
 
 

 
 

HASZNÁLATI 

ÚTMUTATÓ 
 

IBO NOVA FŰTÉSI 

KERINGETŐ SZIVATTYÚ 
 

 

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 Ibo nova fűtési keringető szivattyú fűtési és használati melegvíz 

rendszerekben alkalmazható. 

Az alacsony energiafogyasztású szivattyú fő alkalmazási területei: 

- Padlófűtési rendszerek 

- 1 csöves rendszerek 

- 2 csöves rendszerek. 
Az Ibo nova szivattyú állandómágneses motorral és nyomáskülönbség 

szabályozási funkcióval rendelkezik, ami lehetővé teszi a szivattyú 

teljesítményének folyamatos illesztését a rendszer pillanatnyi igényeihez. 

 

Az Ibo nova 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. 

 
 

IBO NOVA 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: 

 

Lehetséges hibaüzenetek kódja 

Az áramellátás bekapcsolása után az összes jelzés felvillan, mely után a 

szivattyú visszaáll a legutóbbi kikapcsolást megelőző üzemmódra. A 

főkapcsoló gomb egyszeri megnyomásával a sorban következő 

üzemeltetési mód választható ki: 

AUTO, PP1, PP2, PP3, CP1, CP2, CP3, III, II, I,  

 

Például, ha a szivattyú CP1 módban üzemel nyomja meg a    gombot 

egyszer, mely során a következő CP2 módba kapcsol át a szivattyú. Az 

adott módba való kapcsolást a megfelelő jelzőlámpa kigyulladása jelzi a 

panelen. 

Üzemeltetési leírás: Symbol: 

AUTO/ECO funkció automatikus szivattyúzási paramétert választó kapcsoló CO rendszer 

állapotátől függően 
ECO 

Működési módot választó gomb 

 
Üzemeltetési index az arányos nyomásjellemzőknek megfelelően PP1, PP2 

Üzemeltetési index acc. az állandó nyomásjellemzőknek megfelelően CP1,CP2 

Aktuális fogyasztás Watt-ban mérve 

 
Üzemeltetési index állandó forgási sebesség alapján I, II, III 

Éjszakai üzemmód kapcsológombja  



 


