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SISSEJUHATUS 

 

Paigaldusjuhistes on esitatud IGLU soojuspumpade paigaldusteave. See on toote lahutamatu 

osa ja peab olema paigaldajale hõlpsalt kättesaadav. Juhised peavad olema kättesaadavad kogu 

seadme kasutusaja jooksul. Seadme omanike vahetumise korral tuleb juhised edastada uutele 

omanikele või tarbijatele. 

Enne soojuspumba paigaldamist lugege juhised läbi. Järgige täpselt kõiki tootja juhiseid. 

Küsimuste korral võtke ühendust soojuspumpasid paigaldava ettevõtte või tootja kohaliku 

esindajaga. 

Paigaldusjuhised käsitlevad mitut tüüpi seadmeid ja paigaldajatel tuleb alati järgida vastavale 

seadmetüübile kehtivaid parameetreid. 

 

OTSTARVE 

 

Juhised on mõeldud ainult seadmeid paigaldavatele isikutele. Kõigi elementidega tuleb 

vastutustundlikult ümber käia. Soojuspumpa tohib kasutada vaid vastavalt sihtotstarbele: 
• kütmiseks; 

• tarbevee soojendamiseks; 

• jahutamiseks. 

Seadet võib juhtida vaid kooskõlas tehniliste parameetritega. 

 

VASTUTUS 
 

Tootja ei vastuta soojuspumba ebaõigest kasutamisest või paigaldusest põhjustatud kahju eest. 

Tootja vastutus ei kehti ka järgmistel juhtudel: 

• kui tehti töid, mis erinevad käesolevate kasutusjuhiste spetsifikatsioonides sätestatust; 

• kui seadmes on tehtud töid, mida juhistes ei ole kirjeldatud või mida tootja ei ole kirjalikult 

heaks kiitnud; 

• kui seadet või seadme komponente on muudetud, ümber tehtud või eemaldatud ilma tootja 

kirjaliku nõusolekuta. 
 

GARANTII 

 

     Ostudokumentide esitamise korral kehtib tootele garantii 24 kuud. 

     Toote garantiid pikendatakse kuni 60 kuuni, kui on täidetud kohustuslikud tingimused: 

•    tuleb tasuda lisatasu 5% pumba hinnast (tasudes kohe tellimuse vormistamisel); 
•    pump tuleb kaugjälgimiseks ühendada meie serveriga. 

     Garantii ja garantiijärgsed sätted on esitatud ostudokumentides. 
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OHUTUS 
 

Seadet on ohutu sihtotstarbel kasutada. Seadme ehitus ja disain vastavad kõigile 

ohutusnõuetele. Enne töö alustamist peab igaüks kasutusjuhised läbi lugema ja need peavad olema 

talle arusaadavad. Seda tuleb järgida ka isikul, kes on varem sellise või sarnase seadmega töötanud 

või kes on tootjalt väljaõppe saanud. Iga isik, kes teeb seadme paigaldustöid, peab järgima kõikjal 

kehtivaid tervise- ja ohutusnõudeid. Seda tuleb eriti järgida isikukaitsevahendite kasutamise korral. 

 

OHTLIK! 

Surmava vigastuse oht elektrilöögi tõttu! 

Elektriühendusi võib paigaldada ainult kvalifitseeritud elektrik. 

Enne seadme avamist lülitage süsteem vooluvõrgust välja ja tagage, et töö kestel keegi seda 

sisse ei lülitaks! 

 

HOIATUS! 

Seadme ja selle komponentidega võivad töötada ainult kvalifitseeritud töötajad (kütte- ja 

jahutusseadmetega, jahutusvedelikega töötavad tehnikud ja elektrikud). 

 

HOIATUS! 

Järgige seadmel ja selle sees olevaid ohutusmärke. 

 

HOIATUS! 

Seade sisaldab jahutusvedelikku! 

Kui jahutusvedelik lekke tõttu välja voolab, ohustab see inimest ja keskkonda ning seetõttu tuleb: 

– süsteem välja lülitada; 

– veenduda, et paigaldustööde ruum on hästi tuulutatud; 

– teavitada tootja klienditeenindust. 

 

TÄHELEPANU! 

Ohutuse tagamiseks ärge kunagi lülitage seadet vooluvõrgust välja, välja arvatud kui seade on 

avatud. 

Väliskontuuris on puhta vee kasutamine keelatud. 

 

TOOTE PAKEND JA TRANSPORT 

 

Soojuspumpa ostes: 

 

• kohaletoimetamisel kontrollige, kas tarnitud tootel ei ole väliseid kahjustusi; 

• tarnedefektide ilmnemisel esitage seadme müünud ettevõttele kohe pretensioon. 

