
 

Fűtő / HMV hőszivattyúk 

A Vaporline (HW;HDW) hőszivattyúkkal optimális belső klímát hozhatunk létre magas 
hőmérsékletű radiátoros és légtechnikai rendszerek, valamint alacsony hőmérsékletű fűtési 
redszerek-fal, padló, mennyezet, valamint fan- coil rendszerek esetében. 
  
Hőforrás: talajhő, talajvíz, felszíni víz, hulladékhő. Hőszivattyú: igényekhez alkalmazkodó 
kivitelben. Hőleadó rendszer: 63/560C hőfokszinten működő radiátoros rendszerek, valamint 
alacsony hőmérsékletű sugárzó fűtések (fal, padló, mennyezet fűtés). 
 

  A rendszerszemlélet   
A hőszivattyús rendszer alkotóelemei egy komplex rendszert alkotnak. Ahhoz, hogy a 
hőszivattyús rendszer optimálisan, magas SPF értékkel tudjon működni, az alkotóelemek 
összhangját meg kell teremteni - a belső hőleadó rendszer kialakítását és szabályozását a 
hőszivattyú igényeinek kell alárendelni. Ennek érdekében a rendszer tervezést komplexen kell 
elkészíttetni. 
A tervezéshez minden segítséget megad Önnek a Geowatt Kft., illetve partnerei. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vaporline GBI(09;13;18;24;33;40;48)-HW 

hőszivattyúk 

Vaporline GBI (09;13;18;24;33;40;48)-HW 

Folyadék-víz hőszivattyúk 

• Ellátandó funkciók: Fűtés--HMV előállítás/desuperheaterrel/ 
• Zárt szondás hőnyerési módokhoz. /földhő szonda,kollektor,tószonda/  

 
A hőszivattyúk műszaki jellemzői 
• EVI (Enhanced Vapor Inject) körfolyamattal, 
• HMV-t előállító desuperheaterrel, 
• HMV cirkulációs szivattyúval, 
• Elektronikus expanziós szeleppel, 
• Hűtőközeg tartállyal, 
• elpárologtató oldali áramlásőrrel 
• Dupla alacsony és magasoldali nyomásvédelemmel 
• Beépített Carel szabályzó és monitoring rendszerrel, külső hőmérséklet alapján történő 
szabályozással. 
• A maximális fűtővíz hőmérséklet 630C. 
• A fűtési teljesítmény tartomány: 9-50kW 
• HMV teljesítmény: 1,3-7,1 kW 
• A maximális fűtési előremenő hőfok: 630C 
Opció: passzív hűtés 

 

 

 

 



Vaporline GBI(66;80;96)-HW hőszivattyúk 

Vaporline GBI (66;80;96)-HW 

Folyadék-víz hőszivattyúk 

• Ellátandó funkciók: Fűtés-HMV előállítás/desuperheaterrel/ 
• Zárt szondás hőnyerési módokhoz. /földhő szonda, kollektor,tószonda/ 
• Két kompresszoros teljesítmény szabályozott kivitel 

 
A hőszivattyúk jellemzői 
• Fűtés, HMV előállítás „desuperheaterrel”, 
• EVI (Enhanced Vapor Inject) körfolyamattal, 
• HMV-t előállító desuperheaterrel, 
• HMV cirkulációs szivattyúval, 
• Elektronikus expanziós szeleppel, 
• Hűtőközeg tartállyal, 
• Elpárologtató oldali áramlásőrrel 
• Dupla ,alacsony és magasoldali nyomásvédelemmel 
• Beépített Carel szabályzó és monitoring rendszerrel, külső hőmérséklet alapján történő 
szabályozással. 
• A maximális fűtővíz hőmérséklet 630C. 
• A fűtési teljesítmény tartomány: 65-95kW 
• A hűtési teljesítmény: 63-101 kW 
• HMV teljesítmény: 10-14 kW 
• A maximális fűtési előremenő hőfok: 630C 

 

 

 



Vaporline GWI(09;13;18;24;33;40;48)-HW 

hőszivattyúk; 

Vaporline GWI (09;13;18;24;33;40;48)-HW 
Víz-víz hőszivattyúk 
• Ellátandó funkciók: Fűtés--HMV előállítás/desuperheaterrel/ 

• Nyitott,kutas hőnyerési módokhoz /Kút, felszíni víz,elfolyó termálvíz/ 

 
 

 

A hőszivattyúk jellemzői 
• Fűtés, HMV előállítás „desuperheaterrel”, 

• EVI (Enhanced Vapor Inject) körfolyamattal, 

• HMV-t előállító desuperheaterrel, 

• HMV cirkulációs szivattyúval, 

• Elektronikus expanziós szeleppel, 

• Hűtőközeg tartállyal, 

• Elpárologtató oldali áramlásőrrel 

• Dupla ,alacsony és magasoldali nyomásvédelemmel 

• Beépített Carel szabályzó és monitoring rendszerrel,külső hőmérséklet alapján történő szabályozással. 

