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1. Generel beskrivelse

1.1. Generelle oplysninger

Ved at købe dette system har du valgt et moderne 
og omkostningseffektivt varmesystem. Vi garanterer 
teknisk fejlfrit udstyr gennem vedvarende kvalitets-
kontrol og forbedringer såvel som funktionskontroller 
på vores produktionssteder.  
Læs denne vejledning grundigt igennem. Den 
indeholder vigtige anvisninger til korrekt installa-
tion for pålidelig og økonomisk drift af systemet.

1.2. Sikkerhedsinstruktioner

Installation og vedligeholdelse kan være forbundet 
med farer forårsaget af høje systemtryk, høje tempe-
raturer og spændingsførende dele.
Varmepumper må kun installeres af kompetente spe-
cialister og udelukkende sættes i drift af en kundeser-
vicespecialist uddannet til dette formål af iDM-Ener-
giesysteme GmbH.
Hvis der udføres vedligeholdelse på varmepumpen, 
skal du afkoble systemet og sikre, at det er spæn-
dingsfrit og sikret af et værn, der beskytter mod 
utilsigtet genstart. Ydermere skal alle sikkerheds-
anvisninger i den pågældende vejledning eller på vej-
ledningspladerne, der er anbragt på varmepumpen, 
og alle andre passende regler overholdes. 

1.3. Transport og opbevaring

Under transport må varmepumpen aldrig vippes 
mere end 30°. Fjern ikke transportemballagen, før 
varmepumpen befinder sig på installationsstedet. 
Varmepumpekomponenter må ikke opbevares uden-
for. Varmepumper må ikke opbevares i fugtige rum 
eller støvede omgivelser. Transportanordningerne, 
som beskrevet i den følgende monteringsvejledning, 
bruges til at transportere varmepumpen manuelt. 
Transportanordningerne må ikke bruges til at trans-
portere komponenterne med en kran eller lignende 
løfteudstyr. 

1.4. Lydemission

TERRA varmepumper er meget lydsvage grundet 
deres konstruktion. Det er ikke desto mindre vigtigt 
at sikre, at teknikrummet er placeret uden for det 

lydfølsomme opholdsområde og forsynet med en dør, 
der lukker godt til.

1.5.  Konstruktionstørring og gulvudtørring.

Under tørring eller gulvudtørring kan varmekravene 
overstige varmekapaciteten mange gange grundet et 
højt fugtighedsindhold i bygningen. Varmepumpesy-
stemet er ikke designet til dette forøgede varmekrav. 
Ved uafbrudt brug af varmepumpen er der risiko for, at 
den udvendige enhed, den lodrette sonde eller brine 
kredsen vil ise til grundet overbelastning. Derfor skal 
det forøgede varmekrav være dækket af enheder, der 
stilles til rådighed af kunden.

1.6. Minimumstemperaturer for luftvarmepumper

For at luftvarmepumper skal kunne afrime optimalt, 
skal minimumstemperaturen være 20 °C på op-
varmningssiden. I opvarmningssæsonen må denne 
temperatur ikke underskrides. Opnås temperaturen 
ikke, skal en bivalent varmegenerator bruges til at 
genopvarme til minimumstemperaturen på 20 °C. 
Temperaturen må ikke gå under 20 °C i opvarmnings-
sæsonen. Luftvarmepumpen må ikke være slukket 
imens.

1.7. Service og vedligeholdelse

Regelmæssig vedligeholdelse såvel som inspektion 
og vedligeholdelse af alle de vigtige systemkompo-
nenter garanterer en pålidelig og omkostningsfordel-
agtig drift af systemet over længere tid. Vi anbefaler, 
at du tegner en vedligeholdelseskontrakt med et kom-
petent servicefirma.

1.8. Rengøring

Hvis nødvendigt kan TERRA varmepumpen tørres af 
med en fugtig klud. Det anbefales ikke at bruge ren-
gøringsmidler.
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Generel beskrivelse

Mht. installationen af varmepumpen skal 
alle relevante nationale og internationale 
lægnings-, installations-, ulykkesfore-
byggende og sikkerhedsforskrifter i 
forbindelse med installation af rørled-
ningssystemer og elektriske komponenter 
og udstyr såvel som anvisninger i denne 
monteringsvejledning overholdes.

Kondensbakke og fordamper skal tilses regelmæs-
sigt og renses for eventuelle urenheder (f.eks. løv 
etc.), hvis nødvendigt. 
For at undgå vandskade skal kondensbeholderen og 
kondensafløbsrøret renses regelmæssigt.

1.9. Tilisning på udendørs enhed

Afhængigt af vejret og den udendørs fugtighed kan 
der opstå et isdække på varmepumpens beskyttende 
gitter. Dette er naturligt og kan forekomme. Dækket 
skal fjernes af brugeren i disse vejrperioder. 

1.11. Oplysninger om miljømæssig beskyttelse

 - Det er ikke tilladt at installere indendørs dele 
(ladepumpe, elboks etc.) i våde eller fugtige 
omgivelser eller i områder udsat for støv- eller 
eksplosionsfarer.

 - Forlad installationsstedet omgående ved tegn på 
fare.

 - Varmepumpens indendørs dele må ikke installe-
res i lokaler med høj EMC-belastning!

 - Hvis varmepumpen installeres nær kystområder, 
skal der holdes en sikkerhedsafstand på mindst 
5 km. Hvis ikke afstanden overholdes, kan der 
forventes øget korrosion. Garantien dækker ikke 
sådanne tilfælde.

 - De indendørs dele på TERRA AL 
TWIN-varmepumpen skal installeres 
i et frostsikret rum! (rumtemperaturen 
skal være mellem 5 °C og 25 °C!)

Varmepumper er elektroniske enheder af 
høj kvalitet, som ikke må bortskaffes på 
samme måde som husholdningsaffald. 
De skal bortskaffes på en professionel 
og passende måde i henhold til lokale 
myndigheders regler. Bortskaffelse i strid 
med forskrifterne kan føre til skade på 
miljøet og sundheden med undtagelse af 
sanktioner pålagt lovovertrædere.

1.12. Installation af ekstra komponenter

Installationen af ekstra komponenter, som ikke er 
blevet godkendt sammen med udstyret, kan påvirke 
funktionen. Der gives ingen garanti eller erstatnings-
ansvar for skader, som resulterer deraf.

1.13. Standarder og retningslinjer

Disse omfatter bl.a.:

 - de generelt gældende ulykkesforebyggende og 
sikkerhedsforskrifter

 - bestemmelserne om miljøbeskyttelse
 - fagforeningernes forskrifter
 - de relevante love, standarder, forskrifter og be-
stemmelser, f.eks. DIN, EN, DVGW, VDI og VDE.

 - De lokale offentlige forsyningsvirksomheders be-
stemmelser.

Da temperaturerne i varmetilstand inden i 
udendørsenheden er lige under omgivel-
sestemperaturen, kan der opstå kondens 
på udendørsenhedens kabinet.

1.10. Installationsområde

Alle hydrauliske rørledninger og alle væg-
kanaler skal være termisk isolerede og 
lydafkoblede. Vandførende rør skal være 
frostsikre.
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Generel beskrivelse

Jo lavere den maksimale fremløbstempe-
ratur er, desto højere er varmepumpens 
ydeevne (COP).

1.14. Beskrivelse

TERRA AL Twin er en kompakt luft til vand-varme-
pumpe med 2 styks sugegasafkølet scrollkompresso-
rer med vel dimensioneret multi-række Al/Cu-fordam-
per med finrør. 
Store volumenstrømme kan opnås ved lave hastighe-
der vha. en speciel hastighedsstyret aksialventilator.
En kobber-svejset varmeveksler med rustfri stålpla-
de anvendes som kondensator. Den ved leverin-
gen medfølgende flow kontrol forhindrer frysning af 
kondensatoren i køletilstand, hvis der er for lav flow 
mængde. Maskinrammen består af en stærk metal-
profil. Dækpladerne er perfekt isolerede. Huset har 
således ingen varmebro og er dermed optimalt lyd-
isoleret.

Varmekontrolleren (Navigator 2.0), der er udviklet 
specielt til dette system, tilbyder en bred vifte af eks-
tra tilbehør som f.eks. smart-grid, fjernbetjening eller 
betjening via smartphone. Navigator 2.0 er placeret i 
elboksen og skal installeres indvendigt.

Selve varmepumpen er fremstillet i et kompakt de-
sign.  Fordamperen og kompressorerne er monteret 
ved siden af hinanden. Varmepumpen er fyldt med 
kølevæske og et testet på fabrikken for at sikre opti-
mal funktion.

1.15. Anvendelsesområde

Til monovalent opvarmning og afkøling af fritliggende 
huse, rækkehuse og kommercielle bygninger i pas-
sende klimatiske miljøer. Bygningen bør være forsy-
net med lavtemperatur-opvarmning (f.eks. gulvvarme, 
vægopvarmning, lavtemperatur-radiatoropvarmning).
TERRA AL Twin-varmepumper fungerer sammen 
med sikkerhedskølemidlet R410A, som - med korrekt 
montering og installation - cirkulerer i et lukket kreds-
løb, og udgør næsten ingen miljøpåvirkning.