 

Soojuspumpa võib transportida ja hoida ainult püstises asendis. Seadet võib ainult ajutiselt 

kallutada, aga mitte selles asendis maha panna. Seadme ladustamistemperatuur ei tohi olla alla 10 

°C. 
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PAIGALDUSKOHA VALIK 
 

• Soojuspumba asukoha valimisel tuleb arvestada, et soojuspumba töö põhjustab teatud 

mürataset (vt tabelit „Soojuspumba tehnilised andmed“). 

• Seade tuleb paigaldada tasasele ja liikumatule pinnale, mille lubatud koormus on vähemalt 

500 kg. Väiksemaid pinna ebatasasusi saab kompenseerida seadme jalgu reguleerides.  

• Keskkonna temperatuur soojuspumba läheduses peab olema vahemikus 10 °C kuni 35 °C 

ja lubatud suhteline õhuniiskus – kuni 80%. 

• Keskkonnas ei tohi olla agressiivseid kemikaale. 

• Soojuspumpa ei tohiks paigaldada seinte lähedusse ja seadme esikülg peab olema alati 

ligipääsetav (vt lisa nr 6). 

• Ruumis, kuhu seade paigaldatakse, peab olema paigaldatud äravoolusüsteem. Sel moel 

saab lekkinud vee ära juhtida. 

• Ärge kasutage kõrgendavaid paigaldusaluseid. 
 

TORUSTIKE ETTEVALMISTUS 
 

Soojuspumba ettenähtud asukohani tuleb paigaldada välis-, kütte- ja vajadusel soojavee 

kontuuride ühendustorud. Paigaldage välis- ja küttekontuurile ning boilerile paisupaak, kaitseklapid, 

jämepuhastusfiltrid ja manomeetrid. Tuleb valida koht kontuuride täitmiseks. 

 

VÄLISKONTUUR 

Paigaldus ja täitmine 

 

Väliskontuur võib olla vertikaalne (puurkaevud) või horisontaalne. Horisontaalne kontuur 

paigaldatakse keltsakihist allapoole, olenevalt paigalduskoha pinnasest. Täitke väliskontuur glükooliga, 

mis ei külmu kuni temperatuurini -15 °C. Soolapõhise lahuse kasutamine on keelatud. 

Väliskontuuris kasutamiseks on heaks kiidetud järgmised vedelikud: 

• monoetüleenglükool; 

• propüleenglükool. 

 

Soovitatakse kasutada vee ja kontsentreeritud monoetüleenglükooli segu vahekorras 3:1.  

Väliskontuuri paigaldamisel ja täitmisel tuleb järgida kehtivaid eeskirju ja õigusakte. Pinnases, 

millesse väliskontuur paigaldatakse, ei tohi olla kive ega teravaid esemeid, mis võiksid torusid 

kahjustada. Enne süsteemi täitmist veenduge, et süsteem on lekkekindel. 

Väliskontuuri paigaldamisel tuleb tagada, et torudesse ei satuks mustust ega killustikku. 

Mustuse süsteemi sattumine võib põhjustada soojuspumba ummistumist ja mõnede komponentide 

rikkumist või kahjustusi.  

 

Täite- / tsirkulatsioonisõlm 

 

Välissüsteemi täiteseade tuleb paigaldada kontuuri sisselaskeava lähedusse, et süsteemis 

surve alanemise korral oleks võimalik seda täita ning väliskontuuri täitmisel saaks ka sellest õhu välja 

lasta ja glükooli segada. Täiteseade ei kuulu soojuspumba komplekti. 

Automaatõhueraldajad 
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Väliskontuuri süsteemis õhukorkide tekke vältimiseks, mis põhjustaks soojuspumba alarmi, 

tuleb väliskontuuri paigaldada automaatõhueraldajad. Õhueraldajad tuleb paigaldada kontuuri 

kõrgeimatesse kohtadesse. 

 

Väliskontuuri pump 

 

Väliskontuuri pump kuulub soojuspumba komplekti ja see paigaldatakse tehases seadmesse. 

Tsirkulatsioonipumpa juhib keskprotsessor, tagades optimaalse vooluhulga. Juhtsüsteem jälgib 

tsirkulatsioonipumpade tööd ja kõrvalekalde korral saadab hoiatuse. 

 

SISEKONTUUR 

 

Gaasi moodustumise vältimiseks ei soovitata süsteemides kasutada tsingitud torusid. 

 

HOIATUS! 

