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Γενική περιγραφή 
Υδρόψυκη αντλία θερμότητας (61WG) για εσωτερική τοποθέτηση. Η μονάδα θα χρησιμοποιεί οικολογικό ψυκτικό 
μέσο R-410a με μηδενική επίδραση στο στρώμα του όζοντος. Η μονάδα θα είναι εξοπλισμένη με 
περιστροφικούς συμπιεστές τύπου scroll και θα έχει  ηλεκτρονικό χειριστήριο ελέγχου Pro-Dialog+.  
 
Διασφάλιση ποιότητας 
Η μονάδα θα πρέπει να είναι πιστοποιημένη κατά Eurovent. 
 
Η κατασκευή της μονάδας θα συμμορφώνεται με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς: 

- Οδηγία εξοπλισμού υπό πίεση (PED) 97/23/EC 
- Οδηγία μηχανικού εξοπλισμού 2006/42/EC. 
- Οδηγία χαμηλής τάσης 2006/95/EC. 
- Οδηγία επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό 2002/95/CE (RoHS). 
- Οδηγία αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμο 2002/96/EC (WEEE). 
- Οδηγία ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας 2004/108/EC, διαμορφωμένη και σύμφωνη με τις ισχύουσες 

διατάξεις των ευρωπαικών προτύπων. 
- Οδηγία 2005/32/EC σύφωνα με τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για τους ηλεκτρικούς κινητήρες 

 
Η μονάδα θα έχει σχεδιαστεί , κατασκευαστεί και ελεγχθεί σε ευφήμως γνωστό εργοστάσιο που θα είναι 
πιστοποιημένο σύμφωνα με το σύστημα διασφάλισης ποιότητας κατά ISO_9001. 
 
Η μονάδα θα έχει κατασκευαστεί σε εργοστάσιο με πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης περιβάλλοντος κατά ISO 
14001 και σύστημα διαχείρησης ποιότητας ISO 17025. 
 
Η μονάδα θα έχει λειτουργήσει σε πλήρη δοκιμαστικό έλεγχο στο εργοστάσιο. 
 
 
Σχεδιασμός απόδοσης 

- Θερμική Απόδοση :                     kW 
- Απορροφούμενη Ισχύς  (συμπιεστής & ανεμιστήρας)              kW 
- Ενεργειακή Απόδοση σε πλήρες φορτίο (COP kW/kW):                
- Θερμοκρασία εισόδου / εξόδου εξατμιστή :    12 °C / 7 °C 
- Ψυκτικό Μέσο      HFC-410Α 
- Παροχή νερού εξατμιστή :                                                                l/s 
- Πτώση πίεσης εξατμιστή                                                                (kpa) 
- Θερμοκρασία εισόδου / εξόδου συμπυκνωτή :    °C /  °C 
- Παροχή νερού συμπυκνωτή :                                                                l/s 
- Πτώση πίεσης συμπυκνωτή                                                          (kpa) 
- Ηχητική Ισχύς :         dB(A) 
- Αριθμός συμπιεστών                                                                       

 
Η μονάδα θα μπορεί να εκκινεί με θερμοκρασία εισόδου νερού στον εξατμιστή από 7.5 °C έως 27 °C. 
 
Η μονάδα θα μπορεί να εκκινεί με θερμοκρασία εισόδου νερού στον συμπυκνωτή από 15 °C έως 60 °C. 
 
Για θερμοκρασία εισόδου στον συμπηκνωτή μικρότερη των 15 °C συνιστάται η τοποθέτηση τρίοδης βάνας. 
 

Η μονάδα θα μπορεί να λειτουργεί με θερμοκρασία εξόδου νερου  από τον συμπυκνωτή  από 20 °C έως 65 °C. 
 
Η μονάδα θα μπορεί να λειτουργεί με θερμοκρασία εξόδου νερου  από τον εξατμιστή  από 5 °C έως 20 °C. 
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(Carrier option 272) (εφαρμογή γεωθερμίας) 
 
Η μονάδα θα μπορεί να παράγει νερό υψηλών θερμοκρασιών στον συμπυκνωτή , με τη χρήση διαλύματος 
γλυκόλης στη πλευρά του εξατμιστή. Αυτή η επιλογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν έχουμε γεωθερμική 
εφαρμογή. 
 
