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JOHDANTO

Yleistä

Haluamme kiittää sinua ostettuasi tämän yksikön.

Yksikkä on ilma-vesilämpöpumpun ERSQ tai ERRQ sisäosa. Yksikkö
on suunniteltu asennettavaksi sisälle lattiale ja käytettäväksi
lämmitykseen. Yksikkö voidaan yhdistää lämmityspattereihin
(hankitaan erikseen) ja EKHTS*-kuumavesivaraajaan (lisävaruste).

Yksikön mukana toimitetaan huonetermostaattitoiminnolla varustettu
kaukosäädin kokoonpanon ohjausta varten.

Kuumavesivaraaja (lisävaruste)

Sisäyksikköön voidaan liittää valinnainen EKHTS*-kuumavesi-
varaaja. Kuumavesivaraajasta on saatavana kaksi eri kokoa: 200 ja
260 litraa.

Katso lisätietoja kuumavesivaraajan asennusoppaasta.

Kaukosäädin (lisävaruste)

Lisävarusteena saatavana oleva toissijainen EKRUAHTA-kauko-
säädin (jossa on huonetermostaattitoiminto), voidaan liittää sisä-
yksikköön. Sen tarkoituksena on mahdollistaa vakiokaukosäätimen
asennus yksikön lähelle (huoltotarkoituksia varten) ja asentaa toinen
kaukosäädin toiseen paikkaan (esim. olohuoneeseen) kokoonpanon
käyttöä varten.

Katso lisätietoja kohdasta "Kaukosäätimen asennus" sivulla 15.

EKHBRD011AAV1 EKHBRD011AAY1
EKHBRD014AAV1 EKHBRD014AAY1
EKHBRD016AAV1 EKHBRD016AAY1

Ilma–vesilämpöpumppujärjestelmän sisäyksikkö Asennusopas

LUE NÄMÄ OHJEET HUOLELLISESTI ENNEN
ASENNUSTA. SÄILYTÄ TÄMÄ OPAS SOPIVASSA
PAIKASSA MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN.

LAITTEIDEN TAI LISÄLAITTEIDEN VÄÄRÄ ASENNUS
TAI LIITTÄMINEN SAATTAA AIHEUTTAA SÄHKÖISKUN,
OIKOSULUN, VUOTOJA, TULIPALON TAI MUUTA
VAHINKOA LAITTEILLE. HUOLEHDI SIITÄ, ETTÄ
KÄYTÄT AINOASTAAN DAIKININ VALMISTAMIA
LISÄLAITTEITA, JOTKA ON ERITYISESTI SUUNNI-
TELTU KÄYTETTÄVIKSI NÄIDEN LAITTEIDEN KANSSA.
NIIDEN ASENTAMINEN ON ANNETTAVA
AMMATTIMIEHEN TEHTÄVÄKSI.

KAIKKI TÄSSÄ OPPAASSA KUVATUT TOIMENPITEET
ON ANNETTAVA VALTUUTETUN AMMATTILAISEN
TEHTÄVÄKSI.

MUISTA KÄYTTÄÄ ASIANMUKAISIA HENKILÖ-
KOHTAISIA SUOJAVARUSTEITA (SUOJAKÄSINEET,
SUOJALASIT…) YKSIKÖN ASENNUKSEN,
KUNNOSSAPIDON TAI HUOLLON AIKANA.

JOS OLET EPÄVARMA ASENNUSMENETTELYN TAI
KÄYTÖN SUHTEEN, OTA AINA YHTEYTTÄ DAIKIN-
JÄLLEENMYYJÄÄSI, JOLTA SAAT NEUVOJA JA
TIETOJA.

TÄSSÄ OPPAASSA KUVATTU YKSIKKÖ ON
SUUNNITELTU ASENNETTAVAKSI VAIN SISÄTILOIHIN
JA VAIN LÄMPÖTILOIHIN 5°C – 35°C.

HUOMAA EKHBRD-sisäyksikkö voidaan liittää vain ERSQ- tai
ERRQ-ulkoyksikköön.
EKHBRD011~016AAV1+Y1
Ilma–vesilämpöpumppujärjestelmän sisäyksikkö
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Huonetermostaatti (lisävaruste)

Sisäyksikköön voidaan liittää lisävarusteena saatavana oleva
huonetermostaatti EKRTR tai EKRTW.

Katso lisätietoja huonetermostaatin asennusoppaasta.

Digitaalinen I/O-piirilevy (ei sisälly toimitukseen) 

Valinnainen digitaalinen EKRP1HBA I/O -piirilevy voidaan liittää
järjestelmään sen etävalvontaa varten. Osoitekortissa on
3 jännitteetöntä lähtöä.

Katso lisätietoja sisäyksikön käyttöoppaasta ja digitaalisen I/O-
piirikortin asennusoppaasta.

Katso kytkentäkaaviosta tietoja tämän piirikortin kytkemisestä
yksikköön 

Tarvepiirilevy (ei sisälly toimitukseen)

Valinnainen EKRP1AHTA-tarvepiirilevy voidaan liittää sisäyksikköön.
Tätä piirilevyä tarvitaan, kun Daikin-huonetermostaatti EKRTR tai
EKRTW asennetaan tai kun käytetään usean asetuspisteen
ohjausta, ja se tarjoaa tiedonsiirron sisäyksikön kanssa.

Katso lisätietoja tarvepiirikortin asennusoppaasta.

Katso kytkentäkaaviosta tietoja tämän piirikortin kytkemisestä
yksikköön 

Tämän oppaan laajuus

Tässä asennusoppaassa käsitellään sisäyksikkömallien EKHBRD
käsittely, asennus ja kytkeminen.

Mallin tunnistus

Sisäyksikkö

Tyypillisiä sovellusesimerkkejä

Seuraavat sovellusesimerkit ovat vain havaintoesimerkkejä.

Sovellus 1

Tilan lämmitys ja lämpimän veden lämmitys yhdellä olohuoneeseen
asennetulla kaukosäätimellä.

Kaukosäädin antaa välitöntä palautetta sisäyksikölle ja sovittaa tällä
tavalla älykkäästi yksikön suorituskyvyn vaadittaviin tilan lämmitys-
vaatimuksiin. Tällöin yksikkö ei käynnisty/pysähdy toistuvasti eikä
lämmittettävissä huoneissa ole liian suuria lämpötilavaihteluita.
Tässä kaukosäätimessä on myös älykäs logiikkatoiminto, joka ohjaa
yhdistettyä tilanlämmitysta ja lämpimän veden tarvetta (jos esim.
huonelämpötila laskee yli 3°C veden lämmityksen aikana, yksikkö
siirtyy automaattisesti takaisin tilanlämmitykseen). Yksikön lähellä ei
ole kaukosäädintä. Huollon aikana ammattitaitoinen teknikko voi
kytkeä lisäkaukosäätimen.

Jos tämä lisävaruste asennetaan, kaukosäätimen
termostaattitoimintoa ei voi käyttää.

HUOMAA Lämpöpumpun ERSQ tai ERRQ asennus ulos
kuvataan ulkoyksikön asennusoppaassa.

Sisäyksikön toiminta kuvataan sisäyksikön
käyttöoppaassa.

EK HBR D 016 AA V1

V1 = 1N~, 220–240 V, 50 Hz
Y1 = 3N~, 380–415 V, 50 Hz

Sarja

Lämmitystehon ilmoitus (kW)(a) 

(a) Katso tarkat arvot kohdasta "Yksikön tekniset tiedot" sivulla 34.

Kylmäainetyyppi R134a

Hydro box - vain korkean lämmitystilan käyttö

Eurooppalainen malli

1 Ulkoyksikkö 10 Kollektori (ei sisälly 
toimitukseen)2 Sisäyksikkö

3 Kylmäaineen 
lämmönvaihdin

11 Patteri (ei sisälly 
toimitukseen)

4 Vesilämmönvaihdin 12 Elektroninen 
paisuntaventtiili5 Kompressori

6 Pumpun 13 Ohivirtausventtiili (ei sisälly 
toimitukseen)7 Sulkuventtiili

8 Moottoroitu 3-tieventtiili 
(ei sisälly toimitukseen)

C1 Kaukosäädin

A Asennuspaikka

9 Kuumavesivaraaja 
(ei sisälly toimitukseen)

B Olohuone

7 7 10 1343 1212 21

8

6

5

M

11

9

C1
A B
Asennusopas
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Sovellus 2

Tilanlämmitys ja lämpimän veden lämmitys yhdellä yksikön mukana
asennetulla kaukosäätimellä ja toisella olohuoneeseen asennetulla
kaukosäätimellä.

Kaukosäädin antaa välitöntä palautetta sisäyksikölle ja sovittaa tällä
tavalla älykkäästi yksikön suorituskyvyn vaadittaviin tilan lämmitys-
vaatimuksiin. Tällöin yksikkö ei käynnisty/pysähdy toistuvasti eikä
lämmittettävissä huoneissa ole liian suuria lämpötilavaihteluita.
Tässä kaukosäätimessä on myös älykäs logiikkatoiminto, joka ohjaa
yhdistettyä tilanlämmitysta ja lämpimän veden tarvetta (jos esim.
huonelämpötila laskee yli 3°C veden lämmityksen aikana, yksikkö
siirtyy automaattisesti takaisin tilanlämmitykseen). Pääkaukosäädin
(C1) asennetaan olohuoneeseen, ja sillä voidaan käyttää kaikki
asetuksia (pääyksikkö). Toisella kaukosäätimellä (C2) ei voida
käyttää ajastus- ja parametriasetuksia (alayksikkö).

Katso tietoja pää- ja alakaukosäätimen liittämisestä luvusta
"Sähköasennukset" sivulla 13.

Sovellus 3

Tilanlämmitys ja lämpimän veden lämmitys yhdellä yksikön mukana
asennetulla kaukosäätimellä ja olohuoneeseen asennetulla ulkoisella
kaukosäätimellä.

Laitteessa on vain huonetermostaatin on/off-ohjaus. Tilanlämmitystä
varten ei ole älykästä logiikkatoimintoa. Vettä lämmitetään ajastimen
minimi- ja maksimitoiminnan mukaan. 

1 Ulkoyksikkö 10 Kollektori (ei sisälly 
toimitukseen)2 Sisäyksikkö

3 Kylmäaineen 
lämmönvaihdin

11 Patteri (ei sisälly 
toimitukseen)

4 Vesilämmönvaihdin 12 Elektroninen paisuntaventtiili

5 Kompressori 13 Ohivirtausventtiili (ei sisälly 
toimitukseen)6 Pumpun

7 Sulkuventtiili C1 Kaukosäädin (pääyksikkö)

8 Moottoroitu 3-tieventtiili 
(ei sisälly toimitukseen)

C2 Valinnainen kaukosäädin 
(alayksikkö)

9 Kuumavesivaraaja (ei 
sisälly toimitukseen)

A Asennuspaikka

B Olohuone

Pääyksikkö Alayksikkö

Toiminta ON/OFF Käytettävissä Käytettävissä

Veden lämmitystoiminta ON/OFF Käytettävissä Käytettävissä

Lähtöveden lämpötilan asetus Käytettävissä Käytettävissä

Huonelämpötilan asetus Käytettävissä Käytettävissä

Hiljainen tila ON/OFF Käytettävissä Käytettävissä

Säästä riippuvan asetuspisteen toiminta 
ON/OFF

Käytettävissä Käytettävissä

Kellon asetus Käytettävissä Käytettävissä

Ajastimen ohjelmointi Käytettävissä —

Ajastintoiminta ON/OFF Käytettävissä —

Asennuspaikalla tehtävät asetukset Käytettävissä —

Virhekoodin näyttö Käytettävissä Käytettävissä

Koekäyttö Käytettävissä Käytettävissä

Huonetermostaattitoiminto Käytettävissä —

10 13

C1
A BC2

7 743 1212 21

8

6

5

M

11

9

Tarvittaessa voidaan Daikin-huonetermostaatti EKRTR tai
EKRTW liittää Daikin-järjestelmään. Daikin ei takaa
järjestelmän hyvää toimintaa eikä luotettavuutta, jos
käytetään jotain muuta termostaattia. Tästä johtuen Daikin
ei voi antaa järjestelmälle takuuta tällaisessa tapauksessa. 

1 Ulkoyksikkö 10 Kollektori (ei sisälly 
toimitukseen)

2 Sisäyksikkö

3 Kylmäaineen 
lämmönvaihdin

11 Patteri (ei sisälly 
toimitukseen)

4 Vesilämmönvaihdin 12 Elektroninen 
paisuntaventtiili

5 Kompressori

6 Pumppu 13 Ohivirtausventtiili (ei sisälly 
toimitukseen)

7 Sulkuventtiili

8 Moottoroitu 3-tieventtiili 
(ei sisälly toimitukseen)

C1 Kaukosäädin

T Huonetermostaatti

9 Kuumavesivaraaja 
(ei sisälly toimitukseen)

A Asennuspaikka

B Olohuone

C1

7 743 1212 21

8

6

5

M

11

9

10 13

T
A B
EKHBRD011~016AAV1+Y1
Ilma–vesilämpöpumppujärjestelmän sisäyksikkö
4PW54465-5

Asennusopas

3



                                                               
Sovellus 4

Tilaa lämmitetään lattialämmityssilmukoiden avulla. Daikin-
järjestelmän tuottaman veden lämpötila on liian korkea lattia-
lämmityssovelluksiin yhdessä pattereiden kanssa. Tästä syystä
tarvitaan lämpötilan alennuslaite (ei sisälly toimitukseen), joka laskee
veden lämpötilaa (kuumaan veteen sekoitetaan kylmää vettä
lämpötilan laskemiseksi). Lämpöpumppujärjestelmä ei ohjaa tätä
erikseen hankittavaa ominaisuutta. Erikseen hankittavan vesipiirin
toiminta ja kokoonpano on asentajan vastuulla. Daikin vain tarjoaa
mahdollisuuden saada useita asetuspisteitä pyynnöstä.

Kaavio A

Kuumavesivaraaja on asennettu rinnakkain sekoitusasemien kanssa.
Tällöin yksikköä voidaan käyttää samaan aikaan sekä tilan että
veden lämmitukseen. Tässä tapauksessa veden jakautumisen
tasapainotus on asentajan vastuulla.

Kaavio B

Kuumavesivaraaja on asennettu lämpötilan alennuslaitteiden
erilliseen piiriin (jossa on 3-tieventtiili. Tässä kokoonpanossa vettä ja
tilaa ei voi lämmittää yhtä aikaa.

Katso lisätietoja järjestelmän kokoonpanosta luvusta "Usean
asetuspisteen ohjaus" sivulla 26.1 Ulkoyksikkö 8 Venttiili (ei sisälly 

toimitukseen)
2 Sisäyksikkö

3 Kylmäaineen 
lämmönvaihdin

9 Kuumavesivaraaja 
(ei sisälly toimitukseen)

4 Vesilämmönvaihdin 10 Elektroninen 
paisuntaventtiili

5 Kompressori

6 Pumppu C1 Kaukosäädin

7 Sulkuventtiili TRD1 Lämpötilan alennuslaite 1

TRD2 Lämpötilan alennuslaite 2

8

TRD1

65°C

TRD2

35°C

C1

743 1010 21 6

5 97

1 Ulkoyksikkö 8 Moottoroitu 3-tieventtiili (ei 
sisälly toimitukseen)

2 Sisäyksikkö

3 Kylmäaineen 
lämmönvaihdin

9 Kuumavesivaraaja 
(ei sisälly toimitukseen)

4 Vesilämmönvaihdin 10 Elektroninen 
paisuntaventtiili

5 Kompressori

6 Pumppu C1 Kaukosäädin

7 Sulkuventtiili TRD1 Lämpötilan alennuslaite 1

TRD2 Lämpötilan alennuslaite 2

TRD1

45°C

TRD2

35°C 65°C

C1

743 1010 21

8

6

5

M

97
Asennusopas

4
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Sovellus 5

Tilan lämmitys apukuumavesisäiliön avulla (vuorotteleva toiminta)

Tilan lämmityssovellus käyttämällä järjestelmään liitettyä Daikin-
sisäyksikköä tai apukuumavesisäiliötä. Apukosketin määrää, toimiiko
EKHBRD*-sisäyksikkö vai kuumavesisäiliö. Tämä apukosketin voi
olla esim. ulkolämpötilatermostaatti, sähkötariffikosketin, manuaali-
sesti käytettävä kosketin tms.

Bivalenttinen käyttö on mahdollista vain tilanlämmityskäytössä, ei
veden lämmityskäytössä.  Tällaisessa sovelluksessa kuuma vesi
saadaan aina kuumavesisäiliöstä, joka on liitetty Daikin-
sisäyksikköön.

Apukuumavesisäiliö täytyy yhdistää putkistoon ja kenttäjohdotukseen
alla olevien kuvien mukaisesti.

Kenttäjohdotus

Käyttö

Kun huonetermostaatti (th) sulkeutuu, joko EKHBRD*-yksikkö tai
kuumavesisäiliö alkaa toimia apukoskettimen (C) asennon mukaan.

■ Varmista, että kuumavesisäiliö ja sen integrointi
järjestelmään noudattavat asianmukaisia
eurooppalaisia ja kansallisia määräyksiä.

