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JOHDANTO 

Tämän käyttöoppaan tarkoitus on antaa tietoja, ohjeita ja varoituksia kotitalouksien 
kuuman käyttöveden lämmityspumpulle. Käyttöopas on tarkoitettu laitteen asentajien, 
putkiasentajien ja loppukäyttäjien käyttöön, koska se sisältää tärkeitä 
turvallisuusohjeita. 
Käyttöopas on osa kotitalouksien kuuman käyttöveden lämmityspumppua ja se on 
pidettävä huolellisesti tallella, koska se sisältää tärkeitä asennus- ja huolto-ohjeita, joista 
voi olla hyötyä pitkän käyttöiän ja tehokkaan toiminnan varmistamisessa. 
 

TIETOJA TUOTTEESTA 
 

Tuote on kotitalouksien kuuman käyttöveden lämmityspumppu (HDWHP), joka on 
suunniteltu EU-direktiivien mukaisesti. Tuote on tarkoitettu lämpimän veden 
tuottamiseen kotitalouskäytössä tai vastaavissa käyttösovelluksissa. Laite on 
suunniteltu asennusvalmiiksi. 
 

1.1. Turvallisuuden varotoimenpiteet 

•   Vain pätevät asentajat saavat asentaa, ottaa käyttöön ja korjata tuotetta. Virheellinen 

asennus voi aiheuttaa omaisuusvahinkoja ja/tai henkilö- ja eläinvahinkoja. 

•   Laite on irrotettava virransyötöstä, kun kansi on irrotettu. 

•   Lapset tai henkilöt, joiden fyysiset tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet, eivät 

saa käyttää laitetta. 

•   Lapsia on valvottava sen varmistamiseksi, etteivät he leiki laitteella. 

•   Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa. 

•   Älä aseta herkästi syttyviä materiaaleja laitteelle tai lähelle sitä. 

•   Vesi- ja ilmajärjestelmä on asennettava käyttöoppaassa ilmoitetulla tavalla.  

•   Kun laite on käytössä, sitä ei saa asettaa paikkoihin, joissa lämpötilaa laskee nollan 
alapuolelle. 

•   Kun laite ei ole käytössä, sen voi asettaa paikkoihin, joissa lämpötila laskee nollan 

alapuolelle, mutta kaikki säiliössä tai kondenssiveden tyhjennysputkessa oleva vesi 

on tyhjennettävä. 

•   Kuuma vesi voi aiheuttaa vakavia palovammoja, jos se kytketään suoraan hanoihin. 

Suosittelemme asentamaan sekoittimen. 

•   Laitetta saa käyttää vain sille määritettyyn tarkoitukseen. Valmistaja ei ole vastuussa 

vahingoista, joita aiheutuu tämän käyttöoppaan ohjeiden laiminlyönnistä. 

•   Ryhdy kaikkiin mahdollisiin varotoimenpiteisiin tapaturmien estämiseksi. 

•   Tuote sisältää HFC-R134a-ainetta 

• Sähkönsyöttö lämminvesipumppuun on suojattava maavuotokatkaisimella ja 
ylivirtasuojalaitteella (sulake tai automaattisulake). Tämän varotoimenpiteen 
laiminlyönti voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon. 

• Laite on kytkettävä verkkovirtaan katkaisijalla tai kytkimellä, jossa on vähintään 3 mm:n 
kontaktierotus.
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1.2. Tekniset tiedot 

 
1.2.1. Yleistä 

Lämminvesipumppu koostuu vesisäiliöstä, jäähdytyspiiristä, kaapista ja näytöstä, joka 

on yhdistetty ohjauspaneeliin. Laitteen päätarkoitus on lämmittää säiliössä olevaa vettä. 

 
1.2.2. Toiminta 

Laite on ohjelmoitu aloittamaan säiliön sisällä olevan veden lämmittäminen, kun 

lämpötila laskee alle valmiiksi määritetyn tason. Laite pysähtyy, kun veden lämpötila 

saavuttaa asetuspisteen, jota käyttäjä voi säätää. Laite on suunniteltu tuottamaan 

riittävästi kuumaa vettä 4 tai useamman henkilön kotitalouden tarpeisiin. 

 
Laite pystyy lämmittämään vettä kahdella eri tavalla: 

 
1) Lämpöpumpputoiminta 

 
Lämpöpumpulla toimiessaan lämmityssykli käyttää kompressorin toimintaa ja vetää 
lämpöä ilmasta säiliön veden lämmittämiseksi. Tämä on tavanomainen tapa 
kotitalouksien kuuman veden lämmittämiseen, koska se laskee sähkönkulutusta ja 
siten myös kustannuksia. 
 
Saat lisätietoja lämpöpumpputoiminnasta ja lämmityspiiristä kappaleesta 1.2.3. 

 
2) Sähkölämmitintoiminta 

 
Vettä lämmitetään sähkölämmittimellä. Sähkövastukseen tulee virtaa veden 
lämmittämiseksi turvallisella, nopealla ja joustavalla tavalla. Sähkölämmittimen käyttö 
voi kuitenkin olla kallis tapa kuuman veden tuottamiseen. Tätä toimintaa tulisi käyttää 
varatoimintona tai tavanomaisen toiminnan lisänä. 
 
Sähkölämmitin aktivoidaan, mikäli: 
•   Lämpöpumpputoimintaan tulee häiriö. 
•   Ilman lämpötilat ovat liian korkeita tai matalia. 
•   Tuotetun kuuman veden määrä ei riitä. 
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1.2.3. Lämmityspiiri 

Kuvissa 1 ja 2 kuvatun mukaisesti lämpöpumppusykli voidaan jakaa neljään 

pääprosessiin: tiivistäminen (1-2), kondensoituminen (2-3), laajentuminen (3-4), 

höyrystyminen (4-1), jotka on kuvattu alla. 

 
•   Kompressorin imuputkessa (1) ylikuumennettu kaasujäähdytysaine siirtyy 

kompressoriin alhaisella paineella. 

•   Kompressorissa kaasu puristetaan korkeammalle paine- ja lämpötilatasolle (2). 

•   Kaasu ensin jäähdytetään ja tiivistetään lauhduttimessa vaihtaen lämpö säiliössä 

olevaan veteen. 

•   Jäähdytysaine tulee ulos lauhduttimesta alijäähdytetyssä ja nestemäisessä muodossa  
    (3). 

•   Termostaattisen paisuntaventtiilin kautta jäähdytysaineen paine alennetaan, jotta 

sen höyrystyminen mahdollistetaan alhaisilla lämpötiloilla (4). 

•   Jäähdytysaine höyrystetään siipi-käämi-lämmönvaihtimessa, joka käyttää pakotettua 

ilmaa lämmönlähteenä (1). 

•   Prosessi on käynnissä, kunnes virransyöttö kompressoriin katkaistaan. 

 
Yksityiskohtaisempi kuvaus lämmityspiiristä ja sen komponenteista on saatavissa 

kuvista 3, 4 ja 5. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Kuva 1 – Lämpöpumppuperiaate   Kuva 2 – Paine-entalpiakaavio 
 

 



 

7 

 

 

Huomautus: Sähkölämmittimen liiallinen käyttö johtaa suurempaan sähkönkulutukseen 

ja voi aiheuttaa suurempia sähkölaskuja. Lämpöpumpputoiminta kuluttaa yleensä yli 3 

kertaa vähemmän sähköä kuin sähkölämmitintoiminta. Lauhduttimeen vapautettu 

energia (2-3) on ilmasta höyrystimeen vedetyn vapaan energian (1-4) ja kompressoriin 

syötetyn energian (2-1) summa. Keskimäärin höyrystimen imemä energia on enemmän 

kuin kaksi kertaa kompressorin käyttämä energia. 

 
1.2.4. Turvallisuusohjeet – Lämmityspiiri 

•   Vain pätevät ja koulutetut asentajat saavat suorittaa lämpöpumppupiirin korjaus- ja 

huoltotöitä. 

•   Tyhjennä ennen lämmityspiirin avaamista jäähdytysaineen määrä tasolle, joka sallii 

turvalliset työskentelyolosuhteet. 

•   Jäähdytysaine voi olla myrkyllistä hengitettynä tai suurina pitoisuuksina. 

•   Erityistä varovaisuutta on noudatettava, jos työ suoritetaan lähellä avotulta. 
 

 

1.2.5. Prosessi- ja instrumenttikaavio 
 

 
 

Kuva 3 – Prosessi- ja instrumenttikaavio 
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Jäähdytyspiiri 

GQ1: Kompressori 

GQ2: Puhallin 

RM1: Varoventtiili 

EP1: Lauhdutin 

EP2: Höyrystin 

HZ1: Suodatuskuivuri 

QN1: Magneettiventtiili  

QN2: Termostaattinen 

paisuntaventtiili 

XL3: Huoltoventtiili 
 

 

Vesikierto 
XL1: Vesilähtö 

XL2: Vesitulo 

XL4*: Käämin yläosa 

XL5*: Käämin alaosa 

XL6: Ilman poisto 

XL7: Ilman imu 

XL8: Kondenssiveden lähtö 
XL9*: Kuuman veden kierto 
EP3*: Käämi 
EB1: Sähkölämmitin 
FR1: Anodi 
FN1: Lämpösuojaus 

 
Kuva 4 – Lämmityspiirin ja pääkomponenttien 

malli 

 

 
Tuotteet, jotka on merkitty tähdellä *, ovat lisävarusteita. 
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Anturit                                                                                                                               

BT1: Ilman imulämpötila  

BT2: Höyrystimen lämpötila  

BT3: Säiliön veden lämpötila  

BT4*: Lisälämpötila  

BT5 *: Lisälämpötila  

(ei sisälly toimitukseen) 

BP1: Pressostaatti 

 

Sähkökomponentit 

AA1: Painettu pääpiirilevy 
AA2: Näytön piirilevy 
WF1: Modbus-portti 

GC1*: Solar 0-3V/10V 

QA1*: SG-valmiuksinen portti 

GP1*: Lisäsyöttö pumppuun 

tai vaimentimeen 

KF1*: Wi-Fi 

 

 

 
 

 

 

Kuva 5 – Säiliön, lauhduttimen ja niihin liittyvien 

komponenttien malli 

 
 
Tuotteet, jotka on merkitty tähdellä *, ovat lisävarusteita. 
 
