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Pred nainštalovaním prosíme o dôkladne oboznámenie sa s návodom na inštaláciu a 

obsluhu a so záručnými podmienkami. 
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1.STAVBA A ÚČEL 

Potreba tepla ventiláciou je jedným z najjednoduchším spôsobom ohrevu 

miestnosti.Tepelné čerpadlo WGJ-HP MONOHOME typu vzduch-voda je prispôsobený na 

vonkajšiu montáž.Jeho práca spočíva v odbere vonkajšieho vzduchu cez cez ventilátor 

zariadenia do výparníka kde odovzdá tepelnú energiu do chladiaceho činiteľa.Týmto 

spôsobom ochladený vzduch je odvedený z tep.čerpadla.Chladiaci činiteľ v uzavretom 

systéme tep.čerpadla prechádza cez výparník vzhľadom na nízku teplotu varu odobratého 

vzduchu a začne vrieť.V následnom kroku ide do kompresora ,kde vzrastá nielen tlak ale aj 

teplota.Vtlačený plyn vo výmenníku ,kde odoberaná tep.energia je cez ohrevný systém 

budovy a nasleduje schladenie.Chladiaci činiteľ obsahuje stále vysoký tlak a zostane 

vytlačený cez odvzdušňovací ventil,kedy dochádza k poklesu tlaku a k zníženie teploty 

chlad.činiteľa k jeho prvotnej teplote. 

Tepelné čerpadlá typu WGJ-HP MONOHOME-vzduch-zem sú vybavené špirálovou 

technológiou EVI (dodatočný vstrek pary),ktorá obsahuje modifikovaný obeh chladiaceho 

činiteľa .V nich je namontovaný odvzdušňovací ventil,ktorý časť chladiaceho činiteľa smeruje 

do výmenníka.Nasleduje odparovanie chlad.činiteľa ,ktorý je vtlačený do kompresora a 

umožňuje zvýšenie tlaku na výstupe kompresoru,čo má vplyv na účinnosť 

tep.čerpadla.Vďaka dodatočnéme vtrysku pary sa čerpadlá typu WGJ-HP MONOHOME 

vyznačujú vysokou účinnosťou od klasických púmp a vyššou životnosťou a nízkimi 

vibráciami.Mimo iné tirto pumpy obsahujú vysokoefektívny výmenník tepla s hydrofilnou 

izoláciou,ktorá zabraňuje vniknutiu nečistôtPoužité zariadenie je ovládané mikrokontrolou 

,ktorej prácu môžeme ovládať bez nutnosti výjsť z domu.Udržiavaná teplota čerpadla na 

ohrev je do 55°C.Čerpadlá typu vzduch-voda s použitím vhodného zásobníka umožnia 

celodenné pokrytie potreby tepla v miestnosti. 

Čerpadlású jednoduchým zariadením na obsluhu a inštaláciu.Sú väčšinou bezproblémové a 

vhodným umiestnením s použitím vhodného kompresora a ventilátora s hlučnosťou do 

55dB.Musia byť zabezpečené pred vonkajšími vplyvmi.Stavba a rozmery zariadenia sú na 

obr.1 a 2 a technické dáta v tab.1 a 2 . 

Výhody: 

*vysoká výdatnosť 

*ideálne na nízkoteplotný ohrev 

*jednoduchá inštalácia a obsluha 

*špirálový kopresor EVI zvyšujúci účinnosť 

*tichá práca 

*odoberá vonkajšie teplo aj pri -25°C 



 

2.Technické dáta 

 

Obr.1 rozmery tep.čerpadla WGJ HP MONOHOME 10 

 

Rozmery tep.pumpy WGJ-HP MONOHOME 

 

 

Obr.2.rozmery tep.čerpadla WGJ HP MONOHOME 15 

 

 



 

  WGJ HP 
MONOHOME 10 

WGJ HP 
MONOHOME 15 

Opis označenie   

Napájanie horného 
žriedla 

ZGZ rozmer 1” 

Vývod horného 
žriedla 

PGZ  1” 

 

 

Obr.3a tep.čerpadlo WGJ HP MONOHOME 10-pohľad zpredu 

 

Obr.3b tep.čerpadlo WGJ HP MONOHOME 15-POHľAD ZPREDU 

1.skrinka ventilátora 

2.servisné vrátka 

3.napájacie hrdlo ZGZ 1” 

4.VýSTUPNé HRDLO PGZ 1” 



5.napojenie snímača teploty 

6.napojenie cirkulačnej pumpy 

7.napojenie el.prívodu 

 

parametre  jednotka WGJ HP 
MONOHOME 
10 

WGJ HP 
MONOHOME 
15 

CHARAKTERISTI
KA PRáCE 
TEP.čerpadla  

    

A7/W30-
35(VZDUCH-
VODA) 

Min.ohrevný 
výkon 

kW 9,3 14,5 

 Výber výkonu kW 2,2 3,4 
 Min.vstupný 

prúd 
A 4,1 6,5 

 Efektívna 
spoluúčinnosť 
podľa vonkajšej 
teploty +7°C 

COP 4,2 4,3 

A2/W30-
35(vzduch-
voda) 

Min.ohrevný 
výkon 

kW 8,2 13,2 

 Výber výkonu kW 2,2 3,5 

 Min.vstupný 
prúd 

A 4 6,68 

 Efektívna 
spoluúčinnosť 
podľa vonkajšej 
teploty +2°C 

COP 3,8 3,6 

A-7/W30-
35(vzduch-
voda) 

Min.ohrevný 
výkon 

kW 7,2 10,7 

 Výber výkonu kW 2,4 3,7 
 Min.vstupný 

prúd 
A 4,2 6,8 

 Efektívna 
spoluúčinnosť 
podľa vonkajšej 
teploty -7°C 

COP 2,9 2,8 

Min.napätie   R400V 3N-50hZ  

Rozsah teplôt 
práce pri použití 
čerpadla 

 °C 30-55  



 

 

Zabezpečenie 
poistkou 

 A C25 C25 

kompresor   šPIRáLOVý  

Trieda 
energetickej 
efektívnosti 

  A+  

ventilátor   AC/120W/950o
t./min. 