■ Daikin ei vastaa kuumavesisäiliöjärjestelmän
virheellisistä tai vaarallisista tilanteista.

1 Ulkoyksikkö 12 Elektroninen 
paisuntaventtiili

2 Sisäyksikkö

3 Kylmäaineen 
lämmönvaihdin

13 Ohivirtausventtiili 
(ei sisälly toimitukseen)

4 Vesilämmönvaihdin 14 Kuumavesisäiliö 
(ei sisälly toimitukseen)

5 Kompressori

6 Pumppu 15 Takaiskuventtiili 
(ei sisälly toimitukseen)

7 Sulkuventtiili

8 Moottoroitu 3-tieventtiili 
(ei sisälly toimitukseen)

16 Sulkuventtiili (ei sisälly 
toimitukseen)

9 Kuumavesivaraaja 17 Pumpun termostaatti-
venttiili (ei sisälly 
toimitukseen)10 Kollektori (ei sisälly 

toimitukseen)

11 Patteri (ei sisälly 
toimitukseen)

C1 Kaukosäädin

A Asennuspaikka

B Olohuone

7

17

743 1212 21

8

15

16

6

5

M

11

16

15

149

10 13

C1
A B

Boiler thermostat Kuumavesisäiliön termostaatti

C Apukosketin (avauskosketin)

th Vain lämmityksen huonetermostaatti

K1A EKHBRD*-yksikön aktivoinnin apurele (ei sisälly 
toimitukseen)

K2A Kuumavesisäiliön aktivoinnin apurele (ei sisälly 
toimitukseen)

HUOMAA ■ Varmista, että apukoskettimen (C) differentiaali tai
aikaviive on riittävän suuri, jotta vältetään jatkuva
vaihto EKHBRD*-yksikön ja kuumavesisäiliön
välillä. Jos apukosketin (C) on ulkolämpötila-
termostaatti, muista asentaa termostaatti varjoon,
jotta aurinko ei vaikuta siihen tai käynnistä ja
sammuta sitä.

Jatkuva vaihtaminen voi aiheuttaa kuuma-
vesisäiliön ennenaikaista syöpymistä. Ota yhteys
kuumavesisäiliön valmistajaan.

■ EKHBRD*-yksikön lämmityskäytön aikana
yksikkö toimii saavuttaakseen käyttöliittymässä
asetetun lähtöveden tavoitelämpötilan. Kun
säästä riippuva toiminta on käytössä, veden
lämpötila määritetään automaattisesti ulko-
lämpötilan mukaan.

Kuumavesisäiliön lämmityskäytön aikana säiliö
toimii saavuttaakseen säiliön ohjaimessa
asetetun lähtöveden tavoitelämpötilan.

Älä koskaan aseta kuumavesisäiliön lähtöveden
tavoitelämpötilaksi yli 80°C.

Varmista, ettei EKHBRD*-lämmönvaihtimeen palaavan
veden lämpötila koskaan ylitä 80°C.

Tästä syystä kuumavesisäiliön ohjaimessa lähtöveden
tavoitelämpötilan asetusarvoksi ei saa koskaan asettaa yli
80°C. Asenna pumpun termostaattiventtiili(a) EKHBRD*-
yksikön paluuvesivirtaukseen.

Varmista, että takaiskuventtiilit (eivät sisälly toimitukseen)
on asennettu järjestelmään oikein.

Varmista, että huonetermostaatti (th) ei kytkeydy
päälle/pois jatkuvasti.

Daikin ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tämän
säännön laiminlyömisestä.

(a) Pumpun termostaattiventtiilin asetuksen on oltava 80°C, ja sen täytyy sulkea 
paluuvesivirtaus yksikköön, kun mitattu lämpötila ylittää 80°C. Kun lämpötila 
laskee alemmas, termostaattiventtiilin täytyy avata paluuvesivirtaus EKHBRD*-
yksikköön uudelleen.

1 2 3 54

K1A

K1A K2A

X Y

K2A

Boiler 
thermostat

L
th

N
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VARUSTEET

Yksikön mukana toimitettavat varusteet

(Katso kuva 1)

SISÄYKSIKÖN YLEISKUVAUS

Pääkomponentit

1. Ilmanpoistoventtiili
Vesipiiriin jäänyt ilma poistetaan automaattisesti ilmanpoisto-
venttiilin kautta.

2. Lämpötila-anturit (termistorit)
Lämpötila-anturit mittaavat veden ja kylmäaineen lämpötilaa
piirin eri kohdissa.

3. Kytkinrasia
Kytkinrasia sisältää sisäyksikön elektroniset ja sähköiset
pääosat.

4. Lämmönvaihtimet

5. Nestemäisen kylmäaineen liitin R410A

6. Kaasumaisen kylmäaineen liitin R410A

7. Sulkuventtiilit
Veden tulo- ja lähtöliitäntöjen sulkuventtiileillä voidaan eristää
sisäyksikön vesipiiri asunnon vesipiiristä. Se helpottaa sisä-
yksikön tyhjennystä ja suodattimen vaihtoa.

8. Veden tuloliitin

9. Veden lähtöliitin

10. Tyhjennysventtiili

11. Vedensuodatin
Vedensuodatin poistaa vedestä lian ja estää pumpun vaurioi-
tumisen tai haihduttimen tukkeutumisen. Vedensuodatin on
puhdistettava säännöllisesti. Katso "Kunnossapitotoimenpiteet"
sivulla 31.

12. Paisunta-astia (12 l)
Paisunta-astian tyhjennysventtiilillä tyhjennetään loppu vesi
paisunta-astiasta, kun tyhjennys on tehty tyhjennysventtiilillä.

13. Painemittari
Painemittarilla luetaan vesipiirin vedenpaine.

14. Pumppu
Pumppu kierrättää vettä vesipiirissä.

15. Paineenalennusventtiili
Paineenalennusventtiili estää liian suuren vedenpaineen vesi-
piirissä avautumalla 3 baarin paineessa ja päästämällä hieman
vettä pois.

16. Huoltoportit R134a

17. Kompressori

18. Akkumulaattori

19. 3-tieventtiili
Moottoroitu 3-tieventtiili säätää, milloin veden lähtöä käytetään
tilan lämmitykseen tai kuumavesivaraajaan.

20. 4-tieventtiili

21. 2-tieventtiili

22. Lämpösuoja

23. Elektroninen paisuntaventtiili

1 Asennusopas

2 Käyttöopas

3 Pakkauksen purkamisohje

4 Kytkentäkaavio

5 Käyttöliittymäsarja kait (kaukosäädin, 4 kiinnitysruuvia, 
2 tulppaa)

6 Yläkannen kiinnitysruuvit

7 Äänipohjalevyn kiinnitysruuvit

8 Läpivientitiiviste (pieni)

9 Läpivientitiiviste (suuri)

10 Yläkannen eriste

11 Yksikön nostosarja (2 levyä, 3 ruuvia)

12 Kylmäaineputkien liitäntäsarja (4 putkiosaa, 2 ruuvia, 
2 pidikettä)

1 622 13

216

5 20241917 1829 7

8 2 221 107 11 2323 14

15 123
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Kytkinrasian pääkomponentit

V1-yksikkötyypit (1-vaihe)

Y1-yksikkötyypit (3-vaihe)

1. Pääpiirilevy
Pääpiirilevy ohjaa yksikön toimintaa.

2. Ohjauspiirilevy

3. Invertterin piirilevy

4. Invertterin piirilevy (vain Y1)

5. QA-piirilevy (vain V1)

6. Suodattimen piirilevy

7. Digitaalinen I/O-piirilevy (ei sisälly toimitukseen)

8. Tarvepiirilevy (ei sisälly toimitukseen)

9. Huoltopiirilevy (vain V1)

10. Riviliitin X1M
Pääriviliitin, jonka avulla virransyötön kenttäjohdotus on helppo
liittää.

11. Riviliitin X3M
Kenttäjohdotuksen riviliitin tasavirtaliitäntöjä varten.

12. Riviliitin X2M
Kenttäjohdotuksen riviliitin vaihtovirtaliitäntöjä varten.

13. DC-liitin X1Y

14. Pumpun liitin X2Y

15. AC-liitin X3Y

16. Nippusiteiden kiinnikkeet
Nippusiteiden kiinnikkeiden avulla voidaan kenttäjohdotus
kiinnittää nippusiteillä kytkinrasiaan vedonpoiston
varmistamiseksi.

17. Virtajohdon sisäänvienti

18. AC-kenttäjohdotuksen sisäänvienti

19. DC-kenttäjohdotuksen sisäänvienti

20. Kompressorin kaapelin sisäänvienti

21. Käyttöliittymärele K1A

22. Johdotussillat

23. Sulake F1 (vain Y1)

24. Sulake F2 (vain Y1)

Toimintakaavio

8
19

13

21

14

2

3

1

20

5

11 15 9 12 18 1716 22

6

107

16

16

8
19

13

21
14

2

3

1

20

11 7 15 12 18 17 2210

24
4

16

16 23 616

HUOMAA Kytkentäkaavio on kytkinrasian kannen sisäpuolella.

1 Ulkoyksikkö 16 Täyttöventtiili (ei sisälly 
toimitukseen)

2 Sisäyksikkö

3 Kylmäaine–kylmäaine-
lämmönvaihdin

17 Sulkuventtiili, veden tulo

18 Sulkuventtiili, veden lähtö

4 Akkumulaattori 19 Kuumavesivaraaja (ei sisälly 
toimitukseen)

5 Kompressori

6 Huoltoportti 20 Moottoroitu 3-tieventtiili 
(ei sisälly toimitukseen)

7 Kylmäaine–
vesilämmönvaihdin 21 Lämpösuoja (Q2L)

8 Tyhjennysventtiili 22 Korkeapainekytkin (S1PH)

9 Elektroninen 
paisuntaventtiili

23 Yläpaineanturi (B1PH)

24 Pienpaineanturi (B1PL)

10 Paineenalennusventtiili 25 Poistotermistori (R6T)

11 Pumppu 26 Lähtöveden termistori (R5T)

12 Ilmanpoistoventtiili 27 Paluuveden termistori (R4T)

13 Painemittari 28 Nestetermistori R134a (R7T)

14 Paisunta-astia 29 Nestetermistori R410A (R3T)

15 Vedensuodatin 30 2-tieventtiili

M

1

2

29

3

89

28

12

27

11

266 1310

4

7

14

15 17

19

16

2530

5

6

22

23

24 21 20 18
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SISÄYKSIKÖN ASENNUS

Asennuspaikan valinta

Yksikkö asennetaan sisälle paikkaan, joka täyttää seuraavat
edellytykset:

■ Asennuspaikka ei jäädy.

■ Yksikön ympärillä on riittävästi tilaa huoltoa varten. (Katso
kuva 2).

■ Yksikön ympärillä on riittävästi tilaa ilman kiertokulkua varten.

■ On varauduttu paineenalennusventtiilin puskuun.

■ Tulenaran kaasun vuotaminen ei aiheuta tulipalon vaaraa.

■ Laitteistoa ei ole tarkoitettu käytettäväksi räjähdysalttiissa
ympäristössä.

■ Kaikki putkien pituudet ja etäisyydet on otettu huomioon.

■ Älä asenna yksikköä usein työntekoon käytettäviin paikkoihin.
Yksikkö täytyy peittää rakennustöiden (esim. hionnan) ajaksi,
kun syntyy paljon pölyä.

■ Älä asenna yksikköä paikkoihin, joissa on paljon kosteutta
(esim. kylpyhuoneeseen) (suurin kosteus (RH) = 85 %).

■ Jos ääni mitataan todellisissa asennusolosuhteissa, mitattu arvo
on korkeampi kuin kohdassa "Yksikön tekniset tiedot" sivulla 34
mainittu äänenpainetaso ympäristön melun ja äänten
heijastumisen takia. Valitse asennuspaikka huolellisesti äläkä
asenna äänille herkkään ympäristöön (esim. olo- tai
makuuhuoneeseen). 

■ Huolehdi siitä, että vesi ei vuodon sattuessa pääse
vahingoittamaan asennustilaa eikä ympäristöä.

■ Perustuksien on oltava riittävän tukevat kantamaan yksikön
painon (tai yksikön ja valinnaisen, vedellä täytetyn kuumavesi-
varaajan painon, mikäli valinnainen kuumavesivaraaja on
asennettu yksikön päälle).

Lattia on tasainen tärinän ja melun muodostumisen estämiseksi
ja riittävän tukeva etenkin silloin, kun valinnainen kuumavesi-
varaaja on asennettu yksikön päälle.

■ Älä aseta mitkään esineitä tai laitteita yksikön (yläkannen)
päälle.

■ Älä kiipeä yksikön päälle tai istu tai seiso sen päällä.

■ Varmista, että jos kylmäainetta vuotaa, ryhdytään riittäviin
varotoimenpiteisiin asianmukaisten paikallisten ja kansallisten
määräysten mukaisesti.

Mitat ja huoltotila

Mittayksikkö: mm

Yksikön mitat, katso kuva 4

Vaadittava huoltotila, katso kuva 2

Yksikön tarkastus ja käsittely

■ Yksikkö täytyy tarkastaa heti saapumisen yhteydessä, ja
mahdollisista vaurioista on viivytyksettä ilmoitettava
liikennöitsijän korvausten käsittelijälle.

■ Tuo yksikkö mahdollisimman lähelle lopullista sijoituspaikkaa
alkuperäisessä pakkauksessaan välttääksesi vauriot siirron
yhteydessä.

■ Pura sisäyksikkö kokonaan pakkauksesta pakkauksen
purkamisohjeen mukaisesti.

■ Tarkasta, että kaikki sisäyksikön varusteet (katso "Varusteet"
sivulla 6) ovat mukana.

Sisäyksikön asennus

■ Yksikön takana on läpivientiaukot putkien ja sähkökaapeleiden
liittämistä varten.

■ Lyö läpivientiaukon suojus irti vasaralla.

■ Kun sähköjohtoja tai putkia viedään läpivientiaukkojen läpi,
poista kaikki purseet aukoista.

HUOMAA ■ Huolehdi siitä, että pieneläimet eivät voi käyttää
sisäyksikköä suojapaikkanaan.

■ Sähköosia koskettavat pieneläimet voivat
aiheuttaa toimintahäiriöitä, savua tai tulipalon.
Kehota asiakasta pitämään yksikön ympäristö
puhtaana.

Vaatimus Arvo

Suurin sallittu kylmäaineputkiston pituus ulko- ja 
sisäyksikön välillä 50 m

Pienen vaadittu kylmäaineputkiston pituus ulko- ja 
sisäyksikön välillä 3 m

Suurin sallittu korkeusero ulko- ja sisäyksikön välillä 30 m

Suurin sallittu etäisyys kuumavesivaraajan ja 
sisäyksikön välillä (vain asennukset, joissa on 
kuumavesivaraaja).

10 m

HUOMAA Jos asennukseen kuuluu kuumavesivaraaja
(valinnainen), katso sen asennusopasta.

1 Kaasuputken liitäntä 10 Vedensuodatin

2 Nesteputken liitäntä 11 Veden tuloliitin

3 Huoltoportti 12 Veden lähtöliitin

4 Painemittari 13 Johdotuksen 
läpivientiaukot

5 Paineenalennusventtiili

6 Joustavan letkun 
varoventtiili

14 Kylmäaineputkiston 
läpivientiaukot

7 Tyhjennysventtiili, 
vesipiiri

15 Vesiputkiston 
läpivientiaukot

8 Ilmanpoistoventtiili 16 Asetusjalat

9 Sulkuventtiili

A Kytkinrasian irrotukseen tarvittava tila

B Asennus vasemmalle (näkymä ylhäältä)

C Asennus oikealle (näkymä ylhäältä)

D Johdotuksen vaatima tila (asennettaessa oikealle)

HUOMAA Noudata ulkoyksikön asennuksessa sen asennus-
oppaan ohjeita.

■ Yksikön kummallakin sivulla on läpivientiaukkoja.
Lyö läpivientiaukkojen suojukset irti asennus-
paikan mukaan.

■ Kylmäaineputkien ja vesiputkien täytyy mennä eri
läpivientiaukkojen kautta.

■ Sähköjohtojen täytyy aina mennä yksikköön sen
vasemmassa sivussa olevien läpivientiaukkojen
kautta (katso kuva 4).
Asennusopas
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■ Asenna läpivientitiivisteet (tarvikkeet) läpivientiaukkojen
ympärille vaurioiden välttämiseksi.

■ Aseta yksikkö vakaaseen asentoon
asetusjalkojen avulla.

■ Sulje ääni- ja koristepaneelit, jotka ovat seinän puolella ja joita ei
enää voi kiinnittää, kun yksikkö on lopullisessa paikassaan.

■ Kiinnitä äänipohjaliuskat yksikön kummallekin puolelle sopivilla
ruuveilla.

■ Aseta yksikkö sopivaan sijoituspaikkaan.

■ Vapauta joustavat putket katkaisemalla nippusiteet.

■ Vie joustavat putket läpivientiaukkojen läpi.

■ Tee putkityöt luvussa "Putkiliitäntätyö" sivulla 10 neuvotulla
tavalla.