1.16. Leveringsomfang

 - Varmepumpeaggregat med 2 styks sugegasafkøle-
de scrollkompressorer

 - Kobbersvejset varmeveksler med plade i rustfrit 
stål som kondensator

 - AI/CU fordamper med finrør
 - Hastighedskontrolleret aksialventilator
 - 2 styks startstrømsbegrænser med roterende fel-
tovervågning

 - Væskeopsamler og tørrefilter
 -
 - 2 styks elektroniske ekspansionsventiler
 - Indikator for kølevæskeniveau
 - Trykfølere til høj- og lavtryksovervågning
 - Pressostat kontakt til højtryksovervågning
 - Installeret koblingsventil til køling eller afisning
 - Varme- og lydisolerende dækplader
 - 2 styks fleksible forbindelsesslanger
 - Kondensbakke og afløbsrør
 - varmekabel i kondensbakke
 - 2 styks kompressorvarmer
 - følerpakke (til en varmekreds, Hygienik, varmebuf-
fer, kølebuffer, udendørs)

 - flow kontrol
 - Kontraventil (løst)
 - filterkugleventil
 - Netværksstik

1.17. Ekstra tilbehør

  
se iDM-prisliste
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Revisionstabelle

VERSION DATUM  BESCHREIBUNG

PRS-A-01 19.07.2016 neues Design

PRS-B-01 09.05.2017 div. Anpassungen lt. Abnahmeprotokoll-Prototyp1

PRS-C-01 27.09.2017 Änderungen lt. Bemusterungsprotokoll PT2 vom 25.09.2017
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ANSICHT X

POS.-
NR. MENGE Benennung Zeich.-Nr. Artikelnummer Description

8 4 Sicherungsmutter M8_DIN985_A2 780102 A2 (niedrige Form)

7 1 TELEG.J00029K0051_AMJ-Kupplung K 
Cat.5e, f-f 720951+720952

6 4 Gummitülle Ø58mm - 723098 -
5 2 Anbauverschraubung M32 - 7204022 Kunststoff

4 2 Anbauverschraubung M16 - 7204014 Kunststoff

3 1 Baugruppe_Tür ID3-2365/2 423824

2 1 Montageplatte ID3-2366 701072 DX51D (feuerverzinkt)

1 1 Unterteil ZB ID3-2365 701071

Revisionstabelle
VERSION DATUM  BESCHREIBUNG
EWS-B-02 13.12.2016 Änderungen laut Besprechung

EWS-C-01 21.04.2017 Aufbau an neuen Schanier angepasst

EWS-D-01 31.05.2017 div Ändernungen nach Aufbau

PRS-A-01 26.09.2017 Artikel freigegeben (Änderungen laut Protokoll)

Name Datum

Gez.

geprüft

nach ISO 2768

08.01.2018WrS

  Zusammenbau
TERRA AL Schaltschrank_nD

ID2-2365/2 PRS-A-01
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Tekniske specifikationer2. Tekniske specifikationer

2.1. Dimensioner TERRA AL 17 Twin

2.2. Dimensioner TERRA AL 24 og 32 Twin

2.3. Dimensioner elboks til TERRA AL 17, 24 og 32
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Tekniske specifikationer

2.4. Tekniske specifikationer

Varmepumpetype TERRA AL 17 Twin AL 24 Twin AL 32 Twin 

Anden model P P P

Energieffektivitetsklasse
35 °C         55 °C

 
 

35 °C         55 °C

 
 

35 °C         55 °C

Ydelsesdata for opvarmning (EN14511) Enhed

Varmeydelse ved A2 °C/W35 °C kW 17,24 23,68 31,56

Varmeydelse ved A7 °C/W35 °C kW 21,67 29,17 38,51

Varmeydelse ved A-7 °C/W35 °C kW 14,58 20,13 26,88

Varmeydelse ved A2 °C/W35 °C (1 kompressor) kW 10,26 13,09 18,55

Strømforbrug ved A2 °C/W35 °C kW 4,23 5,85 7,87

Strømforbrug ved A7 °C/W35 °C kW 4,43 5,98 7,99

Strømforbrug ved A-7 °C/W35 °C kW 4,31 5,94 8,02

Strømforbrug ved A2 °C/W35 °C (1 trin) kW 2,21 2,84 4,07

COP ved A2 °C/W35 °C - 4,08 4,05 4,01

COP ved A7 °C/W35 °C - 4,89 4,88 4,82

COP ved A-7 °C/W35 °C - 3,39 3,39 3,35

COP ved A2 °C/W35 °C (1 trin) - 4,64 4,62 4,56

Ydelsesdata for køling (EN14511)

Kølingskapacitet ved A35 °C/W18 °C kW 26,31 35,86 45,00

Kølingskapacitet ved A35 °C/W7 °C kW 17,61 24,32 30,94

Kølingskapacitet ved A35 °C/W18 °C (1 trin) kW 13,98 18,55 24,58

Kølingskapacitet ved A35 °C/W18 °C kW 6,80 9,21 11,80

Kølingskapacitet ved A35 °C/W7 °C kW 6,02 8,02 10,76

Kølingskapacitet ved A35 °C/W18 °C (1 trin) kW 2,84 3,73 5,04

EER ved A35 °C/W18 °C - 3,87 3,89 3,81

EER ved A35 °C/W7 °C - 2,93 3,03 2,88

EER ved A35 °C/W18 °C (1 trin) - 4,92 4,97 4,88

Yderligere oplysninger vedr. energieffektiviteten kan ses i bilaget.

Lydeffektniveau ift. EN 12102 1

Fuld belastning (2-trins) dB(A) 67 70 76

Delvis belastning (1-trins) dB(A) 60 61 69

Lydreduceret drift fuld belastning dB(A) 64 67 73

Lydtrykniveauet kan beregnes med iDM-lydberegningsværktøjet

1 Hvis ventilatorhastigheden øges, øges lydtrykniveauet også.

A++ A++ A++ A++ A++ A++
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Tekniske specifikationer

Hydraulik- og kølemiddeldata Enhed AL 17 Twin AL 24 Twin AL 32 Twin

Maksimal fremløbstemperatur °C 62 62 62

Nominel flow hastighed vandopvarmning  
(A7°C/W35°C, ∆T=5 K) m³/h 3,75 5,05 6,60

Flow hastighed vandopvarmning (A7°C/W55°C, ∆T=8 K) m³/h 2,15 2,80 3,85

Ladepumpe kan fås som tilbehør (op til 15 m i én retning) - Stratos  
Para 30/1-8

Stratos  
Para 30/1-8

Stratos  
Para 30/1-8

Resttryk ladepumpe ved nominel flow hastighed kPa 43,7 30,9 7,8

Tryktab varmeside ved nominel flow hastighed kPa 21,3 19,1 26,2

Fremløb- og returforbindelser varmeside R 5/4 “ AG 6/4 “ AG 6/4 “ AG

Kondens afløbstilslutning mm Ø 35 Ø 35 Ø 35

Maksimal driftstryk varmeside bar 3 3 3

Nominel luftstrømningshastighed (A7 °C/W35 °C) m³/h 7.000 9.000 11.000

Kølemiddel R410A        (GWP1 2088)

Mængde af kølemiddel kg 12,8 15,7 16,0

CO2-ækvivalent2 t 26,7 32,8 33,4

Mænge af kølemiddel vendt proces (P) kg 10,7 14,6 14,8

CO2-ækvivalent3 vendt proces (P) m³ 22,3 30,5 30,9

Fyldningsmængde kompressorolie (samlet) 
(Emkarat RL 32-3 MAF)

lt. 2,5 2,5 3,8

Kompressortrin 2 2 2

1 TERRA AL-varmepumper anvender Kyoto-protokollens påviste sikkerhedskølemiddel R410A, med et globalt opvarmningspotentiale på 2088

2 CO2-ækvivalent (GWP x kølemiddels påfyldningsmængde)

Elektrisk data enhed AL 17 Twin AL 24 Twin AL 32 Twin

Elektrisk tilslutning kompressor / varmeelement / ventilator V/Hz 3~ 400/50 3~ 400/50 3~ 400/50

Elektrisk tilslutning kontrollenhed V/Hz 1~ 230/50 1~ 230/50 1~ 230/50

Startstrøm (to kompressorer og ventilatoren) A 27,35 34,40 46,95

Startstrøm (en kompressor) A 18,50 24,25 32,50

Maksimal driftsstrøm kompressor A 14,53 18,37 25,45

Maksimal driftsstrøm ventilator A 1,45 1,45 1,45

Maksimalt strømforbrug ventilator W 840 840 840

Sikring hovedstrøm A C/K 20 C/K 25 C/K 32

Sikring styrestrøm A B/Z 13 B/Z 13 B/Z 13

Sikring varmeelement på stedet (op til 9 kW) A B/Z 13 B/Z 13 B/Z 13

Beskyttelsesglas udendørs enhed - IP 44 IP 44 IP 44

Beskyttelsesglas indendørs enhed - IP 20 IP 20 IP 20

Mål og vægt Enhed AL 17 Twin AL 24 Twin AL 32 Twin 

Dimensioner varmepumpe HxBxD mm 1200/1970/943 1400/1970/943 1400/1970/943

Dimensioner indendørs enhed HxBxD mm 654/560/190 654/560/190 654/560/190

Vægt varmepumpe kg 415 480 490

vægt indendørs enhed kg 30 30 30
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Dimensionering

En luft til vand-varmepumpe skal dimensioneres på 
en sådan måde, at bivalenspunktet ligger mellem -3 
og -10 °C. Dette sikrer, at mere end 90 % af det årlige 
opvarmningskrav (Østrig, Tyskland, Schweiz) dæk-
kes af varmepumpen.

Ved dimensionering af systemet beregnes husets 
maksimale varmeydelse, herunder vand til hushold-
ningsbrug.

Standard udetemperatur er desuden nødvendig. Det-
te bestemmes af den geografiske placering og findes 
på iDMs hjemmeside og kan hentes fra forskellige in-
stitutioner.

Eksempel:
Fritliggende enfamiliehus i Tyskland
Husstand på 4 personer

Husholdningsvand krav:  4 x 0,25 kW = 1 kW
Varmebehov   19,5 kW
Standard udetemperatur 
Tyskland:   - 16 °C
Afkølingsperiode faktor:       1,1

Påkrævet opvarmingsenergi:

(husholdningsvand krav + varmelast krav) x afkølingsperiode faktor = 22,5 kW

3. Dimensionering
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Dimensionering

3.1. Varmekraft kurver

Varmeydelse ved fremløbstemperaturer på 35 °C

Varmeydelse ved fremløbstemperaturer på 45 °C
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Dimensionering

Varmeydelse ved fremløbstemperaturer på 55 °C

Varmeydelse ved fremløbstemperaturer på 60 °C
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Dimensionering

3.2. Brugsbegrænsning

Når udetemperaturen er + 15 °C og varmere, drives varmepumpen kun med én kompressor i 
opvarmningstilstand. Når udetemperaturen er - 8 °C og koldere, drives varmepumpen altid med 
begge kompressorer i opvarmningstilstand.

Varmepumpen slukker, hvis udetemperaturerne er under eller over anvendelsesområdet. 
Bivalens-tilstanden starter, hvis der er en bivalens og den er konfigureret i navigatoren.