 

Expanzný ventil   ELEKTRONICKý 
VENTIL 

 

výparník   Hliníkový s 
hydrofilným 
povrchom 

 

Prípustný 
pretlak 

 MPa 0,7  

Rozsah 
reg.teploty 
vody 

 °C 30-55  

Rozsah teploty 
vzduchu podľa 
práce čerpadla 

 °C -25-45  

Typ 
chlad.činiteľa 

  R407C  

Váha 
chlad.činiteľa 

 kg 3,5 4,5 

Ekvivalent CO2  Tona 
ekvivalentu CO2 

5,32 8,16 

Potenciál 
chlad.činiteľa 
do efektu tepla 

 GWP 1774  

Pomer 
akustického 
výkonu 

 dB 53 55 

Rozmery 
závitov- 
Vstup 
výstup 

 cal  
 
1” 
1” 

 

Rozmery-výška-
šírka-hĺbka 

 mm 855/1040/420 1390/1040/420 

Váha zariadenia  kg 111 155 

Stupeň ochrany   IPX4  

 

 



 

 

Graf 1.rozsah výkonu spolučiniteľa COP pri výstupnej teplote vody z čerpadla pri pomere 30-

35°C podľa WGJ HP MONOHOME 10. 

 

Graf 2.rozsah výkonu spolučiniteľa COP pri výstupnej teplote vody z čerpadla 30-35°C WGJ 

HP MONOHOME 15 

 

3.Obsah: 

*mikroprocesorový ovládač riadiaci prácu kompresora,čerpadla a ventilátora 

*prepravné úchyty 

*prepravné profily 

4.Preprava a umiestnenie 

Tepelné čerpadlá treba prevážať vo zvislej polohe.Pred prepravou je treba zariadenie zabezpečiť 

pred poškodením. 

Najvyššia dovolená odchýlka pri prerave nesmie prekročiť 30° 

 

 



 

 

 

Tepelné čerpadlá treba inštalovať zhodne s predpismi a podmienkami konkrétnej budovy.Zariadenie 

je dovážané komplet a tým sa uľahčuje jeho montáž.Treba dbať na zvýšenú opatrnosť pred 

poškodením pri preprave použitím ručných vozíkov na palete. 

 

Obr.4. 

Preprava zariadenia pomocou paletového vozíka 

Zariadenie musí byť inštalované bez väčších odchýlok. 

Pred inštaláciou sa treba uistiť či nedošlo k poškodeniu zariadenia či úniku plynu chladenia. 

Pred zložením z vozíka treba odskrutkovať 4 skrutky na podlahe. 

 

Obr.5 

Demontáž prepravného zabezpečenia 

Prenesenie zariadenia na cieľové miesto je treba vykonať pomocou kovových úchytov a vsunutím 

kovových hákov ,ktoré musia niesť 4 osoby.Pri správnom prenesení je umiestnenie čerpadla 

umožnené. 



 

Obr.6 preprava čerpadla pomocou prepravných úchytov 

 

5.Umiestnenie tepelnej pumpy 

Tep.čerpadlo je zariadenie na použitie zvonku.Je možné montovať ho na stenu budovy,či iných 

vhodných miestach s dobrou ventiláciou vzdialených od zdrojov tepla.Treba dbať na jeho správne 

umiestnenie a ochranu pred vonkajšími vplyvmi. 

Upozornenie:zariadenie sa nesmie montovať blízko plynových zariadení aby nedošlo k požiaru. 

Pred umiestnením treba brať ohľad na hlučnosť zariadenia,aby sa nenarušil komfort obyvateľov. 

Upozornenie:zariadenie je treba chrániť aj pred prípaadným snehom vhodnou ochranou. 

Na správnu prácu zariadenia je treba jej montáž na vhodnom mieste s dobrou cirkuláciou 

vzduchu.Výparník má byť tiež chránený pred vonkajšími vplyvmi aby nedošlo k zhoršeniu jeho 

funkcií.Pri montáži pumpy treba dodržať min.vzdialenosť od napr.plotov,palisád. 

Na správne ovládanie zariadenia a zachovania servisného a konzervačného dostupu treba zachovať 

min.vzdialenosti od rôznych prekážok. 

 

Obr.7 minimálne odstupy týkajúce sa inštalácie čerpadla 

Treba pamätať ,že min.5m od zariadenia sa nesmú skladovať žiadne predmety. 

Treba tiež zabezpečiť správny prístup vzduchu a zachovať min.montážne vzdialenosti. 



V prípade namontovania viacerých púmp v kaskádovom systéme je treba zachovať vzdialenosť aspoň 

500mm od seba. 

 

Obr.8 montáž čerpadiel v kaskádovom systéme 

V blízkosti zariadenia je zakázané skladovať ľahkozápalné predmety. 

6.montáž tepelného čerpadla 

Pri montáži treba brať ohľad na zodpovedajúce predpisy budovy. 

Čerpadlotreba montovať na vyváženej podložke,najlepšie betónovej. 

Nesmie sa montovať na nevyváženom podklade či trávniku. 

 

Obr.12 umiestnenie tep.čerpadla-montážne vzdialenosti 

Firma ZUG ELEKTROMET  vo svojej sráve požaduje montáž a inštaláciu výlučne na betónovom 

podklade.Práce dôležité pre správnu funkciu čerpadla 

*dolná opora PDPC  

*horná podstava čerpadla PGPC 

*vibroizolátor WIPC 



*obstavba čerpadla OFPC-v prípade použitia betónového podkladu 

*kryt čerpadla PFPC 

*nožky čerpadla SFPC 

 

 

Obr.12a rozmery podstavca pod čerpadlo s použitím inštalačného zariadenia 

V celku vyhotovenia betónového podkladu ,na ktorom bude čerpadlo firmy ZUG ELEKTROMET 

,obsahuje obklad zariadenia,čo slúži ako šalung OFPC ,ktorý po vykopaní určitej hĺbky možno zaliať 

betónom.Na povrch možno dať kryt PFPC ,v ktorom sú otvory na dolnú oporu PGPC .Táto povrchová 

úprava chráni zariadenie pred vonkajšími vplyvmi. 

 

Obr.12b  

Vykonanie betónového podkladu s ochranným elementom. 

Po vykonaní podkladu v prípade zakúpenia dodatočného inštalačného zariadenia ,na ktorom bude 

čerpadlo inštalované ,treba montovať súmerne s čerpadlom a dolnou oporou PGPC,PDPC  zhodne so 



zachovaním minimálnych odstupov .Na vyrovnanie si pomôžeme ukazovateľom WP nainštalovanom 

na jednom rohu . 

 

 

 

 

 

 

Obr.13a  

Postavenie a vyrovnanie podkladu čerpadla. 

Na uľahčenie práce môžeme odskrutkovať 4 skrutky od rámu.obr.13b 

 

Obr.13b upevnenie podstavy čerpadla do podkladu 

 

 



Keď už je čerpadlo spevnené s podkladom ,treba nainštalovať vibroizolátory,ktoré chránia pred 

otrasmi a hlukom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.14 

Montáž vibroizolátorov. 

Následne treba čerpadlo prichytiť pomocou transportných úchytov ku kovovej základni. 

 

Obr.15 

Preprava čerpadla na podstavec. 

 



Po upevnení na podstavec sa uistiť či správne sedí na vibračných podložkách a dotiahnuť maticami 

M10. 

Upevnenie čerpadla ku kovovej základni. 

 

Obr.16 upevnenie čerpadla do kovovej podstavy 

 

Pri inštalácii čerpadla na betónový podstavec,je treba urobiť odvodový kanál v prípade kondenzátu. 

 

Obr.17 

Montáž čerpadla na oporných blokoch. 

Inštalácia hornej opory PGPC treba vykonať analogicky v prípade montáže do betónového podkladu. 

Oproti vyššie menovaných spôsobov montáže firma ZUG ELEKTROMET doporučuje montáž čerpadla 

na blokoch vbetónovaných do zeme v miestach s nerovným povrchom. 



 

Obr.18 montáž čerpadla na podstavcoch(SFPC) 

Aj v tomto prípade treba dodržať min.vzdialenosť min.200mm od základne výparníka . 

Na motáž fundamentu treba vykopať základňu 200*200mm v hĺbke 400mm v presnej vzdialenosti 

nôh kovového základu.Následne osadiť fundamenty a podstavu čerpadla.Vyrovnať a zaliať betónom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.19 

Požadované vzdialenosti pri montáži čerpadla s fundamentom. 



Nezáväzne od vybraného spôsobu montáže treba vykonať aj odvodový kanál na kondenzát.Ten treba 

raz za čas vyčistiť kôli lepšej práci zariadenia. 

Treba odvod smerovať tak ,aby sa nedostal do zariadenia kondenzát. 

7.Príprava na inštaláciu 

Všetky inštalácie a úpravy musí vykonať oprávnená osoba. 

Čerpadlátypu WGJ HP MONOHOME sa používajú výlučne v uzavretých ohrevných systémoch.Na 

správnu a bezproblémovú prevádzku odorúča výrobca použiť nemrznúci činiteľ aspoň k -20°C . 

Na pravidelnú a správnu prácu sa odporúčaa použiť rúry s priemerom min.1”. 

DN Priemer 
závitu 

Uzavretý 
systém ú.k. 

 Otvorený 
systém ú.k. 

 

  Prechod 
vody(m3/h) 

Odpor 
prechodu 
(m/100m) 

Prechod vody 
(m3/h) 

Odpor 
prechodu 
(m/100m) 

25 1” 1-2 1,7-4 0-1,3 0-0,4 

32 1 ¼" 2-4 1,2-4 1,3-2 1,2-4 

40 1 ½" 4-6 2-4 2-4 1,5-4 

50 2” 6-10 1,5-4 4-8 1,5-4 

65 2 ½" 10-18 1,25-4 8-14 1,2-4 

80 3” 18-32 1,5-4 14-22 1,8-4 
100 4” 32-65 1,25-4 22-45 1-4 

125 5” 65-115 1,5-4 45-80 1,3-4 

150 6” 115-185 1,25-4 80-130 1,6-4 
200 8” 185-350 1-4 130-200 1-2,3 

250 10” 350-550 1,25-2,75 200-350 0,8-2 

300 12” 550-800 1,25-2,25 350-450 0,8-1,6 

350 14” 800-950 1,25-2 450-600 1-1,5 
400 16” 950-1250 1-1,75 600-750 0,8-1,2 

450 18” 1250-1600 0,9-1,5 750-1000 0,6-1,2 

500 20” 1600-2000 0,8-1,25 1000-1230 0,7-1 

 

Pred napojním čerpadla treba všetky časti dôkladne vyčistiť od nečistôt,aby nedošlo k poškodeniu 

zariadení. 



 

Obr.20 napojenie hydrauliky horného žriedla čerpadla typu WGJ HP MONOHOME 10 A 15 

3-horné napájanie 1” 

4-spätný vstup 1” 

Na upevnenie sppránej práce zariadenia treba zaistiť min.prechod činníka v každom stave otvorenej 

inštalácie.Treba brať do úvahy inštaláciu ú.k. s reg.prechodom vody horúcej termostatickým 

ventilom.Treba tiež namontovať výpustný ventil ,ktorý umožní min.prechod vody.Nadmierny 

prechod horúcej vody ventil odvedie do ohrevnej inštalácie.Nesprávne nastavenie ventilu spôsobí 

väčší odber el.energie.Nastavenie ventilu treba zhodne s jeho návodom. 

Na správne nastavenie sa odporúča: 

*otvoriť všetky ohrevné obehy a uzavrieť výpustný ventil  

*následne všetky zavrieť tak aby sa dosiahol min.prechod 

*otvoriť výpustný ventil na získanie potrebnej teploty  

Treba zaistiť min.priepustnosť činníka pri každej inštalácii .Ak je dosiahnutá min.priepustnsť použitím 

ventilu nadmieru,treba ju odviesť do ohrevnej inštalácie. 

Pred vstupom zimnej vody treba namontovať separátor vzduchu a nečistôt. 

 

 

 

 

 

Použitie separátora je podmienkou záruky. 



Ventily slúžiace na plnenie ohrevného obehu majú byť montované vnútri budovy aby nedošlo k ich 

poškodeniu. 

Do zásobníka teplej vody treba snímač teploty.Ten treba montovať zhodne s návodom výrobcu 

zásobníka.V inom prípade ho namontovať vo vzdialenosti tak ,aby sa nedotýkal kovových častí 

zásobníka. 

Čerpadlopovinne pracuje so zásobníkom vhodného objemu a tiež s výmenníkom do jej výkonu. 

Výrobca odporúča použiť zásobníky na prácu s čerpadlami typu vzduch-voda. 

Parametre výrobcu na zásobníky k spolupráci s čerpadlami: 

                         /typ pumpy WGJ HP MONOHOME 10 WGJ HP MONOHOME 15 

Typ zásobníka/ WGJ-INOX HP  

Min.objem 350l 350l 

Optimálny objem 500l 750l 

 

Po napojení pumpy  treba skontrolovať napojenie.Potom zaizolovať všetky potrubia izoláciou aspoň 

30mm hrubou.Izoláciu treba vykonať zvonku aj zvnútra. 

 

Obr.21 príkladná schéma montáže čerpadla s výmenníkom a zásobníkom INOX 

1-tep.čerpadlo, 

 

 



 

 

Obr.21 príkladná schéma napojenia čerpadla s výmenníko a zásobníkom INOX 

1.tep.čerpadlo,2.odvzdušnenie,3.polskrutka,4.guľový ventil,5.ventily napájania,6.obehové 

čepadlo,7.separátor vzduchu a nečistôt,8.zásobník INOX na spoluprácu s čerpadlami typu vzduch-

voda WGJ HP MONOHOME,9.zabezpečenie túv,10.spätný ventil,11.rozdeľovač,12.termostatický 

ventil,13.skupina čerpadiel so zmiešavacím ventilom a motorom,14.výpustný 

ventil,15.výmenník,16.zabezpečenie ú.k.,17.filter 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Obr.22a príkladná schéma inštalácie čerpadla v zavretom systéme so zásobníkom INOX 

1.tep.čerpadlo,2.solárny odvzdušňovač,3.redukcia,4.guľový ventil,5.plniace ventily,6.obehové 

čerpadlo,7.separátor vzduchu a nečistôzt,8.zásobník INOX  na spoluprácu s čerpadlami WGJ HP 

MONOHOME,9.zabezpečenie túv,10.spätný ventil,11.rozdeľovač,12.termostatický ventil,13.skupina 

čerpadiel so zmiešavacím ventilom a motorom,14.výpustný ventil,15.zabezpečenie ú.k.,16.filter 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.22bpríkladná schéma inštalácie čerpadla s výmenníkomäGLYKOL) a zásobníkom INOX 

1.tep.čerpadlo,2.solárny odvzdušňovač,3.redukcia,4.guľový ventil,5.skupina plniscich ventilov 

glykolu,6.obehové čerpadlo,7.separátor vzduchu a nečistôt,8.zásobník INOX na spoluprácu s 

čerpadlami WGJ H MONOHOME,9.zabezpečenie túv,10.spätný ventil,11.rozdeľovač,12.termostatický 



ventil,13.zmiešavacie ventily s motorom,14.výpustný ventil,15.výmenník,16.zabezpečenie 

tep.čerpadla,17.otvorený nástroj,18.filter 

 

 

 

 

 

 

Obr.22c príkladná schéma inštaláci čerpadla s výmenníkom a zásobníkom túv 

1.tep.čerpadlo,2.solárny odvzdušňovač,3.redukcia,4.zabezpečenie tep.čerpadla,5.guľový 

ventil,6.spätný ventil,7.plniace ventily,8.obehové čerpadlo,9.separátor vzduchu a 

nečistôt,10.výmenník,11.trojcestný ventil,12.zásobník túv,13.zabezpečenie 

túv,14.rozdeľovač,15.termostatický ventil,16.sk.čerpadiel so zmiešavacím ventilom a 

motorom,17.zabezpečenie ú.k.,18.zásobník,19.filter 

 

 



 

 

 

V prípade inštalácie tep.čerpadla s použitím výmenníka treba dbať na správne napojenie 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.25 napojenie výmenníka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.Naplnenie a odvzdušnenie glykolového obehu tep.čerpadla 

Naplnenie a odvzdušnenie obehu nusí byť vykonané autorizovaným inštalatérom.Správne vykonanie 

týchto činností garantuje správnu funkciu zariadenia. 

Výrobca odporúča použiť glykol s hustotou nad 35%,ktorého odolnosť k mrazom je k viac než -20°C. 

L naplnenie a odvzdušnenie treba pristúpiť hneď po montáži. 

K naplneniu sa odporúča použiť el.pliče,ktoré umožnia plynulý prechod plynu a odvzdušnenie 

systému. 

Treba pamätať,že pred začatím plnenia musí byť nastavená vstupná hodnota zásobníka vzduchu a 

tlak nesmie prekročiť 0,3bar.Potom treba pripojiť tlakový prívod a spätný prívod .Oba vstupy treba 

otvoriť,aby sa umožnil max.prechod glykolu.Vstupný ventil uzavretý.Po prvom napojení el.stanice 

plnenia glykolu s hodnotou nad 35%,treba pripojiť plniacu pumpu.Potom skontrolovať či plyn 

neuniká a či prechádza systémom,vtedy je systém naplnený.Nechať plniacu stanicu bežať niekoľko 

minút na zistenei,či je všetko v poriadku. 

Po správnom napojení uzavrieť výpustný ventil aby sa uzavrel tlak v inštalácii.Správny tlak plynu je od 

1,5 do 2 bar.Po získaní tejto hodnoty možno plniacu pumpu vypnúť a uzavrieť plniaci ventil.Aby bola 

celá inštalácia správne odvzdušnená treba napojiť obehovú pumpu glykolu.Odvzdušnenie treba 

vykonať do úplného odvzdušnenia.Po dosiahnutí správneho tlaku môžeme odpojiť prívody plniacej 

stanice. 



 

Obr.24 príkladná schéma el.napojenia plniacej stanice glykolu 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.Napojenie elektrického zariadenia 

Elektrická inštalácia musí byť vykonaná zhodne s predpismi a požiadavkami zariadenia ako je pumpa 

typu vzduch-voda. 

Nesprávne vykonaná el.inštalácia môže spôsobiť úraz el.prúdom. 

Počas vykonávania el.inštalácie treba pamätať na správne uzemnenie zariadenia. 

Uzemnenie zariadenia musí byť nezávislé od uzemnenia el.inštalácie.Nesmie sa uzemniť napr.na 

inštalácii plynu,vody či telekomunikácií. 



 

Obr.24a  

Príkladná schéma zapojenia el.inštalácie(uzemnenia) tep.čerpadla. 

Výrobca prikazuje použiť trojfázový ovládací panel . 

 

Obr.24b príkladný trojfázový panel  

Elektrickú inštaláciu musí vykonať kvalifikovaný elektrikár. 

 

 

 

Všetky el.prívody montované vonku musia byť správne chránené.Použitie ochranného vodiča je 

podmienkou záruky.Odporúča sa použiť vodiče typu NYY. 

El. Prívody k čerpadlu musia byť chránené .Použitie ochranného vodiča je dôležité na správnu funkciu 

pumpy a jej záruky. 

Pred inštaláciou čerpadla sa treba uistiť či je všetko v poriadku.Vysoké či nízke napätie môže 

poškodiť zariadenie.Treba myslieť na to,že nízke napätie nesmie prekročiť 85% 

požadovaného.Taktiež nesmie prekročiť 90-110% .Min.tolerancia je +-2%. 



Pred montážou zariadenia sa treba uistiť,že el.inštalácia a napätie zodpovedajú požiadavkám 

zariadenia.Všetky prívody treba vykonať max.zodpovedne podľa požiadaviek zariadenia. 

Pred vykonaním akýchkoľvek el.prác treba vypnúť el.prúd. 

Počas inštalácie zariadenia treba pamätať,že čerpadlo musí mať bezpečné el.napojenie. 

Mal by mať jeden hlavný vypínač na bezpečné vypnutie všetkých prívodov. 

Na napojenie zariadenia treba použiť samostatný vypínač na uľahčenie práce a servisu čerpadla. 

Knapojeniu el.prívodov je treba demontovať najprv horný a potom predný panel. 

 

Obr.25 demontáž horného a predného krytu tep.čerpadla WGJ HP MONOHOME 

Po odmontovaní panelov je možné napojiť el.prívody zodpovedajúcim priemerom. 

Na zariadenie sa napája trojfázový prívod 400V/3-N 50Hz zabezpečený ističom. 

V tabuľke sú odporúčané hodnoty. 

 

 

 

 

 

 

 

Prívody musia byť vhodne umiestnené aby sa nedotýkali kovových častí a neboli stisnuté. 

El.zabezpečenie v inštalácii tep.pumpy. 

Model pumpy WGJ HP MONOHOME 10 WGJ HP MONOHOME 15 



Priemer káblov 5*2,5mm2 5*4mm2 
istenie C25 C25 

 

 

Obr.26 schéma káblovania tep.čerpadla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.El. napojenie -hlavný panel zariadenia 

Pod servisným panelom je hlavný panel (PCB)kde môžeme mimo iné napojiť ovládač či obehové 

čerpadlo. 



 

Obr.26a hlavný panel zariadenia(PCB)s prípravou na kabeláž 

Na hlavnú dosku treba napojiť ovládač dodávaný s pumpou ,ktorý sa nachádza za predným 

servisným panelom.Ovládač napojiť na označenom mieste č.1.Treba myslieť na správne umiestnenie 

káblov.Tie sú farebne označené a majú byť preto správne pripojenév miestach (B,A,GND,12V). 

 

Obr.26b  

Napojenie ovládacieho panelu.Pod panelom PCB sa nachádza lišta na napojenie dodatkových 

zariadení. 

 

 

 

 



 

Obr.26d lišta napojenia dodatočných zariadení 

 

Lišta napojenia čerpadla. 

Lišta na napojenie dodatkových zariadení. 

*obehové čerpadlo 1 i 2  

 

Obr.26e 

 

Správne napojenie obehového čerpadla. 

Výdatnosť obeh.čerpadla musí byť do výdatnosti tep.čerpadla.Slabé čerpadlo môže poškodiť snímač 

a jeho činnosť.Privedie situáciu kedy teplota výmenníka PGZ bude zbytočne vysoká na napájanie 

horného vstupu ZGZ .Podmienky práce kompresora budú nevhodné zvýšením tlaku chal.činiteľa . 

Pumpu obehu použiť podľa modelu tep.čerpadla a jeho výdatnosti 

*MONOHOME 10-2,1m3/h 

*MONOHOME 15-3,3m3/h 

 



 

 

Upozornenie-výdatnosť obehovej pumpy môže byť len do výdatnosti tep.čerpadla. 