■ Täytä järjestelmä vedellä luvun "Veden lisääminen" sivulla 12
ohjeiden mukaan.

■ Tee sähkötyöt luvussa "Sähköasennukset" sivulla 13 neuvotulla
tavalla.

■ Jotta kotelo olisi täysin tiivis, tuki läpivientiaukot tiivistemassalla
tai eristysmateriaalilla (hankitaan asennuspaikalla).

■ Tee tarkistukset ennen käyttöä luvussa "Käynnistys ja
konfigurointi" sivulla 17 neuvotulla tavalla.

■ Sulje yksikkö

■ Aseta äänipohjalevy yksikön pohjalle ja kiinnitä se sopivilla
ruuveilla.

■ Kiinnitä etupaneeli ja loput sivukoristepaneelit takaisin
yksikköön sopivilla ruuveilla.

■ Kiinnitä yksikön yläpaneeli sopivilla ruuveilla.

■ Kiinnitä ylälevyn eriste (tarvike) yläkoristepaneelin
sisäpuolelle alla olevan kuvan mukaisesti.

1 Läpivientiaukko 3 Läpivientitiiviste

2 Purse 4 Tiivistemassa tai eristysaineet 
(ei sisälly toimitukseen)

■ Valinnaisen kuumavesivaraajan normaali
asennuspaikka on sisäyksikön päällä.

Jos vasemmalla ja/tai oikealla puolella käytettävissä
oleva huoltotila on rajoitettu, harkitse huolellisesti
kaikkia säiliömoduulin asennusvaiheita ensin.

Yksikkö painaa noin 145 kg. Sen nostamiseen
tarvitaan vähintään kaksi henkilöä.

Käytä yksikön mukana toimitettuja levyjä sen
nostamiseen.

1 2 3 4

0 
m

m

1
3

3
1
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2
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3
4x
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■ Kiinnitä yksikön yläkoristepaneeli sopivilla ruuveilla yksikön
päälle. Jos kuumavesivaraaja (valinnainen) on asennettu,
katso kuumavesivaraajan asennusopas.

PUTKILIITÄNTÄTYÖ

Kylmäaineputkiston asennus

Katso sisäyksikön ja ulkoyksikön välistä kylmäaineputkitöitä koskevat
suositukset, ohjeet ja tekniset tiedot ulkoyksikön asennusoppaasta.

Yksikön mukana toimitetaan 4 kylmäaineputkea kylmäaineliitäntöjen
tekemiseen yksikön sisällä. Katso yksikön yläkannessa olevia
ohjeita.

■ Oikeanpuoleiseen liitäntään tarvitaan vain 2 putkea.

■ Vasemmanpuoleiseen liitäntään tarvitaan 4 putkea.

Laippaliitäntäohjeita
■ Laippoja ei saa käyttää uudelleen. Vuotojen ehkäisemiseksi

täytyy tehdä uudet laipat.

■ Käytä käytössä olevan kylmäaineen mukaista putkileikkuria ja
laipoitustyökalua.

■ Käytä vain yksikön mukana toimitettuja karkaistuja laippa-
muttereita. Muiden laippamutterien käyttö voi aiheuttaa
kylmäainevuotoja.

■ Katso laipoitusmitat ja kiristysmomentit taulukosta (liiallinen
kiristäminen johtaa laipan halkeamiseen).

■ Kun kiinnität laippamutteria, voitele laipan sisäpinta eetteri- tai
esteriöljyllä ja kiristä aluksi käsin 3–4 kierrosta ennen lopullista
kiristystä.

■ Kun avaat laippamutteria, käytä aina kahta avainta yhdessä. 
Kun liität putkia, käytä aina sekä kiinto- että momenttiavainta
laippamutterin kiristämiseen mutterin murtumisen ja vuotojen
ehkäisemiseksi.

Suositellaan vain hätätapauksessa
Jos putket on pakko liittää ilman momenttiavainta, noudata
seuraavaa asennusmenettelyä:

■ Kiristä laippamutteria kiintoavaimella, kunnes kiristys-
momentti äkkiä suurenee.

■ Kiristä laippamutteria tästä kohdasta alla ilmoitettuun
kulmaan:

Vesiputkityö

Vesipiirin tarkistus

Yksiköt on varustettu veden tulo- ja poistoliitännällä vesipiiriin
liittämistä varten. Kyseisen piirin on oltava pätevän asentajan
asentama ja sen on täytettävä kaikki asianmukaiset eurooppalaiset
ja kansalliset vaatimukset.

Tarkista seuraavat kohdat ennen laitteen asennuksen jatkamista:

■ Veden enimmäispaine on 4 baaria.

■ Veden enimmäislämpötila on 85°C.

■ Kaikkiin järjestelmässä alhaalla sijaitseviin kohtiin pitää asentaa
poistohanat, jotta putkisto voidaan tyhjentää kokonaan
kunnossapidon aikana.
Toimitukseen kuuluu yksi tyhjennysventtiili sisäyksikössä ja yksi
paisunta-astiassa veden tyhjentämiseksi sisäyksikön
vesijärjestelmästä.

■ Muista varmistaa paineenalennusventtiilin asianmukainen
tyhjennys, jotta vesi ei pääse kosketuksiin sähköosien kanssa.

■ Kaikissa järjestelmän yläosassa sijaitsevissa kohteissa pitää olla
ilmanpoistimet. Ilmanpoistimet pitää sijoittaa kohtiin, joihin
huoltotöiden yhteydessä pääsee helposti käsiksi. Sisäyksikön
sisällä on automaattinen ilmanpoistoventtiili. Tarkasta, että tätä
ilmanpoistoventtiiliä ei kiristetä liikaa, jotta vesipiirin automaat-
tinen ilmanpoisto on mahdollista.

■ Huolehdi siitä, että asennukseen käytetyn putkiston komponentit
kestävät veden paineen ja lämpötilan.

■ Käytä aina materiaaleja, jotka ovat yhteensopivia järjestelmässä
käytettävän veden ja sisäyksikössä käytettyjen materiaalien
kanssa.

Älä juota putkiliitäntöjä yksikön sisällä.

Putkien 
koko (mm)

Kiristys-
momentti (N•m) Laipan koko A (mm)

Laipan muoto 
(mm)

Ø9,5 33~39 12,8~13,2

Ø15,9 63~75 19,4~19,7

BA

2x

150 mm

75 mm

R=0.4~0.8

45 ±2

90 ±2

A

Putkien koko 
(mm)

Lisäkiristyskulma 
(astetta)

Kiintoavaimen varren 
suositeltu pituus (mm)

Ø9,5 60~90 ±200

Ø15,9 30~60 ±300

Yksikköä saa käyttää vain suljetussa vesijärjestelmässä.
Käyttö avoimessa vesipiirissä voi aiheuttaa vesiputkien
liiallista syöpymistä.

1 Putkiliitos

2 Kiintoavain

3 Laippamutteri

4 Momenttiavain

4 2

3

1
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Veden määrän ja paisunta-astian esipaineen tarkistus

Yksikössä on 12 litran paisunta-astia, jonka oletusesipaine on
1 baaria.

Jotta yksikkö toimisi moitteettomasti, paisunta-astian esipainetta
täytyy ehkä säätää, ja järjestelmän veden minimi- ja maksimimäärä
täytyy tarkistaa.

1 Tarkista, että asennuksen kokonaisvesimäärä ilman yksikön
sisäisen veden määrää on vähintään 20 l.

2 Määritä alla olevan taulukon avulla, täytyykö paisunta-astian
esipainetta säätää.

3 Määrätä alla olevan taulukon ja ohjeiden avulla, onko
asennuksen kokonaisvesimäärä alle vaaditun veden
maksimimäärän.

Paisunta-astian esipaineen laskeminen

Asetettava esipaine (Pg) riippuu suurimmasta asennuskorkeuserosta
(H) ja se lasketaan seuraavasti:

Pg = (H/10+0,3) bar

Suurimman sallitun vesimäärän tarkastus

Määritä koko piirin suurin sallittu vesimäärä seuraavasti:

1 Määritä laskettua esipainetta (Pg) vastaava suurin vesimäärä
alla olevan kaavion avulla.

2 Tarkasta, että koko vesipiirin kokonaisvesimäärä on pienempi
kuin tämä arvo.

Jos näin ei ole, sisäyksikön sisällä oleva paisunta-astia on liian pieni
laitteistoa varten.

Esimerkki 1

Sisäyksikkö on asennettu 5 m vesipiirin korkeimman kohdan
alapuolelle. Vesipiirin kokonaisvesimäärä on 100 l.

Tässä esimerkissä ei tarvita toimenpiteitä tai säätöjä.

Esimerkki 2

Sisäyksikkö on asennettu vesipiirin korkeimpaan kohtaan. Vesipiirin
kokonaisvesimäärä on 380 l.

Useimmissa käyttötarkoituksissa tällä vähimmäisvesi-
määrällä saadaan tyydyttävä tulos.

Kriittisissä prosesseissa tai huoneissa, joissa on suuri
lämpökuorma, vettä voidaan kuitenkin tarvita enemmän.

Jos jokaisen tilan lämmitys/patterisilmukan kiertoa
ohjataan kauko-ohjatuilla venttiileillä, on tärkeää, että tämä
vähimmäisvesimäärä säilyy, vaikka kaikki venttiilit olisi
suljettu.

Esimerkki

1 Ulkoyksikkö 10 Patteri (ei sisälly 
toimitukseen)2 Sisäyksikkö

3 Kylmäaineen 
lämmönvaihdin

11 Elektroninen 
paisuntaventtiili

4 Vesilämmönvaihdin C1 Kaukosäädin

5 Kompressori M1...M3 Erillinen moottoroitu 
venttiili silmukan patterien 
ohjaukseen (ei sisälly 
toimitukseen)

6 Pumppu

7 Sulkuventtiili

8 Kollektori (ei sisälly 
toimitukseen)

T1...T3 Erillinen huone-
termostaatti (ei sisälly 
toimitukseen)9 Ohivirtausventtiili 

(ei sisälly 
toimitukseen)

A Asennustila

B Olohuone

7 7 8432 91 6 10

5

T3

T2

A B
C1

M3

M2

M1

T1

1111

Asennus-
korkeuden 
ero(a)

(a) Asennuskorkeuden ero: korkeusero (m) vesipiirin ja sisäyksikön 
korkeimpien kohtien välillä. Jos sisäyksikkö sijaitsee asennuksen 
korkeimmassa kohdassa, asennuskorkeuden katsotaan olevan 0 m.

Veden määrä

65°C ≤270 l
80°C ≤180 l

65°C >270 l
80°C >180 l

≤7 m Esipaineen säätö ei ole 
tarpeen.

Vaadittavat toimenpiteet:
• esipainetta täytyy laskea, 

laske kohdan "Paisunta-
astian esipaineen 
laskeminen" mukaisesti

• tarkista, onko veden 
määrä pienempi kuin 
suurin sallittu veden 
määrä (käytä alla olevaa 
kaaviota)

>7 m

Vaadittavat toimenpiteet:
• esipainetta täytyy nostaa, 

laske kohdan "Paisunta-
astian esipaineen 
laskeminen" mukaisesti

• tarkista, onko veden 
määrä pienempi kuin 
suurin sallittu veden 
määrä (käytä alla olevaa 
kaaviota)

Yksikön paisunta-astia liian 
pieni laitteistoa varten.

= esipaine

= veden enimmäismäärä

= suurenna astian esipainetta

= pienennä astian esipainetta

0.3
0.5

1
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Tulos:

■ Koska 380 l on enemmän kuin 180 l tai 270 l, esipainetta täytyy
laskea (katso yllä oleva taulukko).

■ Tarvittava esipaine on: 
Pg = (H/10 + 0,3) bar = (0/10 + 0,3) bar = 0,3 bar

■ Vastaava enimmäisvesimäärä voidaan lukea kaaviosta: noin
380 l lähtövedelle, jonka lämpötila on 65°C, ja noin 250 l lähtö-
vedelle, jonka lämpötila on 80°C.

■ Paisunta-astia riittää kokoonpanoon, jos lähtöveden lämpötila
on 65°C, koska kokonaisvesimäärä (380 l) ei ole suurempi kuin
enimmäisvesimäärä (380 l).
Lisäpaisunta-astia täytyy asentaa, jos lähtöveden lämpötila on
80°C, koska kokonaisvesimäärä (380 l) on suurempi kuin
enimmäisvesimäärä (250 l).

Paisunta-astian esipaineen asetus

Jos paisunta-astian oletusesipainetta (1 bar) täytyy muuttaa, muista
seuraavat ohjeet:

■ Käytä vain kuivatyppeä paisunta-astian esipaineen
asettamiseen.

■ Paisunta-astian esipaineen väärä asetus johtaa järjestelmän
toimintahäiriöön. Tästä syystä vain valtuutettu asentaja saa
säätää esipainetta.

Paisunta-astian esipaineen asettamista varten kytkinrasia täytyy
irrottaa yksiköstä. Ohjeet tämän tekemiseen ovat luvussa "Yksikön
avaaminen" sivulla 31.

Vesipiirin liittäminen

Vesiliittännät täytyy tehdä. Sisäyksikön veden tulo- ja lähtöliitäntöjen
sijainti esitetään luvussa "Pääkomponentit" sivulla 6.

Vesipiiriin päässyt ilma, kosteus tai pöly voi aiheuttaa ongelmia. Siksi
on syytä aina ottaa huomioon seuraavat seikat vesipiiriä
kytkettäessä:

■ Käytä ainoastaan puhtaita putkia.

■ Pidä putken suuta alaspäin poistaessasi purseita.

■ Työntäessäsi putkea seinän läpi peitä putken pää estääksesi
epäpuhtauksien pääsyn putkeen.

■ Käytä hyvää kierteiden tiivistysainetta liitosten tiivistykseen.

■ Jos käytetään muita kuin messinkiputkia, muista eristää
molemmat materiaalit toisistaan galvaanisen korroosion
estämiseksi.

■ Koska messinki on pehmeä aine, käytä asianmukaisia työ-
välineitä vesipiirin liittämiseen. Väärät työvälineet vaurioittavat
putkia.

Varotoimenpiteet, jotka koskevat putkiston liittämistä 
ja eristystä

Vesipiiri kokonaisuudessaan, mukaan lukien koko putkisto, on
eristettävä lämmitystehon alenemisen estämiseksi.

Jos sisälämpötila on yli 30°C ja suhteellinen kosteus yli 80 %, eristys-
materiaalin tulee olla vähintään 20 mm paksua kondensaation
ehkäisemiseksi eristeen pinnalla.

VEDEN LISÄÄMINEN

Veden lisäysmenettely

1 Liitä vedensyöttö täyttöventtiiliin (ei sisälly toimitukseen).

2 Varmista, että automaattinen ilmanpoistoventtiili on auki
(vähintään 2 kierrosta).

3 Lisää vettä, kunnes painemittari osoittaa noin 2,0 baarin
painetta. Poista ilmanpoistoventtiileillä mahdollisimman paljon
ilmaa piiristä.

Huolehdi siitä, että yksikön putket eivät taivu liiallisen
voimankäytön takia putkia liitettäessä. Putkien taipuminen
voi aiheuttaa yksikön toimintahäiriöitä.

■ Yksikköä saa käyttää vain suljetussa vesijärjestel-
mässä. Käyttö avoimessa vesipiirissä voi aiheuttaa
vesiputkien liiallista syöpymistä.

■ Älä koskaan käytä Zn-pinnoitettuja osia vesipiirissä.
Tällaisten osien voimakasta korroosiota voi esiintyä,
koska yksikön sisäisessä vesipiirissä käytetään
kupariputkia.

HUOMAA Jos vesipiirissä käytetään 3- tai 2-tieventtiiliä, venttiilin
enimmäisvaihtoajan tulee olla alle 60 sekuntia.

HUOMAA ■ Täytön aikana ei ehkä ole mahdollista poistaa
kaikkea ilmaa järjestelmästä. Automaattiset
ilmanpoistoventtiilit poistavat jäljelle jääneen
ilman järjestelmän ensimmäisten käyttötuntien
aikana. Sen jälkeen täytyy ehkä lisätä vettä.

■ Painemittarin osoittama vedenpaine vaihtelee
veden lämpötilan mukaan (korkeampi paine, kun
veden lämpötila on korkeampi).
Vedenpaineen täytyy kuitenkin aina olla yli
0,3 baaria, jotta piiriin ei pääse ilmaa.

■ Yksikkö voi poistaa liian veden paineenalennus-
venttiilin kautta.