Termistö standardien 

IEC 81346-1 ja 81346-2 mukaisesti. 
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1.2.6. Tärkeimmät tekniset tiedot 

Tärkeimmät tekniset tiedot on kerätty seuraaviin kuviin ja taulukoihin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parametri Yksikkö HWS-G1901CNMR-E HWS-G2601CNMR-E 

Mittatiedot 

A – Korkeus mm 1610 1960 

B mm 385 385 

C mm 280 280 

D1 mm 180 300 

D2 mm 435 670 

D3 mm 375 460 

E1 mm 285 285 

E2 mm 305 305 

F – Halkaisija mm 603 603 

G – Halkaisija mm 160 160 

H – Suurin halkaisija mm 620 620 

Vaadittu asennuskorkeus mm 1700 2040 

Paino kuivana/märkänä (käämin 
kanssa) 

kg 94 / 284 (100/300) 100 / 350 (120/370) 

Nimellinen eristyspaksuus mm 50 50 

 



 

11 

 

Parametri Yksikkö HWS-G1901CNMR-E HWS-G2601CNMR-E 

Sähkötiedot 

Virransyöttö V/Hz 230 / 50 

Sulake A 13 

Sähkökytkennät - L1, N, G 

Sähkölämmittimen teho W 1500 

 
Lämmitys- ja vesikierto 

Jäähdytysaineen tyyppi - R134a 

Jäähdytysaineen määrä g 1200 1280 

GWP - 1430 

Hiilidioksidiekvivalentti tonnia 1,7 1,8 

Lämmityspiiri - Hermeettisesti tiivistetty 

Suojausluokka - IP21 

Vesiliitännät kohdassa ¾-BSPT (ISO 7-1) 

Veden kondenssiliitäntä mm ∅19 

Nimellinen eristyspaksuus mm 50 

Korroosiosuojaus - Magnesiumanodi 

 
Suoritustehotiedot 

Ulkoilma 7 °C (EN16147) 

COP - 3,57 3,69 

Lämmitysaika (ilma 7 °C) hh:mm 06:28 09:12 

Valmiustilan lämpöhäviöt W 17 20 

Äänitehotaso dB(A) 49 49 

 

Ulkoilma 20 °C (EN16147) 

COP - 4,13* 4,20 

Lämmitysaika Hh:mm 05:15* 07:09 

Valmiustilan lämpöhäviöt W 17* 21 

Äänitehotaso dB(A) 55,6 55,6 

Tilavuus lämpötilassa 40 °C L 247 347 

Paux W 1,61 1,61 

* Sitä ei ole vielä testattu 3rd party. 
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Parametri Yksikkö HWS-G1901CNMR-E HWS-G2601CNMR-E 

Ilmavirtaus 

Nimellinen ilman virtausnopeus 
(muuttuva) 

m³/h 450 (0–800) 

Puhaltimen suurin virrankulutus W 85 

Suurin ulkoinen staattinen paine Pa 200 

G – Ilmakanavaliitännät mm ∅160 

Tilan vähimmäistilavuus m³ 30 

 
Käyttörajat 

Suurin ilman lämpötila °C 40 

Pienin ilman lämpötila °C -7 

Suurin veden lämpötila °C 60 

Suurin vedenpaine MPa 0,6 

 

1.2.7.  Puhallinkäyrä 

 
 

Kuva 6 – Ulkoinen staattinen paine vs. ilmavirtaus erilaisilla puhaltimen nopeuksilla. 
 
 

Suosittelemme tehokkaan toiminnan varmistamiseksi pitämään ulkoiset painehäviöt 

pienempänä kuin 200 Pa.



2. KULJETUS, KÄSITTELY JA TOIMITUS 
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Kotitalouksien kuuman käyttöveden lämmityspumppu on tarkastettava vastaanoton 

yhteydessä heti, jotta varmistetaan, että se on koskematon ja vahingoittumaton. Jos se 

ei ole, kuljetusyhtiölle on ilmoitettava välittömästi. Vastaanottaja on vastuussa kaikista 

kuljetuksista, ellei muuta sovita. 

 
 
2.1. Toimitustapa 

Laite toimitetaan ilman kondenssiveden tyhjennysputkea ja vesikierron turvalaitetta. 

 
 
2.2. Varastointi 

Laite on varastoitava ja mieluiten kuljettava pystysuunnassa, ilman vettä ja sen 

omassa pakkauksessa. 

Kuljetus ja varastointi voivat tapahtua lämpötila-alueella -10  °C–+50 °C. Jos laitetta on 

kuljetettu tai varastoitu alle nollan lämpötiloissa, laite on jätettävä huoneenlämpötilaan 

24 tunniksi ennen käyttöönottoa. 

 
 
2.3. Kuljetus haarukkatrukilla 

Kun laitetta kuljetetaan haarukkatrukilla, sen on seisottava kuljetuskehikossa. Nosta 

laitetta aina hitaasti. Korkean painopisteen vuoksi laite on kiinnitettävä kaatumisen 

varalta kuljetuksen aikana. 

 
 
2.4. Lämpöpumpun purkaminen 

Vahinkojen välttämiseksi laite on purettava tasaiselle pinnalle. 



 

14 

 

 

2.5. Kuljetus perävaunulla 

Laitetta saa kuljettaa vain sen kuljetuskehikossa. Tämä koskee myös portaissa 

kuljetusta. 

Laite on kiinnitettävä liukumisen varalta perävaunussa. 

Vesiliitäntöjä tms. ei saa käyttää kuljetustarkoituksiin. 

On varmistettava, että perävaunu ei vahingoita kaappia tai liitäntöjä. 

 
Kuva 7 – Kuljetus perävaunulla 

 

 
 
2.6 Vaakasuuntainen kuljetus 

Kun laitetta kuljetetaan varovaisesti lyhyitä matkoja sen lopulliseen sijaintiin, laite 

voidaan kuljettaa vaakasuuntaisesti sen pakkauksessa siihen osoitetulla kyljellä. Jos 

laitetta on kallistettu enemmän kuin 45°, laite on jätettävä normaaliin seisoma-

asentoonsa vähintään 1 tunniksi ennen sen käynnistämisestä. 



3. SIJOITTELU 
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Asennuspaikka on varustettava 220-240V:n ja 50 Hz:n virransyötöllä. Virransyötön ja 

hydrauliikkajärjestelmän on noudatettava paikallisia määräyksiä. 

 

Laite on asetettava pystysuuntaan enintään 1° kallistuksella. Laitteen on oltava hyvin 

tasapainossa ja vakaasti maanpinnalla. Käytä kiinteitä pehmusteita laitteen 

suoristamiseen. 

Laite on asennettava mahdollisimman lähelle hydrauliikkajärjestelmää, jotta lämpöhäviöt 

vesiputkista minimoituisivat. Vesiputken lähtö on eristettävä samasta syystä. 

 

Laitetta ei saa asettaa suoraan kosketukseen auringonvalon kanssa. 

 

Laitteen saa asentaa vain tilaan, johon pakkanen ei pääse, ja tilan on noudatettava 
seuraavia kriteereitä: 

•   Huoneenlämpötila välillä 5–40°C. 

•   Kondenssiveden tyhjennysmahdollisuus ja lattiatyhjennysputki. 

•   Ilmassa ei saa olla epänormaalia pölypitoisuutta. 

•  Vakaa alusta (noin 500 kg / m
2
). 

•  On varmistettava, että laitteen ympärillä on riittävästi tilaa kunnossapitoa ja huoltoa  

    varten. Suosittelemme jättämään 0,5 m välin laitteen ympärille. 

 

Kanavaliitäntäinen laite 

Mikäli laitteessa on kanavaliitäntä, se on 

asennettava mahdollisimman lähelle seiniä, jotta 

painehäviöt ilmakanavissa minimoituisivat. 

 

Muut kuin kanavaliitäntäiset laitteet 

Mikäli laitetta käytetään ilman poisto-

/imuilmakanavia, se on asetettava tilaan, jossa 

on seuraavat ominaisuudet: 
 

•  Huoneen tilavuuden on oltava enemmän kuin  
    30 m

3
. 

•   Huoneessa pitää olla hyvä ilmanvaihto. 

•   Huoneessa ei saa olla muita laitteita, jotka   
 tarvitsevat ilmaa toimiakseen. 

•   Kuvassa 8 kuvattuja vähimmäisvälejä 

 on noudatettava.                                    
Kuva 8 - Vähimmäisväli seiniin muille 

kuin kanavaliitäntäiselle laitteelle
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3.1. Asetustoimenpiteet 

Kun laite on asetettu tilaan, joka täyttää edellisessä kappaleessa määritetyt 

ominaisuudet, se voidaan valmistella noudattamalla alla kuvattuja vaiheita.  

 
1.  Poista pakkaus lavalta. 

2. Poista kuljetuskiinnikkeet lavalta. 

3.  Ota laite pois lavalta ja aseta lattialle. 

4.  Säädä laitetta pystysuunnassa säätämällä jalkoja. 

5.  Tarkista, ettei laitteessa ole vaurioita. 

6.  Aseta vesikierto (katso luku 4) ja täytä säiliö vedellä. 

7.  Aseta ilmakierto (katso luku 5). 

8. Aseta sähkökytkennät (katso luku 6). 

 
Kun laitteeseen syötetään sähköä, se käynnistyy automaattisesti vakiotoiminnassa 

tehdasasetusten mukaisesti luvussa 7 kuvatulla tavalla.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Kuva 9 - Asetustoimenpiteet 
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Vesikierto on asennettava paikallisten sääntöjen ja standardien mukaisesti. 

Käytetyn veden on oltava juomakelpoista. 

 
Materiaalien yhteensopivuus koko järjestelmässä on varmistettava. Virheelliset 

materiaaliyhdistelmät vesikierrossa voivat johtaa vahinkoihin galvaanisen korroosion 

vuoksi. Tämä vaatii erityishuomiota, kun käytetään galvanoituja komponentteja ja 

komponentteja, jotka sisältävät kuparia. 

 
Putkien koot paikan päällä tehdyssä asennuksessa on perustuttava käytettävissä 

olevaan vedenpaineeseen sekä odotettuun painehäviöön putkijärjestelmässä. 

Kuten kaikkien painesäiliöiden kanssa, lämpöpumpun vesisäiliössä on oltava 

hyväksytty varoventtiili (paineasetus riippuu paikallisista säännöistä ja 

määräyksistä) ja  

takaisku-/sulkuventtiili kylmän veden imussa. 

