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Installation
1. Forskrifter /
Sikkerhedshenvisninger / Generelt
Ved konstruktion og udførelse af varmepumpen er alle
relevante EU retningslinier overholdt. (se også EUkonformitetserklæringen)
Arbejde på varmepumpen må kun udføres
af faglært personale. Tag alle nødvendige
forholdsregler for at undgå arbejdsulykker.

1.1 Kølekredsløb
Den faglærte reparatør skal sørge for at
kølemiddelbærende dele tømmes til et niveau hvor
udførelse af arbejdet kan ske forsvarligt og uden fare, før
påbegyndelse af reparationer og servicearbejde.
Ved service og reparationsarbejde på varmepumpen hvor
kølekredsen åbnes, og i særdeleshed ved arbejde med
åben flamme (lodning, svejsning osv.) skal der træffes
forholdsregler imod opståelse af brand.

1.2 El-kreds
Ved arbejde på varmepumpen skal spændingsforsyningen
fra nettet altid afbrydes. (træk stikket ud)
Ved tilslutning af varmepumpen skal de lokale og nationale
regler og normer følges.
Desuden skal der tages hensyn til evt. krav fra energi
forsynings leverandøren.

1.3 Vandkreds
Kun vand i drikkekvalitet må anvendes. Der skal under
installationen tages hensyn til materialevalg og sikres at
disse kan samarbejde problemfrit i hele kredsløbet. Der
skal anvendes tryksikkerhedsudstyr i anlægget for at
undgå for høje driftstryk.
Alle rørarbejder skal følge VVS forskrifterne.
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2. Installation
2.1 Leveringsomfang
Varmepumpe med styring
Installationsvejledning med tekniske data
Tilbehør:
Temperatursensor ved solcelle/brændeovn
Anode

2.2 Transport
Transport og lagring af varmepumpen
Som hovedregel skal varmepumpen stå oprejst uden vand
og indpakket under lagring.
Ved forsigtig transport over korte afstande kan
varmepumpen hældes op til 45°.
Transport og lagring kan finde sted ved temperaturer
mellem -20 C° og +70 C°.
Transport med gaffeltruck
For transport med gaffeltruck skal varmepumpen stå på
den tilhørende transportbundramme.
Løft skal ske langsomt. Af hensyn til et højt liggende
tyngdepunkt skal varmepumpen sikres imod væltning
under transporten.
Aflæsning af varmepumpen
For at undgå skader skal varmepumpen aflæsses på en
plan flade.
Transport med sækkevogn
Varmepumpen skal skridsikres på sækkevognen.
Vandstudser mm. må ikke anvendes til transportformål.
Det skal sikres at sækkevognen ikke beskadiger kabinet
og tilslutninger.

2.3 Opstilling
For opstilling af varmepumpen gælder:
Varmepumpen må kun opstilles i et frostfrit rum.
Opstillingsstedet bør opfylde følgende
forudsætninger:
Rumtemperatur mellem +8 C° og +35 C° for drift med
rumluft.
Rumtemperatur mellem -20 C° og +35 C° for drift med
udeluft.
God isolering til tilstødende lokaler.
Afløb for kondensvand.
Ingen unormal støvbelastning i luften.
Bæredygtig underlag (ca. 500 kg)
For at opnå en problemfri drift af varmepumpen og for at
sikre adgang til reparationer og service, anbefales det at
holde 0,5 meter fri på hver side af anlægget.
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Opstilling:
Fjern indpakningen fra pallen.
Fjern hjørnebeskyttelsen.
Afmonter transportbeslagene på pallen.
Tag varmepumpen af pallen og placer den.
Ret varmepumpen op ved at skrue på stillefødderne.

2.4 Tilslutning af vandledninger.
Under installationen skal tages hensyn til rørdimensioner i
forhold til det forhåndenværende vandtryk og tryktab for at
sikre tilstrækkelig tryk og vandmængder på tappestedet.
Den vandmæssige side af installationen skal udføres efter
VVS forskrifterne.
Vandledningerne kan laves i fast eller fleksibel udførelse.
Der skal tages hensyn til korrosionsforhold i rørsystemet
for at undgå skader.
Som for alle trykbeholdere skal også varmepumpens
beholder forsynes med en godkendt sikkerhedsventil og en
godkendt kontraventil på forsyningssiden.
Tilgang af frisk kold vand samt afgang af varmt vand
foregår under tanken (3/4” RG tilslutning).
Det maksimale driftstryk er 10 bar, og maksimal
driftstemperatur er 65 C°.
Solfanger afgang

Solfanger tilgang

Hvis nødvendigt, skal forsyningsledningen forsynes med
en trykreduktionsventil og evt. et filter.
Vandtilslutning
Under varmepumpen findes tilslutninger:
Kondensafløbsslange
Kold vandstilgang / Recirkulation / Varmt vand udgang
Heller ikke på bagsiden må der bores huller.
Det kan skade den opviklede kondensator.

