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1  A H SZIVATTYÚ HELYE 

A h szivattyú helye és környezete kihatnak teljesítményére. Miel tt kiválasztaná a helyszínt, ol-
vassa el figyelmesen az alábbiakat. 

 
 
 

 

  

A h szivattyút a sz rés után és az esetleges víz-
kezelés el tt szereljük a visszafolyó ágba. 

A h szivattyú 15 cm-re emelkedjen a térburkolat 
szintje fölé. 

A h szivattyút elektromos és hidraulikus szerelési anyagok nélkül szállítjuk, azokat a helyi 
igények szerint külön kell beszerezni. 

 
  



3. oldal 
 

 

A szerelés 
 Állítsa a h szivattyút a csomagban találha-

tó rezgéscsillapító bakokon olyan szilárd 
kültéri talapzatra, amely kb.15 cm-re ki-
emelkedik a környezetb l, hogy a m ködé-
sekor keletkez  kondenzvíz könnyen elve-
zethet  legyen, és megkönnyítsük a fagy-
mentesítést is. 

 A keletkez  kondenzvíz számára alakítson 
ki elvezetést. 

 Ne helyezze a h szivattyút olyan zárt vagy 
részben zárt térbe, ahol korlátozott a leve-

mennyiség és annak keringtetése, va-
lamint olyan akadály (fal stb.) mellé, ami 
akadályozza a leveg  szabad áramlását a 

cserél n.  
 Gondoskodjon a kapcsolótábla szabad 

megközelítésér l a karbantartás megköny-
nyítése végett. Kerülje az olyan helyeket, 
ahol az uralkodó széliránnyal ellentétes a 

szivattyú légáramlása, ami annak f -
teljesítményét csökkenti.  

 Ne irányítsa a légáramot a medence felé. 
 

 

 
A távolság a medencét l 

 
A medencét l való távolságot az érvényes 
elektromos szabványoknak megfelel en vá-
lassza meg (azonban semmiképpen sem 3,5 
m-nél közelebb). Valamennyi cs vezeték föld 
alatt fusson, és a h veszteség csökkentése ér-
dekében minél rövidebb legyen. Ideális esetben 
a h szivattyú távolsága a medencét l 7 m-en 
belül van. E fölött jelent sen n  a h veszteség 
és az üzemid . 
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2  HIDRAULIKUS BEKÖTÉS 

 Mindenfajta vegyszeres vízkezelés a h szivattyú után kerüljön bekötésre.  

 Szorítsa meg a csatlakozókat, használja a tömítéseket teflon nélkül.  

 A Ø50 mm-es flexibilis PVC nyomócsöveket ragassza a szállított csavarmenet anyacsavar-
jába.  

 Szereljen fagymentes helyre egy by pass (elkerül ) rendszert, a 7. oldalon látható ábrának 
megfelel en.  

 A vezetékeket a leürítés megkönnyítésére folyamatos lejtéssel vezesse.  
ködés közben a keletkezett kondenzvíz a készülékház alján található nyíláson folyik el. Ha a 

leveg  páratartalma magas, óránként több liter víz is képz dhet. Ennek a kondenzvíznek semmi 
köze a medence vizéhez, természetes kicsapódás következménye. Elvezetéséhez használhatja a 
kis szürke könyökelemet a csomagból. 

 
 
A kifolyó víz eredetér l a legegyszer bben úgy gy dhet meg, ha leállítja a h szivattyút, 
de a vízforgatást tovább m ködteti. Ha a vízfolyás megsz nik, akkor biztosan kondenz-
vízr l van szó. 

3  ELEKTROMOS BEKÖTÉS 

 Az elektromos bekötést csak szakképzett szerel  végezheti a hatályban lév  rendelkezések 
figyelembe vételével.  

 Az elektromos betáplálást egy differenciálkapcsolóval (30mA-es, vagy nagyobb, ha a helyi 
szabvány azt írja el ) kell védeni. 

 Az elektromos bekötésekhez távolítsa el a 4 csavart az elektromos köt doboz fed lapjáról, 
és tolja azt lefelé. 

 Vezesse a kábelt a h szivattyú oldalán lév  tömszelencén, majd a fémlemezen lév  kábel-
vezet n keresztül.  

 Szorítsa meg er sen a tömszelencét, majd rögzítse a kábelt a kábelátvezetés csavarjának 
meghúzásával.  

 A földel  vezetéknek hagyjon egy kis játékot, hogy szakadás esetén az engedjen el utoljára. 
 