 
Seuraava kuva kuvaa vesijärjestelmän suositeltua määritystä. 

 

 
XL1: Veden poistoputkiliitäntä  

XL2: Veden tuloputkiliitäntä 

XL4*: Käämin yläosa 

XL5*: Käämin alaosa 

XL9*: Veden kiertoliitäntä 

QN3: Sulkuventtiili veden poistossa 

QN4: Sulkuventtiili veden tulossa 

QN5: Laskuventtiili 

QN6: Varoventtiili** 

QN7: Paisuntasäiliö** 

QN8: Sulkuventtiili pumpun imussa* 

QN9: Sulkuventtiili pumpun poistossa* 

RM3: Varoventtiili 

RM4: Varoventtiili veden kierrossa* 

GP1: Veden kiertopumppu* 
 
Kuva 11 – Suositeltujen vesikiertoliitäntöjen kaavio 

* Lisävarusteinen lisäkäämi 
** Turvalaite, joka vaaditaan 

asennusta varten ja joka on 

hankittava paikallisesti 

(ts. turvaryhmä, paisunta-astia)  
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4.1. Vesiliitännät 

Putkistoon ei saa päästä likaa. Huuhtele tarvittaessa ulkoisten putkien asennuksen 

jälkeen ennen lämminvesipumpun kytkemistä. 

 
Jos veden kierrätystä ei tarvita, varmista, että kiertoliitäntä on asianmukaisesti 

suljettu ja tiivistetty. 

 
Varmista putkia asennettaessa, että putkiliitäntöihin ei kohdistu liiallista rasitusta. Käytä 

putkipihtejä vapauttamaan vääntömomenttivoimia putkiliitännöistä. 

 
Vesiputken ulostulo on eristettävä, jotta vähennetään lämpöhäviöitä ympäristöön sekä 

henkilövahinkojen ja palovammojen riskiä. 

 
4.2. Liitäntäputkien sijainti 

Kuuman veden poistoputki asennetaan ylempään liitoskappaleeseen. Jos laitteeseen 
päästetään kiertämään kuumaa vettä, keskimmäistä liitäntäkappaletta käytetään kuuman 
veden paluuseen. Puhtaan kylmän veden tulo asennetaan liitäntäkappaleen alaosaan. 

 
4.3. Kondenssiveden tyhjennysliitäntä  

Kun lämpöpumppu on käynnissä, 

muodostuu kondenssivettä, joka on 

tyhjennettävä viemäriin kondenssiveden 

tyhjennysputken kautta,  Ø 19 mm 

liitännästä ulos. Kondenssiveden määrä 

riippuu kosteudesta, ilmavirtauksesta ja 

ilman lämpötilasta. 

 
Kondenssiveden liitoskappale on 

varustettava ilmatiiviillä vedenerottimella ja 

sen on juostava tyhjennysputkeen. 

Vedenerottimessa on oltava 

vakiokokoinen vähintään 60 mm pylväs. 
Kuva 11 – Suositeltujen vesikiertoliitäntöjen kaavio 
 

Tyhjennyserottimen asentamisen laiminlyönti voi aiheuttaa laitevahinkoja. Jos 

tyhjennyserotinta ei ole asianmukaisesti asennettu, tuotetakuu mitätöityy. 
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4.4. Turvallisuusohjeet – Vesikierto 
 

•   Vain juomavettä saa käyttää. 

 
•   Asennuksen aikana on kiinnitettävä huomiota materiaalien valintaan, ja on 

varmistettava, että valitut materiaalit toimivat yhdessä koko piirissä ilman ongelmia.  

 
•   Erityistä huomiota on kiinnitettävä galvanoituja ja alumiinia sisältäviä komponentteja 

käytettäessä. 

 
•   Turvalaitteisto on asennettava estämään järjestelmän ylipaine. Käytä aina 

varoventtiiliä suurimmalla paineenalennuksella laitteen arvokilven mukaisesti, ja 

sulkuventtiiliä (hyväksytty lämmitys- ja putkimääräysten mukaisesti). Kaikki putkityöt 

on tehtävä putki- ja lämmitysvaatimusten mukaisesti. 

 
•   Paineenalennuslaitteen (varoventtiili) poistoputki on asennettava siten, että se ei 

pääse jäätymään, ja kaltevasti pois päin laitteesta. Putki on myös jätettävä avoimeksi 

ilmaan. 

 
•   Yli 90°C lämpötilat lämmityskäämissä voivat aiheuttaa liiallisen paineen 

lämmityspiiriin. 

 

4.5. Vuototesti 

Asennuksen jälkeen on tarkastettava, että koko vesiasennus on tiivis. Tämä tehdään 

suorittamalla veden vuototesti. 

 
4.6. Vesikierron käyttöönotto 

Täytä vesisäiliö kylmän veden liitoskappaleen kautta. Ilmaa vesisäiliö avaamalla yksi 
kuuman veden hanoista, joka sijaitsee korkeimmalla tasolla, kunnes ilmaa ei enää esiinny 
laskupisteissä. 

 
Tarkista muutama päivä ensimmäisen asetuksen ja käynnistyksen jälkeen, että 

asennuksessa ei ole vuotoja vesijärjestelmässä tai tukkeutumia kondenssiveden 

tyhjennysputkessa. 



5. ILMAJÄRJESTELMÄ 
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Imuilmassa ei saa syövyttäviä komponentteja (ammoniakki, kloori, tms.), koska 

lämpöpumpun komponentit voivat vahingoittua. Ilmassa ei myöskään saa olla pölyä tai 

muita pienhiukkasia. 

 

Imu- ja poistokanavat on valmistettava jäykistä ja sileistä putkista painehäviöiden 

minimoimiseksi. Ota huomioon puhaltimen käyttöpaine ja kanavien painehäviöt 

kanavajärjestelmää mitoitettaessa (katso tekniset tiedot). 

 

Lämpöpumppuun tulevien kahden liitännän halkaisija on Ø 160 mm. Suosittelemme 

asentamaan ilmakanavat lähelle lämpöpumppua, vaakasuoraan tai hieman viistoon, 

jotta vältettäisiin kondenssiveden pääsy kanavajärjestelmästä lämpöpumppuun. 

 

Kaikki ilmakanavat on eristettävä asennuksen jälkeen lämpöhäviön ja melutason 

vähentämiseksi. Eristystä on käytettävä suojaamaan ulkoiselta kondenssivedeltä 

kylmässä poistokanavassa. 

 

Suosittelemme asentamaan joustoliitännän ilmakanavan ja kanavaliitännän välille 

helpottamaan laitteen myöhempää huoltoa. 

 

Suosittelemme myös asentamaan äänenvaimentimen lämpöpumpun ja 

ilmanvaihtojärjestelmän välille estämään mahdollisen äänen kulkeutumisen laitteesta 

ilmanvaihtojärjestelmään. 

 

Laite on suunniteltu toimimaan erilaisilla ilmakanavamäärityksillä: 

 

1) Muu kuin kanavaliitäntäinen laite, huoneilma. Laite vetää lämpöä huoneilmasta 

ja alentaa ilman lämpötilaa 5–15 °C käyttöolosuhteiden mukaisesti. Koska ilma 

suunnataan takaisin huoneeseen, tämä määritys on erityisen kiinnostava 

kesäkausina. Tätä määritystä ei suositella talvikausiksi, etenkään jos huonetta, 

jossa laite sijaitsee, lämmitetään muilla laitteilla. 

 

2) Osittain kanavaliitäntäinen laite, huoneilma. Tätä määritystä pidetään yleensä 

parempana kuin määritystä 1, koska laitteesta ulostuleva kylmä ilma suunnataan 

ulos talosta. 
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3) Kanavaliitäntäinen laite, ulkoilma. Tämä määritys minimoi lämpötilan laskun 

asennuspaikassa, koska huoneilman ja laitteen läpi kiertävän ilman välillä ei ole 

kosketusta. Suosittelemme asentamaan imuputken kauaksi ja mahdollisesti 

korkeammalle kuin poistoputken, jotta minimoidaan kylmän ilman kierto takaisin 

laitteeseen. 

 

4) Kanavaliitäntäinen laite, poistoilma. Tämä on määritys, joka yleensä minimoi 

laitteen sähkönkulutuksen. Tätä suositellaan erityisesti, mikäli asennuspaikkaa ei 

tarvitse jäähdyttää. 

 

 
 

Kuva 12 – Ilmakanavien määritys 
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Laite toimitetaan yleensä kahdella ilmakanavaliitännällä, joissa on suojana 

muoviverkko (Kuva 13). 

 

Jos laitetta käytetään kanavaliitäntäisenä laitteena, suosittelemme voimakkaasti 

poistamaan muoviverkon pihtejä käyttämällä. Tämä mahdollistaa laitteen 

tehokkaamman toiminnan, koska ilmanpainehäviöt ilmapiireissä minimoituvat. 

 

          
Kuva 13 - Vakioliitäntä käytettäväksi    

huoneenilman kanssa, muut kuin 

kanavaliitäntäiset laitteet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 14 – Liitäntä käytettäväksi 

kanavaliitäntäisten laitteiden kanssa



6. SÄHKÖKYTKENNÄT 
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Laitteeseen on syötettävä virtaa 220-240V ja 50 Hz, ja se on suojattava 
maavuotokatkaisimella ja ylivirtasuojalaitteella (sulake tai automaattisulake), jonka arvo 
on 13A. 
 

Laite toimitetaan vakiona Suko-pistokkeen kanssa. Jos paikalliset määräykset 

sanelevat kiinteän asennuksen tai jos mukana toimitettu pistoke ei varmista 

asianmukaista maadoitusta, leikkaa Suko-pistoke irti virransyöttökaapelista. 

• Asenna maavuotokatkaisin vikasuojalla. Epätäydellinen maadoitus voi aiheuttaa 
sähköiskun. 

• Laite on kytkettävä verkkovirtaan katkaisijalla tai kytkimellä, jossa on vähintään 3 

mm kontaktierotus. 
 

Kun laite kytketään virransyöttöön, se kytkeytyy automaattisesti päälle ja käynnistää 

toiminnan automaattisesti. 

•   Kun laite kytketään päälle ensimmäistä kertaa, se käynnistyy tehdasasetusten 

mukaisesti. 

•   Jos joitain säätöasetuksia on muokattava, laite käynnistyy samoilla asetuksilla kuin 

millä se edellisen kerran kytkettiin pois päältä. 
 

6.1. Sähkökaavio  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 16 – Kytkentäkaavio 



7. SÄÄTÖ JA KÄYTTÖ 
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7.1. Aloitusnäkymä 

Laitetta voidaan säätää kuvassa 16 kuvatusta ohjauspaneelista. Aloitusnäkymästä 

voidaan siirtyä kaikkiin laitteen pääkäyttötiloihin, toimintoihin, asetuspisteisiin ja 

tietoihin. 
 
 

 
 

Kuva 16 – Näyttö, ohjauspaneeli 
 

 
1: Sähkölämmitystila (ON/OFF) 

2: Päävalikko (avautuu painamalla        ) 

3: OK/Enter 

4: Tila (muuta painikkeilla      tai       ) 

5: Vieritä alas 

6: Vieritä ylös 

7: Palaa takaisin 

8: Tiedot (avaa painamalla        ) 

9: Lämpötilan asetuspiste 

10:    Lämpöpumpputoiminta (lämpöpumppu, ilmanvaihto, sulatus) 

11: Aika 
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Näytön yläosa antaa tietoja laitteen toiminnasta, ajasta ja lämpötilan asetuspisteestä. 

Tämä osa on passiivinen ja muuttuu automaattisesti. 

 
Näytön alaosa on aktiivinen, mikä tarkoittaa että näytön kuvakkeet sisältävät muita 

valikkokohtia. Tämä osa on jaettu kolmeen valikkoon: 

 
•   TIETOVALIKKO (8), johon siirrytään painamalla (      ) 

•   TILAVALIKKO (4), johon siirrytään painamalla (    ) tai (   ) 

•   PÄÄVALIKKO (2), johon siirrytään painamalla (         ) 

PÄÄVALIKKO koostuu 4 alavalikosta: 

–  Lämpötilat 

–  Toiminnot 

–  Yleistä 

–  Asentaja 

Valikkokohdat, jotka on merkitty tähdellä *, ovat valinnaisia toimintoja. 

 
7.2. Tietovalikko 

Tietovalikko voidaan avata painamalla painiketta (    ) 

aloitusnäkymästä. Tämä valikko antaa kaikki käyttötiedot laitteesta. Käytettävissä 

olevat tiedot on jaettu neljään ryhmään: 

 
•   Lämpötilat (T) 

•   Laitteen käytöstä ja suoritustehosta kerätyt tiedot (I) 

•   Laitteen releiden tila (R) 

•   Laitteen virheet ja hälytykset (Er) 

 
Kaikki tiedot, jotka voidaan näyttää tietovalikossa, kuvataan alla olevassa taulukossa. 

Kaikki lämpötilat ovat yksikköä °C. 
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Luokka Koodi Valikkokohta Kuvaus 

T 

T1 T air i Ilman lämpötila laitteen imussa 

T2 T air o Höyrystimen lämpötila laitteen poistossa 

T3 T water t Veden lämpötila laitteen yläosassa 

T4 T water b* Veden lämpötila laitteen alaosassa 

T5 T extra* Lisäanturin mittaama lämpötila 

V 

V1 Fan % Puhaltimen todellinen nopeus %:issa 

V2 Input V* 
Todellinen syöttösignaali GC1:ssä (0–10 V) PV:stä tai 
hygrostaatista voltteina 

I 

I1 HP hr Kompressorin käynnissäolotuntien kokonaismäärä 

I2 EL hr Sähkölämmittimen käynnissäolotuntien kokonaismäärä 

I3 Fan hr Puhaltimen käynnissäolotuntien kokonaismäärä 

I4 T Avg a 
Ilman keskilämpötila käyttölaitteella näytetään yksikköinä °C 
edellisestä Palauta kaikki -asetuksesta alkaen 

I5 T Avg e 
Höyrystimen keskilämpötila käyttölaitteella 
Yksikköinä °C edellisestä Palauta kaikki -asetuksesta alkaen 

I6 HP ON 
KÄYNNISTYSTEN/PYSÄYTYSTEN määrä koko laitteen 
käyttöiälle edellisestä Palauta kaikki -asetuksesta alkaen 

I7 W el 
Laskettu hetkellinen sähkökulutus watteina (W) 
edellisestä Palauta kaikki -asetuksesta alkaen 

I8 MWh el 
Laskettu kokonaissähkönkulutus yksikköinä MWh edellisestä 
Palauta kaikki -asetuksesta lähtien 

I9 W th Laskettu hetkellinen lämmityskapasiteetti näytetään watteina (W) 

I10 MWh th 
Laskettu kuuman veden kokonaistuotanto näytetään 
yksikköinä MWh edellisestä Palauta kaikki -asetuksesta alkaen 

I11 EL MWh 
Sähkövastuksen sähkönkulutus 
yksikköinä MWh edellisestä Palauta kaikki -asetuksesta alkaen 

R 

R1 Extra* Lisäreleen toiminta, esimerkiksi kiertopumpun toiminnalle 

R2 Defrost 
Releen toiminta, joka ohjaa sulatustoiminnon magneettiventtiiliä, 
näytetään 

R3 Fan Puhaltimen nopeus näytetään %:ina 

R4 HP Kompressorin toiminta näytetään 

R5 EL Sähkölämmittimen toiminta näytetään 
 

*Lisävaruste 
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Luokka Koodi Valikkokohta Kuvaus 

Er 

Er1 T1 Error Lämpötila-anturi T1 on alueen ulkopuolella 

Er2 T2 Error Lämpötila-anturi T2 on alueen ulkopuolella 

Er3 T3 Error 
Lämpötila-anturi T3 on alueen ulkopuolella. Jos T3-virhe 
esiintyy, laite ei lämmitä vettä millään tavalla 

Er4 T4 Error* 
Lämpötila-anturi T4 on alueen ulkopuolella. Virhe Er4 jätetään 
huomiotta, ja laite käy normaalisti 

Er5 T5 Error* 
Lämpötila-anturi T5 on alueen ulkopuolella. Virhe Er5 jätetään 
huomiotta, ja laite käy normaalisti 

Er6 Err HP 
Painekytkin avautuu, kun paine lämmityspiirissä on 
korkeapainekytkimessä määritetyn painerajan yläpuolella 

Er7 Err Evap Lämpötila-anturi T2 on yläpuolella T1 -2°C yli yhden tunnin ajan 

Er8 Err C Evap Lämpötila T2 on alle -25 °C 

Er9 Err H Evap Lämpötila T2 on yli D11 (Evaporator T max) 

Er10 Filter 
Vaihda suodatin. Hälytys näytetään päänäytöllä, mutta tällä ei 
ole vaikutusta laitteen toimintaan 

*Lisävaruste 

 

7.3. Toimintatila 

Erilaisia menettelyjä veden lämmittämiseen voidaan valita pääohjauspaneelista 

painamalla 5 tai 6 (vieritä alas tai vieritä ylös) aloitusnäkymästä. 

Valittavana olevat toimintatilat löytyvät seuraavasta taulukosta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

       Kuva 17 – Toimintatilat 
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 Koodi   Asetuspisteen nimi Kuvaus 

P1 AUTO 

Lämpöpumppu lämmittää vettä tarvittaessa, normaalisti käyttämällä 

lämpöpumpputoimintaa. Laite käynnistyy, kun veden lämpötila T3 on 

enemmän kuin 5°C A1:n alapuolella (T AUTO), ja se pysähtyy, kun 

tämä lämpötila saavutetaan. Jos ilman lämpötila on käypien 

lämpötilojen ulkopuolella, vesi lämmitetään sähkölämmittimellä. 

P2 ECO 

Lämpöpumppu kuluttaa mahdollisimman vähän energiaa. 

Lämpöpumpulla on alhaisempi veden lämpötilan asetuspiste A2 (T 

ECO). Lämpöpumppu lämmittää vettä alhaisempaan lämpötilaan 

muuhun toimintaan verrattuna. 

P3 BOOST 

Lämpöpumppu ja sähkölämmitin toimivat samanaikaisesti, kun se on 

mahdollista. Laite käynnistyy, kun veden lämpötila T3 on enemmän 

kuin 5 °C A3:n alapuolella (T BOOST), ja se pysähtyy, kun tämä 

lämpötila saavutetaan. Jos A3 (T BOOST) on korkeampi kuin D33 (T 

HP max), kompressori pysähtyy, kun lämpötila D33 (T HP max) 

saavutetaan. Jäljellä oleva lämpötilan nousu saavutetaan vain 

sähkölämmittimellä. 

P4 BACKUP 

Tämä on hätätila. Kun virhe esiintyy estäen lämpöpumpun toiminnan, 

vettä ei pystytä lämmittämään. Näytöllä BACKUP-tilan 

aktivointimahdollisuutta kysytään käyttäjältä. 

BACKUP-tilassa vettä lämmitetään sähkölämmittimellä haluttua 

lämpötilaa alhaisempaan lämpötilaan. 

Legionella-torjunta on joka tapauksessa aktiivinen. 
Laite käynnistyy, kun veden lämpötila T3 on enemmän kuin 5 °C 

D13:n alapuolella (BACKUP T), ja se pysähtyy, kun tämä 

lämpötila saavutetaan. 

P5 SILENT 

Puhaltimen nopeus laskee pienimpään arvoon toiminnassa olevan 

laitteen melupäästöjen minimoimiseksi. Laite käynnistyy, kun veden 

lämpötila T3 on enemmän kuin 5 °C T1:n alapuolella (T AUTO), ja se 

pysähtyy, kun tämä lämpötila saavutetaan. 

P6 HOLIDAY 

Lämpöpumppu on kytketty pois päältä, ja vain LCD-näyttö on 

aktiivinen. Lämpöpumppu ei käynnisty, kun veden lämmitystä 

tarvitaan. Kompressori on pois päältä (OFF) lukuun ottamatta 

LEGIONELLA-torjuntaa, jossa se voidaan aktivoida. 

HOLIDAY-tila on yhteydessä ”kuuma ajastetusti” toimintoon B4 (Hot 

on time). Kun HOLIDAY-jakso on loppunut, laite siirtyy takaisin 

aiempaan toimintatilaan. 