Brugsbegrænsning - opvarmning

Brugsbegrænsning - afkøling

Et-trins 
tilstand

To-trins 
tilstand

Et- og to-trins 
tilstand

st
rø

m
ni

ng

udetemperatur

st
rø

m
ni

ng

udetemperatur
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4. Mål4. Placering og installation

4.1. Installationsvejledning

TERRA AL Twin er kun designet til udvendig instal-
lation. Der skal iværksættes særlige foranstaltninger 
mht. frostbeskyttelse. 

På trods af muligheden for hastighedsreduktion bør 
varmepumpen ikke placeres ved siden af en stue 
eller et soveværelse. De relevante installationsret-
ningslinjer, der f.eks. er i overensstemmelse med EN 
378, skal overholdes.

4.2. Kundeforberedelse

Fundament: 
Fundamentet skal være plant og stabilt. Varmepum-
pen kan nivelleres med 4 justerbare fødder (60 mm). 
Etablering af fundament eller en bundplade på en 
grusgrund, skal udføres før installering. Fundamen-
terne skal opfylde den nødvendige bæreevne for 
varmepumpen. Luftvarmepumpen skal placeres lidt 
højere end det omgivende område, mindst 200 mm.

Overføres der vibrationer fra varmepumpen gennem 
gulve, lofter, vægge eller andre faste stoffer, betegnes 
dette som strukturbåren støj.

For at undgå denne støj inde i bygninger eller struk-
turbåren støjtransmission skal varmepumpen afkob-
les fra bygningen.

Pladskrav: 
Varmepumpen skal placeres, så der er tilstrækkelig 
plads til luftindtag og luftudblæsning (se minimums-
afstande for udvendig installation). Indtag- og 
udblæsningssåbningerne må ikke blokeres af sne, 
blade osv. Installation i vægnicher skal undgås.

Indsugningsluft:  
Indsugningsluften skal være fri for urenheder som 
sand og kaustiske materialer såsom ammoniak, 
svovl, klor osv.

4.3. Kondensafløb

Kondensen skal kunne løbe af ved temperaturer 
under 0 °C. Den nemmeste måde at garantere dette 
er ved hjælp af det vedlagte afløbsrør (1 m) og det 
monterede varmekabel, der aktiveres af Naviga-
tor-styringen.

Luftvarmepumper genererer konden-
svand ved drift. Der kan akkumuleres 
15 l. kondens ved hver afisningscyklus, 
dvs. inden for 2 minutter. Kondensud-
løbet skal føres ind i spildevandskana-
len ved hjælp af passende rørdiameter 
til maskinen.

4.4. Luftudtag

Der er en øget risiko for frost på luftudblæsningen. 
Nedløbsrør, vandbærende rør eller vandbærende 
beholdere må ikke være placeret i nærheden af ud-
blæsningssiden.

4.5. Tilslutning varme side

Varme tilslutningerne skal installeres med de fleksible 
slanger, der følger med varmepumpen som standard-
udstyr.

Generelt bør alle slanger og lign. udenfor holdes så 
korte som muligt. Alle rør og vægåbninger skal være 
professionelt varmeisolerede og frostsikrede under 
installationen.

Alle kabler og rør skal være lukkede 
for at undgå skader forårsaget af dyr 
såsom gnavere og insekter.
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En hemisfærisk lydreduktion accep-
teres, når varmepumpen er installeret 
uden nogen refleksionsflader (undtagen 
underlaget).

Vær opmærksom på tyngdepunktet 
under transport!

Varmepumpen kan justeres med 4 ju-
sterbare fødder (60 mm).

Placering og installation

4.6. Stedets indflydelse på lydniveauet

• Forekommende hindringer og deres påvirkning
• Reflekterende genstande
• Reflekterende overflader
• Absorption forårsaget af planter
• Effekt af vind- og temperaturlag.

4.7. Transport

Hvis varmepumpen skal flyttes på stedet, er der mu-
lighed for at bruge en pallleløfter. Palleløfyeren skal 
indsættes på kompressorsiden.

4.8. Vindjustering

Ved installation i blæsende områder (f.eks. på taget) 
skal maskinens orientering vælges på en sådan 
måde, at den forventede vindretning drejes 90 grader 
til varmepumpens suge/udblæsningssretning.

4.9. Vindjustering

Varmepumpen skal afkobles fra bygningen for at 
undgå strukturbåren støj. F.eks. ved installation på et 
fladt tag.

5m

10m

10m

10m

10m

5m

5m

5m

suction

exhaust

wind direction wind direction

sugning

udblæsning

vindretningvindretning
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Minimumsafstande skal overholdes på grund af vedligeholdelse og for at forhindre luftkortslut-
ninger.

Hvis muligt skal luftindtag og luftudblæsning være åbne uden nogen barriere. Som minimum-
skal luftudblæsning være åbent uden nogen barriere. Herved forhindres en luftkortslutning.

min.
2000 mm

min. 200 mm min. 1000 mmmin. 600 mm

1970 mm

940 mm

condensation outlet

heating side and 
electrical connections

Placering og installation

4.10. Pladskrav

For at sikre vedligeholdelse og drift af varmepumpen skal der observeres følgende mindsteafstand (til drift og 
vedligeholdelse).

Set ovenfra

kondensafløb

opvarmningsside og elektri-
ske forbindelser
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Side om side er det muligt at opstille op til 5 TERRA AL Twin varmepumper i kaskade. Mini-
mumsafstande skal overholdes på grund af vedligeholdelse og for at forhindre luftkortslutnin-
ger.

Det er kun mulighed for 2 varmepumper ved opstilling som vist i eksempel to. Minimumsafstande 
skal overholdes på grund af vedligeholdelse og for at forhindre luftkortslutninger.

min.
2000 mm

min. 200 mm min. 1000 mmmin. 600 mm

min.
2000 mm

min. 1000 mmmin. 600 mm

condensation outlet

heating side and 
electrical connections

heating side and 
electrical connections

condensation outlet

min.
2000 mm

min. 600 mm

min.
2000 mm

min. 1000 mm

min. 600 mm

min.
2000 mm

min.
2000 mm

connections

kondensafløb

opvarmningsside og 
elektriske forbindelser

kondensafløb

opvarmningsside og 
elektriske forbindelser

forbindelser

Placering og installation

4.11. Pladskrav kaskade

Eksempel 1

Eksempel 2

Set ovenfra

Set ovenfra
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Placering og installation

4.12. Fundamentkonstruktion

Underlaget skal være en fast og plan overflade. Det er muligt at installere betonfundamenter og andre gode 
bærende komponenter. Lastkapaciteten skal kunne garanteres.
Luftvarmepumpen skal placeres mindst 20 cm højere end det omgivende område.

Hvis fundamentet er lavere end det forventede sneniveau, skal indsugningen holdes fri for sne.

Den maksimale længde af hydraulikforbindelserne mellem Hygienik eller opvarmningsbufferen 
og varmepumpen må ikke overstige 35 m (én retning). Vær opmærksom på dette, når place-
ringen af betonfundamentet planlægges. Ladepumpen skal dimensioneres i overensstemmelse 
hermed.

Set nedefra

Kondensafløbet og de hydrauliske og elektriske forbindelser er placeret på bagsiden (luftind-
tag) af varmepumpen.

37
8

71

13
4

63
0

210
285

607

1778

hydraulic and electrical connec-
tions

condensation outletkondensafløb

hydrauliske og elektriske 
forbindelser
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Underlaget skal være en fast og plan 
overflade. Det er muligt at installere be-
tonfundamenter og andre gode bæren-
de komponenter. Lastkapaciteten skal 

kunne garanteres.

80
0 

m
m

min. 200 mm

heating side connections

condensation 
run off

Well/pipe ∅   300 mm

electrical connections

Canalisation

concrete base

Placering og installation

Mulig grundplan for betonfundament

Vær opmærksom på følgende punkter, for at undgå overopvarmning eller beskadigelse af 
kondensafløbsvarmeren. Varmekablet må ikke lægges i sløjfer og kun som et enkelt kabel. 
Varmekablet må ikke have berøring med sig selv (slibning - minimumsafstand 50 mm). Mindste 
bøjningsradius 25 mm.

 Eksempel 2

 Eksempel 1

4.13. Kondensafløb 

Der skal træffes særlige foranstaltninger mhp. fore-
kommende kondens. Der kan opstå op til 15 l. kon-
dens i løbet af 2 minutter grundet afisningsperioden. 
Sørg for, at al kondens udledes. Kondensafløbet skal 
sikres af det forudmonterede varmekabel.

opvarmingsside 
forbindelser

elektriske forbindelser

betonfundament

Brønd/rør Ø 300 mm

Afløbskanal

kondens afløb
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1: Sfærisk spredning i 1/2 plads 
(fritstående installation)

2: Sfærisk spredning i 1/4 plads 
(installation ved siden af facade)

Placering og installation

4.14. Akustisk evaluering

Lydeffektniveau 
Lydeffekten er lydenergien pr. sekund, der udsendes 
fra en støjkilde. Lydeffektniveauet er specifikt for lyd-
kilden, uafhængigt af afstand og retning og muliggør 
en let sammenligning af forskellige lydemitterende 
enheder. Lydstyrken kan kun bestemmes gennem 
matematisk beregning iht. internationale standarder 
i serien ISO 3740 - baseret på lydtryksniveaumålin-
ger - samt ISO 9614, som er baseret på måling af 
lydintensitet. Varmepumpernes lydstyrkeniveau er 
beskrevet i de tekniske specifikationer.

Lydtrykniveau 
I modsætning til lydeffektniveauet kan lydtrykniveau-
et, som skyldes en støjkilde, måles. Det målte lydtryk 
afhænger af afstanden fra støjkilden og modtagerens 
placering (geometrisk divergens) såvel som de lokale 
forhold. Da lydtrykniveauet er et mål for, hvordan lyd-
styrkens størrelse opfattes af mennesker, definerer 
lovgivningen grænseværdier, der ikke må overskri-
des.