*el.ohrievače zásobníka-napojenie v mieste 3-ak sa nepoužije el.ohrievač vstup ostane prázdny 

Odporúčaný ohrevný typ v prípade montáže zásobníka je EJK MAXI od firmy ZUG ELEKTROMET  v 

špeciálnom vyhotovení . 

 

Obr.26f správne napojenie el.ohrievača 

Elektromagnetický ventil treba napojiť v mieste 4,ten sa používa v otvorenom systéme ú.k. 

 

Obr.26g 

Napojenie cirkulačnej pumpy túv napojiť v mieste č.5  



 

Obr.26h 

 

Správny spôsob montáže cirkulačnej pumpy 

*snímač prechodu vody-dodatočné zariadenie nezávislé od tep.čerpadla.Snímač spolupracuje s 

cirkulačnou alebo obehovou pumpou a upevňuje ochranu zariadeniapred jeho poškodením .Ak sa 

nepoužije snímač,uzavrie sa obvod cez mostík. 

V inom výpadku počas prevádzky zariadenia nastúpi chyba 

*snímača pomeru vody-ten má hlavné použitie v otvorenom systéme ú.k. a informuje o úbytku 

objemu vody.Snímač je povinný spolupracovať s elektromagnetickým ventilom,ktorý umožňuje 

dopúšťanie vody do zásobníka 

*snímač nízkeho objemu voody-dodatočné zariadenie nedodávané s čerpadlom.Ak sa nepoužije je 

obvod uzavretý mostíkom 

*snímač stredného objermu vody-dodatočné zariadenie nedodávané s čerpadlom a v prípade 

nepoužitia je obvod uzavretý mostíkom 

*snímač vysokého objemu vody-dodatočné zariadenie nedodávané s čerpadlom  a v prípade 

nepoužitia sa obvod uzavrie mostíkom vstupov 6 a 10 ako aj v predchádzajúcich prípadoch 

V prípade uzavretého systému ú.k.netreba montovať snímače v zásobníku.V tomto prípade je obvod 

uzavretý mostíkom portov 6,8,9,10.V následnom použití snímača prechodu vody sa napája na porty 

6 a 7. 



 

 

Obr.26ipríkladná schéma napojenia tep.čerpadla v spolupráci s obehovým čerpadlom s vypnutím 

snímačov prietoku vody alebo jej objemu 

 

 

 

8.2.rovnoľahlé napojenie tep.čerpadiel 

V prípade použitia niekoľkých púmp treba ich namontovať tak,aby sa umožnila ich bezporuchová a 

efektívna práca. 

 



Obr.27 

Správny spôsob napojenia 

 

 

Obr.28 príkladná schéma napojenia káblov tep.čerpadiel v rovnoľahlom položení 

 

 

 

9.začiatok zariadenia 

Pred prvou prevádzkou treba vykonať 

*kontrolu hydraulickej inštalácie či je odvzdušnená 

*kotrolu správneho tlaku v hydraulickej inštalácii 

*či sú všetky ventily otvorené 

*vonkajšieho snímača a snímača teploty či sú správne napojené 

*či je napätie v norme 

*či je inštalácia čerpadla vykonaná zhodne so schémou 

*správne uzemnenie zariadenia 

*správne napojenie a dĺžka káblov 



*po zapojení či svieti kontrolka na paneli PCB 

Prvé uvedenie do prevádzky až po kontrole všetkých napojených prívodov. 

Pred prvou prevádzkou sa uistiť o správnom uzemnení. 

Po vykonaní kontroly a uistení sa že je všetko v poriadku,môžeme pristúpiť k skúšobnej prevádzke.Pri 

prvej prevádzke sa uistiť či zo zariadenia nevychádzajú rôzne zvuky,v tom prípade vypnúť 

zariadenie.Treba tiež kontrolovať teplotu a tlak .Po tejto kontrole môžeme nastaviť hodnoty čerpadla 

pri dodržaní podmienok v inštrukcii. 

10.prebiehajúca konzervácia a prevádzka zariadenia 

Pred akýmkoľvek zmenami v servise ,konzervácii a čistení zariadenia treba ho odpojiť od 

el.siete.Treba dať pozor ,že ešte asi 2minúty po odpojení ostáva v zariadení zvyškový prúd. 

Všetky inštalácie a opravy môže vykonať len oprávnená osoba. 

Výrobca zaisťuje servis 18mes.Pravidelná konzervácia musí byť vykonaná aspoň raz za mesiac. 

Pre ochranu vonkajšej časti zariadenia nie je dovolené o pumpu opierať rôzne predmety.Čistenie 

vonkajších časti s použitím dostupných prostriedkov bez obsahu pisku,sody,chlóru 

.Výparník,ventilátor a odvod kondenzátu je treba kontrolovať raz za týždeň. 

Odvod kondenzátu treba v jesenno-zimnom období čistiť raz za 2-3 dni.V zime sa uistiť aby pod 

zariadením nebol ľad. 

Aby sa nepoškodil výparník a ventilátor v čase čistenia,netreba používať ostré predmety. 

Čistenie výmenníka sa odporúča každé 2-3 mesiace a kondenzátor raz ročne. 

V jesenno-zimnom období vstupy a výstupy vzduchu udržiavať v čistote a chrániť pred snehom a 

ľadom 

Zabraňuje sa prevádzke zariadenia bez vykonania konzervácie  

Po ohrevnom období netreba odpájať zariadenie,ak je inštalácia zabezpečená pred zamrznutím 

 

Pri napr.hustom snežení zariadenie odpojiť zo siete el.prúdu aby nedošlo k skratu. 

11.Obsluha regulátora zariadenia 

Je vonkajšia jednotka na ovládanie zariadenia bez nutnosti vychádzania z domu. 



 

Obr.29 opis kontrolného panelu 

Hlavná obrazovka ovládača ukazuje dátum,hodiny ,teplotu zásobníka. 

Na zapnutie/vypnutie slúži tlačidlo on/off vpravo dole 

 

Obr.30 zapnutie-vypnutie zariadenia 

 

Na získanie vstupu do menu slúži tlačidlo šípky,ktorá je vľavo hore a ten slúži aj na prechádzanie 

funkciami. 

 

 

 

 

 

 



 

Obr.31 vstup do menu ovládača 

Šípky hore a dole slúžia na prechod hlavnýmí funkciami menu 

 

Obr.32 prechod funkciami pomocou šípok 

Po vybraní našej funkcie ostane vysvietená.Na potvrdenie slúži tlačidlo lomenej šípky vpravo hore 

 

Obr.33 vstup do menu funkcií 

 



 

Na hlavnej obrazovke sa ukážu texty.Podľa nich si vyberieme vhodnú funkciu použitím šípok hore 

dole.Hlavné funkcie sú: 

*running data- obsahuje všetky informácie o zariadení a ostatných spolupracujúcich zariadení a na 

odčítanie hodnôt 

*para setting-slúži na nastavenie parametrov teplotyy vody a skladá sa z: 

*user para-možno vykonať zmeny parametrov práce a nastavenie teploty vody.Používateľ môže 

nastaviť teplotu od 30-55°C 

Výber z hlavného menu para setting 

 

Obr.34 výber z hlavného menu –podmenu para-setting 

Na zmenu teploty vody stlačiť para setting a následne user para a potvrdiť. 

Výber podmenu user para 

 

Obr.35 výber podmenu user para 

Po výbere sa objaví DWH 



 

 

 

 

Obr.36 výber nastavenia teploty 

Treba potvrdiť a vojsť do nastavení a pomocou šípok nastaviť hodnotu v rozsahu 30-55°C 

Nastavenie teploty 

 

Obr.37 nastavenie teploty 

Po vykonaní nastavení potvrdiť lomenou šípkov. 

Potvrdenie hodnoty 



 

Obr.38 potvrdenie nastavenej teploty 

*maintain para-informuje o nastavení pumpy,kompresora ,otáčok ventilátora atď. 

*err records-ukazuje kód chyby 

Ochybe informuje aj kontrolka vľavo dole a na obrazovke svieti kód chyby a aj dátum čas 

 

Obr.39 vysvietenie chýb práce tep.čerpadla 

V prípade viacerých chýb sa medzi nimi pohybujeme šípkami hore-dole. 



 

Obr.40 odčítanie kódov chýb 

Na zobrazenie konrétnej chyby ju  potvrdíme lomenou šípkov. 

Po náprave chyby ju môžeme anulovať 

 

Obr.41 mazanie chýb práce tep.čerpadla 

 

 

*time setting-slúži na nastavenie aktuálneho času 

 

Obr.42 vstup do podmenu time setting 



Na obrazovke sa objaví aktuálny dátum ,deň v týždni a hodiny. 

 

Obr.43 pohľad na menu time setting 

Nastavenie parametrov v podmenu time setting 

 

 

Obr.44 nastavenie parametrov času a dátumu v podmenu time setting 

 

 

Zmena v podmenu time setting 



 

Obr.45 zmeny v podmenu time setting 

Po správnom nastavení môžeme tlačidlom lupa prejsť k ďalšiemu parametru  

 

Obr.46 zmena mesiaca v podmenu 

Nové stlačenie lupy privedie nastavenie dňa v týždni.Každú zmenu treba potvrdiť. 

 

Obr.47 potvrdenie zmien v podmenu time setting 

 



 

 

Timmer on/off-slúži na programovanie práce v danom dni a čase 

 

Obr.48 hlavný displej menu timer on/off 

Táto funkcia sa využíva v prípade potreby,ak používateľ chce nastaviť prácu ohľadom na rôznu tarifu 

energie.Nastťavenie zmeny parametru taktiež tlačidlom lupa a šípkami nastavíme požadovanú 

hodnotu. 

 

Obr.49 zmena nastavení funkcií podmenu timer on/off 

Zmeny parametrov daného dňa v týždni 



 

Obr.50 zmena parametrov v podmenu 

 

 

Zmena času 

 

Obr.51 zmena času 

 

Obr.52 potvrdenie zmien v podmenu 

Other setting-ostatné servisné informácie a nastavenia 



Náprava porúch: 

Produkty typu WGJ HP MONOHOME sú vysokokvalitné a ich prevádzka je takmer 

bezporuchovaá.Prípadné poruchy sú ľahkoopraviteľné kôli označeniu kódov poruchy 

Kód chyby Pravdepodobná 
príčina 

Mazanie chyby Možné spôsoba 
nápravy 

Exhaust sensor Výtokový snímač 
poškodený 

Po oprave sa maže 
automaticky 

Skontrolovať prívodný 
kábel 

Inhaust sensor Poškodený vstupný 
snímač 

Automatické mazanie Skontolovať kábel 

Ambient sensor Poškodený snímač 
teploty 

Aut.mazanie Skontrolovať kábel 
prívodu 

Outlet sensor Snímač teploty na 
výstupe poškodený 

Aut.mazanie Tak isto 

Inlet sensor Snímač teploty na 
vstupe poškodený 

Aut.mazanie Tak isto 

Tank sensor Poškodený snímač 
teploty zásobníka 

Aut.mazanie Tak isto 

Pipe sensor Poškodený snímač 
teploty potrubia 

Aut.mazanie Tak isto 

 

 