Huomautus: laite voidaan kytkeä pois päältä vaihtamalla HOLIDAY-tilaan. 
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7.4. Päävalikko 

Tämän valikon käyttäminen vaatii hyvää ymmärrystä laitteen toiminnasta. 

Suosittelemme voimakkaasti lukemaan ja ymmärtämään hyvin seuraavien 

valikkokohtien kuvaukset. Kun joitakin näistä asetuspisteitä muutetaan, sillä voi olla 

laajoja vaikutuksia laitteen toimintaan ja tehoon. 

 
Päävalikko on jaettu 

neljään osaan: 

•   Lämpötilat 

•   Toiminnot 

•   Yleistä 

•   Asentaja 
 

 
 
 
 

Kuva 18 - Päävalikko 

 

7.4.1. Lämpötilat 

Lämpötilan asetuspisteitä voi muuttaa valikkokohdasta ”lämpötilat”. Erilaisia 

lämpötilan asetuspisteitä voidaan säätää suhteellisen toimintatilan mukaisesti. Kaikki 

lämpötilat ovat yksikköä °C. 
 

Koodi 
Asetuspisteen 
nimi Kuvaus Alue 

Tehdas-
asetus 

A1 T AUTO 

Lämpötilataso, jolla laite lämmittää vettä AUTO-tilan 

ollessa valittuna. Laite käynnistyy, jos veden lämpötila 

T3 putoaa 5 °C asetuspisteen alapuolelle. 

10–60 53 

A2 T ECO 

Lämpötilataso, jolla laite lämmittää vettä ECO-tilan 

ollessa valittuna. Laite käynnistyy, jos veden lämpötila 

T3 putoaa 5 °C asetuspisteen alapuolelle. 

10–55 50 

A3 T BOOST 

Lämpötilataso, jolla laite lämmittää vettä BOOST-tilan 

ollessa valittuna. Laite käynnistyy, jos veden lämpötila 

T3 putoaa 5 °C asetuspisteen alapuolelle. 

10–65 55 
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7.4.2. Toiminnot 

Toiminnot ovat samanlaisia kuin toimintatilat, mutta niitä ei pääse käyttämään 

suoraan aloitusnäkymästä, ja ne voivat vaihdella laitteen mukaan. 

Lisäksi, koska SOLAR-, FLOOR- ja COOLING-toimintoja (joita kutsutaan 

lisätoiminnoiksi) ei voida käyttää samanaikaisesti, näiden toimintojen valinta on 

tehtävä Asentaja-valikosta (D26 Extra function). Toimintovalikossa näytetään 

yleensä vain yksi näistä lisätoiminnoista. 

Toimintovalikko kuvataan seuraavassa taulukossa. 

 

Koodi 
Asetuspiste
en nimi Kuvaus Alue 

Tehdas-
asetus 

B1 

Ventilation 
OFF 

Puhallin kytkeytyy pois päältä, kun lämpöpumppu ei ole 

käynnissä. 

OFF/ 

Single 

Speed/ 

2Speeds 

OFF 

Single 

speed 

Puhallin on aina käynnissä kiinteällä nopeudella (B2 Fan 

speed), sekä silloin, kun lämpöpumppu on toiminnassa 

että silloin, kun se ei ole toiminnassa. 

2 Speeds 

Puhallin on aina toiminnassa, mutta se käy normaalisti 

suuremmalla nopeudella D6 (Fan AUTO Speed), kun 

lämpöpumppu aloittaa toiminnan ja nopeudella (B2 Fan 

speed), kun se ei ole toiminnassa. 

B2 Fan speed 

Puhaltimen nopeuden pääsäätö ilmanvaihtotoiminnolle. 

Kolme ilmanvaihtotasoa voidaan valita: LOW D5 (Min 

Fan Speed), MEDIUM D4 ((Fan medium speed) HIGH 

D3 (Max fan speed). 

LOW/ 

MEDIUM/ 

HIGH 

HIGH 
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Koodi 
Asetuspisteen 
nimi Kuvaus Alue 

Tehdas-
asetus 

B3 

Low Tariff 
Standard 

Alhainen hinta mahdollistaa sähkölämmittimen ja 

lämpöpumpun käynnin vain alhaisen sähkönhinnan 

aikoina, sen valikkokohdan mukaisesti, joka säätelee 

alhaisen hinnan ohjelmaa D17/D18 (Low tariff 

weekday/weekends). Laite toimii vain valmiiksi 

määritettyjen tuntien aikana päivässä. 

Jos PV-toiminto (B5) on aktiivinen, se mahdollistaa 

sähkölämmittimen ja lämpöpumpun käynnin alhaisen 

hinnan aikojen ulkopuolella. 
OFF/ 
Standard/ 
Optimal 1/ 
Optimal 2 

OFF 

Low Tariff 
Optimal 1 

Tämän toiminnon avulla voidaan hyödyntää 

maksimaalisesti alhaisempaa sähkönhintaa yön 

aikana välillä 00:00 ja 05:00. 

 

Low Tariff 
Optimal 2 

Tämän toiminnon avulla voidaan hyödyntää 

maksimaalisesti alhaisempaa sähköhintaa yön 

aikana välillä 00:00 ja 05:00. 

Päivän aikana laite toimii alhaisen hinnan aikojen 

D17 ja D18 mukaisesti. 

B4 Hot on time 

Laite voidaan ohjelmoida toimittamaan kuumaa vettä 
1–30 päivää siitä hetkestä laskien, jolloin toiminto 
aktivoidaan ja HOLIDAY-tila valitaan. Laite vaihtaa 
AUTO MODE -tilaan halutun päivien määrän kuluttua. 
Jos OFF valitaan, toiminto ei ole aktiivinen. 

OFF/ON OFF 
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Koodi 
Asetuspisteen 
nimi Kuvaus Alue 

Tehdas-
asetus 

B5 

OFF* 

PV-toiminto ei ole aktiivinen. Jos tämä toiminto on 

aktivoitu, lämpöpumppu ja sähkölämmitin pystyvät 

käynnistymään vain, jos syöttöjännite GC1 (0–10 V) 

on korkeampi kuin D20/D21 (PV min Voltage HP/EL) 

pidempään kuin D22 (PV min time). 

OFF/  

ECO/ 

STORAGE 

ECO 

PV ECO* 

PV-toiminnon avulla vettä lämmitetään vain 

lämpöpumpulla kunnes toimintatilan määrittämä 

lämpötilan asetuspiste saavutetaan. 

PV STORAGE * 

PV-toiminnon avulla vettä voidaan lämmittää 

suurimmalle lämpötilatasolle, mikä antaa 

ensisijaisuuden lämpöpumpun toiminnalle, jos 

BOOST- tai BACKUP -tila ei ole aktiivinen. 

Lämpöpumppu toimii yksin, kunnes suurin sallittu 

lämpötila lämpöpumpputoiminnalla D33 (T HP Max) 

saavutetaan. Sähkölämmitin toimii vain D33:sta 

suurimpaan sallittuun lämpötilaan D9 (Water T max). 

B6 Solar* 

Solar-toiminnon avulla aurinkokeräin voi lämmittää 

vettä, aktivoiden lisäreleen (GP1) ohjaaman 

vesipumpun. Pumppu käynnistyy, kun T5 > T3 + D24 

(Solar DT min). Pumppu pysähtyy, jos lämpötila 

säiliössä laskee alle D23 (Solar T max) tai jos T5 on 

alle T3. 

OFF/ON OFF 

B7 Floor* 

Lattialämmitystoiminto aktivoi ulkoisen kiertopumpun. 

Jos lämpötila säiliön T4 pohjalla (T water b) on 

korkeampi kuin asetusvalikko D25 (Floor T start), 

lattialämmitystoiminto aktivoidaan. 

Jos lisälämpötila T5 (T Extra) on korkeampi kuin 

lattialämmityslämpötila (B8 T floor), kiertopumppu 

(Extra relay GP1) pysähtyy. 

OFF/ON OFF 

B8 Floor T* 
Haluttu lattialämmityslämpötila yksiköissä °C 

hystereesillä 1K. 
15–40 35 

B9 Cooling* 
Jäähdytystoiminto voidaan aktivoida. Katso 

asentajavalikko D28 (Cooling type). 
OFF/ON OFF 

B10 Cooling T* 

Ilman lämpötilan asetuspiste (°C), jonka 

alapuolella lämpöpumppu pysähtyy, kun laite on 

jäähdytystoiminnossa. 

10–30 21 
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7.4.3. Yleistä 

Yleiseen osaan on kerätty kaikki vakioasetukset, joilla on vähäinen tai ei lainkaan 

vaikutusta lämpöpumpun toimintaan, lukuun ottamatta valikkokohtaa Reset 

(Palauta). 

Palautustoiminnon aktivointi palauttaa kaikki asetukset tehdasasetusarvoihin. 

Yleisen valikon asetuspisteet kuvataan alla olevassa taulukossa. 

 

Koodi 
Asetuspistee
n nimi Kuvaus Alue 

Tehdas-
asetus 

C0 Reset 

Käyttäjävalikon asetuspisteet palautetaan 

nollaan. Edistyneempiä asetuksia voidaan nollata 

vain asentajavalikosta. 

Tietoja, kuten kompressorin ja puhaltimen 

käynnissäolotunnit, ei voida nollata. 

OFF/ON OFF 

C1 Info Ohjelmistoversio näytetään - - 

C2 Time Aikaa voidaan säätää tästä - - 

C3 Date Päivämäärää voidaan säätää tästä - - 

C4 Day Päivää voidaan säätää tästä - Monday 

C5 Language Lisää kieliä voidaan valita tästä - English 

C6 Contrast Näytön kirkkautta voidaan säätää tästä 0–10   5 
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7.4.4. Asentaja 

Asentajavalikkoa voi käyttää vain pätevä henkilöstö. Joillakin asetuspisteillä, joita 

voidaan säätää tästä valikosta, voi olla suuria vaikutuksia laitteen suoritustehoon 

käyttöönotto- ja asennustyypistä riippuen. Asentajan asetuspisteiden ja asennustyypin 

pitäisi vastata toisiaan asianmukaisesti laitteen suoritustehon ja käyttöiän 

optimoimiseksi. 