■ Vedenlaadun on oltava EU-direktiivin 98/83 EY
mukainen.
Asennusopas

12
EKHBRD011~016AAV1+Y1

Ilma–vesilämpöpumppujärjestelmän sisäyksikkö
4PW54465-5



SÄHKÖASENNUKSET

Huomautuksia sähköasennuksista

Sisäiset kytkennät – osaluettelo

Katso laitteen mukana toimitettu kytkentäkaavio. Seuraavassa
selostetaan siinä käytetyt lyhenteet:

kytkinrasian komponenttiluettelo
A1P ............................Pääpiirilevy
A2P ............................Kaukosäätimen piirilevy (käyttöliittymä)
A3P ............................Ohjauspiirilevy
A4P ..................... * ....Invertterin piirilevy
A4P .....................# ....Invertterin ohjauspiirilevy
A5P ..................... * ....QA-piirilevy
A5P .....................# ....Invertterin piirilevy
A6P ............................Suodattimen piirilevy
A7P ............................Digitaalinen I/O-piirilevy (ei sisälly

toimitukseen)
A8P ............................Tarvepiirilevy (ei sisälly toimitukseen)
A9P ..................... * ....Huoltopiirilevy
A10P ..........................Termostaatin piirilevy (ei sisälly toimitukseen)
A11P ..........................Vastaanottimen piirilevy (ei sisälly

toimitukseen)
B1PH..........................Yläpaineanturi
B1PL ..........................Pienpaineanturi
BS1~BS4 (A4P) ..# ....Painike
BS1~BS4 (A9P) .. * ....Painike
C1 ....................... * ....Kondensaattori
C1,C2..................# ....Suodattimen kondensaattori
C1,C2 (A5P)........# ....Piirilevyn kondensaattori
C1~C3 (A4P) ...... * ....Piirilevyn kondensaattori
C2,C3.................. * ....Suodattimen kondensaattori
DS1 (A*P) ..................DIP-kytkin
E7H............................Pohjalevyn lämmitin (vain yhdessä ERRQ*- tai

ERSQ*-ulkoyksikön tai lisävarusteen
EKBPHTH16A kanssa)

E1HC .........................Kampikammion lämmitin
F1,F2...................# ....Riippusulake
F1U (A1P,A3P)...........Sulake (T, 3,15 A, 250 V)
F1U (A6P) ........... * ....Sulake (T, 6,3 A, 250 V)
F1U,F2U (A4P) ...# ....Sulake (31,5 A, 500 V)
F1U,F2U (A7P) ..........Sulake (5 A, 250 V) (ei sisälly toimitukseen)
F3U,F4U ............. * ....Sulake (T, 6,3 A, 250 V)
F3U,F6U (A4P) ...# ....Sulake (6,3 A, 250 V)
H1P~H7P (A4P)..# ....PCB LED
H1P~H7P (A9P).. * ....PCB LED
HAP (A*P) ..................PCB LED
IPM1.................... * ....Integroitu virtamoduuli
K1A ............................Käyttöliittymärele
K1E,K2E ....................Elektroninen paisuntaventtiili
K1M,K2M ............# ....Piirilevyn kontaktori
K*R (A*P) ...................Piirikortin rele
K1S ............................ 3-tieventtiili (ei sisälly toimitukseen)
K2S ............................2-tieventtiili
M1C ...........................Kompressori
M1F,M2F .................... Kytkinrasian jäähdytyspuhallin
M1P............................DC-invertterin pumppu
PC (A11P)..................Virtapiiri (ei sisälly toimitukseen)
PHC1 .........................Optoeristimen tulopiiri
PS (A*P).....................Päävirran kytkentä
Q1DI,Q2DI .................Maavuotosuoja (ei sisälly toimitukseen)
Q2L ............................Lämpösuoja, vesiputket
R1 (A5P) .............# ....Resistanssi
R1,R2 (A4P)........ * ....Resistanssi
R1L ..................... * ....Kuristin
R1L~R3L.............# ....Kuristin
R1H (EKRTR) ............Kosteusanturi (ei sisälly toimitukseen)
R1T (EKRTW/R) ........Ympäristön lämpötila-anturi (ei sisälly

toimitukseen)

VAROITUS

■ Pääkytkin tai muu irtikytkentätapa, jossa on kaikkien
napojen kontaktin erotus, täytyy asentaa kiinteään
johdotukseen asianmukaisten paikallisten ja
kansallisten määräysten mukaisesti.

■ Katkaise virransyöttö, ennen kuin teet mitään
liitäntöjä.

■ Käytä vain kuparijohtimia.

■ Kaikki kenttäjohdotus ja komponentit on annettava
ammatillisesti pätevän sähköasentajan tehtäväksi, ja
tehdyn työn on täytettävä asianmukaiset eurooppa-
laiset ja kansalliset vaatimukset.

■ Muista asentaa kytkentäkaaviossa mainitut
vaadittavat sulakkeet.

■ Kenttäjohdotus on tehtävä yksikön mukana toimitetun
kytkentäkaavion ja jäljempänä annettujen ohjeiden
mukaisesti.

■ Älä koskaan purista niputettuja kaapeleita ja varmista,
että ne eivät pääse koskettamaan putkia ja teräviä
reunoja.

Varmista, että liitäntöihin ei kohdistu ulkoista painetta.

■ Yksikön käyttö edellyttää erillistä, sille varattua
virtalähdettä. Missään tapauksessa ei saa käyttää
jonkin toisen laitteen kanssa yhteistä virtalähdettä.

■ Muista tehdä maadoitus. Älä maadoita yksikköä
vesijohtoon, ylijännitesuojaan tai puhelimen maahan.
Epätäydellinen maadoitus voi aiheuttaa sähköiskun.

■ Muista asentaa maavuotosuoja asianmukaisten
paikallisten ja kansallisten määräysten mukaisesti.
Jos näin ei tehdä, seurauksena voi olla sähköisku.

Kun asennat maavuotosuojaa, varmista, että se on
yhteensopiva invertterin kanssa (sietää korkea-
taajuisia sähköisiä häiriöitä), jotta maavuotosuoja ei
aukeaisi tarpeettomasti.

■ Koska tässä yksikössä on invertteri, vaihekonden-
saattorin asentaminen huonontaa virran syötön
tehostimen tehoa. Lisäksi se saattaa aiheuttaa
onnettomuuden, koska korkeataajuisten aaltojen takia
kondensaattori kuumenee tavanomaisesta poikke-
avasti. Tämän takia älä milloinkaan asenna
vaihekondensaattoria.

■ Varmista asennuksen jälkeen, että kaikki kumiholkit
ovat paikallaan, jotta johtimet eivät pääse
koskettamaan teräviä reunoja.

Vain V1-mallit

■ Standardin EN/IEC 61000-3-12(a) täyttävä laitteisto

■ Tämä laitteisto noudattaa standardia
EN/IEC 61000-3-11(b) edellyttäen, että järjestelmän
impedanssi Zsys on pienempi tai yhtä suuri kuin Zmax
käyttäjän syöttö- ja julkisen järjestelmän
rajapintapisteessä. Laitteiston asentajan tai käyttäjän
vastuulla on varmistaa – neuvottelemalla tarvittaessa
jakeluverkko-operaattorin kanssa – että laitteisto
liitetään vain syöttöjärjestelmään, jonka impedanssi
Zsys on pienempi tai yhtä suuri kuin Zmax. 
Zmax = 0.32 Ω

(a) Eurooppalainen/kansainvälinen tekninen standardi, joka asettaa julkisiin 
pienjännitejärjestelmiin liitettyjen laitteiden, joiden vaihekohtainen tulovirta on 
>16 A ja ≤75 A, tuottamien yliaaltovirtojen rajat.

(b) Eurooppalainen/kansainvälinen tekninen standardi, joka asettaa julkisten 
pienjännitejärjestelmien liitettyjen laitteiden, joiden nimellisvirta on ≤75 A, 
jännitemuutosten, -vaihteluiden ja -värinän rajat.
EKHBRD011~016AAV1+Y1
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R2T (EKHTS*)........... Kuumavesivaraajan termistori (ei sisälly
toimitukseen)

R2T (EKRTETS*) ...... Ulkoinen anturi (lattia tai ympäröivä) (ei sisälly
toimitukseen)

R3T ........................... Nestetermistori R410A
R4T ........................... Paluuveden termistori
R5T ........................... Lähtöveden termistori
R6T ........................... Poistotermistori
R7T ........................... Nestetermistori R134a
R8T ........................... Ripatermistori
RC (A*P) ................... Vastaanottopiiri
S1PH......................... Korkeapainekytkin
S1S ........................... Edullisen kWh-taksan virransyöttökosketin

(ei sisälly toimitukseen)
S3S ........................... Sekoitusaseman tulo 1 (ei sisälly

toimitukseen)
S4S ........................... Sekoitusaseman tulo 2 (ei sisälly

toimitukseen)
SS1 (A1P) ................. Valintakytkin (varakytkin)
SS1 (A2P) ................. Valintakytkin (pää-/ali-)
SS1 (A7P) ................. Valintakytkin (ei sisälly toimitukseen)
TC (A*P).................... Lähetinpiiri
T1R,T2R (A*P) .......... Diodisilta
T3R ..................... *.... Virtamoduuli
V1C~V8C ............ *.... Ferriittikohinasuodatin
V1C~V12C ......... #.... Ferriittikohinasuodatin
X1M~X3M ................. Riviliitin
X1Y~X4Y................... Liitin
X*M (A*P).................. Piirilevyn riviliitin (ei sisälly toimitukseen)
Y1R ........................... 4-tieventtiili
Z1F~Z5F (A*P).......... Kohinasuodatin

* Vain V1-mallit
# Vain Y1-mallit

Kenttäjohdotuksen yleiskuvaus

■ Sisäyksikön kenttäjohdotus tehdään pääasoassa kytkinrasiassa
olevaan riviliittimeen. Riviliittimiin päästään käsiksi irrottamalla
kytkinrasian huoltopaneeli. Katso yksikön kytkinrasian kannesta
ohjeita siitä, miten paneeli irrotetaan ja päästään käsiksi
kytkinrasian sisäosiin.

■ Nippusiteiden kiinnikkeet ovat kytkinrasian sisäänvienneissä.
Katso "Kytkinrasian pääkomponentit" sivulla 7.

Sisäyksikön virransyöttö- ja tiedonsiirtokaapelien
liittäminen

Kaapeleja koskevat vaatimukset

Menettely

1 Liitä tarkoituksenmukaisella kaapelilla virransyöttö- ja tiedon-
siirtokaapelit asianmukaisiin liittimiin, kuten kytkentäkaavio ja
kuvassa 3 näyttävät.

2 Kiinnitä kaapeli nippusiteillä nippusiteiden kinnikkeisiin
varmistamiseksi vedonpoiston ja sen, että kaapeli ei pääse
koskettamaan putkia ja teräviä reunoja. Älä koskaan purista
niputettuja kaapeleita.

Huom. kuva 3 näyttää vain asiaan liittyvän kenttäjohdotuksen.

HUOMAA ■ Kytkentäkaavio on kytkinrasian kannen
sisäpuolella.

■ Asenna sisä- ja ulkoyksikkö, virtajohto ja
tiedonsiirtokaapeli vähintään 1 metrin päähän
televisioista tai radioista häiriöiden tai kohinan
ehkäisemiseksi.
(Radioaaltojen mukaan 1 metrin etäisyys ei
välttämättä riitä kohinan poistamiseen.)

Nimike
Kaapeli-

nippu Kuvaus
Tarvittava 

johdinmäärä
Suurin 

virrantarve

Normaalin kWh-taksan virransyöttöasennus 1~ 3~

1 PS Normaalin kWh-taksan 
virransyöttö

2+GND 4+GND (b)

(b) Katso sisäyksikön nimikilpi.

Edullisen kWh-taksan virransyöttöasennus 1~ 3~

1 PS Normaalin kWh-taksan 
virransyöttö

2+GND 2+GND 1,25

2 PS Edullisen kWh-taksan 
virransyöttö

2+GND 4+GND (b)–1,25

3 LV Ulkoyksikön tiedonsiirto 
(F1/F2)

2 2 (c)

(c) Kaapelin minimipoikkileikkaus 0,75 mm2.

4 LV Vakiokaukosäädin (P1/P2) 2 2 (c)

5 LV Toissijainen kaukosäädin 
(P1/P2)(a)

(a) Valinnainen

2 2 (c)

6 LV Kuumavesivaraajan 
termistori (R2T)(a)

2 2 (d)

(d) Tämä laite ja yhdyskaapeli toimitetaan kuumavesivaraajan mukana.

7 LV Ulkoisen huonetermostaatin 
signaali ON/OFF(a)

2 2 100 mA(c)

8 LV Edullisen kWh-taksan 
virransyöttökytkin (S1S)(a)

2 2 100 mA(c)

9 LV Usean asetuspisteen 
signaali 1(a)

2 2 100 mA(c)

10 LV Usean asetuspisteen 
signaali 1(a)

2 2 100 mA(c)

11 HV Pohjalevyn lämmitin (E7H)(a) 2 2 0,5 A(c)

12 HV 3-tieventtiili (K1S)(a) 3 3 (d)

13 HV Digitaalisen I/O-piirikortin 
lähdöt(a)

2 2 300 mA(c)

14 HV Ulkoisen huonetermostaatin 
virtalähde(a)

2 2 100 mA(c)

PS Virransyöttö (katso kuva 3)
LV = pienjännite (katso kuva 3)
HV = suurjännite (katso kuva 3)

HUOMAA Valitse kaikki kaapelit ja johdinkoot noudattaen
paikallisia ja kansallisia säädöksiä.

Kun sähkötyöt on tehty, tarkista, että jokainen sähköosa ja
sähköosarasiassa oleva liitin on liitetty kunnolla.

■ Sähköisen kohinan vastaanottamisen välttä-
miseksi varmista, että kaapelit asetetaan oikeaan
nippuun ja vedetään oikeaan nippualustaan,
kuten kuvassa 3 näyttää.

■ Sijoita kaapelit asennuksen aikana vähintään
25 mm:n päähän toisistaan sähköisen kohinan
(ulkoisen kohinan) vastaanoton välttämiseksi.
Asennusopas
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Kaukosäätimen asennus

Yksikkö on varustettu kaukosäätimellä, joka helpottaa yksikön
asetusten tekemistä, sen käyttämistä ja kunnossapitoa. Noudata tätä
asennusmenettelyä ennen kaukosäätimen käyttämistä.

1 Irrota kaukosäätimen etuosa.

Aseta ruuvitaltta kaukosäätimen
takaosassa oleviin aukkoihin (1) ja irrota
kaukosäätimen etuosa.

2 Kiinnitä kaukosäädin tasaiselle pinnalle.

3 Johdota yksikkö.

Kytke kaukosäätimen etuosan yläosassa olevat liittimet ja
yksikön sisällä olevat liittimet (P1–X3M:P1, P2–X3M:P2).

4 Kiinnitä kaukosäätimen yläosa takaisin paikalleen.

Aloita kiinnitys pohjassa olevista
pidikkeistä.

Liitäntä edulliseen kWh-taksan virransyöttöön

Sähköyhtiöt ympäri maailmaa työskentelevät ankarasti tarjotakseen
luotettavaa sähköpalvelua kilpailukykyisillä hinnoilla, ja ne voivat
usein laskuttaa asiakkaita edullisilla taksoilla. Esim. yösähkötaksa,
vuodenajasta riippuva taksa, Wärmepumpentarif Saksassa ja
Itävallassa …

Tämä laite sallii yhteyden tällaisiin edullisen kWh-taksan
virransyöttöjärjestelmiin.

Kysy laitteiston asennuspaikalla toimivalta sähköyhtiöltä, voidaanko
laitteisto liittää johonkin edullisen kWh-taksan virransyöttö-
järjestelmään, jos sellaisia on.

Kun laitteisto on liitetty tällaiseen edullisen kWh-taksan
virransyöttöön, sähköyhtiö voi:

■ keskeyttää virransyötön laitteistoon tietyiksi ajoiksi
■ edellyttää, että laitteisto kuluttaa vain rajoitetun määrän sähköä

tiettyinä aikoina.

Sisäyksikkö on suunniteltu vastaanottamaan tulosignaalin, joka
siirtää yksikön pakotettu off -tilaan. Tuolloin yksikön kompressorit
eivät toimi.

HUOMAA Liitäntäjohdot eivät sisälly toimitukseen.

■ Sarjana toimitettu kaukosäädin on asennettava
sisätiloihin.

■ Jos käytetään kaukosäätimen termostaattitoimintoa
käytetään, valitse asennuspaikka niin, että se täyttää
seuraavat vaatimukset:
- huoneen keskilämpötila voidaan havaita
- kaukosäädin ei ole alttiina suoralle auringonvalolle
- kaukosäädin ei ole lämmönlähteen välillä
- ulkoilma tai veto esim. oven 

avaamisen/sulkemisen takia ei vaikuta siihen
- näyttö pysyy puhtaana
- lämpötila on 0°C – 50°C
- suhteellinen kosteus on enintään 80 %.

HUOMAA Älä kiristä kiinnitysruuveja liikaa, jottei
kaukosäätimen alaosa väänny.

HUOMAA Jos vakiokaukosäätimen lisäksi asennetaan myös
valinnainen kaukosäädin:

■ Kytke kummankin kaukosäätimen johtimet
samalla tavalla kuin yllä.

■ Valitse pää- ja alakaukosäädin SS1-
valintakytkimellä.

■ Vain pääyksiköksi valittu kaukosäädin voi
toimia huonetermostaattina.

1

SS
M

PCB

SS1 S Alayksikkö

M Pääyksikkö

1 Yksikkö

2 Kaukosäätimen takaosa

3 Kaukosäätimen etuosa

4 Johdotus takaa

5 Johdotus ylhäältä

6 Tee osaan lovi johtoja varten pihdeillä tms.

HUOMAA Kuori johdon kaukosäätimen
kotelon sisään menevä osa ( l  ).