Soojaveepaagi soojusmuunduri pindala peab vastama soojuspumba võimsusele. 

Veemahutavus peab olema selline, et soojuspumba soojusvõimsus edastataks võimalikult 

tõhusalt. 

MÄRKUS 

Integreerige soojaveepaak soojuspumbasüsteemi selliselt, et see vastaks teie valitud 

küttesüsteemi skeemile (vt lk 14-17). 

 

Küttesüsteemi täiendus 

 

Seadke küttekontuuri rõhk paisupaagis 1,5 baarile. Tavaliselt täiendatakse küttekontuuri 

statsionaarselt, ühendades selle eelnevalt veesisendiga, nii toimub täiendamine individuaalselt 

vastavalt süsteemile. Kui küttekontuuri ei täideta veega, siis täidetakse süsteem asjakohase 

vedelikuga. Süsteemi täiendavaks külmumiskaitseks võib mõnel juhul vett segada glükooliga, kuid 

selle kontsentratsioon ei tohiks ületada 15%. Muidu võib soojuspumba kasutegur langeda. 

 

Küttesüsteemi vooluhulk 
 

Kui kasutatakse reguleeritavat tsirkulatsioonipumpa, mida juhitakse vastavalt 

diferentsiaalrõhule, vajatakse segamisega kontuuri puhul möödaviiku. Möödaviik ei kuulu 

soojuspumba komplekti. Kui küttesüsteemiga paralleelselt on paigaldatud puhverpaak, siis ei ole 

möödaviiku vaja. 
 

Küttesüsteemi filter ja klapid 
 

Filter ja kaitseklapp ei kuulu soojuspumba komplekti. Need komponendid tuleb paigaldada 

küttesüsteemi eelnevalt ettevalmistatud allavoolutorule. Kaitseklapp paigaldatakse vertikaalselt. 

 

 

HOIATUS! 

Ärge jätke kaitseklappi suletud asendisse. 
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Sisekontuuri tsirkulatsioonipump 

 

Sisekontuuri pump kuulub soojuspumba komplekti ja see paigaldatakse tehases seadmesse. 

Tsirkulatsioonipumpa juhib keskprotsessor, tagades optimaalse vooluhulga. Juhtsüsteem jälgib 

tsirkulatsioonipumpade tööd ja saadab kõrvalekalde korral hoiatuse. 

 

Küttesüsteemi pesu ja täitmine 

 

Soojuspump on küttesüsteemi lahutamatu osa. Soojuspumba tõrgete põhjuseks on tavaliselt 

küttesüsteemis ringleva vee halb kvaliteet või süsteemi sattunud õhk. Süsteemi sattunud õhu tõttu 

tekivad roosteproduktid, näiteks magnetiit või setted. Magnetiidil on abrasiivne toime, mille mõju on 

eriti märgatav pumpades, ventiilides ja pöörisvooluga komponentides, näiteks kondensaatorites. Enne 

soojuspumba paigaldamist küttesüsteemi, mida tuleb täita või milles on vesilahus, tuleb rakendada 

lisameetmeid, näiteks paigaldada filtrid ja automaatõhueraldajad. Kui süsteem täidetakse töötlemata 

joogiveega, tekib paratamatult sete. Mille tagajärjel kattuvad soojusülekandepinnad katlakiviga. 

Tõhusus väheneb ja energiakulud kasvavad. 1 mm paksune katlakivikiht põhjustab 10% energiakadu. 

Äärmuslikel juhtudel võib see koguni soojusmuundureid kahjustada.  

Ärge kasutage küttesüsteemis veetöötluslisandeid. Vee pH reguleerimiseks võib kasutada 

lisaaineid, soovitatav vee pH on 7,5–9. Madala soolasisaldusega vee kasutamise korral tagatakse 

ohutuim ja tõhusaim süsteemi töö. 

Soojuspumba ja soojaveekatla kombineerimise korral võib juhtuda, et katla korrosioonikaitse 

tagamiseks tuleb süsteem täita magestatud veega. See vähendab elektrijuhtivust ja korrosiooniohtu. 
 

HOIATUS! 

Torustikku kogunenud sete võib soojuspumpa kahjustada. Selle vältimiseks peske torud läbi. 

Setted ja rooste kahjustavad vähem küttesüsteemi, kui järgitakse järgmisi tingimusi: 

- planeerimine ja kasutuselevõtt viiakse nõuetekohaselt läbi;  

- süsteem on korrosiooni suhtes suletud; 

- küttesüsteemis on nõuetekohane surve;  

- tehakse korralist tehno- ja ennetushooldust. 