Η μονάδα θα μπορεί να εκκινεί με θερμοκρασία εισόδου νερού στον εξατμιστή από -2.5 °C έως 25 °C. 
 
Η μονάδα θα μπορεί να εκκινεί με θερμοκρασία εισόδου νερού στον συμπυκνωτή από 15 °C έως 60 °C. 
Για θερμοκρασία εισόδου στον συμπηκνωτή μικρότερη των 15 °C συνιστάται η τοποθέτηση τρίοδης βάνας. 
 

Η μονάδα θα μπορεί να λειτουργεί με θερμοκρασία εξόδου νερου  από τον συμπυκνωτή  από 20 °C έως 65 °C. 
 
 
Η μονάδα θα μπορεί να λειτουργεί με θερμοκρασία εξόδου νερου  από τον εξατμιστή  από -5 °C έως 20 °C. 
 

Το σήμα ελέγχου πίεσης θα εξασφαλίζει την ασφαλή λειτουργία της μονάδας και βελτιστοποιεί την απόδοση της 
σε χαμηλές θερμοκρασίες νερού. 
 
Κέλυφος της μονάδας 
Ο σκελετός και το πλαίσιο κατασκευάζονται από γαλβανισμένο χάλυβα και είναι βαμμένα με ψημένη 
πολυεστερική βαφή . Το χρώμα του πλαισίου είναι γκρι ανοιχτό RAL 7035. Τα πλευρικά και πίσω πλαίσια του 
μηχανήματος είναι εύκολα αποσπώμενα.  
 
Η μονάδα θα έχει αναμονές για υδραυλικές συνδέσεις στην μπροστινή και πίσω πλευρά. 
 
Συμπιεστής 

- Η μονάδα θα έχει ερμητικούς συμπιεστές τύπου scroll, οι οποίοι παίρνουν κίνηση με απ’ευθείας 
μετάδοσης κίνησης από 2-πολικό ηλεκτροκινητήρα. 

- Ο κινητήρας θα ψύχεται από το αέριο αναρρόφησης το οποίο περνά πάνω από τα τυλίγματα του 
κινητήρα. 

- Οι κινητήρες των συμπιεστών θα προστατεύονται από ένα θερμοστάτη ενσωματωμένο στα τυλίγματά 
του. 

- Οι συμπιεστές θα εγκαθίστανται και σταθεροποιούνται με αντιδονητικά στηρίγματα ώστε να 
ελαχιστοποιείται η μεταφορά δονήσεων στο πλαίσιο της μονάδας. 

- Οι συμπιεστές θα φέρουν συνθετικά λάδια λίπανσης και έχουν δείκτη στάθμης ελαίου. 
 

 
(Carrier option 25) Η μονάδα θα έχει ηλεκτρονικό soft starter σε κάθε συμπιεστή έτσι ώστε να μειώνεται το ρεύμα 
εκκίνησης .  
 
(Carrier option 257) Για μείωση της στάθμης θορύβου οι συμπιεστές καθώς και ο διαχωριστής ελαίου θα πρέπει 
να είναι ηχομωνομένοι. 
 
Εξατμιστής 
Ο εξατμιστής θα είναι ανοξείδωτος πλακοειδής εναλλάκτης με συνδέσεις Victaulic.  Η μέγιστη πίεση λειτουργίας 
στο κύκλωμα νερού θα είναι 1000 kPa. 
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Συμπυκνωτής 
Ο συμπυκνωτής θα είναι ανοξείδωτος πλακοειδής εναλλάκτης με συνδέσεις Victaulic.  Από το μέγεθος 30WG 50 
η μονάδα θα έχει δύο ανεξέρτητα ψυκτικά κυκλώματα  Η μέγιστη πίεση λειτουργίας στο κύκλωμα νερού θα είναι 
1000 kPa. 
 
 
(Carrier option 86) Η μονάδα θε έχει πρόσθετη θερμική μόνωση στο συμπυκνωτή, βελτιστοποιημένη για 
εφαρμογές θέρμανσης . 
 
 
 
Ψυκτικό κύκλωμα 
Τα εξαρτήματα του ψυκτικού κυκλώματος θα περιλαμβάνουν :  

- Έναν ή δύο συμπιεστές. 
- Βαλβίδα πλήρωσης υγρού. 
- Δείκτη υγρρού. 
- Φίλτρο αφυγραντή. 
- Ηλεκτρονική βαλβίδα εκτόνωσης 
- Χειροκίνητος διακόπτης επαναφοράς υψηλής πίεσης 
- Κατάλληλη ποσότητα ψυκτικού μέσου R-410a . 