Lydspredning-udendørs 
Med stigende afstand fra en punktstøjkilde fordeles 
lyden på et stigende område på grund af sfærisk 
spredning. Derfor falder lydtrykniveauet kontinuerligt 
med stigende afstand fra støjkilden til modtagerste-
det. En fordobling af afstanden fører til en reduktion 
af lydtrykniveauet på 6 dB (A). Ud over afstanden fra 
varmepumpens installationssted har lyden, installa-
tionsforholdene og de lokale forhold også væsentlig 
indflydelse på det resulterende lydtrykniveau på det 
relevante sted for immissionen.

Vigtige påvirkningsfaktorer er: 
• lyddæmpning ved massive barrierer, f.eks. byg-
ninger, vægge eller forskelligt terræn.  
• refleksion på akustisk hårde overflader f.eks. 
glasfacader eller stenoverflader 
• dæmpning på grund af lydabsorberende porøse 
overflader, f.eks. græs eller træer  
• forstærkning/reduktion af vindhastighed/retning 

Lydimmission 
Støjen forårsaget af en kilde på et bestemt sted be-
tegnes som emmission, det tilsvarende lydtrykniveau 
hedder immissionsniveau. Emmissionsniveauet på 
det relevante sted for emmissionen kan enten be-
stemmes ved målinger eller beregning, f.eks. progno-
semetode iht. ”TA Lärm”, (den tyske støjforebyggende 
kode), der især er nyttig i planlægningsfasen. Ifølge 
denne beregningsmetode beregnes det forventede 
lydtrykniveau ud fra varmepumpens lydeffektniveau, 
varmepumpens afstand til modtagerens placering og 
installationsforholdene (direktivitetskorrektion Dc) på 
det relevante sted for emmissionen ifølge følgende 
formel:

LWAeq     = betyder A-vægtet lydtrykniveau [dB]
DC      = direktionalitetskorrektion [-]
Sm      = afstand fra støjkilde til modtager placering [m]

De følgende figurer viser de forskellige installati-
onssituationer for varmepumper og den tilsvarende 
direktivitetskorrektion.
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Placering og installation

Relevant immissionssted                                                     . 
Lydemmissionen skal bestemmes 0,5 m i midten af 
og foran det åbne vindue (uden for bygningen) på de 
mest berørte rum, som kræver særlig beskyttelse. I 
henhold til DIN 4109:1989 er rum, der kræver særlig 
beskyttelse, følgende:

• dagligstuer og soveværelser 
• børneværelser 
• arbejdsrum/kontorer 
• klasseværelser/undervisningslokaler

Vurderingsskala Lr                                       . 

Vurderingsskalaen svarer til et tilsvarende kontinuer-
ligt lydtrykniveau forbundet med en bestemt periode. 
Vurderingsskalaen bestemmes for begge vurderings-
perioder hver for sig: ”dag” (kl. 6:00 til 22:00) og ”nat” 
(kl. 22:00 til 6:00). Driftstiden for varmepumpen har 
særlig indvirkning på det resulterende tilsvarende 
kontinuerlige lydtrykniveau. Vurderingsskalaen redu-
ceres med 6dB(A) ved at reducere driftstiden fra 16 
timer om dagen til 4 timer om dagen.

Men det tilsvarende kontinuerlige lydtrykniveau er 
ikke alene tilstrækkeligt til at bestemme støjens 
forstyrrende effekt. Generelt bliver støj opfattet som 
meget forstyrrende, hvis individuelle toner kan høres 
tydeligt eller støjen er uregelmæssig (impulsivitet). 
Disse støjegenskaber tages i betragtning ved at 
anvende et tillæg. Derudover tages der hensyn til 
dagtimer med øget følsomhed. I henhold til ”TA Lärm” 
anvendes følgende rettelser:

informations inkorporering 0,3 eller 6 dB
impulsivitet 0,3 eller 6 dB

dagtimer med øget følsomhed  6 dB

3: Sfærisk spredning i 1/8 plads:
Vurderingsskalaen Lr opnås ved at opsummere 
det beregnede immissionsniveau og de anvendte 
rettelser for de specifikke perioder. 

Endelig kan den fastsatte vurderingsskala sammen-
lignes med lovlige grænseværdier (f.eks. ”TA Lärm”).

Standardemmissionværdier (SIV) -  relevant sted for 
immission uden for bygningen:

 Territorium SIV-dag SIV-nat

Industriområde 70 dB(A) 70 dB(A)

erhvervspark, 
handelsområder 65 dB(A) 50 dB(A)

bebyggede områder og 
blandede områder 60 dB(A) 45 dB(A)

boligområde 55 dB(A) 40 dB(A)

beboelsesområde 50 dB(A) 35 dB(A)

spa-område, hospitaler 45 dB(A) 35 dB(A)

I tilfælde af lydudbredelse inden for bygninger eller 
strukturbåret lydoverførsel er standardemmissions-
værdierne for vurderingsskalaen for værelser, der 
kræver særlig beskyttelse, følgende:

SIV - dag: 35 dB(A) 
SIV  - nat: 25 dB(A)

Til beregning af vurderingsskalaen iht. ”TA Lärm” fin-
des der et beregningsværktøj på hjemmesiden: http://
www.idm-energie.com

Tips til installation af varmepumper

• Lydreflektionsområder bør holdes så lave som 
mulige 
• Installationen på akustisk hårdt underlag og 
områder med fordybninger i terrænet bør undgås 
• Afstanden fra varmepumpen og det relevante sted 
for emmission skal være så stor som mulig 
• I tilfælde af udluftningsinstallation bør udblæsning 
af luft i retning mod nabo eller relevant modtagersted 
undgås  
• Luftstrømmen må ikke blæses direkte mod vægge, 
da lydreflektioner herved fører til øgede lydtrykni-
veauer.
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varmepumpe 
fremløb

varmepumpe tilba-
geløb

De hydrauliske udførelser skal isoleres 
omhyggeligt (varmetab og støjredukti-
on).

5. Indvendig installation

V
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d
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5. Tilslutninger varme side 

5.1. Krav for tilslutninger varme 
De relevante love, forskrifter og standarder for ke-
delrørssystemer og for varmepumpesystemer skal 
overholdes.

 - Den magnetiske snavssamler monteres før varme-
pumpen i anlæg retur.

 - Den medfølgende flow kontrol monteres horisontalt 
i anlæg retur.

 - Sikkerheds- og ekspansionsanordningerne til luk-
kede opvarmningsanlæg i henhold til EN 12828 
skal installeres.

 - Hvis der anvendes et elektrisk varmeelement i 
opvarmningsbufferen, skal der monteres en ekstra 
sikkerhedsanordning på bufferen.

 - Rør dimensioneringen skal være i overensstem-
melse med de påkrævede flow volumener.

 - De allerede monterede 30 cm forbindelsesslanger 
til fremløb og retur gør det lettere at forbinde de 
hydrauliske rør.

 - Ved de højeste punkter på tilslutningslinjerne skal 
der være mulighed for udluftning og ved de laveste 
punkter aftapsmuligheder.

Iltdiffusion
I tilfælde af ikke-diffusions tætte gulvvarmekredse med 
plastrør eller åbne varmeanlæg kan der forekomme 
korrosion i stålrør, stålradiatorer eller varmebuffer. 
Korrosionsprodukter kan aflejres i kondensatoren 
og medføre et kapacitetstab for varmepumpen eller 
forstyrrelser i højtrykket. Derfor bør man undgå åbne 
varrmelæg eller stålrørsanlæg i forbindelse med ikke - 
diffusions tætte plastrør i gulvvarmekredse.

Kvalitet påfyldningsvand
For påfyldning af varmeanlæg gælder der meget 
klare retningslinjer ift. vandskvaliteten. Særligt den 
Europæiske standard EN 12 828, ÖNORM H 5195 
og især VDI-Retningslinje nr. 2035-1 skal overholdes 
og repræsenterer de nyeste teknologiske standarder. 
F.eks.skal der tages højde for påfyldningsvandets 
hårdhed. Det skyldes, at 1 °dH betyder 17 mg af kalk 
pr. liter, som kan udskilles. For et varmeanlæg med 

et vandindhold på 1.500 l (bufferbeholder), resulte-
rer dette i 520 gram kalk ved 20 °dH (dvs. et halvt 
kilo). Da kalken aflejrer sig selv på de varmeste og 
smalleste dele i systemet, betyder det, at gaskedler, 
varmeveksler til solanlæg osv. er de mest udsatte. 
Pladeveksleren til varmtvandsopvarmning (især med 
træfyrede kedler og solenergianlæg) og hedgasvar-
meveksleren i TERRA HGL varmepumpen kan også 
under visse omstændigheder forkalkes med meget 
hårdt varmtvand. I systemer med en vandhårdhed 
på over 14 °dH eller med en calciumhydrogencar-
bonat-koncentration på over 2,5 mol/m³ bør opvarm-
ningsvandet behandles i overensstemmelse hermed 
(blødgjort/demineraliseret). Desuden skal ilttilførsel til 
varmesystemet undgås. Ved gulvvarme anlæg med 
ikke-diffusions tætte plastrør eller åbne varmeanlæg 
kan der forekomme korrosion på ståldelene via 
iltdiffusion, når der anvendes stålrør, stålradiatorer 
eller buffertanke. Korrosionsprodukter kan aflejres i 
varmevekslerne og forårsage udgangstab eller fejl. 
Derfor bør åbne varmeanlæg eller stålrørsinstallati-
oner i kombination med plastrørs-gulvvarme anlæg, 
som ikke er diffusionstæt, undgås.

PH-værdien af det varme vand skal også kontrolleres; 
den skal ligge mellem 8 og 9,5.

Hydrauliske forbindelser

Ukorrekte strømningsvolumener på 
grund af forkert rørføring, forkerte op-
spændingsanordninger eller ukorrekt 
pumpedrift kan forårsage skade!
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Basisordning, kun nødvendig, hvis der forefindes et ekstra sikkerhedssaltvandskredsløb.

P

FILFIL

P

M73-2 M73-1 B14

TERRA AL Buffer
heating waterbrine

outdoor intdoor

Den kvalificerede VVS installatør har ansvaret for inspektionen og forberedelsen af påfyldnings-
vand.

udendørs indendørs

BufferTERRA AL saltvand varmtvand

Varmeforbindelser

5.2. Frostbeskyttelse

De hydrauliske rørledninger skal isoleres af en fag-
mand, og de skal installeres frost sikret.

