
1. Karšto vandens taplos temperatūra, nustatymo ribos: 30 ˚C iki 60 ˚C;
2. Grindinio šildymo sistemos grįžtančio vandens temperatūra, nustatymo ribos: 30 ˚C iki 60 ˚C;

3. Maksimali išeinančio vandens temperatūra 60 ˚C.
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CGK/C-12(L)

EVI Oro šlatinio šilumos siurblys (Šildymui, monoblokas, R407C)
1. Darbinė oro temperatūros ribos: -25 ˚C iki 45 ˚C
2. Valdymo objektas:
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Working controlling principle:
1. Compressor start / stop according to hot water tank temp and floor heating
outlet water temp
2. If both hot water and floor heating need be heated, hot water priority
3. Room air temperature is controlled by room thermostat
4. P1 water pump non-stop

Shower

Cool water inlet

Hot water tank

P1

P2

V1

Temp sensor

SPRSUSN air source heat pump (mono-block) for hot water and floor heating

M

C C

1 2
3 4

ON

OFF

OFF

C

OFF

C

B
V

Bypass valveBV

Bypass valve
0.1-0.6Bar

Expansion
tank

T1

T2

T3



Pavadinimas Aprašymas Nuotrauka Pavadinimas Aprašymas Nuotrauka Pavadinimas Aprašymas Nuotrauka

Kondensatorius 
(varinis)

Vamzdelinis 
šilumokaitis

Garintuvas

Šilumokaitis iš 
hidropinės aliuminio 

folijos ir varinių 
vamzdžių vidiniu 

sriegiu

Aukšto slėgio 
relė

3,0/3,4 MPA
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Standartinės medžiagos



Vandens cirkuliacinis siurblys veikia visą laiką.

2. Kompresoriaus akumuliuotas darbo laikas ≥ H2, ir nepertraukiamo darbo laikas ≥ 5 minutės.
3. (Oro temperatūra - garintuvo spiralės temperatūra) ≥ H7, ir ši sąlyga tęsiasi daugiau kaip 30 sekundžių.

Kai garintuvo spiralės temperatūra > H6 arba atitirpinimo trukmė pasiekia H5, tai atitirpinimas baigiamas.

H2: Oro temperatūra, žemiau kurios šilumos siurbliui neleidžiama įsijungti.
H4: Garintuvo spiralės temperatūra, žemiau kurios atitirpinimas yra leidžiamas.
H5: Maksimalaus atitirpinimo laiko nustatymas.
H6: Garintuvo spiralės temperatūra, aukščiau kurios atitirpinimas yra baigiamas.

H8: Oro temperatūra žemiau kurios atitirpinimas yra leidžiamas.

Vartotojas gali privesti šilumos siurblį paleisti atitirpinimą bet kuriuo metu.

Šilumos siurblio valdiklis gali valdyti elektrinį šildytuvą vandens talpoje ar ant vandens vamzdynų.

1. Oro temperatūra ≤ L5.
2. Vandens talpos temperatūra < vandens talpos nustatytą temperatūrą - L2.
3. Įsijungia žemo lygio relė.

1. Vandens talpos temperatūra ≥ vandens talpos nustatytą temperatūrą.
2. Vandens talpos temperatūros jutiklis pažeistas, ir valdiklis rodo klaidos kodą.
3. Oro temperatūra ≥ L2 + 2 ˚C.
4. Sugedusi vandens lygio relė.

L5: Oro temperatūra, žemiau kurios elektriniui šildytuvui leidžiama įisijungti.

1. Ryšio klaida: pajungtas pultas negauna signalo iš kompiuterio plokštės, rodys klaidos kodą.

4. Apsauga nuo per aukšto kompresiaus išmetimo dujų slėgio.
5. Apsauga nuo per žemo kompresoriaus siurbimo dujų slėgio.
6. Apsauga nuo per aukštos kompresoriaus išmetimo dujų temperatūros.
7. Apsauga nuo per didelio temperatūrų skirtumo tarp įeinančio ir išeinančio vandens.
8. Apsauga nuo per mažo vandens srauto.
9. Apsauga nuo per aukštos el. srovės kompresoriuje.
10. Apsauga nuo per žemos oro temperatūros.
11. Apsauga nuo užšalimo žiemos metu.
12. Apsauga nuo vandens lygio relės klaidos.