Varo, ettei johto jää osien väliin.

VAROITUS

Edullisen kWH-taksan virransyöttö, kuten tyyppi 1 alla

Silloin, kun edullinen kWh-taksa on käytössä ja
virransyöttö on jatkuvaa, invertterin piirilevyn valmiustilan
virrankulutus on mahdollista.

P1P2

6

2

1

3

4 5

P1P2

P
2

P
1

P
2

P
1X3M X3M

1
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Mahdolliset edullisen kWh-taksan virransyöttötyypit

Mahdolliset liitännät ja vaatimukset laitteiston liittämiseen tällaiseen
virtalähteeseen on kuvattu alla olevissa kuvissa:

Vain V1-yksikkötyypit (1~)

Vain Y1-yksikkötyypit (3~)

Kun ulkoyksikkö on liitetty edullisen kWh-taksan virtalähteeseen,
sähköyhtiön edullisen kWh-taksan signaalia ohjaavan
vastaanottimen jännitteetön kosketin täytyy liittää liittimen X3M
pitimiin 7 ja 8 (kuten yllä olevassa kuvassa).

Jos parametri [6-04]=1 hetkellä, jolloin sähköyhtiö lähettää edullisen
kWh-taksan signaalin, tämä kosketin avautuu ja yksikkö siirtyy
pakotettu off -tilaan(1).

Jos parametri [6-04]=2 hetkellä, jolloin sähköyhtiö lähettää edullisen
kWh-taksan signaalin, tämä kosketin sulkeutuu ja yksikkö siirtyy
pakotettu off -tilaan(2).

1 Edullisen kWh-taksan virransyöttörasia

2 Sähköyhtiön signaalia ohjaava vastaanotin

3 Edullisen kWh-taksan virransyöttö

4 Jännitteetön kosketin sisäyksikköön

5 Normaalin kWh-taksan virransyöttö

6 Sulake (ei sisälly toimitukseen)

1

2

3

X3M7 8 X2M8 9X1ML N

L N

2

4

1

3 5

3

L N

2

1

43

43

L N

2

1

S1S

S1S

S1S

[6-04]=1

1

2

3

L N

2

1

3

L N

2

1

43

4 4

43

L N

L N

2

1

S1S

S1S

S1S

[6-04]=2

X2M9 107 8

6 6

1 Edullisen kWh-taksan virransyöttörasia

2 Sähköyhtiön signaalia ohjaava vastaanotin

3 Edullisen kWh-taksan virransyöttö

4 Jännitteetön kosketin sisäyksikköön

5 Normaalin kWh-taksan virransyöttö

6 Sulake (ei sisälly toimitukseen)

Edullisen kWh-taksan virransyöttöasennuksissa irrota
X2M:n johdotussillat ennen normaalin kWh-taksan
virransyötön asennusta.

(1) Kun signaali vapautetaan uudelleen, jännitteetön kosketin sulkeutuu ja yksikkö 
käynnistyy uudelleen. Tästä syystä on tärkeää jättää automaattinen 
uudelleenkäynnistys käyttöön. Katso kenttäasetus "[8] Asetusvalikko, [8-01]" 
luvussa "Asennuspaikalla tehtävät asetukset" sivulla 17.

(2) Kun signaali vapautetaan uudelleen, jännitteetön kosketin avautuu ja yksikkö 
käynnistyy uudelleen. Tästä syystä on tärkeää jättää automaattinen 
uudelleenkäynnistys käyttöön. Katso kenttäasetus "[8] Asetusvalikko, [8-01]" 
luvussa "Asennuspaikalla tehtävät asetukset" sivulla 17.

1

2

3

X3M7 8 X2M8 9

2

4

1

3 5

3

L1 N

2

1

L2L3

L1 NL2L3

43

4

43

2

1

S1S

S1S

S1S

[6-04]=1

1

2

3

2

1

3

2

1

43

4

43

L N

2

1

S1S

S1S

S1S

[6-04]=2

L1 L2 X1MN X1ML3

X2M9 107 8

6

L1 NL2L3

L1 NL2L3

L1 NL2L3

L1 NL2L3

6
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Tyyppi 1

Edullisen kWh-taksan virransyöttö on katkeamatonta tyyppiä.

Tyyppi 2

Edullisen kWh-taksan virransyöttö on tyyppiä, jossa virransyöttö
katkaistaan tietyn ajan kuluttua.

Tyyppi 3

Edullisen kWh-taksan virransyöttö on tyyppiä, jossa virransyöttö
katkaistaan välittömästi.

KÄYNNISTYS JA KONFIGUROINTI

Asentajan on konfiguroitava sisäyksikkö asennusympäristön
(ulkoilmasto, asennetut lisävarusteet jne.) ja käyttäjän taitojen
mukaisesti.

Tarkistukset ennen käyttöä

Tarkista seuraava yksikön asennuksen jälkeen:

1 Kenttäjohdotus

Varmista, että kenttäjohdotus on tehty luvun "Sähköasennukset"
sivulla 13 ohjeiden, kytkentäkaavioiden sekä eurooppalaisten ja
kansallisten määräysten mukaan.

2 Sulakkeet ja suojalaitteet

Varmista, että sulakkeet ja muut paikallisesti asennetut
suojalaitteet ovat asennusohjeen luvun "Sähkökytkentätiedot"
sivulla 34 mukaisia. Varmista, ettei mitään sulaketta tai
suojalaitetta ole ohitettu.

3 Maadoitus

Varmista, että maadoitusjohdot on liitetty asianmukaisesti ja että
maadoitusliittimet on kiristetty.

4 Sisäinen johdotus

Tarkista silmämääräisesti, onko kytkinrasiassa ja yksikön sisällä
löysiä liitäntöjä tai vaurioituneita sähköliitäntöjä.

5 Asennus

Tarkasta, että yksikkö on kunnolla asennettu välttyäksesi
asiaankuulumattomilta ääniltä ja tärinältä, kun yksikkö
käynnistetään.

6 Laitevauriot

Tarkasta, ettei yksikön sisäpuolella ole vaurioituneita
komponentteja tai puristuneita putkia.

7 Kylmäainevuoto

Tarkista yksikkö sisäpuolelta kylmäainevuotojen varalta. Jos
vuotoja ilmenee, ota yhteys jälleenmyyjään.

Älä koske kylmäaineputkiliitoksista vuotaneeseen
kylmäaineeseen.
Seurauksena voi olla paleltumavamma.

8 Vesivuodot

Tarkista yksikkö sisäpuolelta vesivuotojen varalta. Jos vesivuoto
löytyy, sulje veden tulon ja lähdön sulkuventtiilit ja ota yhteys
paikalliseen edustajaan.

9 Virtalähteen jännite

Tarkasta virtalähteen jännite laitteen säätöpaneelista.
Jännitteen tulee vastata yksikön tunnustietotarran jännitearvoja.

10 Ilmanpoistoventtiili

Varmista, että ilmanpoistoventtiili on auki (vähintään
2 kierrosta).

11 Sulkuventtiilit

Varmista, että sulkuventtiilit on asennettu oikein ja että ne ovat
täysin auki.

Kun kaikki tarkistukset on tehty, yksikkö täytyy sulkea, ennen kuin
siihen voidaan kytkeä virta. Kun sisäyksikön virransyöttö on kytketty
päälle, kaukosäätimessä näkyy alustuksen aikana "88", joka voi
kestää jopa 30 sekuntia. Tänä aikana kaukosäädintä ei voida
käyttää.

Asennuspaikalla tehtävät asetukset

Asentajan on konfiguroitava sisäyksikkö asennusympäristön
(ulkoilmasto, asennetut varusteet jne.) ja käyttäjän tarpeiden
mukaisesti. Tätä varten käytettävissä on useita asennuspaikalla
tehtäviä asetuksia. Näitä asetuksia voidaan käyttää ja ohjelmoida
sisäyksikön käyttöliittymän kautta.

Jokaisella asennuspaikalla tehtävällä asetuksella on 3-numeroinen
koodi, esimerkiksi [5-03], joka näkyy käyttöliittymän näytössä.
Ensimmäinen numero [5] ilmoittaa "ensimmäisen koodin" eli
asennuspaikalla tehtävän asetusryhmän. Toinen ja kolmas numero
[03] yhdessä ilmoittavat "toisen koodin".

Luettelo kaikista asennuspaikalla tehtävistä asetuksista ja
oletusarvoista on kohdassa "Kenttäasetukset-taulukko" sivulla 28.
Luettelossa on myös 2 saraketta kentällä tehtyjen asetusten
päiväystä ja arvoa varten, jos ne poikkeavat oletusarvosta.

Jokainen asennuspaikalla tehtävä asetus on kuvattu yksityis-
kohtaisesti kohdassa "Yksityiskohtainen kuvaus" sivulla 18.

Katso yksikön tarkempi kuvaus ja käynnistysohjeet kohdasta Liitteet
sivulla 35.

HUOMAA Jos edullisen kWh-taksan virransyöttö on
katkeamatonta tyyppiä, yksikkö sammutetaan väkisin.

On tärkeää, että asentaja lukee järjestyksessä kaikki
tämän luvun tiedot ja että järjestelmä konfiguroidaan
soveltuvin osin.

Katkaise virransyöttö, ennen kuin teet mitään liitäntöjä.

Pumppu vaurioituu, jos järjestelmää käytetään venttiilit
suljettuina!
EKHBRD011~016AAV1+Y1
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Menettely

Kun haluat muuttaa yhtä tai useampaa asennuspaikalla tehtävää
asetusta, toimi seuraavasti.

1 Siirry KENTTÄASETUSTILAAN painamalla painiketta z

vähintään 5 sekunnin ajan.
Kuvake $ (3) tulee näkyviin. Valittuna oleva
kenttäasetuskoodi osoitetaan kohdassa (2) ; (2) ja
asetusarvo oikealla kohdassa - (1).

2 Valitse haluamasi kenttäasetuksen ensimmäinen koodi
painamalla painiketta ébi.

3 Valitse haluamasi kenttäasetuksen toinen koodi painamalla
painiketta ébj.

4 Muuta valitun kenttäasetuksen arvo painamalla painikkeita
pfi ja pfj.

5 Tallenna uusi arvo painamalla painiketta pr.

6 Muuta tarvittaessa muita kenttäasetuksia toistamalla vaiheet
2-4.

7 Kun asetukset on tehty, poistu KENTTÄASETUSTILASTA
painamalla painiketta z.

Yksityiskohtainen kuvaus

[0] Kauko-ohjaimen asetukset

■ [0-00] Käyttöoikeustaso

Kaukosäädin voidaan ohjelmoida siten, että käyttäjä ei voi
käyttää tiettyjä painikkeita ja toimintoja. Käytettävissä on
2 oikeustasoa. Molemmat tasot (taso 2 ja taso 3) ovat
käytännössä samat. Ainoa ero on, että tasolle 3 ei voi asettaa
veden lämpötila-asetuksia (katso taulukko alla).

Oletusarvoisesti tasoa ei ole määritetty, joten kaikki painikkeet ja
toiminnot ovat käytössä.

Todellinen oikeustaso määrätään kenttäasetuksella. Valitse
oikeustaso 2 asettamalla kenttäasetukseksi [0-00] 2. Valitse
oikeustaso 3 asettamalla kenttäasetukseksi [0-00] 3.

Kun kenttäasetus on tehty, valittu oikeustaso ei vielä ole
aktiivinen. Valitti oikeustaso otetaan käyttöön painamalla yhtä
aikaa painikkeita pi ja pj sekä sen jälkeen yhtä aikaa
välittömästi painikkeita s ja ba ja pitämällä kaikki 4 painiketta
painettuina vähintään 5 sekunnin ajan. Huomaa, että
kaukosäätimessa ei näy mitään ilmoitusta. Estetyt painikkeet
eivät tämän menettelyn jälkeen ole enää käytettävissä.

Valittu oikeustaso voidaan poistaa käytöstä samalla tavalla.

■ [0-01] Huonelämpötilan kompensointiarvo

Yksikön jonkin ternistorin arvoa voidaan tarvittaessa säätää
korjausarvolla. Tällä tavalla voidaan korvata termistorien
toleransseja ja kapasiteetin puutetta.

Kompensoitua lämpötilaa (= mitattu lämpötila plus
kompensointiarvo) käytetään järjestelmän ohjaukseen, ja se
näytetään lämpötilan lukematilassa. Katso myös kohdasta
"[9] Automaattinen lämpötilan kompensointi" sivulla 22 tietoja
lähtöveden lämpötilan ja lämpimän veden lämpötilan
kompensointiarvoista.

■ [0-03] Tila: Määrittää, voidaanko ON/OFF-käskyä käyttää tilan
lämmityksen ajastimessa.

Tilan lämmityksen ajastin voidaan ohjelmoida 2 eri tavalla:
lämpötilan asetuspisteen (sekä lähtöveden lämpötila että
huonelämpötila) perusteella ja ON/OFF-käskyn perusteella.

HUOMAA Kenttäasetukseen tehdyt muutokset tallentuvat vain
silloin, kun painetaan painiketta pr. Jos siirrytään
toiseen kenttäasetuskoodiin tai painetaan painiketta
z, tehty muutos hylätään.

HUOMAA ■ Asetusarvot on ennen toimitusta asetettu kuten
kohdassa "Kenttäasetukset-taulukko" sivulla 28.

■ Kun KENTTÄASETUSTILASTA poistutaan,
kaukosäätimen nestekidenäytössä voi näkyä
"88", kun yksikkö alustaa itsensä.

HUOMAA Kentäasetuksia läpikäytäessä saatat huomata, että
kenttäasetuksia on hieman enemmän kuin kohdassa
"Kenttäasetukset-taulukko" sivulla 28. Nämä kenttä-
asetukset eivät ole käytettävissä eikä niitä voi
muuttaa!

2

3
1

Oikeus

taso 2 taso 3

Toiminta ON/OFF Käytettävissä Käytettävissä

Veden lämmitystoiminta ON/OFF Käytettävissä Käytettävissä

Lähtöveden lämpötilan asetus Käytettävissä —

Huonelämpötilan asetus Käytettävissä Käytettävissä

Hiljainen tila ON/OFF — —

Säästä riippuvan asetuspisteen toiminta 
ON/OFF

Käytettävissä —

Kellon asetus — —

Ajastimen ohjelmointi — —

Ajastintoiminta ON/OFF Käytettävissä Käytettävissä

Asennuspaikalla tehtävät asetukset — —

Virhekoodin näyttö Käytettävissä Käytettävissä

Koekäyttö — —

HUOMAA Oletusarvoisesti käytössä on lämpötilan asetus-
pisteeseen perustuva tilan lämmitys (tapa 1), joten
vain lämpötilan muuttaminen on mahdollista (ei
ON/OFF-käskyä).

Tämän menetelmän etu on, että voit sammuttaa tilan
lämmitystoiminnon helposti painamalla y-painiketta
ilman, että automaattinen lämpimän veden säilytys-
toiminto poistetaan käytöstä (esim. kesällä, kun tilan
lämmitystä ei tarvita).
Asennusopas
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Seuraavissa taulukoissa esitetään molemmat ajastimen tulkintatavat.

Toimintaesimerkki: Ajastin lämpötilan asetuspisteiden perusteella.

Kun estotoiminto on käytössä, se on etusijalla ajastimen ajastettuun
toimintoon nähden.

Toimintaesimerkki: Ajastin ON/OFF-käskyn perusteella

Kun estotoiminto on käytössä, se on etusijalla ajastimen ajastettuun
toimintoon nähden, jos ON-käsky on aktiivinen. Jos OFF-käsky on
aktiivinen, se on etusijalla estotoimintoon nähden. OFF-käskyllä on
aina korkein etusija.

Tapa 1 Lämpötilan asetuspisteeseen perustuva tilan lämmitys(a)

(a) Lähtöveden lämpötila ja/tai huonelämpötila

Käytön aikana Ajastinkäytön aikana toiminnan merkkivalo palaa 
jatkuvasti.

Kun y-
painiketta 
painetaan

Tilan lämmityksen ajastin pysähtyy eikä käynnisty 
uudelleen.
Ohjausyksikkö sammutetaan (toiminnan merkkivalo 
sammuu).
Ajastimen kuvake jää kuitenkin näkyviin sen merkiksi, 
että veden lämmitys pysyy käynnissä.

Kun r/p-
painiketta 
painetaan

Tilan lämmityksen ajastin ja veden lämmitys yhdessä 
hiljaisen tilan kanssa pysäytetään, eivätkä ne käynnisty 
uudelleen.
Ajastimen kuvaketta ei enää näytetä.

1 Ajastin

2 Estotoiminto

3 Kun sekä estotoiminto että ajastin ovat käytössä

A Estotoiminto

t Aika

T Lämpötilan asetuspiste

Huonelämpötila

Lähtöveden lämpötila

T

t
6:30 9:0016:00 0:30

1919°C 1919°C 1919°C

2222°C
2121°C

6262°C 6262°C 6262°C

6565°C
6464°C

62°C

19°C 19°C 19°C

22°C
21°C

62°C 62°C

65°C
64°C

0:30

1

T

t

1818°C

5757°C57°C

18°C

A
5:005:0023:0023:00 5:0023:00

2

T

t
5:00 9:0016:00 23:00

1919°C
1818°C

1919°C

2222°C
2121°C

6262°C
6060°C

6262°C

6565°C
6464°C

60°C

19°C
18°C

19°C

22°C
21°C

62°C 62°C

1919°C

6262°C

19°C

62°C

1919°C

6262°C

19°C

62°C

1919°C

6262°C

19°C

62°C

65°C
64°C

6:30

3

5757°C57°C

6060°C60°C

Tapa 2 Tilan lämmitys ON/OFF-käskyn perusteella

Käytön aikana Kun ajastin vaihtaa tilan lämmityksen OFF-tilaan, 
ohjausyksikkö sammutetaan (toiminnan merkkivalo 
sammuu). Huomaa, että tämä ei vaikuta veden 
lämmitykseen.

Kun y-
painiketta 
painetaan

Tilan lämmityksen ajastin pysähtyy (jos se on aktiivinen) 
ja käynnistyy uudelleen seuraavan ajastetun ON-
toiminnon aikana.
"Viimeinen" ohjelmoitu komento kumoaa "edellisen" 
ohjelmoidun komennon ja pysyy aktiivisena, kunnes 
"seuraava" ohjelmoitu komento annetaan.

Esimerkki: Oletetaan, että kello on 17.30, ja 
toimenpiteitä on ohjelmoitu tapahtuviksi kello 13.00, 
16.00 ja 19.00. "Viimeinen" ohjelmoitu komento (16:00) 
kumosi "edellisen" ohjelmoidun komennon (13:00) ja 
pysyy aktiivisena, kunnes "seuraava" ohjelmoitu 
komento (19:00) annetaan.

Todellisen asetuksen tietämiseksi on siis tarkasteltava 
viimeistä ohjelmoitua komentoa. On selvää, että 
"viimeinen" ohjelmoitu komento voi olla peräisin 
edelliseltä päivältä. Katso tarkempia tietoja 
käyttöoppaasta.
Ohjausyksikkö sammutetaan (toiminnan merkkivalo 
sammuu).
Ajastimen kuvake jää kuitenkin näkyviin sen merkiksi, 
että veden lämmitys pysyy käynnissä.

Kun r/p-
painiketta 
painetaan

Tilan lämmityksen ajastin ja veden lämmitys yhdessä 
hiljaisen tilan kanssa pysäytetään, eivätkä ne käynnisty 
uudelleen.
Ajastimen kuvaketta ei enää näytetä.

1 Ajastin

2 Estotoiminto

3 Kun sekä estotoiminto että ajastin ovat käytössä

A Estotoiminto

B ON/OFF-käsky

t Aika

T Lämpötilan asetuspiste

Huonelämpötila

Lähtöveden lämpötila

t

1818°C

6060°C60°C

18°C

A
5:005:0023:0023:00 5:0023:00

2

B

t
9:0016:00

1919°C 1919°C

2222°C
2121°C

6262°C 6262°C

6565°C
6464°C19°C 19°C
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[1] Lämpimän veden automaattinen säilytysajastus

Tässä tilassa sisäyksikkö toimittaa kuumaa vettä kuumavesi-
varaajaan määräty päiväohjelman mukaan. Tämä tila jatkuu, kunnes
säilytyslämpötila saavutetaan.

Automaattinen säilytys on suositeltava kuumavesitila. Tässä tilassa
vettä lämmitetään yöllä (kun tilan lämmitysvaatimukset ovat
alhaisemmat) säilytyksen asetuspisteeseen asti. Kuuma vesi
säilytetään kuumavesivaraajassa korkeammassa lämpötilassa, jotta
se täyttää kuuman veden tarpeen päivän mittaan.

Säilytyslämpötilan asetuspiste ja ajoitus ovat kenttäasetuksia. 

■ [1-00] Tila: Määrittää, onko veden lämmitys (säilytystila)
yöaikaan käytössä (1) vai ei (0).

■ [1-01] Käynnistysaika: Kellonaika yöllä, jolloin lämmin vesi
täytyy kuumentaa.

■ [1-02] Tila: Määrittää, onko veden lämmitys (säilytystila)
päiväaikaan käytössä (1) vai ei (0).

■ [1-03] Käynnistysaika: Kellonaika, jolloin lämmin vesi täytyy
kuumentaa.

Katso lämpötilan asetuspisteet kohdasta "[b] Kuuman veden
asetuspisteet" sivulla 22.

[2] Automaattinen estotoiminto

Estotoiminto antaa mahdollisuuden laskea huonelämpötilaa.
Estotoiminto voidaan aktivoida esimerkiksi yöaikaan, koska
lämpötilatarpeet yöllä ja päivällä eivät ole samat.

■ [2-00] Tila: Määrittää, onko estotoiminto käytössä (1) vai ei (0).

■ [2-01] Käynnistysaika: Aika, jolloin esto käynnistetään

■ [2-02] Pysäytysaika: Aika, jolloin esto pysäytetään

Esto voidaan määrittää sekä huonelämpötilan ohjaukselle että
lähtöveden lämpötilan ohjaukselle.

On suositeltavaa asettaa automaattisen säilytyksen käynnistysaika
yöaikaan [1-01] samaksi kuin estotoiminnon käynnistysaika [2-01].

Katso lämpötilan asetuspisteet kohdasta "[5] Automaattisen eston ja
desinfioinnin asetuspiste" sivulla 21.

[3] Säästä riippuva asetuspiste

Kun säästä riippuva toiminta on käytössä, lähtöveden lämpötila
määritetään automaattisesti ulkolämpötilan mukaan: alhaisemmat
ulkolämpötilat aiheuttavat korkeamman veden lämpötilan ja
päinvastoin. Yksikössä on kelluva asetuspiste. Tämän toiminnon
aktivointi pienentää virrankulutusta manuaalisesti asetettuun
lähtöveden asetuspisteeseen verrattuna.

Säästä riippuvan toiminnan aikana käyttäjä voi nostaa tai laskea
veden tavoitelämpötilaa korkeintaan 5°C.  on ohjausyksikön
laskeman lämpötilan asetuspisteen ja todellisen asetuspisteen
välinen lämpötilaero. Esimerkiksi positiivinen muutosarvo tarkoittaa,
että todellinen lämpötilan asetuspiste on korkeampi kuin laskettu
asetuspiste.

On suositeltavaa käyttää säästä riippuvaa asetuspistettä, koska se
säätää veden lämpötilan todellisen tarpeen mukaan tilan lämmitystä
varten. Se estää yksikköä vaihtamasta liian usein termostaatin ON-
ja OFF-toiminnan välillä, kun käytetään kaukosäätimen huone-
termostaattia tai ulkoista huonetermostaattia.

HUOMAA ■ Varmista, että vettä lämmitetään vain tarvittavaan
kuuman veden lämpötilaan. 

Aloita alhaisella kuuman veden lämpötilan
asetuspisteellä ja nosta sitä vain, jos sinusta
tuntuu, että kuuman veden lämpötila ei riitä
tarpeisiin (tämä riippuu vedenkäyttötavoista).

■ Varmista, että vettä ei lämmitetä tarpeettomasti.
Aloita aktivoimalla automaattinen säilytys yöllä
(oletusaloitus). Jos vaikuttaa siltä, että kuuman
veden yösäilytystoiminto ei riitä tarpeisiisi,
voidaan asettaa lisäsäilytys päiväaikaan.

■ Energian säästöä varten on suositeltavaa ottaa
käyttöön säästä riippuva veden lämmitys. Katso
asetus "[b-02]" sivulla 23.

HUOMAA ■ Estotoiminto on oletusarvoisesti käytössä.

■ Estotoiminto voidaan yhdistää automaattiseen
säästä riippuvan asetuspisteen toimintaan.

■ Estotoiminto on automaattinen päivittäin ajastettu
toiminto.

A Huonelämpötilan normaali asetuspiste

t Aika

T Lämpötila

A Lähtöveden lämpötilan normaali asetuspiste

B Lähtöveden estolämpötila

t Aika

T Lämpötila

Tt Veden tavoitelämpötila

TA Ympäristön (ulko)lämpötila

= Muutosarvo

[2-01] [2-02]

A

T

t

21°C

[5-03] 18°C

[2-01] [2-02]

B

A

T

t

65°C

60°C

5°C [5-02]

Lo_Ti

Lo_A Hi_A TA

Tt

+ 05

00

– 05

Hi_Ti Shift value
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■ [3-00] Alhainen ympäristön lämpötila (Lo_A): alhainen
ulkolämpötila.

■ [3-01] Korkea ympäristön lämpötila (Hi_A): korkea ulkolämpötila.

■ [3-02] Ympäristön alhaisen lämpötilan asetuspiste (Lo_Ti):
lähtevän veden tavoitelämpötila, kun ulkolämpötila on yhtä suuri
tai alhaisempi kuin alhainen ympäristön lämpötila (Lo_A).

Huomaa, että arvon Lo_Ti täytyy olla suurempi kuin arvon Hi_Ti,
sillä ulkolämpötilan (ts. Lo_A) laskiessa tarvitaan lämpimämpää
vettä.

■ [3-03] Ympäristön korkean lämpötilan asetuspiste (Hi_Ti):
lähtevän veden tavoitelämpötila, kun ulkolämpötila on yhtä suuri
tai korkeampi kuin korkea ympäristön lämpötila (Hi_A).

Huomaa, että arvon Hi_Ti täytyy olla pienempi kuin arvon Lo_Ti,
sillä ulkolämpötilan (ts. Hi_A) noustessa tarvitaan vähemmän
lämmintä vettä.

[4] Desinfiointitoiminto

Tämä tila desinfioi kuumavesivaraajan lämmittämällä säännöllisesti
lämpimän veden määrättyyn lämpötilaan. 

■ [4-00]  Tila: määrittää, onko desinfiointitoiminto käytössä (1) vai
ei (0).

■ [4-01] Käyttöväli: viikonpäivä, jolloin lämmin vesi täytyy
kuumentaa.

■ [4-02] Käynnistysaika: aika, jolloin desinfiointi käynnistetään

Vaikka kaikki ajastimet olisi poistettu käytöstä eikä aktiivista
uudelleenlämmitystoimintoa ole, desinfiointitoiminto toimii, jos
kuumavesivaraaja on asennettu ja kenttäasetuksena [4-00] on ON.

Katso lämpötilan asetuspisteet kohdasta "[5] Automaattisen eston ja
desinfioinnin asetuspiste".

[5] Automaattisen eston ja desinfioinnin asetuspiste

Katso lisätietoja desinfiointitoimenpiteestä myös kohdasta
"[4] Desinfiointitoiminto" sivulla 21.

■ [5-00] Asetuspiste: veden desinfiointilämpötila, joka täytyy saavuttaa

■ [5-01] Aikaväli: ajanjakso, joka määrää, kuinka kauan
desinfiointilämpötilan asetuspiste täytyy säilyttää

Katso lisätietoja estotoimenpiteestä myös kohdasta
"[2] Automaattinen estotoiminto" sivulla 20.

■ [5-02] Lähtöveden estolämpötila

■ [5-03] Huoneen estolämpötila

[6] Asetusvalikko

■ [6-00] Valinnainen kuumavesivaraaja

Jos kuumavesivaraaja on asennettu, sen toiminta täytyy ottaa
käyttöön kenttäasetuksella. Oletus [6-00] = 0 (varaajaa ei ole
asennettu). Valitse asetukseksi [6-00] 1, jos valinnainen
kuumavesivaraaja on asennettu.

■ [6-01] Valinnainen ulkoinen huonetermostaatti

Jos valinnainen ulkoinen huonetermostaatti on asennettu, sen
toiminta täytyy ottaa käyttöön kenttäasetuksella. Oletus [6-
01] = 0 (ulkoista huonetermostaattia ei ole asennettu). Valitse
asetukseksi [6-01) 1, jos valinnainen ulkoinen huonetermostaatti
on asennettu.

Ulkoinen huonetermostaatti antaa vain ON/OFF-signaalin
lämpöpumpulle huonelämpötilan perusteella. Koska se ei anna
jatkuvaa palautetta lämpöpumpulle, se täydentää kauko-
säätimen huonetermostaatin toimintaa. Järjestelmän hyvän
ohjauksen varmistamiseksi ja toistuvan käynnistyksen/
sammutuksen välttämiseksi on suositeltavaa käyttää
automaattista säästä riippuvaa asetuspistetoimintoa.

■ [6-04] Edullisen kWh-taksan virransyöttö -tila

Jos käytetään edullisen kWh-taksan virransyöttöä, tämä tila
täytyy valita.  Oletus [6-04] = 0 (edullisen kWh-taksan
virransyöttöä ei käytetä). 

Valitse [6-04] -asetukseksi  1, kun haluat käyttää edullisen kWh-
taksan virransyöttötilaa 1 (avauskosketin, joka avautuu, kun
virransyöttö katkeaa), tai valitse [6-04]-asetukseksi 2, kun haluat
käyttää edullisen kWh-taksan virransyöttötilaa 2 (sulkukosketin,
joka sulkeutuu, kun virransyöttö katkeaa).

Katso tarkempia tietoja kohdasta "Liitäntä edulliseen kWh-taksan
virransyöttöön" sivulla 15.

[7] Asetusvalikko

■ [7-00] Valinnainen pohjalevyn lämmitin

Ulkoyksikköön voidaan asentaa valinnainen pohjalevyn
lämmitin. Jos on asennettu ERRQ*-ulkoyksikkö (erikoismalli,
jossa on jäätymisenestotoiminto), pohjalevyn lämmitin on jo
asennettu vakiovarusteena.

Jos pohjalevyn lämmitin on asennettu, sen toiminta täytyy ottaa
käyttöön kenttäasetuksella. Oletus [7-00] = 0 (pohjalevyn
lämmitintä ei ole asennettu). Valitse asetukseksi [7-00] 1, jos
pohjalevyn lämmitin on asennettu.

■ [7-02] Katso luku "Usean asetuspisteen ohjaus" sivulla 26

■ [7-03] Katso luku "Usean asetuspisteen ohjaus" sivulla 26

■ [7-04] Katso luku "Usean asetuspisteen ohjaus" sivulla 26

HUOMAA Jos arvo [3-03] asetetaan epähuomiossa korkeam-
maksi kuin arvo [3-02], arvoa [3-03] käytetään aina. 

HUOMAA Jos kuumavesivaraaja on asennettu, desinfiointi-
toiminto on oletusarvoisesti käytössä.

Desinfiointitoiminnon kenttäasetukset määrittää asentaja
kansallisten ja paikallisten määräysten perusteella.

A Säilytystoiminto (jos aktivoitu)

B Uudelleenlämmitystoiminto (jos aktivoitu)

C Säilytystoiminto (jos aktivoitu)

Asennuspaikalla tehtävät asetukset

D Desinfiointitoiminnon lämpötila [5-00] (esim. 70°C)

E Kuuman veden säilytyslämpötila [b-03] (esim. 60°C)

F Uudelleen lämmitettävän veden maksimilämpötila [b-01] (esim. 45°C)

G Uudelleen lämmitettävän veden minimilämpötila [b-00] (esim. 35°C)

t Aika

T Kuumavesivaraajan lämpötila

A B C
D

E

F

G

T

t

HUOMAA Kun kuumavesivaraajavaihtoehto otetaan
käyttöön, huomaa, että suositeltavat oletus-
asetukset muuttuvat aktiivisiksi:

■ [1-00] = 1 = automaattinen yösäilytys

■ [4-00] = 1 = desinfiointitoiminto
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[8] Asetusvalikko

■ [8-00] Kaukosäätimen lämpötilanohjaus

Yksikön mukana toimitettua kaukosäädintä käytettäessä
käytettävissä on 2 lämpötilan ohjaustyyppiä. Oletus [8-00] = 1:
tarkoittaa, että kaukosäädintä käytetään huonetermostaattina,
joten kaukosäädin voidaan sijoittaa olohuoneeseen huoneen
lämpötilan säätämistä varten. Valitse asetukseksi [8-00] 0, kun
haluat käyttää yksikköä lähtöveden lämpötilan ohjauksessa.

■ [8-01] Automaattinen uudelleenkäynnistys

Kun virtakatkon jälkeen virta palaa yksikköön, järjestelmä
palauttaa automaattisesti asetuksensa ja käynnistyy uudelleen.
Tämä on oletusasetus [8-01] = 1. Jos haluat poistaa
automaattisen uudelleenkäynnistystoiminnon käytöstä, valitse
asetukseksi [8-01] 0.

■ [8-03] Hiljainen tila

Yksikössä on hiljaisen tilan toiminto, jolle voidaan valita 3 tasoa:

■ [8-03] = 1 alhainen melutaso 1 (oletus)

■ [8-03] = 2 alhainen melutaso 2

■ [8-03] = 3 alhainen melutaso 3

Hiljainen tila aktivoidaan painamalla kaukosäätimen QUIET
MODE -painiketta tai ajastimen avulla.