For bivalent/alternativ driftstilstand, eller hvis der kan 
opstå længere venteperioder, er der desuden en 
frostbeskyttelsesfunktion for den udendørs enhed. 
Falder udendørstemperaturen til under frostbeskyttel-
sestemperaturen og varmepumpens gennemstrøm-
ningstemperatur til under minimumstemperaturen, 
starter ladepumpen, indtil rørledningerne igen har 
den rigtige temperatur.

Hvis varmepumpen stadig skal være udstyret med et 
ekstra mellemliggende sikkerhedskredsløb, skal det 
sikres, at ladepumpen (M73-1) og den supplerende 
pumpe på stedet (M73-2) kan anvende samme 
drifts- signal. (sikkerhedsvarmeveksler, mellemkreds 
pumpe og tilbehør skal forefindes på stedet)

Ladepumpen og pumpen på stedet kan tilsluttes pa-
rallelt og drives via ladepumpens signal. Flow kontrol 
B14 skal være montereti vandret stilling på opvarm-
ningssiden.
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Varmeforbindelser

5.3. Rengøring af filterkugleventil

Der er monteret en filterkugleventil ved varmepum-
pen foran kondensatoren. Det er for at filtrere grove 
forurenende stoffer, der befinder sig i opvarmnings-
vandet, ud. Dette filter skal renses inden idriftsættelse 
og ved enhver vedligeholdelse.

Filterkugle-
ventil

- Skyl systemet i 30 minutter (kun nødvendigt ved 
idriftsættelse)
- Sluk varmepumpen/ladepumpen
- Luk vingehåndtaget på kugleventilen
- Åbn skrueforbindelsen forneden

- Fjern og rengør filteret

- Genindsæt filteret
- Luk kugleventilen forneden
- Åben vingehåndtaget på kugleventilen
- Start varmepumpen

Dette filter skal renses inden idriftsæt-
telse og ved enhver vedligeholdelse.
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5.4. Højde på forbindelser

Varmepumpens fremløber forbundet i en højde på ca. 
765 mm og varmepumpens tilbageløb i en højde på 
ca. 130 mm. Dimensioner med allerede installerede 
bøjelige tilslutningsslanger (ca. 400 mm).
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Note:  This is only a tentative suggestion for installing an IDM heat pump in the heating system. This suggestion replaces no professional planning of an executing companie! On part of IDM-Energiesysteme can no 
warrenty be taken concerning the function of the whole system!  General instructions for iDM system schemes must be noted!

TERRA AL Twin TERMO

Electrical cabinet

TERRA AL Twin + TERMO + 1 HC

HC-module
internal availabel as accessory

Elektrisk kabinet

HC-modul 
internt tilgængelig som tilbehør

TERMOTERRA AL Twin

Bemærk: Dette er kun et foreløbigt forslag til at installere en IDM-varmepumpe i varmesystemet. Dette forslag erstatter ikke en professionel planlægning 
foretaget af en virksomhed! IDM-Energiesysteme kan ikke give garanti for funktionen af hele systemet! Generelle instruktioner for iDM-systemets opbygning 
skal overholdes!

Varmeforbindelser

5.5. TERRA AL TWIN med varmebuffer til blandede varmekredse

De hydrauliske tilslutningsledninger skal holdes så korte som muligt. 
Den ladepumpe, der er til rådighed som tilbehør, er konstrueret til en ledningslængde på op til 
15 m (i en retning). Til længere afstande skal ladepumpen dimensioneres separat. 
Den maksimale længde af hydraulik forbindelsesrørene mellem Hygienik eller opvarmningsbuf-
feren og varmepumpen må ikke overstige 35 m (i én retning).

De hydrauliske forbindelsesledninger skal isoleres af en fagmand. De hydrauliske rør skal være 
monteret frost sikret..

TERRA AL TWIN bruges til opvarmning. Der er ikke 
noget krav til varmt vand til husholdningsbrug.

Varmepumpen er placeret uden for bygningen. Alle 
andre komponenter (el boks, ladepumpe, sikkerheds-
anordninger etc.) er indenfor.

Et opvarmningskredsløb kan reguleres som standard. 
Ved 2 eller flere varmekredse skal der installeres et 
passende ekstra reguleringsmodul.

Flow kontrol B14 skal være anbragt vandret i varme-
pumpens returløb. 
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Note:  This is only a tentative suggestion for installing an IDM heat pump in the heating system. This suggestion replaces no 
professional planning of an executing companie! On part of IDM-Energiesysteme can no warrenty be taken concerning the 
function of the whole system! General instructions for iDM system schemes must be noted! 

Switch cabinet

Throttle
valve

TERRA AL Twin + Hygienik 2.0 with separating plate + 1 HC

HC-module
internal availabel as an accessory

Hygienik 2.0
(with separating plate)

De hydrauliske tilslutningsledninger skal holdes så korte som muligt. 
Den ladepumpe, der er til rådighed som tilbehør, er konstrueret til en ledningslængde på op til 
15 m (i en retning). Til længere afstande skal ladepumpen dimensioneres separat. 
Den maksimale længde af hydraulik forbindelsesrørene mellem Hygienik eller opvarmningsbuf-
feren og varmepumpen må ikke overstige 35 m (i én retning).

De hydrauliske forbindelsesledninger skal isoleres af en fagmand. De hydrauliske rør skal være 
monteret under frostlinjen.

Kontaktskab

HC-modul 
internt tilgængelig som tilbehør

Hygienik 2.0
(med skilleplade)

TERRA AL Twin

Drossel-
ventil

Bemærk: Dette er kun et foreløbigt forslag til at installere en IDM-varmepumpe i varmesystemet. Dette forslag erstatter ikke 
en professionel planlægning foretaget af en virksomhed! IDM-Energiesysteme kan ikke give garanti for funktionen af hele 
systemet! Generelle instruktioner for iDM-systemets opbygning skal overholdes!

Varmeforbindelser

TERRA AL TWIN med Hygienik med skilleplade

Et opvarmningskredsløb kan reguleres som standard. Ved 2 eller flere varmekredse skal der 
installeres et passende ekstra kontrolmodul.

Hygeinik med skilleplade bruges til varmtvandforsy-
ning og lagring af opvarmningsvand.

TERRA AL 17 Twin bør bruges i kombina-
tion med en Hygienik med lagdelt plade. 
 

Flow kontrol B14 skal være anbragt vandret i varme-
pumpens returløb.
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Note:  This is only a tentative suggestion for installing an IDM heat pump in the heating system. This suggestion replaces no professional planning of an executing companie! On part of IDM-Energiesysteme can no 
warrenty be taken concerning the function of the whole system! General instructions for iDM system schemes must be noted!

Electrical cabinetOS

Throttle
 valve

TERRA AL Twin + Oil-/Gas burner + Hygienik 2.0 without separating plate + TERMO + 1 HC

HC-module
internal availabel as accessory

Oil-/Gas burner

The priority valve of the oil / gas boiler (M11) must be controlled 
by means of a relay circuit provided by the customer.
See special wiring diagram E1077

Con�guration:
2nd heat source: only priority mode/priority superelevation
3rd heat source: heating only

Hygienik 2.0
(without separating plate)

De hydrauliske tilslutningsledninger skal holdes så korte som muligt. 
Den ladepumpe, der er til rådighed som tilbehør, er konstrueret til en ledningslængde på op til 
15 m (i en retning). Til længere afstande skal ladepumpen dimensioneres separat. 
Den maksimale længde af hydraulik forbindelsesrørene mellem Hygienik eller opvarmningsbuf-
feren og varmepumpen må ikke overstige 35 m (i én retning).

De hydrauliske forbindelsesledninger skal isoleres af en fagmand. De hydrauliske rør skal være 
monteret under frostlinjen.

Elektrisk kabinet

HC-modul 
internt tilgængelig som tilbehør

Hygienik 2.0
(med skilleplade)

TERRA AL Twin

Dros-
selventil

Oliekedlens (M11) prioriterede ventil skal styres ved hjælp 
af et relækredsløb, som leveres af kunden.
Se det særlige kredsløbsdiagram E1077

Konfiguration:
2. varmekilde: kun prioritetstilstand/prioritetsoverhøjde
3. varmekilde: kun opvarmning

TERMOOlie-/gasbrænder

Bemærk: Dette er kun et foreløbigt forslag til at installere en IDM-varmepumpe i varmesystemet. Dette forslag erstatter ikke en professionel planlægning 
foretaget af en virksomhed! IDM-Energiesysteme kan ikke give garanti for funktionen af hele systemet! Generelle instruktioner for iDM-systemets opbygning 
skal overholdes!

Varmeforbindelser

5.6. TERRA AL Twin med Hygienik uden skilleplade og varmebuffer og olie-/gasbrænder

Ved montering af to separate tanke, en Hygienik uden 
skilleplade og en varmebuffer kan der anvendes alle 
varmepumpestørrelser.

TERRA AL TWIN kan også kombineres med et biva-
lent varmesystem. Olie- eller gaskedlen styres f.eks. 
af navigatøren og kan anvendes til varmt vand til 
husholdningsbehov samt til opvarmning.

Flow kontrolB14 skal være anbragt vandret i varme-
pumpens returløb.
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Der skal integreres en kølebuffer, hvis TERRA AL TWIN også skal fungere i køletilstand. 
For at overvåge dugpunktet skal der installeres hhv. en luftfugtighedsføler og en dugpunktsføler.
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Note:  This is only a tentative suggestion for installing an IDM heat pump in the heating system. This suggestion replaces no professional planning of an executing companie! On part of IDM-Energiesysteme can no 
warrenty be taken concerning the function of the whole system! General instructions for iDM system schemes must be noted!

Cooling bu�er

Electrical cabinet

TERMO

Throttle
valve

TERRA AL Twin P + Hygienik 2.0 without separating plate + TERMO + Cooling buffer + 1 HC                                         

Cooling valve

HC-module
internal availabel as accessory

Attention!
Mount the dew point switch 
on a suitable location.