Water flow error Poškodený snímač 
pretlaku  

Po oprave vypnúť a 
následne zapnúť 
ovládač 

Znížiť tlak vody a 
zresetovať zariadenie 

Exhaust high Vnútri systému vzduch 
či iný plyn 

Aut.mazanie odvzdušniť 

Outlet high Vysoký prechod vody Aut.mazanie  Znížiť prietok 

Outlet low Nízky prietok Aut.mazanie Zvýšiť prietok 

Comp.com err Poškodený napájací 
prívod 

Aut.mazanie Skontrolovať 
napájanie a 
uzemnenie 

Fan com err Poškodený prívod s 
ventilátorom 

Aut.mazanie Skontrolovať 
napájanie a 
uzemnenie 

Driver start err Poškodený kompresor Aut.mazanie Vymeniť kompresor 

Inverter err Chyba vnútorného 
ovládača 

Po obnovení 
prevádzky 

Vypnutie na 3 minúty 

Eeprom err Poškodenie hlavného 
panelu  

Návrat do výrobných 
nastavení 

Výmea panelu PCB EJ 

HP high Vnútorná teplota je 
vyššia od nastavenej  

Aut.mazanie Skontrolovať 
tlak,ventily 

Lp low Nízka vnútorná 
teplota,únik chladiva 

Aut.mazanie Skontrolovať 
výmenník a celkovú 
kontrolu 

 

Svietiaca funkcia 
na ovládači 

Opis funkcie nastavenie Rozsah min Rozsah max 



Reserved not 
used 

Číslo vnútornej 
jednotky 

1 1 255 

on/off on/off 0 0 1 

Mode 0-is 
cooling 
1 is heating 

Režim práce 
0-chladenie 
1 -ohrev 

4 4 4 

Set inlet water  Nastavenie 
teploty vstupu 
chladenia 

12 10 20 

Set outlet water Nastavenie 
výstupu teploty 
chladenia 

7 5 18 

Set inlet water 
hot 

Nastavenie 
vstupu teploty 
ohrevu 

45 25 55 

Set outlet water Nastavenie 
výstupu teploty  

50 30 60 

 

 

 

HW outlet tem. Nastavenie teplej 
vody 

50 30 60 

Valve mode Režim práce 1 0 1 

Control object Kontrolovaný 
objekt 0-dnu 
1-von 

0 0 1 

Cool diff  1 1 5 

Heat diff  2 1 10 
Water diff Pomer vstupu a 

výstupu horúcej 
vody 

4 1 10 

Cool max freq Max.práca 
kompresora 
počas chladenia 

70 30 90 

Heat max.freq Max práca 
komp.počas 
ohrevu 

70 30 85 

Comp min.freq Min.frekvencia 
kompresora 

20 30 50 

Comp stay delay Oneskorenie 
práce komp. 

3 0 5 

Def temp coe Ukaz.teploty 
rozmrazenia 

8 3 20 

Def stop temp Vyp.teplota 
rozmrazenia 

12 5 18 

Def cycle Cyklus 
rozmrazenia 

40 20 120 

Def max time Max čas 
rozmrazenia 

10 3 10 



Def err temp Poškodenie 
snímača teploty 

7 -10 20 

Fan stop exhaust Ochrana 
kompresora pred 
prehriatím 

95 80 100 

Fan stop diff Teplota vypnutia 
ventilátora 

5 1 5 

Tank start temp Aut.otvorenie 
ohrevu zásobníka 

-2 -30 25 

Cool superheat Prehriatie 
chladenia 

5 -10 15 

Heat superheat Prehriatie ohrevu 3 -10 15 
Water superheat Prehriatie 

horúcej vody 
3 -10 15 

Lp alarm delay Oneskorenie 
alarmu nízkeho 
tlaku 

60 0 90 

 

 

 

 

Exhaust promode Režim 
zabezpečenia 
teploty 
kompresora 

2 0 2 

Exhaust pro Zabezpečenie 
teploty 

100 80 110 

Exhaust pro diff Rozsah 
zab.teploty pri 
nastavení 100°C 

5 0 10 

Outlet high pro Zab.vysokej 
výstupnej teploty 

60 20 65 

Outlet low pro Zab.nízkej 
výstupnej teploty 

5 0 10 

EXV cycle Cyklická kontrola 
el.ventilu 

20 1 60 

EXV max step Max otvorenie 
el.ventilu 

480 200 480 

EXV min step Min.otvorenie 
el.ventilu 

60 30 200 

Un/load cycle Cyklus 
oneskorenia 
kompresora 

40 1 60 

Fan max speed Max otáčky 
ventilátora 

800 500 1000 

Heater on temp Teplota zapnutia 
hrevu potrubia 

0 -20 20 



Outlet fix Modifikácia 
teploty vstupnej 
vody 

0 -50 50 

Inlet fix Modif.teploty 
vstupnej vody 

0 -50 50 

Tank fix Modif.teploty 
zásobníka 

0 -50 50 

HP fix Modif.vysokého 
tlaku 

0 -10 10 

LP fix Modif.nízkeho 
tlaku 

0 -10 10 

EVI max step Nastavenie 
kompresora EVI 

200 100 480 

EVI min step  60 60 200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.Záručné podmienky 

1.záruka sa ukladá na 36 mes. 

2.rozsah záruky od dátumu predaja s potvrdením v záručnom liste 

3.záruka sa upevní správnou inštaláciou a obsluhou 

4.v rozsahu záruky je bezplatná oprava do 14 dní od dovozu do servisu 

5.záruka sa stráca v prípade nesprávnej montáže a neoprávnených zásahov 

6.záruka sa stráca aj v prípade nedodržania vzdialôeností 



7.každé hlásenie o poruche je posudzované čí je zapríčinené používateľom 

8.v prípade neoprávnenej reklamácie či po uplynutí zár.doba hradí náklady klient 

9.hlásenie porúch na č.77/4710817 /zariadenie nedemontovať 

10.spôsob opravy opíše výrobca 

11.základom na reklamáciu a opravu je vyplnený záručný list 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpad z použitého elektrického a elektronického zariadenia WEEE 

Tento odpad sa nesmie vyhadzovať spolu s domovým.Pre ochranu životného prostredia ho treba 

recyklovať či odovzdať v predajni kde bol zakúpený. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