■ [8-04] Jäätymisenesto

Yksikössä on jäätymisenestotoiminto, jolle voidaan valita 3
tasoa:

■ [8-04] = 0 estotaso 0 (oletus: ei estoa)

■ [8-04] = 1 estotaso 1

■ [8-04] = 2 estotaso 2

Jäätymisenesto on aktiivinen vain, kun yksikkö on termostaatin
OFF-tilassa. Jos käytössä on estotaso 1, jäätymisenesto
käynnistyy, jos ulkolämpötila on <4°C ja jos lähtö- tai
paluuveden lämpötila <7°C. Estotasolla 2 jäätymisenesto
käynnistyy heti, kun ympäröivä lämpötila <4°C.

Kummassakin tapauksessa pumppu toimii, ja jos lähtö- tai
paluuveden lämpötila on <5° 5 minuutinajan, yksikkö käynnistyy
liian alhaisten lämpötilojen estämiseksi.

On suositeltavaa ottaa jäätymisenesto käyttöön veden
jäätymisen ehkäisemiseksi, jos sisäyksikkö on tilassa, jonka
lämpötila on alhaisempi (esim. autotalli).

[9] Automaattinen lämpötilan kompensointi

Yksikön jonkin ternistorin arvoa voidaan tarvittaessa säätää
korjausarvolla. Tällä tavalla voidaan korvata termistorien toleransseja
ja kapasiteetin puutetta.

Kompensoitua lämpötilaa (= mitattu lämpötila plus kompensointiarvo)
käytetään järjestelmän ohjaukseen, ja se näytetään lämpötilan
lukematilassa.

■ [9-00] Lähtöveden lämpötilan kompensointiarvo

■ [9-01] Kuumavesivaraajan kompensointiarvo

■ [9-02] Termostaatti ON/OFF

Tätä arvoa vaihtamalla voidaan muuttaa tilan lämmityksen
toiminta-aluetta.

Jos ympäristön lämpötila nousee korkeammaksi kuin (24°C +
[9-02]-arvo) tilan lämmitystä ei voi käyttää.

Tilan lämmitystä voidaan pyytää niin kauan kuin ympäristön
lämpötila on alle (20°C + [9-02]-arvo).

Esimerkki: [9-02] = –2°C

[A] Asetusvalikko

■ [A-02] Lähtö- ja paluuveden lämpötilaero

Yksikkö on suunniteltu tukemaan lämpöpatteritoimintaa.
Suositeltava lähtöveden lämpötila (asetetaan kaukosäätimellä)
lämpöpattereita varten on 65°C. Tällöin yksikköä ohjataan
toteuttamaan lämpötilaero (∆T) 10°C, jolloin yksikön paluuveden
lämpötila on noin 55°C.

Asennetun sovelluksen (lämpöpatterit, puhallinkonvektori-
yksiköt…) tai olosuhteiden mukaan ∆T-arvoa täytyy ehkä
muuttaa- Tämä voidaan tehdä muuttamalla kenttäasetusta
[A-02]. 

■ [A-03] Katso luku "Usean asetuspisteen ohjaus" sivulla 26.

■ [A-04] Katso luku "Usean asetuspisteen ohjaus" sivulla 26

[b] Kuuman veden asetuspisteet

Uudelleenlämmitystila estää kuuman veden jäähtymisen tietyn
lämpötilan alle. Kun tämä tila on valittu, sisäyksikkö toimittaa kuumaa
vettä kuumavesivaraajaan, jos uudelleenlämmityksen minimiarvo
saavutetaan. Kuuman veden lämmitys jatkuu, kunnes uudelleen-
lämmityksen maksimilämpötila saavutetaan. Tällöin käytettävissä on
aina vähimmäismäärä kuumaa vettä.

■ [b-00] Asetuspiste: lämmitä uudelleen minimilämpötilaan (katso
alla oleva kuva).

■ [b-01] Asetuspiste: lämmitä uudelleen maksimilämpötilaan
(katso alla oleva kuva).

HUOMAA Kun virta palaa virtakatkon jälkeen, automaattinen
uudelleenkäynnistys ottaa uudelleen käyttöön
kaukosäätimen asetukset, jotka olivat käytössä ennen
virtakatkoa. Tästä syystä on suositeltavaa jättää
automaattinen uudelleenkäynnistys käyttöön.
Huomaa, että jos toiminto on poistettu käytöstä,
ajastinta ei oteta käyttöön, kun virta palaa yksikköön
virtakatkon jälkeen. Ota ajastin uudelleen käyttöön
painikkeella pr.

A Tilan lämmitys ei ole mahdollista

B Tilan lämmityspyyntö on mahdollinen

C Hystereesialue

T Ympäristön lämpötila

A Säilytystoiminto (jos aktivoitu)

B Uudelleenlämmitystoiminto (jos aktivoitu)

C Säilytystoiminto (jos aktivoitu)

Asennuspaikalla tehtävät asetukset

D Desinfiointitoiminnon lämpötila [5-00] (esim. 70°C)

E Kuuman veden säilytyslämpötila [b-03] (esim. 60°C)

F Uudelleen lämmitettävän veden maksimilämpötila [b-01] 
(esim. 45°C)

G Uudelleen lämmitettävän veden minimilämpötila [b-00] 
(esim. 35°C)

t Aika

T Kuumavesivaraajan lämpötila

T

20°C–2°C = 18°C

24°C–2°C = 22°C
A

B

CC

A B C
D

E

F

G

T

t
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■ [b-02] Tila: määrittää, onko säästä riippuva veden lämmitys
toiminnassa (1) vai ei (0).

Jos se on käytössä, varastoinnin asetuspiste riippuu säästä.

Jos ympäristön lämpötila on korkeampi (esim. kesällä), kylmän
veden syötöllä sekoittimeen (esim. suihku, kylpy) on myös
korkeampi lämpötila. Tällöin kuumavesivaraajasta tulevan
lämpimän veden lämpötila voi olla alhaisempi, jotta suihkun tai
kylvyn sekoittimesta saadaan sama veden sekoituslämpötila.
Tällä tavalla kuumavesivaraajan alhaisemman lämpötila-
asetuksen avulla mukavuustaso voidaan säilyttää samana
kuluttaen vähemmän energiaa.

■ [b-03] Asetuspiste: säilytyslämpötila (katso yllä oleva kuva)

[C] Lähtöveden lämpötilarajat

Lähtöveden lämpötilojen väärinkäytön ehkäisemiseksi asetuspisteitä
voidaan rajoittaa.

■ [C-00] Asetuspiste: lähtöveden maksimilämpötila

■ [C-01] Asetuspiste: lähtöveden minimilämpötila

[d] Veden lämmityksen pidätysajat

Lämpöpumppu voi toimia vain tilan lämmitys- tai veden
lämmitystilassa. Samanaikainen käyttö ei ole mahdollista muuten
kuin käytettäessä usean asetuspisteen ohjausta (katso lisätietoja
luvusta "Usean asetuspisteen ohjaus" sivulla 26).

■ [d-00] Asetuspiste: minimitoiminta-aika veden lämmitystä varten

■ [d-01] Asetuspiste: maksimitoiminta-aika veden lämmitystä
varten 

■ [d-02] Asetuspiste: veden lämmityksen lyhin pysähdysväli

Ajastimen arvojen muuttaminen voi vaikuttaa tilan lämmityksen ja
veden lämmityksen päälläoloaikoihin. Oletusarvot ovat ehdotuksia,
joita voidaan muuttaa järjestelmän kokonaisasennuksen mukaan.

Lisätietoja samanaikaisten tilanlämmitys- ja vedenlämmityspyyntöjen
suhteen on kohdassa "Tilan lämmityksen ja veden lämmityksen
samanaikainen tarve" sivulla 23.

[E] Huoltotila

■ [E-00] Imurointitila

Jos sisäyksikön palautus/imurointitilaa tarvitaan, kenttäasetus
[E-00] voidan aktivoida. Se pakottaa yksikön termostaatin OFF-
tilaan ja avaa sisäyksikön R134a-piirin paisuntaventtiilin, jolloin
täydellinen imurointi on mahdollista.

Oletusarvoisesti [E-00] = 0, ota imurointitila käyttöön
valitsemalla 1.

■ [E-04] Vain pumppu -käyttö

Yksikön asennuksen ja käyttöönoton aikana on erittäin tärkeää
poistaa kaikki ilma vesipiiristä.

Tämän kenttäasetuksen avulla pumppua voidaan käyttää
käyttämättä itse pumppua. Tämä tehostaa ilman poistamista
piiristä: Pumppu voi toimia eri nopeuksilla:

■ [E-04] = 0 yksikön normaali toiminta (oletus)

■ [E-04] = 1 pumpun käyttö alhaisella nopeudella

■ [E-04] = 2 pumpun käyttö suurella nopeudella

Katso tarkempia tietoja luvusta "Lopputarkastus" sivulla 30. 

Tilan lämmityksen ja veden lämmityksen samanaikainen
tarve

Kauko-ohjattu lähtöveden lämpötilan ohjaus

Kun uudelleenlämmityslämpötila saavutetaan, lisälämmitys kuuman
veden säilytyslämpötilaan asti päätetään asentajan ohjelmoimien,
käynnissä olevien ajastimien toimesta.

1 Uudelleenlämmitystoiminto

Kun tilan lämmitystä ja veden lämmitystä (uudelleenlämmitystä)
pyydetään samaan aikaan, vettä lämmitetään uudelleen-
lämmityksen maksimitilaan asti, jolloin tilan lämmitys käynnistyy
uudelleen.

A Ympäristön lämpötila

T Lämpimän veden säilytyslämpötila

HUOMAA Lämpötilasta riippuvan veden lämmityksen (katso
kuva) lämpötila on kiinteä, eikä sitä voi muuttaa.

HUOMAA Jos säästä riippuva veden lämmitys on käytössä
[b-02], säilytyslämpötila asetetaan automaattisesti eikä
kenttäasetuksella [b-03] ole merkitystä.

T

A

70°C

55°C

15°C 25°C

HUOMAA Älä unohda palauttaa kenttäasetusta [E-00]
oletusarvoon, kun imurointi on suoritettu.

HUOMAA Älä unohda palauttaa kenttäasetusta [E-04]
oletusarvoon, kun käyttöönotto on suoritettu.

A Käyttö

Tilan lämmitys

Kuumavesivaraaja

B Kuumavesivaraajan uudelleenlämmityksen termostaatti 
päälle -pyyntö

C Kuumavesivaraajan lämpötila

D Lähtevän veden termostaatti päälle -pyyntö

F Kuuman veden lämpötilan alaraja

G Kuuman veden lämpötilan yläraja (korkein mahdollinen 
säilytyslämpötila) [b-03]

H Kuuman veden uudelleenlämmityksen minimilämpötila [b-00]

J Kuuman veden uudelleenlämmityksen maksimilämpötila 
[b-01]

ON PÄÄLLÄ (ON)

OFF POIS (OFF)

A

B

C
H

J

75°C

35°C

ON

G

F

OFF

D
ON
OFF
EKHBRD011~016AAV1+Y1
Ilma–vesilämpöpumppujärjestelmän sisäyksikkö
4PW54465-5

Asennusopas

23



2 Säilytystoiminto

Kun pyydetään tilan lämmitystä ja veden lämmitystä (säilytystä)
samaan aikaan, vettä lämmitetään käynnissä olevan ajastimen
mukaan. Sen jälkeen tilan lämmitys käynnistyy uudelleen
käynnissä olevan ajastimen mukaan. Sitten veden lämmitys
käynnistyy uudelleen käynnissä olevan ajastimen mukaan. Näin
jatketaan, kunnes säilytyksen asetuspiste on saavutettu.

Ulkoinen huonetermostaatti

Kun uudelleenlämmityslämpötila saavutetaan, lisälämmitys kuuman
veden säilytyslämpötilaan asti päätetään ulkoisen huonetermostaatin
olosuhteiden ja asentajan ohjelmoimien, käynnissä olevien
ajastimien toimesta.

1 Uudelleenlämmitystoiminto

Kun tilan lämmitystä ja veden lämmitystä (uudelleenlämmitystä)
pyydetään samaan aikaan, vettä lämmitetään uudelleen-
lämmityksen maksimitilaan asti, jolloin tilan lämmitys käynnistyy
uudelleen.

A Käyttö

Tilan lämmitys

Kuumavesivaraaja

B Kuumavesivaraajan säilytyksen termostaatti päälle -
pyyntö

C Kuumavesivaraajan lämpötila

D Lähtevän veden termostaatti päälle -pyyntö

F Kuuman veden lämpötilan alaraja 

G Kuuman veden lämpötilan yläraja (korkein mahdollinen 
säilytyslämpötila) [b-03]

H Kuuman veden uudelleenlämmityksen minimilämpötila 
[b-00]

J Kuuman veden uudelleenlämmityksen maksimilämpötila 
[b-01]

ON PÄÄLLÄ (ON)

OFF POIS (OFF)

1 Veden lämmityksen minimitoiminta-aika (alun perin 
30 minuuttia [d-01])

2 Veden lämmityksen aikavälin minimipysäytysaika 
(alun perin 15 minuuttia [d-02])

3 Veden lämmityksen maksimitoiminta-aika (alun perin 
30 minuuttia [d-01])

A

B

C

H
J

75°C

35°C

ON

G

F

OFF

D
ON
OFF

1
2

3

A Käyttö

Tilan lämmitys

Kuumavesivaraaja

B Kuumavesivaraajan uudelleenlämmityksen termostaatti 
päälle -pyyntö

C Kuumavesivaraajan lämpötila

D Huonelämpötilan termostaatti päälle -pyyntö

E Kaukosäätimen huonelämpötila

F Kuuman veden lämpötilan alaraja

G Kuuman veden lämpötilan yläraja (korkein mahdollinen 
säilytyslämpötila) [b-03]

H Kuuman veden uudelleenlämmityksen minimilämpötila 
[b-00]

J Kuuman veden uudelleenlämmityksen maksimilämpötila 
[b-01]

K Ulkoisen huonetermostaatin asetuspiste

L Ulkoisen huonetermostaatin ON/OFF-hystereesi

ON PÄÄLLÄ (ON)

OFF POIS (OFF)

A

B

C
H

J

L

75°C

35°C

–X°C

+X°C

ON

G

F

OFF

D

E

ON
OFF

KK
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2 Säilytystoiminto

Kun pyydetään tilan lämmitystä ja veden lämmitystä (säilytystä)
samaan aikaan, vettä lämmitetään käynnissä olevan ajastimen
mukaan. Sen jälkeen tilan lämmitys käynnistyy uudelleen
käynnissä olevan ajastimen mukaan. Sitten veden lämmitys
käynnistyy uudelleen käynnissä olevan ajastimen mukaan. Näin
jatketaan, kunnes säilytyksen asetuspiste on saavutettu.

 Kaukosäätimen huoneen lämpötilanohjaus

Kun uudelleenlämmityslämpötila saavutetaan, kaukosäätimen
huonetermostaatti määrää kuumavesivaraajan säilytyslämpötilan
lisälämmityksen, jotta huone ei kuumene liikaa.

1 Uudelleenlämmitystoiminto

Kun tilan lämmitystä ja veden lämmitystä (uudelleenlämmitystä)
pyydetään samaan aikaan, vettä lämmitetään uudelleen-
lämmityksen maksimitilaan asti, jolloin tilan lämmitys käynnistyy
uudelleen.

A Käyttö

Tilan lämmitys

Kuumavesivaraaja

B Kuumavesivaraajan säilytyksen termostaatti päälle -
pyyntö

C Kuumavesivaraajan lämpötila

D Huonelämpötilan termostaatti päälle -pyyntö

E Kaukosäätimen huonelämpötila

F Kuuman veden lämpötilan alaraja

G Kuuman veden lämpötilan yläraja (korkein mahdollinen 
säilytyslämpötila) [b-03]

H Kuuman veden uudelleenlämmityksen minimilämpötila 
[b-00]

J Kuuman veden uudelleenlämmityksen maksimilämpötila 
[b-01]

K Ulkoisen huonetermostaatin asetuspiste

L Ulkoisen huonetermostaatin ON/OFF-hystereesi

ON PÄÄLLÄ (ON)

OFF POIS (OFF)

1 Veden lämmityksen minimitoiminta-aika (alun perin 
30 minuuttia [d-01])

2 Veden lämmityksen aikavälin minimipysäytysaika 
(alun perin 15 minuuttia [d-02])

3 Veden lämmityksen maksimitoiminta-aika (alun perin 
30 minuuttia [d-01])

A

B

C

H
J

K

75°C

35°C

–X°C

+X°C

ON

G

F

OFF

D

E

ON
OFF

1
2

3

K L

A Käyttö

Tilan lämmitys

Kuumavesivaraaja

B Kuumavesivaraajan uudelleenlämmityksen termostaatti 
päälle -pyyntö

C Kuumavesivaraajan lämpötila

D Huonelämpötilan termostaatti päälle -pyyntö

E Kaukosäätimen huonelämpötila

F Kuuman veden lämpötilan alaraja

G Kuuman veden lämpötilan yläraja (korkein mahdollinen 
säilytyslämpötila) [b-03]

H Kuuman veden uudelleenlämmityksen minimilämpötila 
[b-00]

J Kuuman veden uudelleenlämmityksen maksimilämpötila 
[b-01]

K Kaukosäätimen termostaatin asetuspiste

ON PÄÄLLÄ (ON)

OFF POIS (OFF)

A

B

C
H

J

K

75°C

35°C

–3.0°C

–0.5°C

+0.5°C

ON

G

F

OFF

D

E

ON
OFF
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2 Säilytystoiminto

Kun tilan lämmitystä ja veden lämmitystä (säilytystä) pyydetään
samaan aikaan, vettä lämmitetään, mutta heti kun huone-
lämpötila putoaa 3°C asetuspisteestä, tilan lämmitys alkaa
uudelleen, kunnes 0,5°C asetuspisteen yläpuolella on
saavutettu. Tämän jälkeen vettä lämmitetään uudelleen
säilytyksen asetuspisteeseen asti.