Nustatomi keturi fiksuoti išsijungimo/įsijungimo laiko periodai.
Vieno fiksuoto laiko karšto vandens ruošimui funkcija.

6. Apsaugos

7. Laikmačio funkcijos

4. Privestinis atitirpinimo paleidimas

5. Elektrinio šildytuvo palaikymas

Jei bet kuri iš šių sąlygų tenkinama, elektrinis šildytuvas ya išjungiamas.
čia,

2. Trijų fazių apsauga: kuomet yra netinkama fazė ar fazės kritimas, šilumos siurblys sustos ir rodys klaidos 
kodą.
3. Temperatūros jutiklio klaidos kodas: esant bet kokiam temperatūros jutiklio pažeidimui ar blogam kontaktui, 
bus rodomas klaidos kodas ir šilumos siurblys sustos.

L2: Vandens talpos temperatūros kritimas, kuriam esant pasileidžia kompresorius, palyginus su nustatyta 
temperatūra.

Funkcijos
1. 3-eigio vožtuvo krypties valdymas šildymui ir karštam vandeniui

2. Vandens cirkuliacinis siurblys

3. Automatinis atitirpinimo paleidimas

Kaip valdoma: kai reikia šildyti karštą vandedį ir grindinę šuldymo sistemą, atidaroma karšto vandens pusė, kai 
karštas vanduo pasiekia nustatytą temperatūrą, pakeičiama į šildymo sistemą. Kai abu, karštas vanduo ir šildymo 
sistema, pasiekia nustatytas temperatūras, šilumos siurblys išsijungia. 

Sąlygos, kai pradedamas atitirpinimas:

H7: Temperatūros skirtumas, tarp oro temperatūros ir garintuvo spiralės temperatūros, kurį viršijus yra 
leidžiamas atitirpinimas.

Elektrinio šildytuvo paleidimo sąlygos:

Elektrinis šildytuvas įsijungia, kai visos sąlygos yra tenkinamos.
Elektrinio šildytuvo išjungimo sąlygos:

1. Kai oro temperatūra ≤ H8, ir garintuvo spiralės temperatūra ≤ H4, ir ši sąlyga tęsiasi daugiau kaip 3 minutes.

Kai visos aukščiau išvardintos sąlygos yra tenkinamos, pradedamas atitirpinimas.
Sąlygos, kai baigiamas atitirpinimas:

čia,



Modelis CGK/C-12(L)
Elektros maitinimas V 380 V ~ 415 V/50 Hz/3 ph

Šildymo galia kW 10,40
Energijos suvarotojimas kW 2,70

COP 3,81
Nominali srovė A 5,90

Ventiliatoriaus variklio galia W 90,00
Ventiliatoriaus variklių kiekis vnt. 1

Vandens srautas l/h 2350,00
Vandens slėgio kritimas Kpa ≥50

Neto masė kg 112,00
Bendra masė kg 118,00
Triukšmas db 50,00

Atsparumo klasė IPX4
Atsparumo el. šokui laipsnis I

Vamzdžių dydys (vidinis sriegis) mm 25
Matmėnys mm 830*490*1160

Pakuotės matmėnys mm 910*500*1320
Kompresoriaus modelis/kiekis ZW34KSE*1

Kaina EUR

Nominalios darbinės sąlygos! Sauso termometro temperatūra 20 ˚C, šlapio 
termometro temperatūra 15 ˚C, šalto vandens temperatūra 15 ˚C, karšto 

Specifikacija



Šildymo galia prie skirtingų sąlygų
Modelis

Oro temperatūra, [˚C]
-25 4,77 4,05 3,69
-20 5,13 4,68 4,23
-15 5,67 5,22 5,04
-7 6,20 6,50 6,40
2 8,30 8,30 8,30
7 9,18 9,09 9,00

12 10,10 9,90 9,60
20 10,70 10,50 10,40

Karšto vandens temperatūra, [˚C] 35 45 55

Oro temperatūra, [˚C]
-25 1,87 1,74 1,69
-20 2,15 1,99 1,84
-15 2,48 2,20 2,01
-7 2,93 2,30 2,06
2 3,32 2,70 2,23
7 4,10 3,10 2,85

12 4,60 3,50 3,30
20 5,10 4,10 3,80

Karšto vandens temperatūra, [˚C] 35 45 55

CGK/C-12(L) 380V
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