 

Fontos: Az áramütés veszélyének elkerülése végett áramtalanítsa a készüléket minden be-
avatkozás el tt 

 
 
A berendezést szakember lássa el az adatainak megfelel  véd berendezéssel. Ismételten figyelmez-
tetjük, hogy áramütés akár halálos is lehet! 
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A speciális csatlakozó 

szivattyúink kiegyenlít  teljesítménycsatla-
kozókkal vannak ellátva. Habár többnyire a 
szakemberek jól ismerik ezt a típusú csatla-
kozót, szeretnénk a figyelmét a bekötés 
technikájára felhívni: 

 

Elektromos kapcsolási rajz 
 

Az alábbi ábra a bekötési elvet mutatja be a 
szakembernek, és nem helyettesítheti az ér-
vényes szabályozást. Amennyiben nem ren-
delkezik a szükséges képesítéssel, semmi 
esetre se avatkozzon az elektromos rend-
szerbe. A szakszer tlen beavatkozás veszé-
lyes, súlyos sérülésekkel járhat és halálhoz is 
vezethet. 

 
1. Dugjon egy lapos csavarhúzót a kábel-

csatlakozó négyzet alakú nyílásába, és 
mozgassa a csatlakozó közepébe. 

2. A csavarhúzó helyzetének megtartása 
mellett csúsztassa az elektromos vezeté-
ket a helyére. 

 

Egy fázis, 230V 50 Hz 
 

Kösse be a szivattyút az egyik fázisra és a sem-
leges vezetékre (kék vezeték)  
Tartsa be a használt vezetékek keresztmetszeté-
re vonatkozó el írásokat az áramer sség és a 
távolság függvényében a táblázat segítségével. 

 
 
A m szaki adatok ismeretében villanyszerel je 
döntse el, hogy a helyi szabályok értelmében 
milyen kiegészít  védelemre van szükség. 
Ha a villanyszerel je a sz  kapcsolószekré-
nyén változtat, az eredeti funkciókat ez ne 
érintse. 

3. A csavarhúzó kihúzását követ en a kábel 
biztosan ül a helyén. 

 

4. Húzza meg er sen a kábelt, hogy megbi-
zonyosodjék szilárd rögzítésér l. 

 

 
Nagyon nehéz, csaknem lehetetlen a 

kábelt szerszám nélkül kihúzni a helyér l 

szivattyú 
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Megjegyzés: A kapcsolási rajzokat csak tájékoztatás céljából közöljük, mert valamennyi 
gyártó saját kapcsolási sémával rendelkezik, ami a felhasznált elemek és anyagok vonat-
kozásában különböz  lehet. A mellékelt kapcsolási rajzot szakembere minden esetben 
tanulmányozza, és ha szükséges, igazítsa a berendezésükhöz. 
 
Fontos: A h cserél  ugyan a készülék többi részét l szigetelve van, azonban egy áramütés el-
kerülése érdekében feltétlenül földelni kell. 

 

4  BEÜZEMELÉS 

Az els  bekapcsolás 
1. Nyissa meg mindhárom by pass szelepet. 
2. Fontos: Miel tt bekapcsolja a h szivattyút, járassa a keringtet  szivattyút néhány percig, hogy a 

cs vezetékb l távozzon a leveg  és telít djön a rendszer vízzel. 
3. Zárjon a by pass szelepen, de a sz n a nyomás ne emelkedjen 0,15 bar-nál többet. 

4. Kapcsolja be a h szivattyút a   és  gombok egyidej  lenyomásával.  
5. A ventillátor 2 perc múlva beindul, de a kompresszor csak 10 másodperccel kés bb kapcsol be. 
6. 15 perc m ködés után a h szivattyú által kifújt leveg nek hidegnek kell lennie. 
7. Most állítsa be a vízáramlást a h szivattyúban a by pass szelepek segítségével (ld. alább) úgy, 

hogy a kijelz n a delta t 1,5 és 1,7 fok között legyen. Minden szelepállítás után várjon néhány 
percet, hogy a hatást ellen rizhesse. 

8. Állítsa le a vízforgatót. A h szivattyúnak pár másodperc múlva le kell állnia. 
9. Kapcsolja vissza a szivattyút és ellen rizze, hogy a h szivattyú 3 perc múlva újra bekapcsol-e. 
10. Állítsa a vízforgató szivattyút folyamatos üzemre mindaddig, amíg el nem éri a kívánt vízh mér-

sékletet. Ekkor a h szivattyú automatikusan leáll. Ha a vízh mérséklet 0,5°C-kal a beállított érték 
alá süllyed, a h szivattyú automatikusan visszakapcsol. 

 
 

Megjegyzés: A h szivattyú egy 3 perces védelemmel van ellátva. Ez alatt az id  alatt a 
kör nyomáskülönbségei kiegyenlít dnek, így elkerülhet  a rendszer részegységei-

nek károsodása. Áramkimaradás vagy a kezel felületen végzett akció esetén ezt a 3 per-
cet ki kell várnia. 
Ne próbálja meg ezt a funkciót kikerülni, vagy megváltoztatni, mert az a h szivattyú sérü-
léséhez vezethet. 
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A vízhozam beállítása 

A h szivattyú teljesítményének optimalizálásához és a jégképz dés minimalizálásához az átfolyó 
víz mennyiségét úgy kell beállítani, hogy a kijelz n megjelen  delta érték 1,5 és 1,8 ° C legyen 15 
perc m ködést követ en.  