Hygienik 2.0
(without separating plate)

De hydrauliske tilslutningsledninger skal holdes så korte som muligt. 
Den ladepumpe, der er til rådighed som tilbehør, er konstrueret til en ledningslængde på op til 
15 m (i én retning). Til længere afstande skal ladepumpen dimensioneres separat. 
Den maksimale længde af de hydrauliske forbindelsesrør mellem Hygienik eller opvarmnings-
bufferen og varmepumperne må ikke overstige 35 m (i én retning).

De hydrauliske forbindelsesledninger skal isoleres af en fagmand. De hydrauliske rør skal være 
monteret frost sikret.

Elektrisk kabinet

HC-modul 
internt tilgængelig som tilbehør

Hygienik 2.0
(med skilleplade)

TERRA AL Twin P

Drossel-
ventil

TERMO Kølebuffer

Køleventil

Bemærk!
Montér dugpunktskontakten 
på et passende sted.

Bemærk:  Dette er kun et foreløbigt forslag til at installere en IDM-varmepumpe i varmesystemet. Dette forslag erstatter ikke en professionel planlægning foretaget af en virksomhed! IDM-Energiesysteme kan ikke 
give garanti for funktionen af hele systemet! Generelle instruktioner for iDM-systemets opbygning skal overholdes!

Varmeforbindelser

5.7. TERRA AL Twin kaskadesystem med Hygienik uden skilleplade og varme- og kølebuffer

TERRA AL Twin varmepumpen kan også arbejde i 
køletilstand. Der er behov for en kølebuffer til hver 
type kølesystem.

Af sikkerhedsmæssige grunde skal der installeres 
hhv. en luftfugtighedsføler og en dugpunktsføler til 
overvågning af dugpunktet. Den medfølgende flow 
kontrol skal monteres i retur anlæg før varmepumpen.

I forhold til TERRA AL 24 og 32 Twin er det nødven-
digt at installere en separat Hygienik samt en separat 
varmebuffer.

Flow kontrol B14 skal være anbragt vandret i varme-
pumpens returløb.
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Note:  This is only a tentative suggestion for installing an IDM heat pump in the heating system. This suggestion replaces no 
professional planning of an executing companie! On part of IDM-Energiesysteme can no warrenty be taken concerning the 
function of the whole system! General instructions for iDM system schemes must be noted! 

TERRA AL Twin

Slave
heating only

Master
heating and hot water

Throttle 
valve

Control cabinet
Master

Control cabinet
Slave

TERRA AL Twin Cascade + Hygienik 2.0 without separating plate + TERMO + 2 HC

RE (A)

HC(A)

FS 

Master SlaveHC-module
internal availabel as accessory

Hygienik 2.0
(without separating plate)

De hydrauliske tilslutningsledninger skal holdes så korte som muligt. 
Den ladepumpe, der er til rådighed som tilbehør, er konstrueret til en ledningslængde på op til 
15 m (i én retning). Til længere afstande skal ladepumpen dimensioneresseparat. 
Den maksimale længde af de hydrauliske forbindelsesrør mellem Hygienik eller opvarmnings-
bufferen og varmepumperne må ikke overstige 35 m (i én retning).

De hydrauliske forbindelsesledninger skal isoleres af en fagmand. De hydrauliske rør skal være 
monteret frost sikret.

HC-modul 
internt tilgængelig som tilbehør

Hygienik 2.0
(med skilleplade)

TERRA AL Twin TERMO

Betjeningsskab 
master

Drossel-
ventil

TERRA AL Twin

Betjeningsskab 
slave

Kun slave 
opvarmning

Master opvarmning og 
varmtvand

Bemærk: Dette er kun et foreløbigt forslag til at installere en IDM-varmepumpe i varmesystemet. Dette forslag erstatter ikke 
en professionel planlægning foretaget af en virksomhed! IDM-Energiesysteme kan ikke give garanti for funktionen af hele 
systemet! Generelle instruktioner for iDM-systemets opbygning skal overholdes!

Master Slave

Varmeforbindelser

5.8. TERRA AL Twin kaskadesystem med Hygienik uden skilleplade og varmebuffer

Op til fem TERRA AL TWIN varmepumper kan anvendes i et kaskadesystem. Hver TERRA AL 
TWIN skal have sin egen el boks.

Master-varmepumpen er i stand til at fungere i prio-
riteret og opvarmningstilstand, medlems- varmepum-
pen fungerer kun i opvarmningstilstand. Til fyldning 
af Hygienik anvendes udelukkende Master-enheden.

Master-varmepumpen (fungerende i prioritetstilstand) 
og deltager-varmepumpen (fungerende i varmetil-
stand) kan køre samtidigt.

Flow kontrol B14 skal være anbragt vandret i varme-
pumpens returløb.
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Der findes allerede et netværksstik på kabinettets underside. For tilslutning og integrering af my-
iDM (varmepumpekontrol via Internettet). Netværkskablet skal være tilsluttet der.

Primary current
electric immersion heater (3+N 400V/50HZ)

Data cable 2x2x0.5 mm²
Control current  3G1.5 mm²
Primary current
  AL 17 Twin   5G4 mm²
  AL 32 Twin   5G6 mm²
  AL 32 Twin 5G10 mm²

Primary current heat pump (3+N 400V/50HZ)
Control current (1x230V/50HZ)

Sensor and control lines on-site
Network cable

Primærstrøm
elektrisk immersion varmer (3+N 400 V/50 HZ)

Netværkskabel

Primærstrøm varmepumpe (3+N 400 V/50 HZ)
Styrestrøm (1x230 V/50 HZ)

Føler- og kontrollinjer på stedet

Datakabel 2x2x0,5 mm²

Strømkontrol 3G1,5 mm²

Primærstrøm   
  AL 17 Twin   5G4 mm²   
  AL 32 Twin   5G6 mm²
  AL 32 Twin 5G10 mm²

6. Udvendig montering6. Elektrisk tilslutning

6.1. Strømforsyning

Den elektriske forbindelse skal foretages af en kvali-
ficeret person og registreres hos det lokale elektrici-
tetsselskab. Den udførende el installatør virksomhed 
er ansvarlig for den normgivende tilslutning til den 
elektriske installation og den anvendte sikkerhedsfor-
anstaltning.

Ledningsspændingen ved varmepumpens terminaler 
skal være 400 V ± 10 %. Forbindelsesledningernes 
dimensioner skal kontrolleres af den udførende el 
installatør virksomhed.

Der kræves ikke en strømafbryder til varmepumpen. 
Forbindelsen til beskyttelsesforanstaltningen ”be-
skyttende flerdobbelt jordforbindelse” er tilstrækkelig. 
Hvis beskyttelsesforanstaltningen ”fejlstrømsaf-
brydere” anvendes af den udførende  el installatør  
virksomhed, anbefales ikke desto mindre en separat 
fejlstrømsafbryder til varmepumpen.

Ved datatransmission skal der anvendes et afskærmet kabel.  Alle elektriske oplysninger kan 
udledes af det relevante kredsløbsdiagram. 

Denne skal være af type B, der er følsom over for al 
strøm (IΔN ≥ 30 mA).

De specificerede FI-typer ift. varmepumpen, bortset 
fra eksternt forbundne komponenter (se installations-
vejledning, datablade).

Som resultat af de forekommende startstrømme skal 
der ift. hovedstrømskredsløbet anvendes strømafbry-
dere med en udløsende karakteristisk kurve type ”C” 
eller ”K”.

Ift. kontrolkredsløbet og det valgfrie elektriske op-
varmnings-hjælpeanlæg, afbrydere med udløsende 
egenskab

Type ”B” eller ”Z” er tilstrækkeligt. TERRA AL Twin er 
udstyret med to startstrømsbegrænsere.

De elektriske tilslutnings- og forsyningskabler skal 
være konstrueret som kobberkabler.

Se ledningsdiagrammet ift. elektriske detaljer.
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6.2.  Forbindelsesdiagram for de elektriske kompo-
nenter

Den centrale styreenhed er placeret under frontpane-
let (under den operationelle enhed). Alle forbindelser 
på den centrale enhed kan frakobles.

Yderligere moduler som f.eks. det interne udvidelses-
modul til yderligere to varmekredsløb samt udvidel-
sesmodulet til tre varmekredsløb og driftsenheden 
tilsluttes som vist i diagrammet nedenfor. 
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Elektriske forbindelser

6.3. EMC-kompatibilitet

Bemærkninger vedrørende problemer med EMC: 
Elektromagnetisk kompatibilitet kræver, at alle pro-
ducenter og operatører af moderne elektroteknik og 
elektronik investerer flere penge og mere viden fra 
år til år.

Da antallet af elektroniske apparater i brug stiger 
konstant, stiger antallet af potentielle forstyrrende 
kilder også. Sammen med rækken af energiforsy-
ningsselskaber, transmissionsudstyr og andre kom-
munikationsfaciliteter skabes der ”elektromagnetisk 
forurening”, som er usynlig for os.

Disse forstyrrelser har indflydelse på alle systemer, 
ikke kun på biologiske (mennesker og dyr) men også 
på elektrotekniske systemer. De fører til uønskede 
fejlstrømme, som kan have forskellige virkninger.

Virkningerne på de biologiske systemer er yderst 
vanskelige at forstå, virkningerne på de elektrotek-
niske systemer er imidlertid målbare og i det mest 
ugunstige tilfælde også synlige.

Forstyrrelserne kan have forskellige virkninger:

 - Kortsigtede målefejl
 - Langsigtede målefejl
 - Kortsigtet afbrydelse af dataforbindelser
 - Langtidsafbrydelse af dataforbindelser
 - Datatab
 - Beskadigelse af udstyret

I princippet kan alle elektrotekniske systemer repræ-
sentere mulige kilder til interferens, f.eks. kontaktorer, 
elektriske motorer, sendere, netspænding eller høj-
spændingsledninger osv., idet udstyrets indflydelse 
kan finde sted på de forskellige koblingsveje (galva-
nisk, induktiv, kapacitiv eller ved stråling).

Vi har gjort alt, hvad der er muligt, for at gøre naviga-
torforordningen så fejlsikker som mulig (hardwarede-
sign, EMC-sikkert kontrolpanel, netværksfilter osv.). 
Det ligger nu inden for elektrikerens ansvarsområde 
at etablere den elektroniske installation for at undgå 
mulige koblingsbaner.

6.4. Fordeling af input på den centrale enhed

Fordelingen af input på den centrale enhed fremgår 
af det elektriske kredsløbsdiagram for systemet.