 

Soovitatakse pidada süsteemi päevikut, millesse kantakse asjakohased hooldusandmed. 

 

Süsteemi ebaõigest käitamisest põhjustatud kahju 

 

• Komponentide rikked (nt pumpade, klappide)  

• Sise- ja välislekked (nt soojusmuunduritel)  

• Ristlõike vähendamine ja läbivoolu blokeerimine (nt soojusmuundur, torud, pumbad 

ummistuvad katlakivi või rooste tõttu)  

• Kiirem kulumine  

• Gaasitühikute teke (kavitatsioon)  

• Soojusülekande kahjulik kõrvaltoime (katu, setete teke) ja sellega kaasnev müra (nt kohin, 

voolumüra) 

 

SOOJUSISOLATSIOON 

 

Kõik torustiku soojust ja külma juhtivad osad tuleb vastavalt kehtivatele standarditele isoleerida 
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spetsiaalsete soojusisolatsioonimaterjalidega. Peamine soojusisolatsiooni nõudeid määratlev 

normdokument on Leedu Vabariigi energeetikaministri 20.09.2017 käskkiri nr 1-245 „SEADMETE JA 

SOOJUSE EDASTAMISE VÕRGUSTIKE SOOJUSISOLATSIOONI PAIGALDAMISE EESKIRJADE 

KINNITAMISE KOHTA“. 

 

ELEKTRIÜHENDUSTÖÖD 
 

OHTLIK! 

Elektrilöögi oht! Enne elektritööde alustamist lülitaga seade alati vooluvõrgust välja.  

 

• Keerake seadme tagaküljel olevad kruvid lahti ja eemaldage soojuspumba pealmine kate. 

• Ühendage toitekaabel (vt jaotist „Soojuspumba elektriühenduse skeem“) kompressori 

soojuskaitse klemmidega 1, 3, 5 vastavalt faasidele L1, L2, L3 ja ühendage N- ja PE-

juhtmed vastavalt null- (sinine) ja maandusklemmiga (roheline).  
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TEMPERATUURIANDURID 

 

Välis- ja veesoojendi temperatuuriandurid ühendatakse klemmiplokkidega, mis on kujutatud 

juhtelementide paigutusskeemil (vt jaotist „Soojuspumba elektriühenduse skeem“). Soojuspumbast 

välistemperatuurianduri paigalduskohani tuleb vedada kahesooneline kaabel 0,5–1 mm2. 

Välisandur tuleks paigaldada põhjapoolsele küljele või kohta, mis on otsese päikesekiirguse eest 

kaitstud. 

Mudelite, milles ei ole integreeritud veesoojendit, puhul tuleb kahesooneline kaabel 0,5–1,0 mm2 

vedada soojuspumbast soojaveepaagini. 

 

Edasi: Soojuspumba elektriühenduse skeem. 

 

TEMPERATUURIANDURITE NTC 10K OMADUSED 

 

T [°C] R [Ω] T [°C] R [Ω] T [°C] R [Ω] 

-30.0 175203 50.0 3605 130.0 298 

-25.0 129289 55.0 2989 135.0 262 

-20.0 96360 60.0 2490 140.0 232 

-15.0 72502 65.0 2084 145.0 206 

-10.0 55047 70.0 1753 150.0 183 

-5.0 42158 75.0 1481 155.0 163 

0.0 32555 80.0 1256 160.0 145 

5.0 25339 85.0 1070 165.0 130 

10.0 19873 90.0 915 170.0 117 

15.0 15699 95.0 786 175.0 105 

20.0 12488 100.0 677 180.0 95 

25.0 10000 105.0 586 185.0 85 

30.0 8059 110.0 508 190.0 77 

35.0 6535 115.0 443 195.0 70 

40.0 5330 120.0 387 200.0 64 

45.0 4372 125.0 339     

 

FAASIJÄRJESTUSRELEE 

 

Soojuspumpa on paigaldatud faasijärjestusrelee, mis tagab kompressori töö õiges faasijärjestuses. 

Relee on varustatud PWR- ja OUT-märgutuledega. Kui soojuspump lülitatakse sisse ja faasid on õiges 

järjestuses, süttib märk PWR kollaselt ja märk OUT – roheliselt. Kui järjestus on vale, põleb märk PWR 

kollaselt, aga märk OUT ei sütti. Sel juhul taastage õige faasijärjestus, et märk OUT süttiks roheliselt.  
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HOIATUS! 

Ärge puudutage tumehallidel klemmidel mitte midagi. 

Faasijärjestusrelee reageerib ka liiga madalale või liiga kõrgele pingele.  Kui pinge on 

kas liiga madal või liiga kõrge, siis kompressor seiskub. Kui pinge on jälle lubatud 

hälvete piires, jätkab kompressor tööd. 

 

JUHTPANEEL 

 

Juhtpaneel paigaldatakse ruumi, mille järgi soovite küttetemperatuuri reguleerida. Paneel peab 

olema põrandast umbes 1,5 m kõrgusel, hõlpsalt ligipääsetavas kohas. Soojuspumbast juhtpaneeli 

paigalduskohani tuleb vedada internetivõrgu kaabel 5cat. 

 

KÄITUSSE VÕTMINE 

 

Soojuspumba käikulaskmisel kontrollige kindlasti, kas: 

• soojuspump on paigaldatud vastavalt kasutusjuhiste nõuetele; 

• elektripaigaldustööd on tehtud nõuetekohaselt; 

• küttekontuur on pestud ja korralikult täidetud; 

• küttesüsteemi kõik ventiilid ja sulgeseadmed on avatud; 

• kõik torustikusüsteemid ja komponendid on lekkekindlad; 

• surved välis- ja sisekontuurides vastavad nõuetele; 

• välis- ja soojaveemahutini ning juhtpaneelini veetud kaablid on paigaldatud nõuetekohaselt; 

• kas saate vajaduse korral luua Wi-Fi või juhtmega internetiühenduse, et kaugjuhtimise 

meetodil soojuspumpa jälgida ja juhtida. 

 

Soojuspumba käivitavad tootja volitatud kliente teenindavad spetsialistid. Käikulaskmis- ja 

seadistustööd on tasulised! Kui tööd on tehtud, koostab ja allkirjastab käikulaskja pumba 

käikulaskmise akti.  
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SOOJUSPUMBA VÄLISTE ELEKTRIÜHENDUSTE SKEEM 

 

OHTLIK! 

Elektrilöögi oht! Enne elektritööde alustamist lülitaga seade alati vooluvõrgust välja.  

 

Väliste elektriühenduste klemmid 
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SOOJUSPUMBA ELEKTRISKEEM 
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Tähistused: 

1 – Soojuspumba sisend eraldi automaatlüliti kaudu 

2 – Kompressori soojuskaitse 

3 – Juhtahelate automaatkaitselüliti 

4 – Maandusklemm 

5 – Nullklemm 

6 – Jahutuse L-tsirkulatsioonipumba klemmiplokk 

7 – Puhverpaagi L-tsirkulatsioonipumba klemmiplokk 

8 – Välistemperatuuri anduri klemmiplokid 

9 – Boileri temperatuurianduri klemmiplokid 

10 – Juhtpuldi klemmiplokid 

11 – Puhverpaagi temperatuurianduri klemmiplokid 

12 – Jahutusvajaduse (fancoililt) klemmiplokid 

13 – 12 V DC toiteallikas 

14 – Andmevahetuskeskus 

15 – Kompressori magnetstarter 

16 – 24 V AC toiteallikas 

17 – Faasijuhtimise relee 

18 – Keskprotsessor 

19 – Programmeeritava loogikakontrolleri laiendusmoodul 

20 – Kaablirenn 

21 – Elementide kinnitusplaat 

22 – Kaabli läbiviiguava 
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 SOOJUSPUMBA KLASSIKALINE ÜHENDUSSKEEM 

 

Populaarseim küttesüsteemi ühendusskeem, mis on kulukuse ja paigaldamise seisukohalt 

kõige ökonoomsem. Kui soevesi soojeneb seatud temperatuurini, lülitub soojuspumpa sisseehitatud 

kolmikklapp üle hoone küttele ja madalatemperatuurilises keskkonnas antakse soojus ruumidele üle. 

Tootja soovitab selle ühendusviisi puhul kasutada põrandakütet. Siin on toodud vaid soojuspumba 

sidumisskeemi näide. Projekteerimisel tuleb järgida projekteerimisnõudeid. 

Iga soojuspumpa saab internetivõrku ühendada, et saaksite jälgida soojuspumba seadeid ja 

juhtida süsteemi kaugmeetodil. 
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PASSIIVJAHUTUSEGA SOOJUSPUMBA ÜHENDUSSKEEM 

 

See skeem sisaldab ka küttesüsteemi hüdroskeemi, sest sel juhul kasutatakse 

passiivjahutust. See ühendusviis tagab mugavuse aastaringselt. Küttesüsteem on klassikalise 

süsteemi sarnane, kuid sel juhul tuleb torud paigaldada kuni ventilaatoriga radiaatorini (fancoil). 