 
 
 
Ηλεκτρικός πίνακας ισχύος και αυτοματισμού 
 

- Η μονάδα πρέπει να λειτουργεί στα 400 volts, 3-φασικό ρεύμα, 50 hertz (400 V ± 10%) χωρίς ουδέτερο 
και θα έχει ένα μόνο σημείο σύνδεσης. 

- Ο πίνακας ελέγχου θα προστατεύεται από γυάλινο πλαίσιο το οποίο θα μπορεί να ανοίγεται μόνο με 
συγκεκριμένο εργαλείο που παρέχεται μαζί με το μηχάνημα. 

- Η τάση του αυτοματισμού θα είναι 24 V μέγιστο και θα είναι εφοδιασμένη με εργοστασιακά 
εγκατεστημένο μετατροπέα. 

- Από το menu του πίνακα ελέγχου θα πρέπει να υπάρχει πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία του μηχανήματος 
συμπεριλαμβανομένου και του ιστορικού alarm. 
 

 
(Carrier option 70F) Η λαβή του διακόπτη ηλεκτρικής αποσύνδεσης είναι στο εξωτερικό της μονάδας. 
 

Υδραυλικό Τμήμα Εξατμιστή 
Η εργοστασιακά εγκατεστημένη αντλία έχει κινητήρες ενεργειακής αποδοσης  IE2 
 

Το υδραυλικό τμήμα είναι τοποθετημένο στο επάνω μέρος της μονάδας.  
 
Υπάρχουν διαθέσιμα εναλλακτικά τα ακόλουθα υδραυλικά τμήματα:  
(Carrier option Option 116T): Υδραυλικό τμήμα εξατμιστή χαμηλής πίεσης με αντλία σταθερών στροφών , 
μανόμετρα ελέγχου και εξαεριστικά.  
 
 
(Carrier option Option 116V): Υδραυλικό τμήμα εξατμιστή υψηλής πίεσης με αντλία μεταβλητών στροφών , , 
μανόμετρα ελέγχου και εξαεριστικά. 
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(Carrier option Option 293) :Το υδραυλικό τμήμα περιλαμβάνει φίλτρο εισόδου νερού , δοχείο διαστολής και 
βαλβίδα ασφαλείας.  
 
Σημείωση: Οι μονάδες χωρίς υδραυλικό τμήμα έχουν διακόπτη ροής νερού (water flow switch) ως standard. 
 
 
Υδραυλικό Τμήμα Συμπυκνωτή 
 
Η εργοστασιακά εγκατεστημένη αντλία έχει κινητήρες ενεργειακής αποδοσης  IE2 
 
Το υδραυλικό τμήμα είναι τοποθετημένο στο επάνω μέρος της μονάδας.  
 
(Carrier option Option 270T): Υδραυλικό τμήμα συμπυκνωτή χαμηλής πίεσης με αντλία μεταβλητών στροφών , , 
μανόμετρα ελέγχου και εξαεριστικά. 
 
(Carrier option Option 270V): Υδραυλικό τμήμα συμπυκνωτή υψηλής πίεσης με αντλία μεταβλητών στροφών , , 
μανόμετρα ελέγχου και εξαεριστικά 
 
(Carrier option Option 293A) : Το υδραυλικό τμήμα περιλαμβάνει φίλτρο εισόδου νερού , δοχείο διαστολής και 
βαλβίδα ασφαλείας.  
 
Σύστημα ελέγχου Pro-Dialog+ 
Η μονάδα θα έχει συστήμα ελέγχου Pro-Dialog+. Το Pro-Dialog+ , σύμφωνα με τα options της μονάδας , θα 
ελέγχει τη λειτουργία των συμπιεστών , τις αντλίες του εξατμιστή και συμπυκνωτή και των ανεμιστήρων.  
 

Το σύστημα ελέγχου θα χρησιμοποιεί έναν αλγόριθμό που θα βελτιστοποιεί την πίεση της συμπύκνωσης σε 
μερικό φορτίο έτσι ώστε να μειώνεται το φορτίο του συμπιεστή και να εξασφαλίζεται η σωστή παροχή με ψυκτικό 
μέσο στον εξατμιστή.  
 