6.5. Indstilling af sensorer

Sensor ledninger leveres som standard med et tvær-
snit på 0,75 mm².

Sensorpositionerne er vist i det pågældende instal-
lationslayout. En perfekt drift kan kun sikres ved en 
korrekt position og optimal termisk overgang (varme-
ledende pasta).

Om nødvendigt kan føler ledningerne forlænges ved 
hjælp af passende kabelfsammenøring. En ren og  
korrosionsfri forbindelse, skal sikres.

Sammen med hver varmepumpe leveres 
et standard følersæt. Dette indgår og 
opbevares i varmepumpens kontrolskab.
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6.6. Følerindstilling

Følgende følere er inkluderet i leveringsindholdet. 
Afhængigt af systemets konstruktion skal følgende 
følere installeres. 

 - Føler til varmebuffer (B38)
 - Kølebufferføler (B40)
 - Føler Hygienik, nederste (B41)
 - Føler Hygienik, øverste(B48)
 - Ladeføler (B45)
 - Føler fremløb VK A (B51)
 - Føler VBV (B42)
 - Udeføler (B32)

      

Følerne skal indstilles som vist på rørsystemet.

6.9. Tilslutning af blandeventiler

ESBE-blandeventiler er forbundet med tre poler i 
henhold til kredsløbsdiagrammet.

Blander åben = brun
Blander lukket = sort

6.10. Potentiel kompensation eller lynafleder

Der findes en boring på 11 mm på grundpladen på 
køledelen ved siden af åbningen til den hydrauliske 
gennemføring. Hvis det er nødvendigt, kan lynafleder 
eller potentiel kompensation forbindes der.

Følerledninger skal placeres adskilt fra 
forsyningsledningerne. (se EMC-proble-
mer)

6.7. Fremløbsføler

Fremløbstemperatur føleren for de anvendte varme-
kredsløb er under alle omstændigheder væsentlig. 
De er monteret på de relevante fremløb og tilsluttet i 
henhold til forbindelsesdiagrammet.

Fremløbsfølerne for varmekredsløbene C-G er tilslut-
tet det pågældende varmekredsløbs udvidelsesmo-
dul. (se samlingsanvisninger til udvidelsesmodul)

Ladeføleren (B45) er nødvendig, når varmepumpen 
omskifter prioritetsventilen (M63).

6.8. Konfiguration af output

Den detaljerede konfiguration af output på den centra-
le enhed fremgår af det elektriske kredsløbsdiagram 
for systemet.

6.11. Jording af systemet

Hvis den beskyttende leder er forbundet korrekt, bety-
der det, at kontrolpanelet og varmepumpens kabinet 
er jordet ordentligt. 

Ved vedligeholdelse skal det sikres, at den potentielle 
udligning genoprettes korrekt, når vedligeholdelsen 
er afsluttet.

Potentiel kompensation eller lynaf-
leder
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6.12. Maksimal begrænsning ved gulvopvarmning

I gulvvarmekredsløb skal der monteres en ekstra 
termostat, for sikring mod over temperatur i gulvvar-
mekredse.

6.13. Sum-signal zoneventiler

Ved indstilling af sum-signalventilen opstår et krav, 
hvis en af zoneventilerne er åbne.  Forskellen i forhold 
til rumtermostatfunktionen er, at der uanset opvarm-
ning eller køling opstår et krav om lukket kontakt for 
en zoneventil.

Hvis der anvendes zoneventiler, kan der 
genereres et sum-signal for alle zoneven-
tiler, så opvarmnings- og kølekredsløbet 
hhv. kan tændes og slukkes med termo-
staten.

6.14. Tilslutning af eksterne specifikationer 0-10 V 

For at tilslutte input-referenceværdien 0-10 V an-
vendes luftfugtighedsfølerens input. Reguleringen af 
måltemperaturen angives via dette 0-10 V-signal.

Oplysninger om de elektriske detaljer 
findes i det vedlagte kredsløbsdiagram.
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Varmeforbindelser7. Opstart 

7.1. Oplysninger om opstart

Før start af TERRA-varmepumpen skal du sikre tæt-
hed på varmesiden, skylle varmepumpen og anlæg 
grundigt, påfylde vand og udlufte varmepumpen 
forsigtigt. 

Krav til opstart

 - Varme- og en eventuelt eksisterende lagertank skal 
fyldes og udluftes.

 - Ved opstarten skal den komplette opvarmnings-
buffer opvarmes op til min. 20 °C. Dette kan f.eks. 
udføres med det elektriske varme element.

 - Den elektriske installation skal være færdiggjort og 
monteret korrekt.

 - Varmepumpen må kun tændes, hvis den er korrekt 
fyldt på kølervæskesiden og på varmesiden, og 
hvis de elektriske forbindelser er på plads.

 - Ved opstart skal den maksimale temperaturgrænse 
fastsættes. Afbrydningspunktet ved 62 °C skal kon-
trolleres, og i givet fald skal lukningstemperaturen 
derefter tilpasses.

 - Varmepumpen forsynes med en forsinkelsestid på 
10 minutter, således at kompressoren først starter 
efter denne opstartforsinkelse. 

 - Hvis varmepumpen skal tømmes på varmesiden i 
frostsikker tilstand, skal tilslutningsslangen løsnes 
ved varmepumpens tilbageløb (pladevarmeveks-
ler). 

7.2. Tænding af varmepumpen for første gang

Efter at have trykket på hovedafbryderen på varme-
pumpen startes startassistenten, når det ønskede 
sprog er valgt.

7.3. Drift

TERRA-varmepumpen tændes og slukkes uafhæn-
gigt via den fuldautomatiske navigatorregulering. Se 
den separate drifts- og opstartsvejledning for oplys-
ninger om drift og opstart.

Det anbefales at foretage en årlig inspektion og ved-
ligeholdelse af systemet ved hjælp af kundeservice, 
navnlig med henblik på overholdelse af garantikrav.

Kontakt iDM-kundeservice, hvis en fejl 
opstår flere gange i træk!

Kundeservice telefonnummer.:___________________

I overensstemmelse med forordning 
(EU) nr. 517/2014 af 01/01/2015 om 
visse fluorholdige drivhusgasser og 
i overensstemmelse med forordning 
(EU) nr. 1516/2007 er operatøren af et 

varmepumpeanlæg forpligtet til at foreta-
ge regelmæssige lækageprøver ved en 
autoriseret fagmand. Intervallet kan vari-
ere afhængigt af CO2 ækvivalent kapa-
citet. Inspektionsintervallerne er angivet i 
tjekhæftet og servicebogen.

7.4. Fejl 

TERRA-varmepumpen er forsynet med en lang 
række sikkerhedsafbryderanordninger, således at 
der i tilfælde af forstyrrelser ikke sker beskadigelse 
af udstyret.

Hvis varmepumpen mod forventning ikke fungerer, 
skal fejlmeddelelsen, der vises på skærmen i naviga-
torreguleringen, kontrolleres. 

Se driftsvejledningen til navigatorreguleringen!
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Leistungsdaten nach EN 14511, bei Volllast (beide Verdichter)

AT[°C] Q [kW] P [kW] COP Q [kW] P [kW] COP Q [kW] P [kW] COP Q [kW] P [kW] COP
15 27,94 4,91 5,69 26,02 5,82 4,47 24,61 7,01 3,51 23,70 8,01 2,96

12 25,97 4,73 5,49 24,28 5,61 4,33 23,15 6,78 3,41 22,42 7,85 2,86

10 24,25 4,61 5,26 22,74 5,47 4,16 21,82 6,63 3,29 21,22 7,75 2,74

7 21,67 4,43 4,89 20,43 5,26 3,89 19,82 6,41 3,09 19,43 7,59 2,56

2 17,24 4,23 4,08 16,63 5,13 3,25 15,92 5,98 2,66 15,46 7,09 2,18

-7 14,58 4,31 3,39 13,73 5,19 2,65 13,30 5,93 2,24 - - -

-15 11,63 4,26 2,73 10,90 5,08 2,15 - - - - - -

-20 9,52 4,23 2,25 8,87 5,00 1,77 - - - - - -

AT[°C] Q [kW] P [kW] COP Q [kW] P [kW] COP Q [kW] P [kW] COP Q [kW] P [kW] COP
15 35,50 6,22 5,71 33,17 7,40 4,48 31,72 9,14 3,47 30,51 10,62 2,87

12 33,61 6,13 5,48 31,57 7,35 4,30 30,65 9,02 3,40 29,61 10,50 2,82

10 31,83 6,15 5,18 30,14 7,31 4,12 28,76 8,82 3,26 27,76 10,28 2,70

7 29,17 5,98 4,88 27,98 7,26 3,85 25,92 8,52 3,04 24,98 9,95 2,51

2 23,68 5,85 4,05 23,23 7,19 3,23 21,57 8,20 2,63 20,49 9,62 2,13

-7 20,13 5,94 3,39 18,88 7,16 2,64 18,75 8,33 2,25 - - -

-15 15,57 5,72 2,72 15,42 7,21 2,14 - - - - - -

-20 12,31 5,56 2,21 12,95 7,24 1,79 - - - - - -

AT[°C] Q [kW] P [kW] COP Q [kW] P [kW] COP Q [kW] P [kW] COP Q [kW] P [kW] COP
15 46,94 8,33 5,63 43,67 9,86 4,43 41,73 12,40 3,36 40,68 14,45 2,82

12 44,41 8,20 5,41 41,43 9,73 4,26 40,17 12,25 3,28 39,68 14,48 2,74

10 42,05 8,12 5,18 39,38 9,65 4,08 38,41 12,16 3,16 37,98 14,50 2,62

7 38,51 7,99 4,82 36,30 9,53 3,81 35,78 12,01 2,98 35,44 14,53 2,44

2 31,56 7,87 4,01 30,97 9,41 3,29 30,02 11,55 2,60 29,40 14,14 2,08

-7 26,88 8,02 3,35 25,27 9,39 2,69 24,24 11,12 2,18 - - -

-15 21,71 8,01 2,71 20,09 9,57 2,10 - - - - - -

-20 18,02 8,00 2,25 16,39 9,69 1,69 - - - - - -

 TERRA AL 17 Twin

 TERRA AL 32 Twin

W60

W35 W45 W55 W60

W55

TERRA AL 24 Twin

W35 W45

W60W55W35 W45

8. Elektrisk tilslutning8. Bilag 

8.1. Præstationsdata i henhold til EN 14511, to kompressorer
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Leistungsdaten nach EN 14511, bei Teillast (ein Verdichter)

