúüzemkor a beszí-
vott levegő hőmérséklet-tartományát -10°-ig engedi.
Nagy nyomású presszosztátok alkalmazásával a • 
hőszivattyú optimálisan védve van.

Munkaközegként a R134a típusú nem mérgező, bizton-
sági hűtőközeg alkalmazandó.

Korrózióvédelem
A melegvíztároló kettős külső zománcozással van ellátva. 
A tárolóréteg normál ivóvízre kerül kialakításra. 
Kimagaslóan agresszív ivóvíz használata esetén külön 
védőintézkezdés nélkül a jótállás megszűnik. 

 Amennyiben a kijelzőn pirosan világít a lámpa 
és 9-es hibakódot jelez, az anódot a kivitelező-
vel vagy Hoval szakemberrel ki kell cseréltetni.

 Figyelem!  
A magnézium védőanódot mindenképpen cse-
rélni kell, amennyiben az átmérője 10 mm alá 
csökken.
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5 Műszaki adatok

Típus     WPE WPER

• Töltet térfogat  l  266  258
• Üzemi nyomás/Próbanyomás  bar   6 / 12
• Max. üzemi hõmérséklet: hőszivattyúüzem °C   55
 kazánüzem °C   65
 elektromos üzem °C   65
• Ajánlott takarékos hõmérséklet: hőszivattyú-üzem: °C   48
• Levegõhõmérséklet alkalmazási tartománya
 WP-VT (152) °C  -10 - +35  -10 - +35

• Hõszigetelés PU hab  mm   35-100
• Hõveszteség  W   92

• Tömeg  kg  120  140
• Méretek:
   Magasság mm   1730
   Átmérő mm   707
   Mélység mm   720
   Levegõ be- / kivezetés   Ø mm   160

Hõcserélõ (fixen beépítve)
• Fûtõfelület  m2  -  1,0
• Fûtõvíz  l  -  5,7
• Áramlási ellenállás 1m3/h-nál  mbar  -  25
• Üzemi nyomás  bar  -  3
• Max. elõremenõ hõmérséklet  °C  -  80

Hõszivattyú
• Fûtõközeg     R 134a
• Töltet  kg   0,78

• Fûtõteljesítmény (L 20/W 15-47) kW   1,85
• Elektromos teljesítményfelvétel (L 20/W 15-47) kW   0,55
• Teljesítményszám1 (L 20/W 15-47) COP   3,33
• Áramfelvétel (L 20/W 15-47) A   2,6
• Elektromos biztosíték  A   13 T

• Max.frisslevegõ hõmérséklet  °C   35
• Min. frisslevegõ hõmérséklet  °C   -10
• Névleges levegõmennyiség (szabad kifúvás)
 1-es fokozat m3/h   200
 2-es fokozat m3/h   300
• Ventilátor levegõnyomás
 1-es fokozat Pa   30
 2-es fokozat Pa   80
• Hangnyomásszint
 1-es fokozat dB (A)   49
 2-es fokozat dB (A)   55

• Elektromos fûtõbetét 230 V  kW   2,0
• Villamos csatlakozás (készülék) feszültség/frekvencia V / Hz   230 / 50

• Melegvízteljesítmény/ nap2                                          Személyek száma   4

 1 Közepes teljesítményszám az ivóvíz felfûtése esetén 15 °C-ról 47 °C-ra 20 °C-os levegőhőmérsékletnél és 70%-os relatív páratartalomnál
 2 Melegvízzel ellátható személyek száma, melegvízcirkuláció nélkül berendezéseknél.
   (Irányérték utántöltés nélkül)

Műszaki adatok
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(Minden méret mm-ben)

 1 Levegõ kivezetés Ø 160
 2 Elpárologtató
 3 Kompresszor
 4 Levegõ bevezetés Ø 160
 5 Zománcozott tároló
 6 Merülőhüvely érzékelőhöz, Ø 15 mm, 160 mm hosszú
 7 Anód
 8 Fûtõszál
 9 Merülőhüvely érzékelőhöz, Ø 15 mm, 160 mm hosszú
10 Állítható láb
11 Hidegvíz-csatlakozás  R 1"
12 Biztonsági kondenzátor
13 Szigetelés
14 Csőkígyó (csak WPER típusnál)
15 Csőkígyó belépés (csak WPER típusnál)
16 Csőkígyó kilépés (csak WPER típusnál)
17 Cirkulációs csonk R ¾"
18 Melegvíz kilépés R 1"
19 Kondenzátum elvezetés (műanyag, Ø DN 15)
20 Ventilátor
21 Kezelőgomb - forgató-/nyomógomb 
22 Ellenőrző panel (kijelző)
23 Hőszivattyú üzem-/zavarlámpa
24 Kiegészítő fűtés üzem-/zavarlámpa

ø707
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4

43
0

1

4

17
68

14
68

25 ø707

93
68

1 78
1 10

20

13
40
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15

18
19

17

12
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8

9
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16

5

32

14

11

18
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20

24

21

23

22

545

605

14
0

14
5 

- 2
00

59
5

vorne

40

Talapzat CombiVal WPE, WPER típushoz
(Minden méret mm-ben)