Asentajavalikon käyttämiseksi on syötettävä 4-numeroinen salasana. Salasana on: 

2016. Kaikki lämpötilat näytetään yksikkönä °C. 

 

Koodi 
Asetuspisteen 
nimi Kuvaus Alue 

Tehdas-
asetus 

D0 Reset all 

Kaikki asetuspisteet palautetaan alkuperäisiin 

tehdasasetuksiin. Myös Tietovalikkoa ja asentajan 

asetuspisteitä muokataan. 

OFF/ON OFF 

D1 Errors Laitteen hälytykset voidaan tarkistaa tästä. - - 

D2 

D2.0 

Address 

Modbus-osoite. Modbus-osoite voidaan valita 

väliltä 1–247. 
1–247 30 

D2.1  
Baud Rate 

Modbus-siirtonopeus. Modbus-siirtonopeus 

voidaan valita väliltä 19200–9600. 
9600/ 
19200 

19200 

D2.2  
Parity 

Modbus-pariteetti. Modbus-pariteetiksi voidaan 

valita Even (Parillinen) tai Odd (Pariton) tai se 

voidaan poistaa käytöstä. 

Even/ 

Odd/ 

None 

Even 

D2.3 
Write enable 

Modbus-muokkaus. Jos tämä toiminto aktivoidaan, 

on mahdollista muokata asetuspisteitä, jotka on 

pidetty kehittämistä varten tietojenkeruulaitteilla. 

OFF/ON ON 

D3 
Fan max 

speed 

Puhaltimen suurinta nopeutta (%) voidaan säätää. 

Tämä on korkein raja, jolla puhallin pystyy käymään 

sekä silloin, kun ilmanvaihtotoiminto on aktiivinen että 

silloin, kun lämpöpumppu on vakiotoimintatilassa. 

0–100 70 

D4 
Fan medium 

speed 
Puhaltimen keskinopeutta (%) voidaan säätää. 0–100 50 

D5 
Fan min 

speed 
Puhaltimen pienintä nopeutta (%) voidaan säätää. 0–100 40 

D6 
AUTO 
speed 

Puhaltimen automaattista nopeutta (%) voidaan 

säätää, kun lämpöpumppu on käynnissä AUTO- ja 

ECO-tilassa. Tämä on nimellisarvo silloin, kun 

puhaltimen nopeus voi automaattisesti vaihdella 

nopeuttaan korkeammalla tasolla käyttöolosuhteista 

riippuen. 

0–100 57 
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Koodi 
Asetuspistee
n nimi Kuvaus Alue 

Tehdas
asetus 

D7 Air Temp min 

Pienintä sallittua ilman lämpötilaa lämpöpumpun 

toiminnan aikana voidaan säätää tästä. Jos T1 on Ilman 

T väh. -asetuksen alapuolella, sähkölämmitin 

käynnistyy, ja se toimii yksin, kunnes asetuspiste 

saavutetaan. (Vaikka ilman lämpötila nousisi sillä välin). 

(-7)–

(+10) 
-7 

D8 Air Temp max 
Suurinta sallittua ilman lämpötilaa lämpöpumpun 

toiminnan aikana voidaan säätää tästä. 
30–40 40 

D9 
Water Temp 
max 

Suurin sallittu lämpötila säiliössä. 55–65 65 

D10 
Defrosting 

Temp Stop 

T2:n lämpötila, jolla sulatustoiminto pysähtyy. 

Sulatustoiminto on automaattinen, eikä se esiinny 

useammin kuin kerran tunnissa. 

0–10 4 

D11 
Evaporator 

Temp max 

Suurinta sallittua höyrystimen lämpötilaa 

lämpöpumpun toiminnan aikana voidaan säätää tästä. 

Jos T2:n lämpötila on korkeampi kuin asetuspisteen 

lämpötila, käytä sähkölämmitintä. Tämä toiminto on 

aktiivinen 10 minuuttia kompressorin käynnistymisen 

jälkeen. 

10–40 30 

D12 
BACK- UP 

Temp 

Veden lämpötila, jossa laite pysäyttää varatilan vain 

sähkölämmittimellä. 
0–65 35 

D13 Legionella 

Legionella-toiminto voidaan aktivoida. Legionella-

toiminto ei kytke lämpöpumppua päälle, vaan vain 

jatkaa lämmityssykliä korkeampaan lämpötilaan D14 

(Legionella T). Legionella-toiminta toimii lämpöpumpun 

kanssa vain lämpötilaan 60 °C. Jäljellä oleva lämpötilan 

nosto tehdään pelkästään sähkölämmittimellä. 

OFF/ON OFF 

D14 
Legionella 

Temp 
Legionella-lämpötilan asetuspistettä voidaan säätää. 60–65 60 

D15 
Legionella 

date 
Legionella-viikonpäivä voidaan asettaa 

Monday/ 

Sunday 
Sunday 
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Koodi 
Asetuspisteen 
nimi Kuvaus Alue 

Tehdasa
setus 

D16 
Forced 

operation 

Lämpöpumpun pakotettu toiminta voidaan aktivoida 

tästä. Lämpöpumppu käynnistyy, vaikka kuuman 

veden tarvetta ei ole. Kun lämpöpumpun suurin 

sallittu lämpötila saavutetaan, laite pysähtyy. 

Toimintoa käytetään testaustarkoituksiin. Se siirtyy 

OFF-asentoon, kun yksi lämmityssykli on suoritettu 

loppuun. 

 

 

 

 
OFF/ON 

 

 

 

 
OFF 

D17 
Low Tariff 

weekday 

Alhaisen sähkönhinnan alkamis- ja loppuaika 

arkipäiville. Kolme jaksoa voidaan valita. 

0–23 
0–23 
0–23 

0 
0 
0 

D18 
Low Tariff 

weekend 

Alhaisen sähkönhinnan alkamis- ja loppuaika 

viikonloppuisin. Kolme jaksoa voidaan valita. 

0–23 
0–23 
0–23 

0 
0 
0 

D19 
Light Saving 

Time 
Kesäaika voidaan poistaa käytöstä. 
 

 

OFF/ON 

 

ON 

D20 
PV min 

Voltage HP* 

Pienin jännite (V), joka vaaditaan HP:n 
käynnistämiseksi, 
kun PV-toiminto on aktiivinen. 

 

0–10 

 

0 

D21 
PV min 

Voltage EL* 

Pienin jännite (V), joka vaaditaan 

sähkölämmittimen käynnistämiseksi, kun PV-

toiminto on aktiivinen. 

 

0–10 

 

0 

D22 PV min time* 

Vähimmäisaika (minuutteja), jolla syöttöjännitteen 

PV-paneelista olisi oltava asetuspisteen D20/D21 

(PV min Voltage HP/EL) yläpuolella 

sähkölämmittimen tai lämpöpumpun 

käynnistämiseksi, kun PV-toiminto on aktiivinen. D22 

säätää myös lämpöpumpun pienintä käyttöaikaa, kun 

PV-toiminto käynnistää sen. 

 

 

 

 
1–120 

 

 

 

 
15 

D23 
Solar Temp 
max* 

Suurin sallittu lämpötila (°C) aurinkokeräimessä.  
55–89 

 
89 

D24 
Solar DT 
min* 

Pienin lämpötilaero (°C) aurinkokeräimen ja säiliön 

välillä. 

 
1–5 

 
5 

D25 
Floor Temp 
start* 

Lämpötila (°C), joka säiliössä on oltava 

lattiatoiminnon aktivoitumiseksi hystereesillä 1K. 
 

25–45 
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Koodi 
Asetuspisteen 
nimi Kuvaus Alue 

Tehdas-
asetus 

D26 
 
Extra function* 

Haluttu lisätoiminto valitaan tästä. Mahdolliset 

toiminnot ovat Solar, Floor tai Cooling. Kun toiminto 

on aktivoitu, siirry toimintovalikkoon ja säädä 

asetuspistettä haluamasi mukaan. 

OFF/  
Solar/  
Floor/ 
Cooling 

0 

D27 

SG 
Ready 
 

Asentaja voi aktivoida SG-valmiustoiminnon tästä. 

Kolme mahdollista tilaa voidaan valita. Tämän 

toiminnon avulla lämpöpumppu voidaan käynnistää 

ulkoisesta käyttöpisteestä. 

SG-valmius ei ole aktiivinen, jos ulkoista syöttöä ei 

ole (SG1 OFF, SG2 OFF). 

OFF 

OFF 

Lämpöpumpun ja sähkölämmittimen on 

käynnistyttävä, jos säiliön lämpötila on suurimman 

sallitun veden lämpötilan alapuolella. Sekä 

lämpöpumppu että sähkölämmitin pakotetaan 

toimimaan (SG1 ON ja SG2 ON). 

SG BOOST 

Lämpöpumppu toimii minimoiden kustannuksia, vain 

lämpöpumppu on aktivoitu 

(SG1 OFF, SG2 ON). 
SG ECO 

Laite voidaan pysäyttää, vaikka kuumaa vedettä 

tarvittaisiin (SG1 ON, SG2 OFF). SG BLOCK 

D28 

Cooling 
1* 

Puhallin ja lämpöpumppu pysyvät käynnissä, kunnes 

ylimääräinen lämpötila-anturi, T5, joka on asetettu 

huoneympäristöön, on tietyn tason alapuolella. Veden 

lämpötila voi saavuttaa vain suurimman säiliössä 

sallitun lämpötilan D33 (T HP maks.). 

Jäähdytystoiminto aktivoi kolmiteisen vaimentimen, 

joka suuntaa kylmän poistoilman huoneeseen, joka 

vaatii jäähdytystä. Kaksi toimintoa käyttää 

vaimenninta vastakkaisiin suuntiin. 

 

Cooling1 / 

Cooling2 
Cooling1 

Cooling 
2* 

Jäähdytys 1 (2). Jos T5 on korkeampi kuin B10 T 

Cooling, lisärele, joka käyttää vaimenninta (GP1) 

kytkeytyy kohtaan ON (OFF). 

Jos T5 on alhaisempi kuin B10 (T Cooling), lisärele, 

joka käyttää vaimenninta (GP1) kytkeytyy kohtaan 

OFF (ON). 
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Koodi 
Asetuspisteen 
nimi Kuvaus Alue 

Tehdasa
setus 

D29 

OFF* Normaali toiminta. 

OFF/ 

Hygrostat/ 

Ventilation 

Max/ 

Start-Stop 

OFF 

Hygrostat* 

Puhallin toimii aina syöttösignaalin mukaisesti 

GC1:ssä (0–10 V) ulkoisesta hygrostaatista, CO2-

anturista tai vastaavista laitteista. 

1. Jos jännite on välillä 0–3,0 V, puhaltimen nopeus 

on D5 (Fan min speed) 

2. Jos jännite on välillä 3,0-8,0 V, puhaltimen nopeus 

on D4 (Fan medium speed) 

3. Jos jännite on korkeampi kuin 8 V, puhaltimen 

nopeus on D3 (Fan max speed) 

Ventilation 

max* 

Jos ilmanvaihtotoiminto on jo valittu, 
Korkeampi signaali kuin 2 V GC1:teen aiheuttaa 

suurimman ilmanvirtauksen. 

Start/ 

Stop* 

Jos GC1 vastaanottaa suuremman signaalin kuin 2 

V, laitteen toiminta pysäytetään. 

D30 
Filter 

timer 

Suodatustoiminto on aktivoitu (ON) tai poistettu 

käytöstä (OFF). 
OFF/ON OFF 

D31 Filter timer time 

Jos suodatustoiminto on päällä (ON), niin 

suodattimen ajastin voidaan valita. Tämä asetuspiste 

määrittää kuukausien määrän, jonka jälkeen 

suodattimen hälytys näytetään. 

0–12 3 

D32 
Filter 

reset 

Kun ilmansuodatin on vaihdettu, aktivoi tämä 

toiminto suodattimen ajastimen nollaamiseksi. 
OFF/ON OFF 

D33 Temp HP max 
Suurin veden lämpötila, jonka lämpöpumppu voi 

saavuttaa yksiköissä °C. 
50–65 65 
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7.5. Sulatus 

Kun höyrystimen lämpötila T2 laskee alle 0 °C, höyrystimen siipiin alkaa kertyä jäätä. 

Jotta laite toimisi luotettavasti ja hyvällä teholla, automaattinen sulatustoiminto 

aktivoituu. 

 

Sulatus voi tapahtua välillä 60–120 minuuttia edellisestä sulatuksesta tai edellisestä 

hetkestä, jolloin höyrystimen lämpötila oli alle 0 °C. 

 

Sulatus voi tapahtua kahdella eri menettelyllä syöttöilman olosuhteiden mukaisesti. 

 

1) Jos ilman lämpötila on yli 4 °C, sulatus käynnistää sekä kompressorin että 

puhaltimen. Puhallin on käynnissä nopeudella D3 (Suurin puhaltimen nopeus). 
 

 

2) Jos ilman lämpötila on alle 4 °C, sulatus käynnistää kompressorin ja pysäyttää 

puhaltimen. 
 

Ennen sulatuksen loppumista puhallin pysähtyy hetkeksi päästääkseen liiallisen 

veden laitteesta pois kondenssiveden tyhjennysputken kautta. 

 

Sulatus pysähtyy automaattisesti, kun höyrystimen lämpötila (T2) 

nousee korkeammaksi kuin asetuspiste (D10). 
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7.6. Aurinkosähkötoiminto 

Kotitalouksien kuuman käyttöveden lämmityspumppua (DHWHP) voidaan ohjata 

signaalilla aurinkosähkö (PV) -muuntimesta tai energiamittarista, joko pelkällä 

käynnistys/pysäytys-komennolla potentiaalivapaasta koskettimesta tai muuttuvalla 

signaalilla. 

Kuva 19 esittää mahdolliset asennusmääritykset energiamittarin kanssa tai ilman sitä. 

Muuttuvan signaalin vaihtoehtoa käyttämällä tietty teho (VDC tai mA) (PV)-muuntimesta 

tai energiamittarista vastaa annettua ylimääräistä virran määrää, joka on käytettävissä 

lämminvesipumpussa. Ylimääräinen virta voidaan aktivoida joko sähköisestä 

uppokuumentimesta, lämpöpumpusta (HP) tai molemmista. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 19 – PV-asennus 1: ohjaussignaali muuntimesta.          PV-asennus 2: ohjaussignaali energiamittarista. 
 

 

  

TB1: DC/AC-muunnin 

BU: Energiamittari 

E1-2-3: Sähkökuormat 

WG1: Lämpöpumpun 

virransyöttö 

GC1: Aurinkosähkötoiminnon 

syöttösignaali (0-10 VDC 
0-3 VDC, 4-20 mA). 
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7.7. Turvallisuusominaisuudet 

 
7.7.1.  Korkeapainekytkin 

Jotta varmistettaisiin, että kompressori ei käy sen käyttöalueen ulkopuolella, kiinteä 

painekytkin sammuttaa kompressorin, kun lämmityspiirin paine nousee liian korkeaksi. 

Painekytkin sammuttaa kompressorin, jos paine nousee korkeammaksi kuin 2,0 Mpa. 

 
Jotta laite voitaisiin käynnistää uudestaan, virta on katkaistava ja kytkettävä takaisin 
päälle. 

 
7.7.2.  Turvakatkaisimet 

Mikäli sähköiseen uppokuumentimeen tulee toimintahäiriö, turvakatkaisimet 

sammuttavat laitteen. Jos asetusarvo (80 °C) ylitetään, sähköinen uppokuumennin 

katkaistaan virransyötöstä. Sähköinen uppokuumennin voidaan aktivoida uudestaan 

vasta, kun lämpötila on alle 80 °C. 

 
Tee tämä kytkemällä laitteen virransyöttö pois päältä ja irrota etupaneeli. Sitten 

palautuspainikkeita katkaisinten keskeltä voidaan painaa. Vain pätevä henkilöstö saa 

tehdä tämän. 

 
Lisäksi ylimääräinen turvakatkaisin kytkee kompressorin pois päältä, mikäli 

kompressorin pinta kuumenee yli 160 °C lämpötilaan. 
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7.7.3.  Hälytykset 
 

Hälytys   Merkitys      Mahdolliset syyt     Mahdolliset ratkaisut 

Er1, Er2, 

Er3, Er4, 

Er5 

Lämpötila-

anturit alueen 

ulkopuolella 

Lämpötila-anturi T1, T2, T3, T4 tai T5 

on viallinen tai sitä ei ole liitetty 

PCB:hen 

Tarkasta, että anturi on 

liitetty PCB:hen 

Vaihda lämpötila-anturi 

Er- Err 
HP 

Korkeapain

ekytkin 

Korkea paine lämmitysjärjestelmässä 

Pienennä veden 

lämpötilan asetuspistettä 

Vähennä puhaltimen suurinta 

nopeutta asennusvalikosta 

Korkeapainekytkin BP1 on viallinen tai 

sitä ei ole liitetty PCB:hen 
Vaihda osa 

Er 7 - Err 

Evap / 

Er9 - Err 

H Evap 

Korkea 

höyrystimen 

lämpötila 

Lämpötila-anturin virheellinen 

asento 

Tarkista, että T2 on sijoitettu 

höyrystimeen 

Jäähdytysaineen vuoto 
Korjaa vuodot ja lisää 

jäähdytysainetta 

Er- Err C 

Evap 

Alhainen 

höyrystimen 

lämpötila 

Puhaltimen toimintahäiriö 

Varmista, että puhallin on 

liitetty PCB:hen tai vaihda 

komponentti 

Alhainen ilmavirtaus 
Nosta puhaltimen pienintä 

nopeutta asentajavalikosta 

Alhainen ilman imulämpötila T1 
Nosta ilman pienintä lämpötilaa 

asentajavalikosta 

Er10 - 

Filter 
Vaihda suodatin Vaihda ilmansuodatin 

 



8. HUOLTO   
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Noudata paikallisia sääntöjä ja määräyksiä koskien pätevän henkilöstön tekemiä 

lämpöpumpun määräaikaisia tarkistuksia. 

 
 

8.1. Ympäristövaatimukset 

Kun lämminvesipumppua korjataan tai puretaan, noudata ympäristömääräyksiä ja 

lainmukaisia vaatimuksia koskien materiaalien kierrätystä ja hävittämistä. 

 
 

8.2. Lämmitysjärjestelmä ja puhallin 

Huolto sisältää pääasiassa höyrystimen puhdistuksen, jos ilmansuodatinta ei ole 

asennettu. Irrota laitteen yläkansi. Siirrä kaapelit EPS-kotelon yläosasta. Irrota EPS-

kotelon yläosa laitteesta. Puhdista höyrystin ja puhallin harjalla tai pulloharjalla. 

 
Ole varovainen puhdistussuihketta käyttäessäsi. Ne voivat sisältää kemikaaleja, jotka 
voivat vahingoittaa EPS-osia. Jos olet epävarma, testaa suihkuttamalla pienelle EPS:lle. 

 
Ole varovainen, ettet irrota tasapainotuspainoja puhaltimen pyörästä tämän prosessin 

aikana, koska tämä saa puhaltimen epätasapainoon ja aiheuttaa suuremman 

melutason sekä suurempaa kulumista puhaltimeen. 

 
 

8.3. Kondensoituminen ja kondenssiveden tyhjennysputki 

Samaan aikaan puhaltimen tarkastuksen ja puhdistuksen kanssa 

kondenssiveden tyhjennysputki on puhdistettava liasta. 

Kaada EPS:n alaosaan vettä ja tarkista, että vesi virtaa vapaasti. Jos ei, tyhjennysputki 

on puhdistettava. 
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8.4. Vesikierto ja vesisäiliö 

 
8.4.1.  Paineenalennusventtiili 

Asentajasi on asentanut paineenalennusventtiilin kylmän veden liitännän lähelle 

kuuman käyttöveden säiliössä. Tällä suojataan vesisäiliötä liiallisilta paineilta, kun 

käyttövesi laajenee lämmitysprosessin aikana. 

 
Takapaineventtiili (varoventtiili), joka on asennettu paineenalennusventtiilin eteen 

kylmän veden putkeen, estää säiliössä olevaa vettä virtaamasta takaisin kylmän veden 

putkeen. Siksi vesisäiliön paine nousee paineenalennusventtiilin suurimpaan asetukseen 

saakka, ja paineenalennusventtiili avautuu. Ylimääräinen vesi poistuu. Jos 

paineenalennusventtiili ei avaudu, vesisäiliö räjähtää. 

 
Paineenalennusventtiiliä on käytettävä säännöllisesti kalkkijäämien poistamiseksi ja sen 

varmistamiseksi, että se ei ole tukkeutunut. Se testataan paineenalennusventtiilin vipua 

painamalla/kääntämällä kahvaa, kun tarkistetaan, että vettä virtaa ulos. Takuu ei kata 

viallisen paineenalennusventtiilin aiheuttamia vahinkoja. 

 
Huomaa, että vettä voi tippua paineenalennusventtiilin poistoputkesta veden 

lämpiämisen vuoksi. 

 
8.4.2. Anodi 

Jotta estettäisiin emalisen kuuman veden säiliön ruostuminen, etupaneelin taakse on 

asennettu magnesiumanodi vesisäiliön yläosaan. 

Anodin käyttöikä on noin 2–5 vuotta veden laadusta riippuen. 

Suosittelemme tarkistamaan anodin vuosittain. 

 
1) Katkaise sähkövirransyöttö tai vedä virtapistoke irti. 
2) Poista muovinen etukansi. Näin saat anodin esille. 

3) Irrota johtoliitäntä anodin ja säiliön väliltä (katso alla olevia kuvia). 
4) Laita yleismittari (alue mA) anodin ja säiliön väliin. Anodivirta > 0,3 mA: Anodi on 

aktiivinen ja ok. Anodivirta < 0,3 mA: Anodi on tarkastettava ja mahdollisesti 

vaihdettava. 

5) Kytke johtoliitäntä takaisin anodin ja säiliön välille. Sulje etukansi ja kytke laite 

päälle. 
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0,3 mA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 20 – Anodin säätö 
 

 
Huomaa, että vettä on lämmitettävä käyttölämpötiloihin vähintään kerran, ennen kuin yllä 

kuvattu testi voidaan suorittaa. 

 
Anodin vaihtamiseksi on tehtävä seuraavaa.  

•   Sulje kylmän veden tulo. 

•   Kytke letku laskuventtiiliin niin, että vesi vesisäiliöstä pääsee juoksemaan lähimpään 

viemäriin. 

•   Avaa kuuman veden laskupiste (vältä alipainetta vesisäiliössä). 

•   Kun veden taso säiliössä on anodin alapuolella, se voidaan irrottaa tarkastusta ja 

vaihtoa varten. 

 
Anodin tarkastuksen ja vaihdon saa tehdä vain pätevä henkilöstö. 
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Seuraava on tehtävä ennen käyttöönottoa: 

 
•   Irrota laite verkkovirrasta, ts. irrota sähkökaapelit. 

•   Sulje kylmän veden syöttö ja kiinnitä letku laskuventtiiliin niin, että vesi vesisäiliöstä 

pääsee juoksemaan lähimpään viemäriin. 

•   Irrota vesi- ja lämmitysputket. 

•   Irrota ilmakanavat ja sulje kaikki imu- ja poistoilmavaimentimet, jotta kanaviin ei 

muodostu kondenssivettä. 

 
Laite on poistettava käytöstä ympäristön kannalta asianmukaisimmalla tavalla. Kun 

tuotetta hävitetään, noudata paikallisia yhdyskuntajätteen hävitysmääräyksiä. 
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Tarkasta lisäksi seuraavat asiat ennen ottamista yhteyttä asentajaan 
 

•   Onko kylmän veden syöttö auki? 

•   Onko höyrystimen, kondenssiveden putken ja puhaltimen määräaikaista 

puhdistusväliä huolto-osan kuvauksen mukaisesti noudatettu? 

•   Onko jokin turvallisuusominaisuuksista poistanut käytöstä 

lämpöpumpun/sähköisen uppokuumentimen? 

•   Onko liitäntöjen ulkoinen oikosulku poistanut lämpöpumpun käytöstä? 

•   Onko tehdasasetusten palautusta kokeiltu? 

•   Jos se ei ole yksi yllä olevista virheistä, ota yhteyttä 
 

Takuujakson aikana (0–2 vuotta): Asentajaan, jolta laite ostettiin. Takuujakson jälkeen 

(>2 vuotta): Asentajaan, jolta laite ostettiin, tai valmistajan kumppaneihin 
 

Ota arvokilven tiedot valmiiksi (hopeanvärinen kyltti laitteessa). 

Ongelma      Mahdolliset syyt     Mahdolliset ratkaisut 

Tuote ei tuota 

kuumaa vettä 

Laitetta ei ole kytketty virransyöttöön Varmista, että näyttö kytkeytyy PÄÄLLE 
(ON) 

Ohjaimesta tulevat hälytykset pysäyttävät 

laitteen toiminnan 
Tarkasta hälytykset Info-valikosta Er 

Alhaiset veden lämpötilan asetuspisteet 
Nosta kaikkia lämpötilan asetuspisteitä 
valikosta A Lämpötilat 

Alhainen ilmavirtaus höyrystimessä Puhdista höyrystin ja ilmakanavat 

Puhallin ei toimi 
Varmista, että puhallin on liitetty 
 PCB:hen tai vaihda komponentti 

SG-valmiustoiminto on aktiivinen Kytke OFF (POIS) SG-valmiustoiminto 

Lämpöturvakytkin FN1 avautuu ja 

pysäyttää virransyötön 

sähkölämmittimeen 

Palauta lämpöturvakytkimen FN1 

alkuperäiset olosuhteet  

Korkeat 

melupäästöt 

Liian korkea suurin puhaltimen nopeus 

Laske puhaltimen suurinta nopeutta 
asentajavalikosta 

Aktivoi SILENT-tila 

Ilmakanavien tukkeutuminen. Poista tukos 

Likaa puhaltimessa tai höyrystimessä. 

Puhdista höyrystin ja puhallin. Älä käytä 

puhdistussuihketta, joka voi vahingoittaa 

EPS-koteloa 

Komponenttien tärinä 

Varmista, että kaikki komponentit, 

kuten kompressori ja magneettiventtiilit 

on asianmukaisesti kiinnitetty 
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Toshiban kotitalouksien kuuman käyttöveden lämmityspumput toimitetaan vakiona 

ModBus-ohjaimen kanssa. Ohjain tarjoaa toissijaisen portin järjestelmän verkkoon 

liittämiseksi RS485-väylän avulla. Ohjain pystyy viestimään ilman vahvistinta. Väylän 

pituus ei ylitä 500 metriä. 

Kuvaus 
Linjan 

määr. 

Suurin 

pituus (m) 
Yhteyden vastaanottaja 

RS-485-

yhteys 

2 

suojattua 

johtoa 

500 m 
PCB 

WF1 

Nasta 

1 
A +RS485 

Nasta 

2 
B -RS485 

 

 

ModBus on asetettava asentajavalikosta D2, katso alla oleva taulukko. 
 

Koodi 
Asetuspisteen 
nimi 

Kuvaus Alue Tehdasasetus 

D2 
Modbus 

D2.1 
Address 

Modbus-osoite voidaan valita väliltä 
1–247 

1 ~ 247 30 

D2.2 
Baud Rate 

Modbus-siirtonopeus voidaan valita 
tai poistaa käytöstä. 

9600 ~ 19200 19200 

D2.3 
Parity 
 

Modbus-pariteetti voidaan valita tai 
poistaa käytöstä. 

Even / 
Odd / 
OFF 

Even 

D2.4 
Modify 

Jos tämä toiminto aktivoidaan, on 
mahdollista muokata asetuspisteitä, 
jotka on pidetty kehittämistä varten 
tiedonkeruulaitteella 

OFF / ON ON 

 
Huomautus: Pysäytysbitit on asetettu tehtaalla arvoon 1 
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Lisäksi kaikkiin ohjainasetuksiin, joita tehdään ModBus-yhteydestä, käytettävissä on useita 
valvontaparametreja, katso alla olevasta taulukosta. 
 

Modbus-koodi Parametri Muoto Yksikkö 

3x0011 T1 T air in *10 °C 

3x0012 T2 T air out *10 °C 

3x0013 T3 T water top *10 °C 

3x0014 T4 T water low *10 °C 

3x0015 T5 T extra *10 °C 

3x0020 R2 Defrost *1 OFF/ON 

3x0021 R3 Fan *1 OFF/ON 

3x0022 R4 HP *1 OFF/ON 

3x0023 R5 El Heater *1 OFF/ON 

3x0024 R6 Pressostat *1 OFF/ON 

3x0035 T1 Error *1 OFF/ON 

3x0036 T2 Error *1 OFF/ON 

3x0037 T3 Error *1 OFF/ON 

3x0038 T4 Error *1 OFF/ON 

3x0039 T5 Error *1 OFF/ON 

3x0040 HP Error *1 OFF/ON 

3x0041 Evaporator Error *1 OFF/ON 

3x0042 Cold Evap Error *1 OFF/ON 

3x0043 Modbus Error *1 OFF/ON 

3x0044 Filter Error *1 OFF/ON 

3x0098 Legionella State *1 - 
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Viitenro. Osanumero Kuvaus 

1 43E41001 Kompressori 

2 
43E6V002 
43E6V003 

PCB-levy vakio 
PCB-levy deluxe 

3 43E50002 Anturi, lämpö- 

4 43E20001 Puhallinsarja 

5 43E57002 Lämmityselementti 

6 43E3V001 Anodi 

7 43E0N001 Säädettävä jalka 

8 43E4J001 Höyrystin 

9 43E4Q001 Letkusarja 

10 43E4N013 
Magneettiventtiili, 
käämi 

11 43E50003 Turvakatkaisimet 

12 
43E0A005 
43E0A007 

Etupaneeli 190 
Etupaneeli 260 

13 43E08001 Näyttö kehyksellä 

14 43E0A006 Yläkuori valkoinen 

15 43E0C001 Yläkansi valkoinen 

16 43E11004 Höyrystinkotelo 

17 43E11005 Eristyspaneeli 
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Lämpöpumpun tiedot 

Asennettu malli:  

Sarjanumero:  

Lisävarusteet:  

  

  

Asentajat 

Putkiasennus 

Päiväys:  

Yritys:  

Nimi:  

Puhelinnumero:  

  

Sähköasennus: 

Päiväys:  

Yritys:  

Nimi:  

Puhelinnumero:  

  

  

Käyttöönotto 

Päiväys:  

Yritys:  

Nimi:  

Puhelinnumero:  

 



 

 
 

 

 

TOSHIBA CARRIER EUROPE S.A.S 

Route de Thil 01120 Montluel France 

1402410301 FI 

 