AT[°C] Q [kW] P [kW] COP Q [kW] P [kW] COP Q [kW] P [kW] COP Q [kW] P [kW] COP
20 18,46 2,86 6,46 17,11 3,38 5,06 16,00 4,05 3,95 15,29 4,55 3,36
15 16,05 2,59 6,20 14,94 3,07 4,87 14,13 3,70 3,82 13,61 4,23 3,22
12 14,60 2,43 6,01 13,65 2,88 4,74 13,01 3,48 3,74 12,60 4,03 3,13
10 13,63 2,32 5,88 12,78 2,75 4,65 12,26 3,34 3,67 11,93 3,90 3,06
7 12,18 2,23 5,46 11,48 2,65 4,34 11,14 3,22 3,46 10,92 3,82 2,86
2 10,26 2,21 4,64 9,89 2,68 3,69 9,47 3,13 3,03 9,20 3,71 2,48
-7 8,67 2,25 3,85 8,17 2,71 3,01 7,91 3,10 2,55  -  -  -

-15 6,92 2,23 3,10 6,48 2,65 2,44  -  -  -  -  -  -
-20 5,66 2,21 2,56 5,28 2,61 2,02  -  -  -  -  -  -

AT[°C] Q [kW] P [kW] COP Q [kW] P [kW] COP Q [kW] P [kW] COP Q [kW] P [kW] COP
20 21,12 3,27 6,46 19,37 3,85 5,03 19,83 5,02 3,95 18,94 5,82 3,26
15 18,82 3,06 6,16 17,51 3,64 4,81 17,38 4,58 3,80 16,71 5,32 3,14
12 17,44 2,93 5,96 16,39 3,51 4,67 15,91 4,31 3,69 15,37 5,02 3,06
10 16,52 2,84 5,81 15,64 3,42 4,57 14,93 4,13 3,61 14,41 4,81 2,99
7 15,14 2,80 5,41 14,52 3,40 4,27 13,45 3,99 3,37 12,97 4,66 2,78
2 13,09 2,84 4,61 12,84 3,49 3,68 11,92 3,98 2,99 11,32 4,67 2,43
-7 11,13 2,88 3,86 10,44 3,48 3,00 10,36 4,04 2,56  -  -  -

-15 8,61 2,78 3,10 8,52 3,50 2,44  -  -  -  -  -  -
-20 6,81 2,70 2,52 7,16 3,51 2,04  -  -  -  -  -  -

AT[°C] Q [kW] P [kW] COP Q [kW] P [kW] COP Q [kW] P [kW] COP Q [kW] P [kW] COP
20 25,29 3,95 6,40 23,75 4,78 4,97 22,54 6,01 3,75 22,19 6,84 3,24
15 23,69 3,92 6,04 22,16 4,69 4,73 21,30 5,90 3,61 21,01 6,87 3,06
12 22,73 3,90 5,83 21,20 4,63 4,58 20,56 5,83 3,53 20,31 6,89 2,95
10 21,96 3,86 5,69 20,56 4,59 4,48 20,06 5,78 3,47 19,84 6,90 2,88
7 20,52 3,88 5,29 19,34 4,63 4,18 19,07 5,83 3,27 18,89 7,05 2,68
2 18,55 4,07 4,56 18,20 4,87 3,74 17,65 5,97 2,96 17,28 7,31 2,37
-7 15,80 4,15 3,81 14,85 4,86 3,06 14,25 5,75 2,48  -  -  -

-15 12,76 4,14 3,08 11,81 4,95 2,39  -  -  -  -  -  -
-20 10,59 4,14 2,56 9,64 5,01 1,92  -  -  -  -  -  -

 TERRA AL 32 Twin

W35 W45 W55 W60
TERRA AL 17 Twin

W35 W45 W55 W60
 TERRA AL 24 Twin

W35 W45 W55 W60

Bilag

8.2. Præstationsdata i henhold til EN 14511, én kompressor
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Produktdatablad
Ud over det supplerende direktiv (EU) nr: 811/2013
i overensstemmelse med Kommissionens delegerede forordning 2010/30 EU - energimærkning

Producenter: IDM-Energiesysteme, Seblas 16-18, 9971 Matrei in Osttirol

Ekstra model

Parameter Climate zone 35 °C 55 °C 35 °C 55 °C 35 °C 55 °C
Kold A++ A+ A++ A+ A+ A+

Gennemsnitlig A++ A++ A++ A++ A++ A++

Varm A++ A++ A++ A++ A++ A++

Kold 158 119 155 119 150 120

Gennemsnitlig 173 133 169 133 172 136

Varm 211 163 207 162 213 164

Kold 4,02 3,06 3,95 3,05 3,82 3,08

Gennemsnitlig 4,40 3,41 4,31 3,39 4,38 3,46

Varm 5,35 4,41 5,25 4,13 5,40 4,17

Kold 15 13 18 17 33 28

Gennemsnitlig 17 15 22 21 34 35

Varm 17 16 23 20 32 30

Kold 9.024 10.101 11.509 14.023 21.589 22.292

Gennemsnitlig 7.762 9.156 8.834 12.526 16.173 20.987

Varm 4.242 5.082 4.678 6.419 7.745 9.569

Indendørs n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Udendørs 67 67 70 70 76 76

Varmepumpe type TERRA AL 17 Twin TERRA AL 24 Twin TERRA AL 32 Twin

P P P

Lydeffektniveau 
L WA    [dB(A)]

SCOP

Varmebærende medier

Energieffektivitetsklasse 
ved rumopvarmning
[‐]

Rumopvarmningsenergi 
effektivitet 
η s   [%]

Luft-vand Luft-vand Luft-vand

Nominel varmeeffekt 
P kategori

[kW]

Årligt energiforbrug 
Q HE  [kWh]

Energy Label ‐ Produktdatenblatt 18.02.2016

Bilag

8.3. Produktdatablad
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IDM-Energiesysteme GmbH 
Seblas 16-18, A-9971 Matrei in Osttirol 
Telefon: 0043 4875/6172-0, Fax: 0043 4875/6172-85 
E-mail: team@idm-energie.at, hjemmeside: www.idm-
energie.at UID-nr.: ATU 433 604 0 

 

 
 
 

Overensstemmelseserklæring (originaleksemplar) 
IDM-Energiesysteme GmbH, Seblas 16-18, A-9971 Matrei in Osttirol, bekræfter, at den eller de anordninger, der nævnes 
nedenfor i den version, som vi har sat i omsætning, opfylder kravene fremsat i EU-direktiver, EU’s sikkerhedsstandarder og 
produktspecifikke EU-standarder. 
De grundlæggende komponenter i IDM-varmepumper er kondensator, fordamper, rørledninger, væskemodtager, ventiler, 
overspændingstromle og kompressorer. Du kan finde generelle tekniske oplysninger på mærkepladen. En ændring af anordningen 
eller anordningerne, som ikke er godkendt af os, vil gøre denne erklæring ugyldig. 

 
EU-direktiver 

 
Direktiv om lavspænding 
(2014/35 / EU) 

 
EMC-direktiv 
(2014/30 / 
EU) 

 
Direktiv om miljøvenligt design 
(2009/125 / EU) 

 
Direktiv om trykbærende udstyr 
(2014/68 / EU) 

 
 

EU-forordning 
 

Forordning om fluorholdige drivhusgasser 
(EU-forordning 517/2014) 

 
Energimærkning 
(EU-forordning 2017/1369 / EU) 

Oplysninger EU-PED (2014/68/EU) 
Væskegruppe: 2 
Kategori: II 
værdiansættelsesprocedure: Modul A2 

 
Bemyndiget organ: 
TÜV Austria Services GmbH 
Deutschstraße 10 
A-1230 Wien 
Identifikationsnr.: 0408 

 
Følgende harmoniserede standarder er bl.a. blevet 
behandlet analogt 

 
EN 378-1/2/3/4: 2012 
EN 14511-1/2/3/4: 2015 
EN 12102: 2013 
EN 9614-2: 1996 
EN 60335-1 + bilag ZE: 2012 
EN 60335-2-40: 2014 
EN 62233: 2008 
EN 55014-1/2: 2006/1997 
EN 61000-3-2/3: 2014/2013 (til AL 17 Twin) 
EN 61000-3-11/12: 2000/2011 
EN 14825: 2013 

 
 
 
 
 
 

Vedrørende følgende produkter: 

Luft til vand-varmepumpe 
TERRA AL 17 Twin inkl. model P 
TERRA AL 24 Twin inkl. model P 
TERRA AL 32 Twin inkl. model P 
TERRA AL 60 Max 

 
 

Dokumentationsmedarbejder: 
IDM-Energiesysteme GmbH 
A-9971 Matrei i.O., Seblas 16-18 

 
Du kan finde yderlige oplysninger om type, år, serienummer og andre tekniske data på mærkepladen. 

 
 
 
 
 
 

Matrei i.O,  den 11. juni, 2019 Andreas Bachler, teknisk direktør 
Side 1/1 revision 4.0 

Bilag

8.4. Overensstemmelseserklæring



VI ER ALTID KLAR TIL AT HJÆLPE DIG:

© iDM ENERGIESYSTEME GMBH
Seblas 16-18 | A-9971 Matrei in Osttirol

www.idm-energie.at | team@idm-energie.at

iDM-systemteknik:

IDRIFTSÆTTELSE – VEDLIGEHOLDELSE – SERVICE DIREKTE PÅ STEDET
Vores serviceteknikere hjælper gerne direkte på stedet. Din regionale kontaktperson med 
kontaktoplysninger kan findes på vores hjemmeside.

iDM-akademi:

PRAKTISK VIDEN OM SALG OG TEKNIK
Det omfattende kursus til specialmedarbejdere  
iDM-energifamilien står altid til rådighed for dig på vores hjemmeside 
Tilgængelig. Vi er glade for din tilmelding! 

Din iDM-distributør:


