
 

 

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 

DELTON LPS 40-6BP/180 

 

 
 

 

 
Ebben az üzemeltetési utasításban olyan alapvető szempontokat sorolunk fel, 

amelyeket be kell tartani beépítéskor, üzemeltetés és karbantartás közben. Ezért 

ezt legkorábban a szerelés és üzemeltetés megkezdése előtt a szerelőnek illetve 

az üzemeltető szakembernek el kell olvasnia. 

A biztonsági előírások figyelmen kívül hagyása nemcsak személyeket és magát 

a szivattyút veszélyezteti, hanem kizár bármilyen gyártói felelősséget és 

kártérítési kötelezettséget is. 

A szivattyún bármilyen munkát alapvetően csak kikapcsolt állapotban lehet 

végezni.  

 

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 

 
Az LPS 40-6BP/180 keringető szivattyú fűtési és használati melegvíz 

rendszerekben alkalmazható.  

 Az alacsony energiafogyasztású szivattyú fő alkalmazási területei:  

- Padlófűtési rendszerek 

- 1 csöves rendszerek 

- 2 csöves rendszerek. 

Az LPS 40-6BP/180  szivattyú állandó mágneses motorral és nyomáskülönbség 

szabályozási funkcióval rendelkezik, ami lehetővé teszi a szivattyú 

teljesítményének folyamatos illesztését a rendszer pillanatnyi igényeihez. 

 

Az LPS 40-6BP/180 szivattyú előnyei: 

- egyszerű beépítés, gyors üzembe helyezés 

- az automata funkciónak köszönhetően a szivattyú a legtöbb esetben 

beállítás nélkül indítható 

- minimális zaj a szelepektől 

- A hagyományos keringető szivattyúkhoz képest alacsonyabb az 

energiafogyasztása. ’A’ energiaosztályú besorolással rendelkezik. 

 

 

LPS 40-6BP/ 180 TÍPUSJEL MAGYARÁZAT: 
RS: csőmenetes szivattyú 

25: csatlakozási méret: (1 ½”)  

6: maximum szállítómagasság (m) 

EA: automata, elektromos 

180: beépítési hossz (mm) 

 

 

FOLYADÉKHASZNÁLAT: 

A szivattyúba nem kerülhet szilárd anyagot tartalmazó folyadék, maró, 

gyúlékony vagy robbanékony anyag (mint pl. benzin, nitrogén, kőolaj), csak 

tiszta víz. 



Ezek az anyagok roncsolják a gumi elemeket, a csöveket és a tömítést, a 

szivattyú működésképtelenné válhat, mely esetben nem lehet megjavítani sem, 

valamint balesetet is eredményezhetnek.   

A szivattyú nem alkalmas olyan víz szivattyúzására, melyben túlzott mértékű 

ásványi anyag található. Ez meggyorsítja az alkatrészek kopását. 

 

 

Üzembe helyezés előtt: 

Ne indítsuk el a szivattyút, amíg a rendszer nincs feltöltve és légtelenítve.  

Ellenőrizzük továbbá, hogy a szükséges hozzáfolyási nyomás rendelkezésre áll 

a szivattyú szívó oldalán. 

A szivattyú önmagát légteleníti. Nem szükséges, de ajánlott a légtelenítést 

manuálisan is elvégezni az üzembe helyezés előtt. (A rendszer gyors 

légtelenítéséhez a szivattyút kapcsoljuk egy rövid időre III-as fordulatszám 

fokozatba.) 

Vigyázat!! A szivattyú nem futhat szárazon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KIJELZŐ: 

 

 
 

 
1 Kijelző, mely mutatja az aktuális teljesítményt 

2 Automata üzemmód 

3 Minimális sebesség 

4 Közepes sebesség 

5 Maximális sebesség 

6 Éjszakai üzemmód 

7 Nyomógomb az éjszakai üzemmód kiválasztásához 

8 Szivattyú beállítása 

9 CP1 / Alacsony állandó nyomásgörbe 

10 CP2 / Magas állandó nyomásgörbe 

11 PP1 / Alacsony arányos nyomásgörbe 

12 PP2 / Magas arányos nyomásgörbe 

 

 

A keringető szivattyúnak 7 beállítási lehetősége van, amit a 8-as jelzésű 

gombbal lehet beállítani: 

 



Beállítás  Működés 
PP1 Alacsony  

arányos 

nyomásgörbe 

A szivattyú munkapontja fel- és lemozog az 

alacsony arányos nyomásgörbén, a vízigénynek 

megfelelően.  

A szállítómagasság (nyomáskülönbség) a vízigény 

csökkenésével arányosan csökken, és növekvő 

vízigénynél arányosan növekszik. 

PP2 Magas  

arányos 

nyomásgörbe 

A szivattyú munkapontja fel- és lemozog a magas 

arányos nyomásgörbén, a vízigénynek megfelelően.  

A szállítómagasság (nyomáskülönbség) a vízigény 

csökkenésével arányosan csökken, és növekvő 

vízigénynél arányosan növekszik. 

CP1 Alacsony  

állandó 

nyomásgörbe 

A szivattyú munkapontja ide-oda vándorol az 

alacsony állandó nyomásgörbén, a rendszer 

vízigényétől függően. 

A szállítómagasság (nyomáskülönbség) állandó 

értéken marad, a vízigénytől függetlenül. 

CP2 Magas  

állandó 

nyomásgörbe 

A szivattyú munkapontja ide-oda vándorol a magas 

állandó  

nyomásgörbén, a rendszer vízigényétől függően.  

A szállítómagasság (nyomáskülönbség) állandó 

értéken marad, a vízigénytől függetlenül. 

 

III 

 

III-as fokozat 

A szivattyú változatlan sebességgel működik, 

változatlan fordulatszámon.  

III-as fokozatban a szivattyú minden üzemállapotban 

max. görbén működik. A szivattyú gyors 

légtelenítéséhez kapcsoljuk a III. fokozatra egy rövid 

időre. 

II II-es fokozat II-es fokozatnál a szivattyú középső görbén 

működik. 

I I-es fokozat I-es fokozatnál a szivattyú minimum görbén 

működik. 

Automata üzemmód 

(gyári beállítás) 

Automata üzemmódban a szivattyú teljesítménye a 

körülményeknek megfelelően változik. 

AUTO üzemmódban a szivattyú arányos 

nyomásszabályozást valósít meg. 

Éjszakai üzemmód 

(csökkentett üzemmód) 

Éjszakai üzemmódban a lehető legalacsonyabb 

teljesítményű és energiafogyasztású görbére 

kapcsolja a szivattyút.  

(Ha az I, II vagy III állandó fordulatú fokozatokat 

választjuk, az automatikus éjszakai üzem nem 

funkcionál.) 

 

 

Ajánlott és alternatív szivattyú beállítás: 

 
Rendszertípus Szivattyú beállítása 

Ajánlott Alternatív 

Padlófűtés Automata Magas állandó nyomásgörbe 

(CP2) vagy 

alacsony állandó 

nyomásgörbe (CP1) 

Kétcsöves fűtési rendszer Automata Magas arányos 

nyomásgörbe (PP2) 

Egycsöves fűtési rendszer Alacsony arányos 

nyomásgörbe (PP1) 

Magas arányos 

nyomásgörbe (PP2) 

 

 
Az automata funkció a szivattyú teljesítményét a rendszer aktuális igényeihez 

igazítja. Mivel a teljesítményillesztés fokozatosan történik meg, ajánlott a 

szivattyút legalább 1 hétig automata pozícióban hagyni, mielőtt módosítanánk a 

szivattyú beállítását. 

 

Üzem közben a szivattyú szállítómagasságát az "arányos nyomásszabályozás" 

(PP) vagy az "állandó nyomásszabályozás" (CP) határozza meg. Ezekben a 

szabályozási módokban a szivattyú teljesítménye és energiafogyasztása a 

rendszer hőigényének megfelelően változik. 

Arányos nyomásszabályozás: Ebben a szabályozási módban a szivattyú 

nyomáskülönbsége a térfogatárammal arányosan változik. 

Állandó nyomásszabályozás: Ebben a szabályozási módban, a térfogatáramtól 

függetlenül a szivattyú állandó nyomáskülönbséget biztosít. 

 

 

 



HIBAJELZÉS 

 

HIBA KIJELZŐ OKA HIBAJAVÍTÁS 
1. Nem 

működik a 

szivattyú 

Nincs jelzőfény a) Egy biztosíték kiégett. 

b) Az érintésvédelmi 

hibarelé leoldott. 

c) A szivattyú 

meghibásodása 

a) Cserélje ki a biztosítékot 

b) Kapcsolja vissza a 

megszakítót. 

c) Új szivattyú használata 

Működésjelző a) Tápfeszültség hiba.  

Esetleg túl alacsony. 

 

b) A szivattyú 

megszorult. 

a) Ellenőrizzük, hogy a  

tápfeszültség nagysága  

megfelel-e az előírtnak. 

b) Távolítsuk el a 

szennyeződést. 

2. Zaj a 

rendszerben 

Működésjelző 

világít 

a) Levegősödés a 

rendszerben 

b) Túl nagy térfogatáram 

a) Légtelenítse a rendszert. 

b) Csökkentsük a 

szállítómagasságot. 

3. Zaj a 

szivattyúban 

Működésjelző 

világít 

a) Levegősödés a 

szivattyúban 

 

b) A hozzáfolyási 

nyomás túl alacsony. 

a) Működtessük a 

szivattyút. Idővel 

kilégteleníti magát. 

b) A hozzáfolyási nyomást  

megnövelni, és/vagy 

ellenőrizni a zárt tágulási 

tartály előfeszítési 

nyomását  

(amennyiben van). 

4. Elégtelen 

fűtés 

Működésjelző 

világít 

Túl kicsi a szivattyú  

teljesítménye 

Növeljük a 

szállítómagasságot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