Väliskontuurile paigaldatakse täiendavalt kolmikklapp, mis reguleerib soojal aastaajal väliskontuuris 

allavoolu glükooli suunda. Väliskontuuri ei saa kasutada samaaegselt jahutamiseks ja kütmiseks. 

Siin on toodud vaid soojuspumba sidumisskeemi näide. Projekteerimisel tuleb järgida 

projekteerimisnõudeid. 

Iga soojuspumpa saab internetivõrku ühendada, et saaksite jälgida soojuspumba seadeid ja juhtida 

süsteemi kaugmeetodil.  
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PUHVERPAAGIGA KÜTTESÜSTEEM 

 
Sellel skeemil on kujutatud küttesüsteemi hüdraulikaskeem, kui objekti eri ruumide 

kontuuride temperatuuri reguleeritakse ülekandemehhanismide abil.  Kui kavatsetakse reguleerida 

temperatuuri eri ruumide kaupa, soovitatakse konstantse võimsusega soojuspumpadele puhverpaak 

paigaldada. Kui puhverpaaki ei paigaldata, võib üheaegselt olla sulgunud kuni 30% küttekontuurist. 

Vahelduva võimsusega soojuspumpade puhul ei ole puhverpaaki vaja. Siin on toodud vaid 

soojuspumba sidumisskeemi näide. Projekteerimisel tuleb järgida projekteerimisnõudeid. 

 

Iga soojuspumpa saab internetivõrku ühendada, et saaksite jälgida soojuspumba seadeid ja 

juhtida süsteemi kaugmeetodil. 
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PASSIIVJAHUTUSE JA PUHVERPAAGIGA SOOJUSPUMP 

 
See ühendusviis võimaldab kütte- ja jahutusfunktsioone igakülgselt kasutada. Skeemil on 

kujutatud küttesüsteemi hüdraulikaskeem, kui objekti eri ruumide kontuuride temperatuuri 

reguleeritakse ülekandemehhanismide abil ja jahutusfunktsiooni puhul kasutatakse ventilaatoriga 

radiaatorit. Kui kavatsetakse reguleerida temperatuuri eri ruumide kaupa, soovitatakse konstantse 

võimsusega soojuspumpadele puhverpaak paigaldada. Kui puhverpaaki ei paigaldata, võib 

üheaegselt olla sulgunud kuni 30% küttekontuurist. Vahelduva võimsusega soojuspumpade puhul 

ei ole puhverpaaki vaja. Ventilaatoriga radiaatoritele tuleb väliskontuurist paigaldada lisatorustikud 

ja need ühendatakse kolmikklapiga. Väliskontuuri ei saa kasutada samaaegselt jahutamiseks ja 

kütmiseks. Siin on toodud vaid soojuspumba sidumisskeemi näide. Projekteerimisel tuleb järgida 

projekteerimisnõudeid. 

 

Iga soojuspumpa saab internetivõrku ühendada, et saaksite jälgida soojuspumba seadeid ja 

juhtida süsteemi kaugmeetodil. 
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Ilma integreeritud veesoojendita konstantse võimsusega 

soojuspumpade IGLU ® Aleut tehnilised andmed 
 

  
Mõõtühi

kud 
5 kW 7 kW  9 kW  11 kW 13 kW 16 kW 

Kasutatav soolvesi / vesi 

Soojusvõimsus (B0/W35)1) kW 5,24 7,25 9,22 10,95 13,07 15,45 

Soojusvõimsus (B0/W45)1) kW 4,89 6,85 8,67 9,98 12,30 14,75 

COP (B0/W35)1) - 4,37 4,42 4,45 4,52 4,54 4,46 

COP (B0/W45)1) - 3,37 3,42 3,47 3,41 3,47 3,52 

SCOP (B0/W35) - 5,55 5,66 5,72 5,86 5,77 5,77 

SCOP (B0/W45) - 4,14 4,22 4,26 4,37 4,3 4,3 

Soolvee kontuur 

Nimivooluhulk (DT = 3K)2) m3/h 1,50 2,0 2,50 3,00 3,50 4 

Lubatud välise rõhu langus2) kPa 73 80 89 70 55 52 

Maksimaalne rõhk bar 4 

Maht (sisemine) l 5 6 

Töötemperatuur °C -10 °C kuni +20 °C 

Liitmik (Cu) mm 28 

Kompressor 

Tüüp   Scrol 

Külmaaine mass R 407C3) kg 1,20 1,30 1,35 1,40 1,50 1,50 

Maksimaalne rõhk bar 30 

Küttesüsteem  

Nimivooluhulk (DT = 7K) m3/h 1,00 1,50 2,00 2,00 2,20 2,20 

Minimaalne pealevoolu temperatuur °C 15 

Maksimaalne pealevoolu temperatuur °C 65 

Maksimaalne lubatud töörõhk bar 4,0 

Liitmik (Cu) mm 28 

Elektrivõrguühenduse väärtused 

Elektriühenduste lisamine   400 V 3 N~50 Hz 

Inertsikaitsmed (3kW/ 6kW/ 9kW-te 
elektrisoojendite korral) 

A 10/16/20 16/16/20 16/20/25 16/25/25 20/25/32 20/25/32 

Kompressori nimivõimsus (B0/W35) kW 1,19 1,64 2,06 2,56 3,06 3,46 

Maksimaalne vooluhulk käivitusvoolu 
piirikuga4) 

A 4,10 5,20 6,80 8,23 10,10 11,8 

Kaitse tüüp IP X1 

Üldteave 

Lubatud keskkonnatemperatuur °C +10 kuni +35 

Helivõimsuse tase5) dBA 42 45 

Mõõtmed (laius × sügavus × kõrgus) mm 600 x 600 x 1100 

Mass (ilma pakendita) kg 102 110 115 130 135 145 

 

1) Sisepumbaga vastavalt standardile EN 14511 

2) Etüleenglükooliga 

3) Kasvuhoone potentsiaal, GWP100 = 1774 

4) WPS 6-1: Maksimaalne vooluhulk ilma käivitusvoolu piirikuta 

5) Vastavalt standardile EN 3743-1 
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Integreeritud veesoojendiga konstantse võimsusega soojuspumba 

IGLU® Aleut WT tehnilised andmed 
 

  
Mõõtühi

kud 
5 kW 7 kW  9 kW  11 kW 13 kW 16 kW 

Kasutatav soolvesi / vesi 

Soojusvõimsus (B0/W35)1) kW 5,24 7,25 9,22 10,95 13,07 15,45 

Soojusvõimsus (B0/W45)1) kW 4,89 6,85 8,67 9,98 12,30 14,75 

COP (B0/W35)1) - 4,37 4,42 4,45 4,52 4,54 4,46 

COP (B0/W45)1) - 3,37 3,42 3,47 3,41 3,47 3,52 

SCOP (B0/W35) - 5,55 5,66 5,72 5,86 5,77 5,77 

SCOP (B0/W45) - 4,14 4,22 4,26 4,37 4,3 4,3 

Soolvee kontuur 

Nimivooluhulk (DT = 3K)2) m3/h 1,50 2,0 2,50 3,00 3,50 4 

Lubatud välise rõhu langus2) kPa 73 80 89 70 55 52 

Maksimaalne rõhk bar 4 

Maht (sisemine) l 5 6 

Töötemperatuur °C -10 °C kuni +20 °C 

Liitmik (Cu) mm 28 

Kompressor 

Tüüp   Scroll 

Külmaaine mass R 407C3) kg 1,20 1,30 1,35 1,40 1,50 1,50 

Maksimaalne rõhk bar 30 

Küttesüsteem  

Nimivooluhulk (DT = 7K) m3/h 1,00 1,50 2,00 2,00 2,20 2,20 

Minimaalne pealevoolu temperatuur °C 15 

Maksimaalne pealevoolu temperatuur °C 65 

Maksimaalne lubatud töörõhk bar 4,0 

Soojaveemahuti mahutavus l 200 

Mahuti materjal - Roostevaba teras 1,4404 

Liitmik (Cu) mm 28 

Elektrivõrguühenduse väärtused 

Elektriühenduste lisamine   400 V 3 N~50 Hz 

Inertsikaitsmed (3 kW/6 kW/9 kW-te 
elektrisoojendite korral) 

A 10/16/20 16/16/20 16/20/25 16/25/25 20/25/32 20/25/32 

Kompressori nimivõimsus (B0/W35) kW 1,19 1,64 2,06 2,56 3,06 3,46 

Maksimaalne vooluhulk käivitusvoolu 
piirikuga4) 

A 4,10 5,20 6,80 8,23 10,10 11,8 

Kaitse tüüp IP X1 

Üldteave 

Lubatud keskkonnatemperatuur °C +10 °C kuni +35 °C 

Helivõimsuse tase5) dBA 42 45 

Mõõtmed (laius × sügavus × kõrgus) mm 700 x 700 x 1750 

Mass (ilma pakendita) kg 187 195 200 215 220 230 

 

1) Sisepumbaga vastavalt standardile EN 14511 

2) Etüleenglükooliga 

3) Kasvuhoone potentsiaal, GWP100 = 1774 

4) WPS 6-1: Maksimaalne vooluhulk ilma käivitusvoolu piirikuta 

5) Vastavalt standardile EN 3743-1  
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Integreeritud veesoojendiga vahelduva võimsusega soojuspumba IGLU 

Aleut 18 WTI tehnilised andmed 

  Mõõtühikud   

Elektrivõrguühenduse väärtused 

Elektriühenduste lisamine   400V 3 N~50 Hz 

Inertsikaitsmed 3 kW/6 kW/9 kW-te 
elektrisoojendite korral 

A 20/25/32 

Kompressori nimivõimsus (B0/W35) @ 60 
p/s 

kW 2,84 

Maksimaalne vooluhulk  A 10,70 

Kaitse tüüp IP X1 

Soojuspumba soojus- (elektri-) võimsus / COP (B0/W35) 

Kompressori võimsus @ 30 p/s kW  5,85 (1,32)  / 4,43 

Kompressori võimsus @ 60 p/s kW 13,00 (2,84) / 4,58 

Kompressori võimsus @ 85 p/s kW 18,60 (4,32) / 4,31 

Kompressor 

Tüüp   Scroll 

Külmaaine mass R410A kg 2,20 

Maksimaalne rõhk bar 45 

 

Küttesüsteem 

Soojaveemahuti mahutavus l 200 

Maksimaalne lubatud töörõhk bar 4,00 

Maksimaalne toitetemperatuur °C 65 

Nimivooluhulk (DT = 6K) m3/h 2,17 

Minimaalne pealevoolu temperatuur °C 15 

Soojaveemahuti mahutavus l 200 

Boileripaagi materjal - Roostevaba teras 1,4404 

Liitmik (Cu) mm 28 

Üldteave   

Lubatud keskkonnatemperatuur °C +10 kuni +35 

Helivõimsuse tase5) dBA 35÷44 

Mõõtmed (laius × sügavus × kõrgus) mm 700 x 700 x 1750 

Toote kaal ilma pakendita, kg (NETO) kg 235 
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Lisa nr 1 

Soojuspumbad ilma veesoojendita 
 

IGLU® Aleut 5 
IGLU® Aleut 7 
IGLU® Aleut 9 
IGLU® Aleut 11 
IGLU® Aleut 13 
IGLU® Aleut 16 
IGLU® Max 24 
IGLU® Max 36 

 

Mõõtmejoonis ja ühendusniplid: 

 

                    Eestvaade                             Külgvaade                               Tagavaade 

 
 

 

 

 

 

 



 

23 
  

Lisa nr 2 

Soojuspumbad ilma veesoojendita 
 

IGLU® Aleut 5 
IGLU® Aleut 7 
IGLU® Aleut 9 
IGLU® Aleut 11 
IGLU® Aleut 13 
IGLU® Aleut 16 

 

Soojuspumba paigalduse projektjoonis 

 

Eestvaate projektmõõtmed 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ülaltvaate projektmõõtmed 
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Lisa nr 3 

Veesoojendiga soojuspumbad 
 

IGLU® Aleut 5 WT 
IGLU® Aleut 7 WT 
IGLU® Aleut 9 WT 
IGLU® Aleut 11 WT 
IGLU® Aleut 13 WT 
IGLU® Aleut 16 WT 
IGLU® Aleut 18 WTI 

 

Mõõtmejoonis: 

 

Eestvaade                       Külgvaade     Tagavaade 
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Lisa nr 4 

Veesoojendiga soojuspumbad 
 

IGLU® Aleut 5 WT 
IGLU® Aleut 7 WT 
IGLU® Aleut 9 WT 
IGLU® Aleut 11 WT 
IGLU® Aleut 13 WT 
IGLU® Aleut 16 WT 
IGLU® Aleut 18 WTI 

 

Soojuspumba paigalduse projektjoonis ja ühendusniplid 
 

Eestvaate projektmõõtmed 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ülaltvaate projektmõõtmed 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tähistused: 

A – pealevoolu vesisoojuskandja ühendusnippel; 

B – külmavee nippel; 

C – allavoolu vesisoojuskandja ühendusnippel; 

D – pealevoolu glükooli ühendusnippel; 

E – allavoolu glükooli ühendusnippel; 

F – õhueraldaja ühendusnippel; 

G – soojavee ühendusnippel; 

H, J – elektriühenduste kaabliavad.  
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