* talapzattal 1890-1920 mm

*

6 Méretek

Méretek
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6.1 Felállítás

A hőszivattyú felállítását kizárólag szakember végezheti. 
A felállítás helye legyen száraz, tiszta és fagymentes 
padlóval ellátott helység. 
A padlóterhelés kb. 450 kg 60×70 cm felállítási területen. 
A faltól 20 cm távolságot kell tartani. 
A hőszivattyút a melegvíztároló közelébe javasolt felál-
lítani, hogy a teljesítményveszteség a lehető legkisebb 
legyen. Cirkulációs rendszer használata javasolt, a 
veszteség kb. 25-30 Watt csővezeték méterenként. Hő-
szivattyút és a vezetéket fagymentesen kell tartani.

 Beszívott levegő     
A beszívott levegőt nem szabad agresszív anya-
gokkal terhelni (ammónia, kén, halogén, klór stb.) 
A gépalkatrészek károsodhatnak.

Levegő csatlakozása
A levegő elvételi helyet úgy kell kiválasztani, hogy a 
levegő hőmérséklete középesen magas legyen és a 
szükséges légmennyiség kb. 300 m3/h. A levegő ki-/
bemenő nyílás felül van. A légellenállás alacsonyan 
tartásához a beszívott és kifúvottlevegő-csatornát 
160/200 mm át-
mérőjű, sima felületű csővel, egyenesen kell kiala-
kítani.
Az össz csőhossz 3-7 m között legyen, maximum 2 db 
derékszögű idommal kialakítva. Minden további idom 
beépítése esetén a csőhossz 1 méterrel nő. 
A kondenzvíz-kilépés elkerülése végett a levegővezeté-
keket vízszintesen, illetve a beszívó-kifúvó nyílásokhoz 
enyhe lejtéssel fektesse le, vagy elpárologtató zsákot 
alkalmazzon.
A levegőnyílást hó, fa, ... stb. okozta eltömődéstől 
védje.

Mennyezet

Pincepadló

Beszívás/kifúvás

Üzemeléskor az ablak nyitva van

A beszívott levegőt nem szabad agresszív anyagokkal 
terhelni (ammónia, kén, halogén, klór stb. )

Max. teljes hossz = a+b+c+b 

• Levegővezetékek hossza max. 2 könyök beépítése 
esetén: 

• Beszívó-/kifúvóvezeték teljes hossz 
Ø 160 mm  max. 3 m

 200 mm-re való bővítésnél
 Ø  200 mm max.7 m

• A teljes hosszúság nem lehet nagyobb a feltüntetett-
nél!

a

b

c

Felállítás
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6.2 Légcsatorna-vezeték

Kifúvott-/beszívott levegő vezeték sima felületű cső • 
esetén, 160 mm átmérővel 3 m, majd 200 mm átmé-
rővel 7 m lehet. 
A csővezetékek maximális össz hossza 3, ill. 7 m, • 
maximum 2 db könyökkel (90°). (Minden további kö-
nyök esetén a csővezetékek össz hosszát 1 m-rel 
csökkenteni kell.)
A csővezetékek és a tartozékok beszerzése vevő-• 
oldali feladat (levegőcső műanyagból, alumíniumból 
vagy horganyzott acéllemezből).

 Figyelem!  
Levegőcsatorna csatlakoztatásához (levegő-be-
lépés elől (1), levegő-kilépés hátul (2)) beszívó- 
és kifúvó rácsot le kell szerelni. A rács a légcsa-
torna végére kerül.

Felállítás kazánházban

• Hulladékhő hasznosítása
• Befúvás és elszívás a helyiségből

Felállítás kazánházban 
(hőszivattyú fűtési üzemmódban)

• Hűtés, párátlanítás (borospince, kamra)
• Befúvás és elszívás a szomszéd helyiségből
• Minimális helyiséglevegő-térfogat 25 m3

Felállítás gazdasági helyiségben, mosókonyhában

• Párátlanítás, a párás levegő rejtett hőjének 
 hasznosítása (mosókonyha)
• Befúvás és elszívás a helyiségből
• Minimális helyiséglevegő-térfogat 25 m3

Felállítás hobbiszobában 

• A feltüntetett levegővezetésnél az ablak zárva marad-
hat

• Levegőbefúvás és elszívás vagy a helyiségből vagy a 
szabadból 

6.3 Alkalmazási példák

Hoval

Hoval

Hoval

Hoval

Légcsatorna-vezeték
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7 Üzembe helyezés

7.1. Üzembe helyezés előtti ellenőrzések

A készülék üzem behelyezése előtt a következő el-• 
lenőrzéseket végezze el:
a szerelési utasításban leírtaknak megfelelően jár-• 
tak el?
a szükséges levegő bevezetés megfelelő és helye-• 
sen lett kialakítva, méretezve?
a melegvíz csatlakozása  megfelelő?• 
a hidegvíz csatlakozása szakszerűen lett kialakítva, • 
beleértve a nyomáscsökkentő, a visszacsapó-, biz-
tonsági- és kézi elzáró és leeresztő szelepeket?
a tároló vízzel megtöltött?• 
utántöltés pl. fűtőkazánnal össze van kapcsolva?  • 
Az előírásoknak megfelelően lett ez kiépítve?
biztosított a kondenzvíz elvezetés?• 
az előírásoknak megfelelően került sor a villany sze-• 
relésre?
a nyomáscsökkentő szelep a kívánt nyomásra lett • 
beállítva?
visszacsapó szelep tömörsége ellenőrzött?• 
elektromos fűtőbetét biztonsági hőmérséklet ha tá-• 
rolója ellenőrizve lett?

7.2 Üzembe helyezés

 Az üzembe helyezést csak erre jogosult szak-
ember végezheti.

Üzemi ellenőrzés
a készülék összes vezetékének csatlakoztatása és • 
feltöltése után üzemkész.
az üzembe helyezés előtt a készülék elhelyezését • 
és a szakszerűen történ beépítést, a fűtőkazánnal 
együtt (amennyiben van) ellenőrizni kell.

Fűtőbetét (a)
A biztonsági hőmérséklethatárolót ellenőrizni kell.  Gyári 
beállítás 75 °C, visszafelé állítás a reteszelő gomb 
nyomásával

A fűtőbetét a burkolat alatt található, amit az ellenőrzéshez 
le kell venni. Ehhez a következőképpen járjon el:

főkapcsoló:  állás. 1. KI
készüléket-hálózati csatlakozót húzza ki2. 
burkolati csavarokat vegye le (bal és jobb)3. 
burkolat felső végét óvatosan mindkét kézzel húzza 4. 
le

Burkolati csavarok

Burkolat

elektromos fűtőbetét (a)

Üzembe helyezés



4 206 033-00 /  9

Hoval CombiVal WPE, WPER (300)

7.3 Általános utasítások

A hőszivattyús HMV-termelő és tároló annál gazdasá-
gosabban dolgozik, minél melegebb az a levegő, amit 
beszív (max. 35°C). A ventilátornak akadálytalanul kell a 
levegőt beszívni és kifújni. A beszívó- és kifúvó nyílások 
mindig legyen szabadak, semmi ne akadályozza, illetve 
semmi ne takarja le.
A  Hoval CombiVal WPE, WPER hőszivattyús HMV-
termelő és tárolót gyárilag állították be és végeztek 
rajta próbaüzemet. Ezért normál körülmények között az 
üzembe helyezéskor nincs szükség beállításra.
Ennek ellenére szükség lehet egyszerűbb beavatko-
zásra:

A kivezetett levegő hőmérsékletnek kb. 15 perces • 
párolgási idő után legalább 3-4 K (°) hidegebbnek 
kell lenni, mint a beszívott levegő.

Ha a hőszivattyú „ütemszerűen” megy, azaz kikap-• 
csol, ez azt jelenti, hogy gyakran rövid ideig, majd 
ismét extrém rövid ideig, akkor ez hibát jelent. 
(Ismételt bekapcsolási késleltetési idő 5 perc)

Amennyiben a frisslevegő hőmérséklete az előírt • 
hőmérséklet érték alá csökken (-10°C), a hőszi-
vattyú automatikusa kikapcsol.

9 Kezelés

CombiVal WPE, WPER (elektromos szabályozás)

Általános megjegyzés:
Az elektromos szabályozásnak 2 program felülete van:

főmenü (felhasználó szint)• 
szervizmenü (szakember)• 

Forgató/Nyomógomb-kapcsoló
forgatás=• 
funkció/érték választás

nyomás=• 

Wasser (Víz) a felső sorban az aktuális funkciót mutatja 
(menü pont)

45 °C alsó sorban a menüstátuszt vagy a 
funkcióértéket mutatja

A kezelés intuitív a forgatógomb segítségével• 
A kijelző aktivizálása a forgatógomb forgatásával  • 
vagy nyomásával
A forgatógomb forgatásával a főmenü 20 pontja • 
közül választhat. Az első menüpont a baloldalon 
„WASSER”
A menü állapot vagy a funkció beállításhoz: röviden • 
nyomja meg a forgatógombot Az alsó kijelzőcella rö-
viden elkezd villogni. A villogás alatt forgatással kivá-
lasztható a kívánt érték. Egy rövid nyomás nyugtáz-
za és elfogadja az értéket . Amennyiben nem kerül 
sor nyugtázásra, megtartja az eredeti értéket.
Amennyiben 3 másodpercnél tovább nyomja a be-• 
állító gombot, a kijelző átvált a szervizmenüre. Itt a 
gyári beállítások láthatóak.

üzemi és 1. 
hibajelző (zöld: 
üzem; narancs: 
standby; piros: 
zavar)

kiegészítő fűtés 2. 
(kazán ill. fűtő-
betét) üzemi és 
hibajelző

kijelző3. 

forgató/nyomó-4. 
gomb

Általános utasítások, kezelés

kezelő felület
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Nyelv:
Angol

A hálózatba történő első bekapcsoláskor közvetlenül kiválaszthatja a kijelző nyelvét. 
Gyári beállítás ANGOL. Több nyelv közül választhat, amennyiben később át akarja állítani, 
akkor használja a szervice-menüt

Wasser (víz)
45 °C

A hálózatba történő első bekapcsoláskor ezt mutatja
A készülék  tényleges hőmérsékletért mutatja.

Verdamp/Párolgás
5 °C

Elpárolgás hőmérséklete
Ez a kijelzés az aktuális tényleges elpárolgási hőmérsékletet adja meg

Fehler 
0 0 0

Zavarjelzés
Egyszerre 3 zavar jeleníthető meg, „0” nincs zavar. Az 1-10 jelzéseket a következő oldalon 
találhatja. Ezeket a jelzések a forgatógomb nyomásával lehet nyugtázni és visszaállítani.

Status  AUS/KI Hőszivattyú aktuális üzemi állapota. 
A következő értékeket lehet beállítani:
AUS = kikapcsolás, Standby
W.Wasser = melegvíztöltés üzemben
Legionel = legionnella-védelem felfűtési ciklus aktív (65 °C-ig)
Def.Gas — Def Air - Def Stop — leolvasztás
Def Stop = leolvasztás feltétel, Zavar

WW Soll 45 °C A víz előírt hőmérsékletét mutatja.
Hőmérséklet beállítás: forgató gomb röviden megnyomásával a hőmérséklet mutató vil-
log. Villogás alatt forgatással az értéket változtatjuk. Még egyszeri megnyomás: a kívánt 
értéket nyugtázzuk és elfogadjuk. A meleg víz szokásos érték üzemi értéke 45 és 55 °C 
között van

T min 35 °C A melegvíz minimális  hőmérsékletét mutatja. 
Hőmérséklet beállítása: forgató gomb röviden megnyomásával a hőmérséklet mutató 
villog. Villogás alatt forgatással az értéket változtatjuk. 
A gomb rövid megnyomásával a kívánt értéket nyugtázzuk és elfogadjuk. A melegvíz 
szokásos min. hőmérséklete 35 °C. Amennyiben a melegvíz hőmérséklete T min alá esik, 
egy kiegészítő fűtésrendszer bekapcsol, feltéve, ha a W.pumpe menüpontban  pl. WP+EL 
(vagy  WP+KES külső hőforráshoz) érték be van állítva.

T2min 10°C Hasonló, mint a T min. Kikapcsol funkcióhoz és nyaralás funkcióhoz alkalmazva. 
Gyári beálltás 10°C

W.Pumpe, WP+EL Itt választható ki a hőforrás. Választható, AUS, WP, EL, WP+EL WP+KES. Ha nem kerül 
külső hőenergia kiválasztásra, akkor az utolsó két lehetőséget választja ki

Legionelle AUS Az EIN aktiválásakor, a tárolóban a víz hetente egyszer 65 °C-re felfűtésre kerül, a legionella 
elkerülése érdekében.

GeblKonf AUS Ventilátor szabályozás Modus-szal. AUS/KI választásakor a szellőztetés a hőszivattyúval 
együtt kikapcsol. Ha Niedrig/alacsony vagy Hoch/magas választásakor a szellőztető a 
készenléti üzemben 1-es  vagy 2-es fokozatban üzemel (=konstans légáram).

GeblBetr High Ventilátor fordulatszáma hőszivattyú üzemben
Niedrig = 1-es fokozat, alacsony fordulatszám
Hoch = 2-es fokozat, magas fordulatszám

Temp 1 …°C Kiegészítő hőmérséklet-érzéklő a melegvíz- vagy a külső hőmérséklet méréséhez. Hő-
mérsékleti  tartomány -40 - 100 °C

PV.ErtraAUS A rendszer fotovoltaikus készülékkel van összekötve, ami hőszivattyút felszabadítja
AUS = fotovoltaikus készülék nincs a rendszerbe bekapcsolva vagy nem aktív.
EIN = fotovoltaikus készülék szabaddá teszi a melegvíz töltést 
A fotovoltaikus készülék kapcsolási rajzát az elektromos kapcsolásnál találja (intern)

Kezelés
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PV-WP 52°C 5 °C - T max. Előírt hőmérsékleti tartomány aktivált fotovoltaikus funkciónál. Ez a paraméter 
meghatározza a melegvíz előírt hőmérsékletét, amit a fotovoltaikus funkció bekapcsolá-
sával a hőszivattyúval egyedül el tud érni.

PV_EL 53 °C 5 °C-T max. Előírt  hőmérsékleti tartomány aktivált fotovoltaikus funkciónál. Ez a paraméter 
meghatározza a melegvíz-előírt hőmérsékletet, amit a fotovoltaikus funkció bekapcsolá-
sával az elektromos fűtőbetét egyedül el tud érni.

Ferien AUS; 1 Woche/hét; 2 Woche/hét; 3 Woche/hét, 3 Tage/nap; Manuel/kézi

AUS  Távolléti funkció és a min. melegvíz-hőmérséklet T2 min. deaktiválása/aktiválása

Url.Tage 1 1-99 Ferien - Tage (szabadság - nap) A távolléti napok egyéni beállítása. A melegvíz-
hőmérséklet T2 min-re csökkenhet.

Tage 0  0-99  A távolléti napok számát mutatja.

Boots AUS KI/Be gyorstöltés 
Rövid időre nagyobb mennyiségű HMV-igény. Ez a funkció WP+EL max. teljesítménnyel 
dolgozik a T max. eléréséig, max. 1 órán kersztül.

Szervizmenü csak szakember részére

Sprache Deutsch    További nyelvek: dán, angol …..

Sofware 1.29 SERVICE MENÜ - CSAK SZERELŐ RÉSZÉRE 
A Software kijelző a Software verzióját adja meg.

Abtau Gas SERVICE MENÜ - CSAK SZERELŐ RÉSZÉRE
Abtaut a leolvasztás módját mutatja (három lehetőség):
GAS a hőszivattyús HMV-termelő és tároló készüléket állítsa mindig „Gas”-ra. 
Service Def.None, Def.Gas

T max 55 °C SERVICE MENÜ - CSAK SZERELŐ RÉSZÉRE 
T max hőméséklet. Itt lehet a max. melegvíz-üzemi hőmérsékletet beállítani. T max a 
legnagyobb max. hőmérséklet, amit a WW SOLL menüpontban lehet beállítani.
T max. beállítási tartománya 5 - 62 °C. Vegye figyelembe, hogy a magasabb hőmérséklettel 
a hatásfok csökken.

 Figyelem!  
A szervizmenü (szakember menüszint) be állí-
tásait a felhasználó nem változtathatja meg.

A hőszivattyús HMV-termelő és tároló készülék 
működési leírása

Melegvíz előállítási üzemmód
A felfűtés a beállítás alapján történik, vagy együtt a 
hőszivattyúval, vagy fűtőbetéttel ill. fűtőkazánnal.
Ezt a felhasználói program szabályozza: hőszivattyú: 
üzemmód melegvíz. Hőmérsékletszabályozás: érzékelő 
értéke (Tmax= és Tmin). A hőszivattyú bekapcsol, ha 
az előírt érték alacsonyabb, ill. kikapcsol, ha azt eléri. 
Ha a hőszivattyú ki van kapcsolva, a melegvíz kívánt 
hőmérsékletet a kiegészítő fűtéssel éri el. WP +1/-3K; 
kiegészítő fűtés +/-1K)

A hőszivattyú automatikusan kikapcsol, ha az elpárolog-
tató hőmérséklet a -18 °C-et átlépte. Az üzemi állapotot 
a kezelőfelületen láthatja.

Leolvasztás üzemmód
Leolvasztás üzemmód (forrógáz bypass) igény szerint 
automatikusan történik. A leolvasztó szelep indítja meg 
(ventilátor ki) ha a párologtató hőmérséklete <-2 °C. 
Ha a leolvasztó-érzékelő a +5 °C elérte, a leol vasz tás-
nak vége. Ha ezt a hőmérsékletet 20 perc alatt nem éri el, 
a leolvasztás leáll és a normál üzemmódba kapcsol. 
A leolvasztás ideje 2 óra.

Kezelés
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Legionella védelmi funkció
Ezt a funkciót be kell kapcsolni a főmenüben. Ha a legio-
nella védelmi funkció aktív, a fűtési ciklus közvetlenül 
kezdődik. Az aktiválás után 7 nappal (168 óra) kezdődik 
egy új védelemi ciklus (ha időközben nem lett kikapcsol-
va). Áramkimaradás esetén a funkció automatikusan 
kikapcsol. Ekkor a védelmi ciklus azonnal megszakad. 
A hőszivattyú és a kiegészítő fűtés a vizet 62 °C-ra me-
legíti fel. Ezután a kisegítő fűtés melegíti tovább 
65 °C-ra. Ezt a hőmérsékletet egy órán keresztül tartja, 
majd a hőszivattyú visszaáll normál üzemmódra.
Egy legionella védelemi ciklus után egy 12 órás zá ró-
időszakra áll ez a funkciót. Ha a beállított hőmérséklet 
nem éri el a funkció*, egy hibaüzenet jelenik meg. 
A hibaüzenet után a következő sikeres ciklusban, vagy 
az üzenet felhasználó általi megerősítése után kerül 
törlésre. 

* Ha a befújt levegő hőmérséklete túl alacsony és/vagy 
a melegvíz-elvétel túl sok, a hőszivattyú teljesí tmé nye 
túl alacsony lehet ahhoz, hogy elérje a kívánt hőmérsék-
letet az adott időben.

PV-funkció (fotovoltaikus szolárberendezés)
Egy fotovoltaikus szolárberendezéssel együtt lehetősége 
nyílik melegvíztárolós hőszivattyújának működéséhez 
szinte ingyen, vagy legalábbis olcsón saját előállítású 
villamos energiát használni és az energiát tárolni. 
Annak érdekében, hogy a melegvíz-előállítás saját 
árammal történjen, a PV inverter potenciálmentes kon-
taktusát sorkapcsokkal a felhasználó sorkapocstáblájára 
csatlakoztassa.

Szabadság funkció (Ferien-Funktion)
A szabadság funkcióval távollétében (pl. szabadság )
csökkenti az energiafogyasztást . Ha ez a funkció aktív, 
a melegvíz-készítés leáll és a meleg víz hőmérséklete  
«T2 min» értékig csökken. Így a rendszer fagykár ellen 
védett. A T2 min gyári beállítása 10 °C. Ha a hőmérséklet 
a «T2 min» alá süllyed 1 °C-kal, bekapcsol a kiegészítő 
fűtés. Ha a hőmérséklet tovább csökken a «T2 min» alá 
3 °C-kal, a hőszivattyú is bekapcsol. Ha a hőmérséklet 
ismét «T2 min» fölé emelkedik 1 °C-kal, a melegvíz-
termelés leáll.

A funkciós lehetőségek 5 különböző időszak közül en-
gednek választani

1 hét• 
2 hét• 
3 hét• 
3 napos, hosszú hétvége• 
egyéni beállítás (1-99 )*• 

* egyéni beállításakor +-3 % eltérés lehetséges
• 21 nap = +- 0,6 nap• 
• 50 nap = +-1,5 nap• 
• 99 nap = +- 3,0 nap• 

Gyorstöltés (BOOST-Funktion) 
Amennyiben be van kapcsolva, rövid ideig fokozott 
melegvíz-termelés történik a megnövekedett igények 
kielégítésére. A gyorstöltés-funkció (gyorsabb, mint 
normál módban) maximális teljesítménnyel működik 
«WP+EL» amíg a «T max» értékét el nem éri, de ma-
ximum 1 órán keresztül.
A gyorstöltés-funkció aktiválásához válassza ki a 
«Boost» menüpontot és állítsa be az «EIN» (Be) értéket. 
Ha még több meleg vízre van szüksége, a gyorstöltés-
funkciót még egyszer aktiválni kell.

Idővezérelt melegvíz-előállítás (külsô vezérléssel)
Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a melegvíz-előállítást 
külső kapcsoló vagy időzítő kapcsoló vezérelje. Például 
a melegvíz-előkészítést éjszakára (alvás ideje alatt) meg 
lehet szakítani, majd reggel újra bekapcsolni. Ezt egy 
külső időzítő kapcsolóórával lehet szabályozni.

Fontos!
Távolítsa el hidat a CN5-ös sorkapocs 5-ös és 6-os 
pontja között és a külső időzítő kapcsolási kontaktusait 
ezekkel a pontokkal kösse össze. A hálózati feszültség 
időkapcsolóval történő megszakítása helyett ezt a funk-
ciót használja «Lásd bekötési terv». 

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a külső kapcsolónak, 
az alacsony áramlás miatt „aranyozott potenciálmentes 
kontaktusa” legyen. Ha a potenciálmentes kontaktus 
nyitva van, a melegvíz-előkészítés aktiválódik. Ha az 
kontaktus zárva van, a melegvíz-előkészítés megszakad 
(a fagyvédelmi funkció aktív marad).

Ezzel a funkcióval a rendszer védett fagykár ellen. Ha a 
hőmérséklet a «T2 min» alá süllyed 1 °C-kal, bekapcsol 
a kiegészítő fűtés. Ha a hőmérséklet tovább csökken a 
«T2 min» alá 3 °C-kal, a hőszivattyú is bekapcsol. Ha 
a hőmérséklet ismét «T2 min» fölé emelkedik 1 °C-kal, 
a melegvíz-termelés leáll.

Kezelés
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9. Vész-/zavarjelzés

Zavarjelentés fajtái:
Háromfajta jelentés van. A kijelzőn egyidejűleg 3 külön-
böző értesítés lehet.
Ha a gombot 1x nyomjuk meg a kezelőfelületen, akkor 
a jelzés nyugtázásra és visszaállításra kerül. 

A tájékoztató jelzés a hőszivattyús HMV-termelő és 
tároló készülék működését nem befolyásolja, csak egy 
jelzést ad a felhasználónak, hogy a problémát a leggyor-
sabban ki kell javítani (jelzés 8, 9 és 10).
Hidegkör-zavarjelzésnél a hőszivattyú melegvíz 
előállítása megszakad. Amennyiben az elektromos 
fűtéskiegészítés aktív, átveszi a melegvíz előkészítést 
az előírt melegvíz hőmérséklet eléréséig (jelzés 3, 4 , 
5 és 6.)

Az egész rendszerre vonatkozó zavarjelzéskor a me-
legvíz előállítás teljesen leáll. Ekkor valószínűleg egy 
szenzor hibásodott meg (jelzés 1 és 2).
A zavarjelzéseket a kijelző mutatja. A beállító gomb meg-
nyomásával a zavarjelzést nyugtázza. Mielőtt a készülék 
újra a normál üzemmódba került, a zavart ki kell javítani 
és nyugtázni. Ha a zavar nem kerül kijavításra, akkor a 
zavarjelzés marad. Amennyiben több zavarjelzés van, 
úgy prioritás szerint kerülnek listázásra.
A preszostát-zavarjelzésnél 5 & 6 a következőképpen 
kell eljárni.

Zavarjelzés 5-ös (presszostát-zavarjelzés először  jelenik 
meg): a hőszivattyú kikapcsol és újraindul automati ku san, 
amennyiben a nyomás magától normalizádik. 
Zavarjelzés 5-nél a kijelző LED (1) pirosan villog. Amint 
a zavar elmúlik (vagy magától megoldódik) a kijelző LED 
automatikusan narancs színre vált (villog).
A zavarjelentés nyugtázása után a kijelző folyamatosan 
zöld vagy narancs színű (üzemi ill. készenléti állapot).
Amennyiben ugyanez a zavar az első zavarjelzés után 
6 órán belül még egyszer fellép, a kijelzőn a 6-os kód 
szerepel. A hőszivattyú kikapcsol. A hőszivattyú csak 
akkor indul újra, ha a zavar kijavítása megtörténik, és 
a zavarjelentés nyugtázva lett. 6-os zavarjelzésnél a 
kijelző (1) pirosan villog. Amint a zavar kijavításra került, 
a gomb nyomásával történt nyugtázás után a kijelző 
folyamatosan zöld vagy narancs színben világít (üzemi 
ill. készenléti mód).

LED_kijelző: Zavarjelentés:
LED Kijelzés (1) pirosan villog: hideg-köri vagy infor-
mációs zavarjelzés.  Mindkét kijelző (1+2) villog: tároló 
érzékelője rossz, nincs melegvíz-felfűtés.

1  2      3            Kezelőfelület            4

Alarm
9  0  0

1. Hőszivattyú üzemi- és zavarjelzé-
se

 Pirosan villog = zavar a 2-es és 
3-as zavarcsoport szerint

2.  Kiegészítő fűtés (kazán vagy 
elektromos fűtőbetét) üzemi- és 
zavarjelzése

 Mindkét kijelző (1 + 2) pirosan 
villog = zavar az 1-es zavarcsoport 
szerint

3. Kijelző felület

Nyugtázás =
kapcsoló megnyomásával

Vész-/zavarjelzés
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Zavarkód Kijelző-LED Zavar ok Következmény

Nr.1 Nr.2

1 pirosan villog pirosan villog Hőmérséklet érzékelő felső 
részen zárlatos

Hőszivattyú és kiegészítő fűtés 
lekapcsol

2 pirosan villog pirosan villog Hőmérséklet érzékelő felső 
részen szakadt

Hőszivattyú és kiegészítő fűtés 
lekapcsol

3 pirosan villog Hőmérséklet érzékelő elpáro-
logtatóban zárlatos

Kompresszor lekapcsol

4 pirosan villog Hőmérséklet érzékelő a páro-
logtatónál szakadt

Kompresszor lekapcsol

5 pirosan villog Első preszosztát zavarjel Kompresszor kikapcsol és a zavarja-
vítás után automatikusan indul. 
A zavarjelzés nyugtázásra törlődik

6 pirosan villog Második preszosztát zavarjel Kompresszor kikapcsol, és csak 
akkor indul újra,, ha zavar elhárítva 
és nyugtázva, valamint ha HMV 
hőszivattyút reteszeljük.

8 pirosan villog „Temp 1” hőmérséklet érzékelő 
rövidzár

Információ

9 pirosan villog Jel anód elhasználódott Információ

10 pirosan villog Nem éri el a legionellavédő 
funkció hőmérséklet értéket

Információ

Zavarjelentés áttekintése

10. Zavar megállapítása

A karbantartási szerződés megkötésével minimálisra csökkentheti a meghibásodás esélyét. Amennyiben mégis 
rendellenesség lépne fel, a következő zavar-checklista szerint járjon el. Győződjön meg arról, hogy a Kezelési 
Utasítás szerint járt el. Ha még sem sikerül a zavarelhárítás, kérem forduljon a Hoval Vevőszolgálatához.

Zavar Ok Javítás

Riasztás a megjelenítő mezőn lásd zavarjelzés• lásd zavarjelzés• 

Elektromos zavar
nincs  kijelzés

nincs áram• 
főkapcsoló ki van kapcsolva• 

biztosítékot cserélni • 
főkapcsolót felkapcsolni• 

E-fűtés nem fűt, holott be van 
kapcsolva

Túlmelegedés • 
elektromos csatlakozó rossz• 

biztonsági termosztátot reteszelni • 
cserélni• 

Kiegészítő fűtés nem fűt, holott 
be van kapcsolva ez a funkció

elektromos csatlakozó rossz • 
szivattyú elromlott• 
szivattyú blokkol• 
fűtőkazán nincs készenlétben• 

cserélni• 
cserélni• 
tekercselni• 
készenlétet ellenőrizni, és létrehozni• 

5 vagy 6 zavar magas nyomás zavar• tisztítás• 

Üzem közben kondenzvíz folyik kondenzvíz kifolyó el van dugulva• tisztítás• 

Szag nincs kifolyó szifon beszerelve• 
nincs víz a kifolyó szifonban• 

szifont beszerelni• 
vízzel tölteni• 

Vész-/zavarjelzés
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11 Üzemeltetés, karbantartás. szerviz

11.1 Üzemeltetés és karbantartás

A megfelelő működés biztosítása érdekében évente 
végezzen ellenőrzést.

11.2 Általános ellenőrzés

Az estleges szabálytalanság észlelése céljából a 
hőszivattyút rendszeres időközönként vizuálisan 
ellenőrizze.

A készülék burkolatát és környezetét tartsa tisztán .• 
A berendezést rendszeresen törölje át nedves ruhá-• 
val a por és a szennyeződések eltávolítsa céljából. 
Szivárgás így hamarabb észlelhető és javítható.
Rendszeresen ellenőrizze, hogy a csatlakozások • 
rendben vannak-e.
Rendszeresen ellenőrizze, hogy az üzemi feszültség • 
és a fázisingadozás a megadott határértékeken be-
lül van-e.
Teljesítmény szabályozás• 
A levegő belépése és kilépése között hőmérséklet-• 
különbség kb. 5-7 K legyen. Nagyobb hőmérséklet-
különbség a levegő áramlása hiányát mutatja (el-
lenőrizze a beszívást és elszívást), 4 K-nál kisebb 
érték a hőszivattyú nem optimális működését jelenti 
(értesítse a vevőszolgálatot). 

Fontos
A melegvíz-tartály belseje kettős zománcozású. A biz-
tonsági bevonatot normál minőségű ivóvízhez tervez-
ték. Átlag feletti agresszív ivóvíz alkalmazása esetén 
speciális védelmi intézkedés nélkül a garancia elvész.

11.3 Magnézium védőanód

 Figyelem!  
Ha a kijelzőn a 9-es riasztás jelenik meg, a mag-
nézium anód cserélni kell!

Anód ellenőrzése, cseréje
(csak szakértő által)
A magnézium védőanód a burkolat alatt található, cse-
re esetén ezt el kell távolítani. A következőképpen kell 
eljárni:

A főkapcsolót állítsa az AUS (ki) pozícióba• 
A készülék hálózati csatlakozóját húzza ki• 
Csavarozza le a fedelet a jobb és a bal oldalon• 
A fedelet felülről óvatosan húzza meg két kézzel• 
A tárolót szakszerűen ürítse le• 
A magnézium-védőanódot ellenőrizze vagy cserélje • 
ki 

védőanód

Burkolati csavarok

Burkolat

Magas mésztartalmú területeken (16° dH, illetve 28° fH 
felett) 2-3 év után végezze el az ellenőrzést.

Üzemeltetés, karbantartás. szerviz
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Légcsatorna tisztítása 
Ne feledjük azonban, hogy a levegő beszívó- és • 
kifúvó nyílásai szabadon hozzáférhetőek legyenek, 
és ne takarja el semmi (pl. szennyeződés).
Ugyanígy ellenőrizze a védőrácsok és esetleges le-• 
vegővezetékek tisztaság is. 
A beszívó- és kifúvó rácsokat, valamint a párologta-• 
tót is ellenőrizze rendszeresen, és elszennyeződés 
esetén tisztítsa (lásd az alábbi képet)! A párologtató 
tisztításához a a felső fedelet kell eltávolítani.

 Figyelem!  
Felnyitás előtt húzza ki a hálózati csatlakozót!

Párologtató

Üzemeltetés, karbantartás. szerviz

LZ Thermotrade Kft.
H-2112 Veresegyház, Szadai u. 13.
Tel.: +36 28 588 810, Fax: +36 28 588 820
thermotrade@hoval.hu 

www.hoval.hu

Az Ön partnere:

LZ  theRmO
tRade KFT.
 ALAPÍTVA:   1994

 Munkaközeg (hűtőközeg) keringése:   
A hőszivattyú (kompresszor, kondenzátor, páro-
logtató, stb exp. szelep, beleértve keringési csö-
veket) szervizelése szakemberek feladata.

11.4 Szolgáltatások

 Fontos:       
A készüléken végzett munkálatok előtt húzza ki 
a hálózati csatlakozót!

Üzemen kívül helyezés
A melegvíztároló kezelő felületén kapcsolható ki a 
hőszivattyú.