Varmvandsudgang

Recrkulation

Koldvandstilgang
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Eventuel tilslutning af varmeveksler
I varmtvandsbeholderen kan der være en varmeveksler (Smodel) på 0,8 m2 monteret, som er emallieret udvendig.
Tilslutningen foretages i ¾” RG. I følerrøret til
termostatføleren kan der også indsættes en føler til at styre
den eksterne tilslutning, f.eks. en solfanger, oliefyr, træfyr
osv. Føleren må maksimalt have en diameter på 6 mm.
Ved installation af rørsystemet i boligen skal
tilsmudsning af rørene undgås. (gennemskyld
evt. rørsystemet med rent vand før tilslutning af
varmepumpen)!
Ved montering af rør skal det sikres at
rørtilslutningerne ikke vrides. Benyt en rørtang
til at holde kontra!
Hvis der ikke anvendes recirkulation skal det
sikres at recirkulationsstudsen er fastskruet!

Varmespiral

Føler

Anode

2.5 Tilslutning af kondensafløb
Pga. afkøling af luften der passerer gennem fordamperen
vil der afsættes en del kondensvand. Kondensafløbet
er forsynet med en slange der leder vandet til et afløb.
Afhængig af luftfugtighed kan der komme op til 0,5 l/h.

100 mm

Der er et krav at afløbet forsynes med en tæt vandlås med
en minimum vandsøjle på 60 mm., for at vandet kan løbe
uhindret bort fra varmepumpen. Forsynes varmepumpen
ikke med en sådan vandlås kan vandet ikke løbe ud
af bakken pga. undertryk, og vandskader kan opstå.
Ligeledes vil der kunne suges luft ind via afløbet, og da
denne indeholder ammoniakdampe vil kølesystemet hurtigt
tage skade. Sammenkoblingen mellem kondensbakken
og vandlåsen skal være lufttæt. Er vandlåsen ikke korrekt
monteret dækker garantien ikke!

2.6 Lufttilslutning
Tilgangsluft
Tilgangsluften må ikke være forurenet med aggresive
stoffer! (ammoniak, svovl klor osv.)
Dele i kølesystemet vil ellers kunne tage skade.
Lufttilslutning
Til- og afgangsluft kanaler skal udføres i glatrør for at
undgå trykfald. Der skal tages hensyn til ventilatorens
arbejdstryk og kanalsystemets trykfald under installationen
(se tekniske data).
For at undgå lækning af kondensatvand er luftsledningen,
som er i umiddelbar nærhed af varmepumpen,
vandret henholdsvis let fallende til udsugninges- og
udluftningsåbningen, lige til at spærre af.
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Ved kanalføring i det fri bør kontraventilen (med lille
modstand) forbeholdes sådan at der om vinteren ved
stilstand i varmepumpen ikke kommer kold luft ind i
rummet
Varmepumpen må kun benyttes med fyldt
beholder!
Anlægget skal altid afbrydes fra
forsyningsnettet før frontlågen afmonteres!
Når anlægget er koblet fra nettet, vent på at
ventilator står stille før lågen åbnes!
Før anlægget startes op skal det sikres at alle
stik sidder korrekt og at kabel og stik mellem
display i døren og styreprintet på maskinen er
sat i!
Dog anbefales det at der monteres en fleksibel overgang
mellem det faste rør og kanaltilslutningen af hensyn til
efterfølgende service på anlægget.
Tilmed anbefales det at isolere alle rør for at nedsætte
varmetab og for at dæmpe eventuel støj.
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3. Ibrugtagning
3.1 Krav til varmtvands kredsløbet
På varmtvandssiden kan følgende materialer benyttes:
- Kobber
- Rustfrit stål
- Messing
- Kunststof
Afhængig af de benyttede materialer i vandkredsen (i
boligen) kan forkerte materialesammensætninger føre til
korrosinsskader.
Dette kræver særlig opmærksomhed ved benyttelse af
galvaniserede og aluminiumsholdige komponenter.

3.2 Ibrugtagning af vandkredsen
- Fyld beholderen via tilslutningshanen, og udluft tanken
ved at lade én af de øverste varmtvandsvandhaner stå
åben indtil der ikke kommer mere luft ud.
- Efterkontroller hele vandkredsen for tæthed.
- Tilslut varmepumpen til nettet.
Efter ibrugtagning skal alle samlinger på vandkredsen
efterses for utætheder.
Kølekreds
Varmepumpen er leveret køreklar. Der skal ikke udføres
arbejde på kølekredsen. Styringen overtager automatisk
alle funktioner og sørger for at starte kompressor, ventilator
osv. For at opretholde den valgte vandtemperatur.

3.3 Varmevekslerdrift
1) Varmekedel
Varmeveksler drift finder anvendelse hvis man f.eks. om
vinteren kun ønsker at opvarme vandet via en ekstern
varmekedel (f.eks. oliefyr).
Varmepumpen stilles da på trin 0 så den ikke er i drift.
Herefter er det oliefyrets termostat der bestemmer
opvarmningen af vandet.
I denne driftsform skal der isættes en ekstra føler i
beholderen for at styre via kedlen. Den maksimale
vandtemperatur skal begrænses til 80 C°. Kortvarige
overskridelser tillades, f.eks. i forbindelse med fjernelse af
legionella.
Hvis kedlen skal arbejde som ekstra varmekilde til
varmepumpen, bør temperaturen på kedlens termostat
sættes ca. 5 K lavere end varmepumpens termostat.
Dette bevirker at kedlen kun træder i funktion ved større
vandforbrug end varmepumpen selv kan dække.
Når anlægget sættes i drift skal man sikre sig at
følerværdierne bliver som ønsket.
2) Træfyr eller solfanger
Denne driftstilslutning kan anvendes hvis et træfyr eller
et solfangeranlæg skal understøtte varmepumpens
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funktion. Via føler T9 (se diagram) måles temperaturen
i træfyret eller solfangeren. Er temperaturen højere end
vandtemperaturen i tanken, kan styringen aktivere en
cirkulationspumpe som sørger for at cirkulere vandet
gennem spiralen i tanken som derved opvarmes.
Hysteresen kan indstilles mellem 0-5 K. Den maksimale
temperatur der kan opnås er 80 C°, hvorefter styringen
slukker for pumpen for at beskytte tanken.

3.4 Tips til energibesparelser
Sæt ikke vandtemperaturen højere end nødvendigt. Jo
lavere temperatur man vælger, jo bedre udnyttelse af
varmepumpen opnås. Benyt kun højere temperaturer når
det er påkrævet.

3.5 Tips til ventilatordrift
Ved anlæg med kanalsystem bør vælges lidt højere
hastighed for at kompensere for evt. tryktab.

3.6 Efterkontrol
Efter installationen anbefales det at efterse om samlinger
mv. er tætte og at kondensvandet render uhindret bort.
For vedligehold henvises til betjeningsvejledningen.
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Flowdiagram

Hydraulikplan

Køleflade (fordamper)

Afkast

Friskluft
T6

T5

HP

Højtrykspressostat

MA4

Varmvandsbeholder

Solfanger

Kompressor

T7

Kondensator
på beholder

T9

Varmespiral
T5: Friskluft el. omgivelses temperatur
T6: Køleflade
T7: Brugsvand top
T8: Brugsvand bund
T9: Solfanger

10 	

Vv

Kv
T8

Hydraulikplan

TWW, DIN 1988

Varmekreds/
Heizkreis/
heat curcuit

TZW, DIN 1988

Hydraulisk tilslutning

Luftvarmepumpe/
Abluft-Wärmepumpe/
Air heat pump

Varmepumpe/
Heizungspumpe/
heat pump

Fyrkedel/
Heizkessel/
kettle

Varmtvandscirkulationspumpe/
Boilerladepumpe/
hot water curculation pump

Udluftning/
Entlüftung/
Exhausting

Følerledning/Fühlerleitung/sensor conn.

Entleerung/draining

1
TKW nach
DIN 1988

2

Koldtvandstilslutning/
Kaltwasseranschluss/
cold water conn.
3
5
4

7
1

6

1: Hovedventil/Absperrventil/main valve
2: Trykreduktionsventil/Druckminderventil/reduction valve
3: Prøveventil/Prüfventil/testvalve
4: Kontraventil/Rückflussverhinderer/contra valve
5: Manometer tilslutningsstuds/Manometeranschlussstutzen/manometer adapter
6: Aftapningsventil/Entleerungsventil/draining valve
7: Sikkerhedsventil/Membran Sicherheitsventil, Abblasedruck 6,0 bar/safety valve

Ventil an tiefster Stelle
für Entleerung Behälter/
valve at the lowest point for draining

Trinkwasserfilter gem. DIN 1988 in Hausanschlussleitung /drinking water filter (DIN 1988) in house service connexion

Venligst sikre Dem at ved tilslutning af varmepumpen til en kedel eller fastbrændselskedel at
den maximale brugsvandstemperatur på +65°C og det max. tilladelige tryk på 3 bar i tilhørende
varmeveksler ikke overstiges.
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S

R

VE1

L

N

PE

1,0 kW
El-patron/Heizelement/Elec. Heater

C

Max 600W
Solfanger pumpe/Solar Pumpe/Solar pump
alt. gulvvarme/bodenheizung/floor heating

Magnetventil/Magnetventile/Solenoid valve
Afrimning/Abtau/Defrost
MA2

Overhedningstermostat/Überheizungsthermostat/Overheating thermostat

PE

1

2N

3

4N

5

6N

7

8N

9F

10N

21
22
23
24

30

32

33

35

36

4pol

37

PC-COM

PIC18F452

ES752

34

38

Tilslutning/Anschluss/Connector
Genvex Datalogger

31

Før Køleflade/For Kühlfläche/Before Coil
29

T5
28

Køleflade/Kühlfläche/Coil

27

T6

11PE

26

El-patron/E-patrone/Elec. heater

PE

Hygrostat
25

T7

12

Højtryk/Hochdruck/High pressure

13

14

P

Kompressor/Kompressor/Compressor

L

Nreg

Varmvand/Brauchwasser/Hot tap water

L1

T8

N

C1 2µF

Sort/Schwartz/Black
Brun/Braun/Brown

BK

M1

Blå/Blau/Blue

Sol/Solar/Solar

PE

BN

BU

2

T9

Forsikring
Vorsicherung 13 Amp Max
Prefuse

Nettilslutning
Netzanschluss 1x230V 50Hz
Power supply

Ventilator/Ventilator/Fan

PE

3

Hy¬Set
1

Reset

El-diagram
El-diagram

T1.6AH

EUOverenstemmelseserklæring

13

14 	

15

Genvex World Wide:
Danmark

Genvex A/S
DK - 6100 Haderslev
Tel.: +45 73 53 27 00
Fax: +45 73 53 27 07
E-Mail: salg@genvex.dk

Norge

Varmeteknikk Norge
N - 2240 Magnor
Tel.: +47 62 83 21 50
Fax: +47 62 83 21 59
E-Mail: post@varmeteknikknorge.no

Tyskland

Novelan GmbH
D-95359 Kasendorf
Tel.: +49 (0) 92 28 / 99 60 7-0
Fax: +49 (0) 92 28 / 99 60 7-189
E-Mail: info@novelan.de

Belgien

Artiklima bvba
B - 9220 Hamme
Tel.: +32 (0) 52 41 25 41
Fax: +32 (0) 52 41 29 66
E-Mail: info@artiklima.be
Billund

Storbritannien

Total Home Environment Ltd
GB- Moreton in Marsh, GL 56 0JQ
Tel.: +44 (0) 845 260 0123
Fax: +44 (0) 1608 652490
E-Mail: genvex@totalhome.co.uk

Copenhagen

Hamburg

Irland

ECO Systems Ireland Ltd
Co. Antrim BT54 6PH
Tel.: (UK 028) (ROI 048) +44 2076 8708
Fax: (UK 028) (ROI 048) +44 2076 9781
E-Mail: info@ecosystemsireland.com

Schweiz

Wesco AG
CH-5430 Wettingen
Tel.: +41 (0) 56 438 11 11
Fax: +41 (0) 56 438 12 10
E-Mail: comfort@wesco.ch

Østrig

J.Pichler Lufttechnik GmbH
A-9021 Klagenfurt
Tel.: +43 (0) 463 / 3 27 69
Fax: +43 (0) 463 / 3 75 48
E-Mail: office@pichlerluft.at

Slovenien

Pichler & CO d.o.o.
2000 Maribor
Tel.: +386/ (0) 2/460 13 50
Fax: +386/ (0) 2/460 13 55
E-Mail: pichler@pichler-co.si

Kroatien

Pichler & CO d.o.o.
10000 Zagreb
Tel.: + 385/ (0) 1/ 65 45 407
Fax: + 385/ (0) 1/ 65 45 409
E-Mail: pichler@zg.hnet.hr

Intelligente ventilationsanlæg fra Genvex
Som specialister i ventilation tilbyder vi et produktsortiment,
der dækker alle aspekter inden for moderne ventilationsudstyr:
Lige fra passive ventilationsaggregater med højeffektive
modstrømsvekslere til aggregater med intergreret varmepumpe,
der er yderst sparsommelige ved opvarmning og køling. Vi
kan også tilbyde aggregater til loftmontering til installation i
eksisterende kontorbygninger, etagebyggerier og industri.
Har du brug for yderligere oplysninger? Så skriv eller ring til os!
Forhandler:

Portugal

Iberterm
PT-4475-493 Nogueira Maia
Tel: +351 229 065 123/4
Fax: +351 229 065 125
E-Mail: paulo.neto@iberterm.com
Web: www.iberterm.com

Udgivet af Genvex A/S, Sverigesvej 6, DK-6100 Haderslev

www.genvex.dk