Minél kisebb az átfolyó víz mennyisége, annál magasabb a delta érték és fordítva: a magas áram-
lási sebesség mellett a delta érték csökken. 

 
A Bypass m ködése 
 
A h szivattyún átáramló víz mennyiségének csökkentéséhez elegend  a by pass szelep na-
gyobbra nyitása. Ha már teljesen kinyitotta a by pass szelepet és tovább szeretné csökkenteni a 
vízhozamot, zárja a h szivattyú felé tartó szelepet. A by pass m ködését az alábbi ábrák mutat-
ják: 
 
 

 
 
 

A víz felf tési ideje 
A következ  képlet segítségével meg lehet becsülni a h szivattyú névleges teljesítménye alapján 
azt az elméleti id t, ami alatt egy letakart medence vizét felmelegíthetjük (15°C küls  h mérséklet 
mellett.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az eredményt az alábbi tényez k befolyásolják: 
 A leveg  h mérséklete és nedvességtartalma 
 A cs vezetékek hossza 
 A csövek mélysége a földben és a felszíni szakaszok 

szigetelése 
 Az áramlás beállítása 
 A szélsebesség 
 A medencetakaró fajtája 
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ködés h vös id ben 
 A küls  h mérséklet csökkenésével csök-

ken a h szivattyú által leadott teljesítmény 
is. H szivattyúink m szaki adatai 15°C 
száraz és 11°C magas páratartalmú küls  

mérsékletre és 27°C vízh mérsékletre 
vonatkoznak.  

 Ugyanez fordítva is igaz, ha növekszik a 
küls  h mérséklet, n  a leadott teljesít-
mény is. 

 Ha a h mérséklet 15°C alá csökken, a 
szivattyún jégkicsapódás képz dhet. Ez 

normális, a készülék a mért értékek alap-
ján leolvasztási ciklusokat indít el. A jég-
képz dés csökkentésére csökkentse az 
átfolyó víz mennyiségét a By pass szelep 
megnyitásával. 

 
A h szivattyú csak az alábbi légh mérsék-

leti tartományban m ködik: 
Minimális légh mérséklet: 0 °C 
Maximális h mérséklet: + 32 °C  

 
Ez alatti ill. ezt meghaladó h mérséklet esetén 
a h szivattyú leáll. 

5  KARBANTARTÁS, ÁPOLÁS 

 Ellen rizze rendszeresen a vízforgató 
rendszert. A vízhiány és a rendszerbe jutó 
leveg  csökkenti a teljesítményt, és rontja 
a szivattyú megbízhatóságát.  

 Ellen rizze rendszeresen a sz t, mert 
az áramlás hiánya kárt okozhat a készü-
lékben.  

 Biztosítson száraz, egészséges és szell s 
környezetet a h szivattyú körül.  

 Tisztíttassa rendszeresen a párologtató 
szárnyait, hogy a h csere akadálytalan 
legyen, és a hatásfok megfelel  maradjon, 
ezzel energiát takarít meg. Ezt a m vele-
tet a h technikában használatos sze-
rekkel kell elvégezni. 

 Ellen rizze az elektromos vezeték állapo-
tát, ha megsérült, cseréltesse ki szakem-
berrel. Ne nyúljon a készülékhez feszült-
ség alatt, mert áramütést okoz, ami súlyos 
következményekkel járhat. Ismételten fel-
hívjuk figyelmét, hogy egy áramütés halá-
los is lehet. 

 
 

Fontos: Ne használjon magasnyomású ké-
szüléket a párologtató lamelláinak tisztítá-
sára, mert azzal visszafordíthatatlan káro-
kat okozhat. 

 
 

6  TÉLIESÍTÉS 

A h szivattyú téliesítése feltétlenül szük-
séges, mivel a fagyott víz a PVC h cseré-

t károsíthatja. 
 
A h szivattyúk téliesítésének van aktív és 
passzív módja. Mivel hazánkban a tél er s fa-
gyokkal is járhat, nálunk a passzív téliesítés 
célszer , ennek a leírását találja alább. 
 
Az eljárás lényege a h szivattyú üzemen kívül 
helyezése és leürítése. 
Eressze le teljesen a cs vezetékekben és a 

szivattyú h cserél jében lév  vizet. Oldja 
meg a menetes vízbekötést vagy az elzáró 
szelepeket, és engedje le a vizet. A bilincseket 
vagy szelepeket csak a tavaszi üzembe helye-
zéskor er sítse újra a készülékre. 
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7  AJÁNLOTT ÜZEMI H MÉRSÉKLETEK 

A h szivattyú olyan bels  programmal van ellátva, ami megvédi a használattól azokban a h mér-
sékleti tartományokban, amelyek károsíthatják. Ennek ellenére az optimális energiafelhasználás 
okából a következ  h mérsékleti tartományok betartását javasoljuk: Leveg  h mérséklete: 0°C-tól 
+ 32°C-ig, 28 °C vízh mérséklethez. 

8  A KEZEL FELÜLET BEMUTATÁSA 

 
 
 
 

A A kívánt h mérséklet növelése 
 A beállításoknál egy szinttel feljebb lép. 
 

B Vissza a menübeállításokhoz 
 

C Hozzáférés a Beállítások menühöz 
A választás jóváhagyása a beállítások menüpont-
ban. 
 

D A kívánt h mérséklet csökkentése 
A beállításoknál egy szinttel lejjebb lép 
 

E Ellen rz  képerny  
 
 

F Üzemjel (bekapcsolva) 
 

G Üzemjel világít F TÉS üzemmódban 
 

H Üzemjel világít H TÉS üzemmódban (csak a WiFi 
modellnél) 
 

I Vízáramlás kijelz  
 Az áramlás megfelel , ha a kijelz  folyamatosan 

világít. 
 Ha nem világít, nincs vízáramlás a h szivattyú-

ban. 
 Ha villog, a vízhozam túl magas, vagy túl ala-

csony. Állítsa be a vízhozamot a by pass szele-
pek segítségével. 
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9  A MENÜK, ALMENÜK ÉS FUNKCIÓJUK LEÍRÁSA 
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REGLAGES (BEÁLLÍTÁSOK) 
 Temperatures (h mérséklet): leolvasható a beállított kívánt h mérséklet. 
 Code PIN (PIN kód): A készülék dobozán található PIN kód beírásával lehet hozzáférni a diag-
nosztikai funkciókhoz, ami h szivattyúja szakszervizének van fenntartva. 

 
 
 

MESURES ET ETATS (MÉRÉSEK ÉS STÁTUSZOK) 
 Config Materielle (Hardware-Konfiguráció): leolvashatók a h szivattyú azonosításához szük-
séges adatok: modell, sorozatszám, szoftver verzió. 

 Etat (Állapot): kijelzi a h szivattyú néhány kulcsfontosságú elemének m ködési állapotát: ven-
tillátor, kompresszor(ok), 4 állású szelep. 

 Capteurs (érzékel k): kijelzi a h szivattyú különböz  h mérséklet érzékel inek állapotát. 
 
 

 
Indítás 

Nyomja egyszerre a (A) és a (B) 
gombokat a h szivattyú ki- és bekapcsolásá-
hoz. Amikor elindul a h szivattyú, a kijelz n 
néhány másodpercre megjelenik az 
«O’FOEHN VISU V3» felirat.. Várjon és 
ne nyomjon meg ez alatt az id  alatt egy 
gombot sem 
 

 
A kívánt h mérséklet beállítása 

 
A beállított h mérséklet az (E) ellen rz  kép-
erny  jobb fels  sarkában látható, zárójel-
ben.A kívánt h mérsékletet az  (A) és  

(D) gombokkal lehet megváltoztatni. 
 
 
 
 

 
 

A f tés üzemmód 
Felf ti a medence vizét a kívánt h mérsékle-
tig. A h szivattyú leáll, amikor a víz eléri a kí-

vánt  h fokot.  A   (G) dióda világít, ami-
kor a F TÉS üzemmód aktív. 

 

 
Automatikus készenléti állapot 

 
A kezel felület automatikusa átvált készenléti 
állapotba, ha 45 másodpercig egyik gombot 
sem nyomja meg: a 4 dióda (F, G, H, I) kial-
szik, és a képerny n (E) a víz h mérséklete 
lesz látható. 
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10 A TERMÉKCSALÁD M SZAKI JELLEMZ I 

 
 

Az értékek 15ºC száraz, 11ºC nedves légh mérsékletre és 27ºC vízh mérsékletre vonatkoznak. 
A termékeink paramétereinek változtatási jogát fenntartjuk annak érdekében, hogy Önök haladéktalanul részesülje-
nek fejlesztéseink eredményeib l. 

 
 

 
 
Az európai környezetvédelmi direktívák szabályozzák az elektronikai eszközök 
selejtezését.  
A termékeinken feltüntetett jelzés a háztartási hulladéktól elkülönített, a megfelel  
szelektív hulladékgy jt  helyen történ  hulladéklerakásra szólítja fel Önt. 
 
 

  



13. oldal 
 

11 EU MEGFELEL SÉGI NYILATKOZAT 

 

 
 
 
 