Το σύστημα ελέγχου Pro-Dialog+ θα επαναφέρει την θερμοκρασία εξόδου από τον εξατμιστή σε συνάρτηση με 
την θερμοκρασία επιστροφής. Ο ελεγχτής θα μπορεί επίσης να λειτουργεί και με ένα δεύτερο setpoint .  
 
 

- Το Pro-Dialog+ περιλαμβάνει πέντε πλήκτρα που επιτρέπουν την πλοήγηση στο ψηφιακό menu το 
οποίο έχει δομή δέντρου και επιτρέπει την γρήγορη πρόσβαση στις λειτουργίες της μονάδας.  

- To control θα έχει ψηφιακή οθόνη LCD οπίσθιου φωτισμού και θα περιλαμβάνει ενσωματωμένο 
ρυθμιστή φωτεινότητας της οθόνης για τη διασφάλιση της αναγνωσιμότητας του χειριστηρίου κάτω από 
οποιεσδήποτε συνθήκες φωτισμού. 

- Το control μπορεί να ρυθμιστεί στις ακόλουθες γλώσσες: Αγγλικά , Γαλλικά , Γερμανικά , Ιταλικά , 
Ισπανικά.  

- Το control επιτρέπει γρήγορη πρόσβαση στο χρήστης στις βασικές λειτουργίες της μονάδας όπως: 
αριθμός συμπιεστών που λειτουργούν , πίεση αναρόφησης/κατάθλιψης , ώρες λειτουργίας συμπιεστή , 
θερμοκρασίες νερού. 

 
 
(Carrier option 148B) Μια πλακέτα δύο κατευθύνσεων θα δίνει τη δυνατότητα διασύνδεσης της μονάδας με BMS 
χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο J-Bus. 
(Carrier option 148C) Μια πλακέτα δύο κατευθύνσεων θα δίνει τη δυνατότητα διασύνδεσης της μονάδας με BMS 
χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο BacNet. 
(Carrier option 148D) Μια πλακέτα δύο κατευθύνσεων θα δίνει τη δυνατότητα διασύνδεσης της μονάδας με BMS 
χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο LonTalk. 
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(Carrier option 275) Απομακρυσμένο Χειριστήριο 
 
Ο έλεγχος του συστήματος μπορεί να γίνει μέσω απομακρυσμένου χειστηρίου το οποίο θα μπορεί να:  
 

- Ελέγχει την έναρξη / παύση λειτουργίας της μονάδας . 
- Κάνει έναλλαγή σε δεύτερο σημείο ρύθμισης (unoccupied mode) 
- Έλεγχει την απορροφούμενη ισχύ. ( demand limit) 
- Έχει επαφή ασφαλείας και διακόπτη λειτουργίας της μονάδος 

 
Στο control θα έμαφανίζονται όλα τα alarm. 
 
Μέσω την κάρτας CCN υπάρχουν και οι ακόλουθες δυνατότητες:  
 
Έλεγχος δύο ανεξάρτητων χρονοπρογραμμάτων   

- Την έναρξη / παύση λειτουργίας της μονάδας  
- Εναλλαγή σε δεύτερο σημείο ρύθμισης  
- Λειτουργία δύο μονάδων παράλληλα (master/slave).  

 
 
Σημείωση: Για τις μονάδες που δεν περιλαμβάνουν υδραυλικό τμήμα τότε υπάρχει διαθέσιμη μία έξοδος με σήμα 
0-10 V για να ελέγχει την τρίοδη βάνα ή την μεταβλητών στροφών αντλία νερού του συμπυκνωτή .  
 
 
Ασφαλιστικές διατάξεις 
Μέσω του control γίνεται ο έλεγχος του συμπιεστή .Η μονάδα είναι εξοπλισμένη με όλα τα απαραίτητα 
εξαρτήματα προστασίας και σε συνδυασμό με τους αλγόριθμους του ηλεκτρονικού συστήματος ελέγχου Pro-
Dialog+  ανταποκρίνεται και διατηρεί τον συμπιεστή της μονάδος σε ασφαλή όρια λειτουργίας 
 
Το Pro-Dialog+ ελέγχει τη θερμοκρασία και πίεση αναρόφης / κατάθλιψης του συμπιεστή και εάν μία παράμετρος 
ξεπεράσει τα όρια λειτουργίας, ένα μήνυμα προειδοποίησης εμφανίζεται και η μονάδα σταματά τη λειτουργία της. 
Έτσι οι συμπιεστές λειτουργούν πάντα στις ιδανικές θερμοκρασίες.  
 
(Carrier option 58) Η μονάδα θα έχει έναν επιπρόσθετο αισθητήρα θερμοκρασίας εξόδου νερού έτσι ώστε να 
υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης δύο μονάδων σε master/slave.  
 
Παραλληλισμός λειτουργίας μονάδων ( master/slave) 

- Δύο μονάδες είναι δυνατόν να συνεργαστούν μέσω σύνδεσης με δίκτυο CCN ώστε να εξασφαλίζεται η 
απαιτούμενη  θερμοκρασία του νερού στο σύστημα. 

- Ο έλεγχος λειτουργίας και των δύο μονάδων γίνεται μόνο από την κύρια μονάδα. 
- Δυνατότητα διάταξης μέχρι 5 υδραυλικών κυκλωμάτων ( παράλληλα, σε σειρά με ξεχωριστή ή κοινή 

αντλία). 
- Τρείς τρόποι: ακύρωση, μόνο σε περίπτωση βλάβης, σύμφωνα με τις ώρες λειτουργίας. 
- Διαχείριση κοινής αντλίας (όταν υπάρχει εξωτερική αντλία οι μονάδες δίνονται με flow switch ή 

αποκλειστική διαχείριση αντλίας ( η αντλία μπορεί να είναι εντός του ψύκτη μετά από ζήτηση).   
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Έλεγχος συστήματος θέρμανσης (Αξεσουάρ)  
 
Έλεγχος συστήματος θέρμανσης type A 

Γίνεται ο έλεγχος ενός συστήματος θέρμανσης που περιλαμβάνει μία αντλία θερμότητας 61WG και μίας επιπλέον 
πηγής θέρμανσης . Για βελτιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης , η αντλία θερμότητας ελέγχεται από ένα 
ρυθμιζόμενο σύστημα αντιστάθμισης νερού με βάση τη θερμοκρασία περιβάλλοντος. Το control περιλαμβάνει 
επιπλέον μία ηλεκτρική αντίσταση ή ένα μπόιλερ . Το control παρέχει ρεύμα στις αντλίες κυκλοφορίας νερού. 
 
 
Έλεγχος συστήματος θέρμανσης type B 

Γίνεται ο έλεγχος ενός συστήματος θέρμανσης που περιλαμβάνει μία αντλία θερμότητας 61WG και δύο επιπλέον 
πηγές θέρμανσης . Για βελτιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης , η αντλία θερμότητας ελέγχεται από ένα 
ρυθμιζόμενο σύστημα αντιστάθμισης νερού με βάση τη θερμοκρασία περιβάλλοντος. Το control περιλαμβάνει 
επιπλέον μία ηλεκτρική αντίσταση ή ένα μπόιλερ . Το control παρέχει ρεύμα στις αντλίες κυκλοφορίας νερού. Η 
παραγωγή ζεστού νερού μπορεί να είναι μόνιμη ή να προγραμματίζεται με ένα δεύτερο setpoint νερού στην 
αντλία θερμότητας και να ελέγχεται μέσω βαλβδιδας. 
 
 
Heating System Manager type C 
Γίνεται ο έλεγχος ενός συστήματος θέρμανσης που περιλαμβάνει μία αντλία θερμότητας 61WG και δύο επιπλέον 
πηγές θέρμανσης . Για βελτιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης , η αντλία θερμότητας ελέγχεται από ένα 
ρυθμιζόμενο σύστημα αντιστάθμισης νερού με βάση τη θερμοκρασία περιβάλλοντος. Το control μπορεί να 
ελέγχει τη παραγωγή ζεστού νερού μέσω ενός περιφεριακού συστήματος θέρμανσης. Το control παρέχει ρεύμα 
στις αντλίες κυκλοφορίας νερού. Η παραγωγή ζεστού νερού μπορεί να είναι μόνιμη ή να προγραμματίζεται με 
ένα δεύτερο setpoint νερού στην αντλία θερμότητας και να ελέγχεται μέσω βαλβδιδας. 
 
 
 
 
 
 