• A maximális fűtővíz hőmérséklet 630C. 

• A fűtési teljesítmény tartomány: 11-82kW 

• A hűtési teljesítmény: 1 0-69 kW 

• HMV teljesítmény: 1,3-7,1 kW 

• A maximális fűtési előremenő hőfok: 630C 

 

 



Vaporline GWI(66;80;96)-HW 

Vaporline GWI (66;80;96)-HW 

Víz-víz hőszivattyúk 

• Ellátandó funkciók: Fűtés--HMV előállítás/desuperheaterrel/ 
• Nyitott, kutas hőnyerési módokhoz /Kút, felszíni víz,elfolyó termálvíz/ 
• Két kompresszoros teljesítmény szabályozott kivitel 

 
A hőszivattyúk jellemzői 
• Fűtés, HMV előállítás „desuperheaterrel”, 
• EVI (Enhanced Vapor Inject) körfolyamattal, 
• HMV-t előállító desuperheaterrel, 
• HMV cirkulációs szivattyúval, 
• Elektronikus expanziós szeleppel, 
• Hűtőközeg tartállyal, 
• Elpárologtató oldali áramlásőrrel 
• Dupla ,alacsony és magasoldali nyomásvédelemmel 
• Beépített Carel szabályzó és monitoring rendszerrel, külső hőmérséklet alapján történő 
szabályozással. 
• A maximális fűtővíz hőmérséklet 630C. 
• A fűtési teljesítmény tartomány: 73-170kW 
• A hűtési teljesítmény: 71-111 kW 
• HMV teljesítmény: 10-14 kW 
• A maximális fűtési előremenő hőfok: 630C 
 

 

 



Két kondenzátoros hőszivattyúk,nagy HMV igények 
kielégítésére!  

Vaporline GBI(09;13;18;24;33;40;48)-HDW 

hőszivattyúk 

Dupla kondenzátor, 600C-os HMV hőmérséklet, nagy HMV teljesítmény,nagy 
hatékonyság! 
 

Folyadék-víz hőszivattyúk 

• E Ellátandó funkciók: Fűtés--HMV előállítás kondenzátorral, előnykapcsolásban, teljes 
kapacitással/ 
• Zárt szondás hőnyerési módokhoz. /földhő szonda,horizontális kollektor,tószonda/  

 
A hőszivattyúk műszaki jellemzői 
• EVI (Enhanced Vapor Inject) körfolyamat, 
• HMV-t előállító kondenzátor 
• HMV cirkulációs szivattyú, 
• Elektronikus expanziós szelep, 
• Hűtőközeg tartály, 
• elpárologtató oldali áramlásőr 
• Dupla alacsony és magasoldali nyomásvédelem 
• Beépített Carel szabályzó és monitoring rendszer, külső hőmérséklet alapján történő 
szabályozás. 
• A maximális fűtővíz hőmérséklet 630C. 
• A fűtési teljesítmény tartomány: 9-50kW 
• HMV teljesítmény: 1,3-7,1 kW 
• A maximális fűtési előremenő hőfok: 63℃ 



 

 

 

Vaporline GWI (09;13;18;24;33;40;48)-

HDW hőszivattyúk 

Dupla kondenzátor, 600C-HMV hőmérséklet, nagy HMV teljesítmény, nagy 
hatékonyság! 
 

Víz-víz hőszivattyúk 

• Ellátandó funkciók: Fűtés--HMV előállítás kondenzátorral, előnykapcsolásban, teljes 
kapacitással/ 
• Nyitott,kutas hőnyerési módokhoz /Kút, felszíni víz,elfolyó termálvíz/  

 
A hőszivattyúk jellemzői 
• EVI (Enhanced Vapor Inject) körfolyamattal, 
• HMV-t előállító kondenzátorral 
• HMV cirkulációs szivattyúval, 
• Elektronikus expanziós szeleppel, 
• Hűtőközeg tartállyal, 
• Elpárologtató oldali áramlásőrrel 
• Dupla ,alacsony és magasoldali nyomásvédelemmel 
• Beépített Carel szabályzó és monitoring rendszerrel,külső hőmérséklet alapján történő 
szabályozással. 
• A maximális fűtővíz hőmérséklet 630C. 
• A maximális HMV hőmérséklet 600C 
• A fűtési teljesítmény tartomány: 11-82kW 



• A hűtési teljesítmény: 1 0-69 kW 
• HMV teljesítmény: 1,3-7,1 kW 
• A maximális fűtési előremenő hőfok: 630C 

 

 

 

 

 

http://geowatt.hu/storage/3243/files/Geowatt-Manuals/Altalanos_tervezesi_segedlet.pdf
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