Usean asetuspisteen ohjaus

Usean asetuspisteen ohjausta varten vaaditaan lämpötilan
alennuslaite ( ). Lämpötilan alennuslaite muuntaa tuloveden
korkean lämpötilan alemmaksi lähtöveden lämpötilaksi laitteisiin
toimitusta varten.

Kun lämpötilan alennuslaitteita on asennettu, järjestelmä voidaan
määrittää käyttämään useita veden asetuspisteitä.

Veden asetuspisteet voidaan valita usean asetuspisteen toiminta-
mallien toiminnossa.

Alla selitetään yksityiskohtaisesti 2 mahdollista mallia.

Usean asetuspisteen ohjaus mallin A mukaan

Normaalikäytössä veden lämmitys- ja tilan lämmitystilat ovat erillisiä
ja aktivoituvat keskeytyksin samanaikaisen pyynnön täyttämiseksi.
Tätä tarkoitusta varten voidaan määrittää usean asetuspisteen malli
A sallimaan samanaikainen veden lämmitys- ja tilan lämmitystoiminto
ilman taukoja.

Kaavamainen kuvaus:

■ Tilan lämmityksen aikana vettä toimitetaan tilan lämmitystä
varten valitun veden lämpötilan asetuspisteen perusteella.
Sulkuventtiili (ei sisälly toimitukseen) täytyy asentaa kuumavesi-
varaajan kierukan piiriin. Venttiili täytyy sulkea, jotta estetään
kuumavesivaraajan jäähtyminen, kun kierukan läpi kulkee
kylmempää vettä tilan lämmityksen aikana.

■ Veden lämmityksen aikana veden lämpötilan asetuspiste on
yleensä korkeampi kuin tilan lämmityksen aikana käytettävä
asetuspiste. Venttiili, joka sallii veden pääsyn kuumavesi-
varaajan kierukkaan, on auki. Lämpöpumppu tuottaa vettä, jolla
on korkeampi lämpötila, jota tarvitaan kuuman veden tuotta-
miseen. Tällöin alhaisemman lämpötilan laitteet täytyy suojata
veden korkeammalta lämpötilalta lämpötilan alennusventtiilillä.

Mallin A kokoonpanossa voi olla 2 tilan lämmityksen asetuspistettä ja
yksi (sama kuin perinteisessä mallissa) kuuman veden asetuspiste. 

Tilan lämmityksen pyyntösignaalit voidaan toteuttaa 2 eri tavalla
(asentajan valinta):

■ Termostaatin ON/OFF-signaali (ulkoisesta huonetermostaatista)

■ Tilasignaali (aktiivinen/ei aktiivinen) vastaavasta lämpötilan
alennuslaitteesta ( )

A Käyttö

Tilan lämmitys

Kuumavesivaraaja

B Kuumavesivaraajan säilytyksen termostaatti päälle -
pyyntö

C Kuumavesivaraajan lämpötila

D Huonelämpötilan termostaatti päälle -pyyntö

E Kaukosäätimen huonelämpötila

F Kuuman veden lämpötilan alaraja

G Kuuman veden lämpötilan yläraja (korkein mahdollinen 
säilytyslämpötila) [b-03]

H Kuuman veden uudelleenlämmityksen minimilämpötila 
[b-00]

J Kuuman veden uudelleenlämmityksen maksimilämpötila 
[b-01]

K Kaukosäätimen termostaatin asetuspiste

ON PÄÄLLÄ (ON)

OFF POIS (OFF)

1 Veden lämmityksen minimitoiminta-aika (alun perin 
10 minuuttia [d-00])(a)

(a) Minimitoiminta-aika on käytössä vain, kun huonelämpötila on yli 3°C alempi 
kuin asetuspiste ja asetuspiste J on saavutettu.

2 Veden lämmityksen maksimitoiminta-aika (alun perin 
30 minuuttia [d-01])(b)

(b) Maksimitoiminta-aika on käytössä vain, kun huonelämpötila on yli 0,5°C 
alempi kuin asetuspiste ja asetuspiste J on saavutettu.

3 Veden lämmityksen aikavälin minimipysäytysaika 
(alun perin 15 minuuttia [d-02])

4 Ei samanaikaista käyttöä

5 Kuuman veden lämmityksen käynnistyksen ajastin

6 Tilan lämmityksen käynnistyksen ajastin

A

B

C

H
J

K

75°C

35°C

–3.0°C

–0.5°C

+0.5°C

ON

G

F

OFF

D

E

ON
OFF

1 3

2

4

6

5

Sisäyksikkö

DHW Kuumavesivaraaja

TRD Lämpötilan alennuslaite

Space 1 Tila 1

TRD

M
Space 1 DHW Space 1

DHW

Malli A Perinteinen malli

Suojattava lämpötilan 
alennuslaitteella ( ) 
(asetuspisteen mukaan)
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Mallin A määritykset tehdään kenttäasetuksilla:

1 Valitse sopiva malli: [7-02] = 0

2 Ota käyttöön moniasetuspiste 1: [7-03] = 0 ➞ [7-03] = 1

Ota käyttöön moniasetuspiste 2: [7-04] = 0 ➞ [7-04] = 1

3 Syötä lämpötilan moniasetuspiste 1: [A-03] (katso alla)

Syötä lämpötilan moniasetuspiste 2: [A-04] (katso alla)

Määritysesimerkki:

Usean asetuspisteen ohjaus mallin B mukaan

Usean asetuspisteen mallin B perusjärjestely on sama kuin
normaalissa perinteisessä mallissa, joten nytkään veden lämmitys ja
tilan lämmitys yhtä aikaa ei ole mahdollista.

Usean asetuspisteen malli B keskittyy tilan lämmitykseen ja
mahdollistaa useiden veden asetuspisteiden käytön yhdessä
kaukosäätimen tai ulkoisen huonetermostaatin kanssa.

Mallin B määritykset sallivat tilan lämmityksen asetuspisteitä ja
kuuman veden asetuspisteen. 

Tilan lämmityksen pyyntösignaalit voidaan toteuttaa 2 eri tavalla
(asentajan valinta):

■ Termostaatin ON/OFF-signaali (ulkoisesta huonetermostaatista)

■ Tilasignaali (aktiivinen/ei aktiivinen) vastaavasta lämpötilan
alennuslaitteesta

Tila 0, joka ei käytä lämpötilan alennuslaitetta ( ), on aina
liitettävä veden korkeimman lämpötilan asetuspisteeseen, ja sitä
voidaan ohjata kaukosäätimen huonetermostaattitoiminnolla tai
ulkoisella huonetermostaatilla. Tilan 0 asetukset voidaan tehdä
kaukosäätimellä (sama kuin normaalikäytön aikana(1)).

Sisäyksikkö

DHW Kuumavesivaraaja

TRD Lämpötilan alennuslaite

Space 1 Tila 1

Space 2 Tila 2

Asetus-
piste

Kenttä-
asetus Termostaatin tila

Kuuma 
vesi

70°C(a)

(a) Tämän asetuspisteen saavuttamiseen vaadittava veden lämpötila on tietysti 
korkeampi kuin 70°C.

[b-03] OFF ON OFF OFF OFF

Tila 1 65°C [A-03] OFF ON/OFF ON ON OFF

Tila 2 35°C [A-04] OFF ON/OFF ON ON ON

Seurauksena oleva 
lämpöpumpun vesi

OFF >70°C 65°C 65°C 35°C

HUOMAA ■ Jos järjestelmä on määritetty mallin A mukaan, ei
kaukosäätimen huonetermostaattitoimintoa
(oletusarvoisesti OFF, jos moniasetuspiste on
valittu) eikä ulkoista huonetermostaattia
(kaukosäätimen huonetermostaattitoiminnon
korvikkeena) voida käyttää.

■ Kaukosäätimen veden lämpötila-arvo hylätään,
kun malli A on aktiivinen.

■ Asentajan vastuulla on varmistaa, että ei-
toivottuja tilanteita ei pääse syntymään (esim.
liian korkea veden lämpötila lattialämmitys-
silmukoissa tms.).

■ Asentajan vastuulla on varmistaa, että vesipiiri on
hyvin tasapainotettu (esim. kun kuuman veden
pyyntö tulee, virtaus myös muihin laitteisiin on
riittävä yms.)

■ Daikin ei tarjoa lämpötilan alennuslaitteita ( ).
Tämä järjestelmä tarjoaa vain mahdollisuuden
käyttää useita asetuspisteitä.

■ On suositeltavaa käyttää vain vedenlämmityksen
automaattista säilytystoimintoa käytettäessä
mallia A (korkean asetuspisteen lämpötilan
kanssa).

TRD

Space 1 DHW

TRD

Space 2

TRD

Space 1 DHW

TRD

Space 2

Sisäyksikkö

DHW Kuumavesivaraaja

TRD Lämpötilan alennuslaite

Space 0 Tila 0

Space 1 Tila 1

Space 2 Tila 2

A Perinteinen huonetermostaattiohjaus kaukosäätimen 
huonetermostaattitoiminnon ja ulkoisen huonetermostaatin 
kanssa

(1) Käytettäessä automaattista, säästä riippuvaa toimintoa tilan 0 asetukseen, 
on varmistettava, että tilan 0 kelluvan asetuspisteen alin mahdollinen lämpötila 
(mukaan lukien mahdollinen negatiivinen muutosarvo) on korkeampi kuin 
tilojen 1 ja 2 lämpötilan asetuspiste.
Tämä tarkoittaa, että tilan 0 kenttäasetuksen [3-03] täytyy olla suurempi kuin 
tilojen  1 ja 2 lämpötilan asetuspiste.

TRD

Space 1

DHW

TRD

Space 2 Space 0

TRD

Space 1

TRD

Space 2

M

DHW

Space 0

M

A

A
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Mallin B määritykset tehdään kenttäasetuksilla:

1 Valitse sopiva malli: [7-02] = 1

2 Ota käyttöön moniasetuspiste 1: [7-03] = 0 ➞ [7-03] = 1

Ota käyttöön moniasetuspiste 2: [7-04] = 0 ➞ [7-04] = 1

3 Syötä lämpötilan moniasetuspiste 1: [A-03] (katso alla)

Syötä lämpötilan moniasetuspiste 2: [A-04] (katso alla)

Määritysesimerkki:

Mallia B voidaan käyttää myös eräisiin ensisijaisiin monivyöhyke-
asetuksiin (jos kaikkien asetuspisteiden lämpötilat on asetettu
samoiksi, lämpötilan alennuslaitetta ( ) ei tarvita). 

Usean termostaatin ON-signaalit 3 huonetta varten voidaan tuottaa.
Termostaatin OFF-signaalit ovat kelvollisia vain, jos kaikki pyynnöt
ovat OFF.

Kenttäasetukset-taulukko

Asetus-
piste

Kenttä-
asetus Termostaatin tila

Tila 0 65°C Kauko-
säädin

OFF ON OFF OFF OFF

Tila 1 45°C [A-03] OFF ON/OFF ON ON OFF

Tila 2 35°C [A-04] OFF ON/OFF OFF ON ON

Seurauksena oleva 
lämpöpumpun vesi

OFF 65°C 45°C 45°C 35°C

HUOMAA ■ Lähtöveden ohjausta ei sallita mallissa B.

■ Asentajan vastuulla on varmistaa, että ei-
toivottuja tilanteita ei pääse syntymään (esim.
liian korkea veden lämpötila lattialämmitys-
silmukoissa tms.).

■ Asentajan vastuulla on varmistaa, että vesipiiri on
hyvin tasapainotettu (esim. kun kuuman veden
pyyntö tulee, virtaus myös muihin laitteisiin on
riittävä yms.)

■ Daikin ei tarjoa lämpötilan alennuslaitteita ( ).
Tämä järjestelmä tarjoaa vain mahdollisuuden
käyttää useita asetuspisteitä.

■ Kun tilan 0 termostaatti on OFF mutta tila 1 tai 2
on aktiivinen, tilaan 0 syötetään vettä, jonka
lämpötila on sama kuin tilojen 1 ja 2 korkein
asetuspiste. 

Tämä voi johtaa tilan 0 ei-toivottuun
lämmitykseen.

Ensim-
mäinen 
koodi

Toinen 
koodi Asetuksen nimi

Asentajan asetus, joka poikkeaa oletusarvosta
Oletus-

arvo Alue Askel YksikköPäiväys Arvo Päiväys Arvo

0 Kauko-ohjaimen asetukset

00 Käyttöoikeustaso 2 2~3 1 —

01 Huonelämpötilan kompensointiarvo 0 –5~5 0,5 °C

03 Tila: tilan lämmityksen ajastintila 1 (ON) 0/1 — —

1 Lämpimän veden automaattinen säilytysajastus

00 Tila: öinen säilytys 1 (ON) 0/1 — —

01 Öisen säilytyksen käynnistysaika 1:00 0:00~23:00 1:00 tunti

02 Tila: päiväajan säilytys 0 (OFF) 0/1 — —

03 Päiväajan säilytyksen käynnistysaika 15:00 0:00~23:00 1:00 tunti

2 Automaattinen estotoiminto

00 Tila: estotoiminto 1 (ON) 0/1 — —

01 Estotoiminnon käynnistysaika 23:00 0:00~23:00 1:00 tunti

02 Estotoiminnon pysäytysaika 5:00 0:00~23:00 1:00 tunti

3 Säästä riippuva asetuspiste

00 Alhainen ympäristön lämpötila (Lo_A) –10 –20~5 1 °C

01 Korkea ympäristön lämpötila (Hi_A) 15 10~20 1 °C

02 Ympäristön alhaisen lämpötilan asetuspiste 
(Lo_Ti) 70 25~80 1 °C

03 Ympäristön korkean lämpötilan asetuspiste (Hi_Ti) 45 25~80 1 °C

4 Desinfiointitoiminto

00 Tila: desinfiointitoiminto 1 (ON) 0/1 — —

01 Desinfiointitoiminnon päivän valinta Fri Mon~Sun — —

02 Desinfiointitoiminnon käynnistysaika 23:00 0:00~23:00 1:00 tunti

5 Automaattisen eston ja desinfioinnin asetuspiste

00 Asetuspiste: desinfiointitoiminnon lämpötila 70 60~70 5 °C

01 Desinfiointitoiminnon kestoaika 10 5~60 5 min

02 Lähtöveden estolämpötila 5 0~10 1 °C

03 Huoneen estolämpötila 18 17~23 1 °C
Asennusopas
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6 Asetusvalikko

00 Kuumavesivaraaja asennettu 0 (OFF) 0/1 — —

01 Valinnainen huonetermostaatti asennettu 0 (OFF) 0/1 — —

04 Edullisen kWh-taksan virransyöttö -tila 0 0/2 1 —

7 Asetusvalikko

00 Valinnainen pohjalevyn lämmitin asennettu 0 (OFF) 0/1 — —

02 Usean asetuspisteen malli 0 (A) 0/1 — —

03 Moniasetuspiste 1 0 (OFF) 0/1 — —

04 Moniasetuspiste 2 0 (OFF) 0/1 — —

8 Asetusvalikko

00 Kaukosäätimen lämpötilanohjaus 1 (ON) 0/1 — —

01 Tila: automaattinen uudelleenkäynnistys 1 (ON) 0/1 — —

03 Tila: alhainen melutaso 1 1~3 1 —

04 Tila: jäätymisenesto 0 0~2 1 —

9 Automaattinen lämpötilan kompensointi

00 Lähtöveden lämpötilan kompensointiarvo 0 –5~5 0,5 °C

01 Kuumavesivaraajan kompensointiarvo 0 –5~5 0,5 °C

02 Termostaatti ON/OFF 0 –5~5 0,5 °C

A Asetusvalikko

02 Asetuspiste: lähtö- ja paluuveden vaadittu 
lämpötilaero 10 5~15 1 °C

03 Asetuspiste: moniasetuspisteen 1 vaadittu 
lämpötila-arvo 35 25~80 1 °C

04 Asetuspiste: moniasetuspisteen 2 vaadittu 
lämpötila-arvo 65 25~80 1 °C

b Kuuman veden asetuspisteet

00 Asetuspiste: uudelleenlämmityksen 
minimilämpötila 35 35~65 1 °C

01 Asetuspiste: uudelleenlämmityksen 
maksimilämpötila 45 35~75 1 °C

02 Tila: säästä riippuva veden lämmitys 1 (ON) 0/1 — —

03 Asetuspiste: säilytyslämpötila 70 45~75 1 °C

C Lähtöveden lämpötilarajat

00 Asetuspiste: lähtöveden maksimilämpötila 80 37~80 1 °C

01 Asetuspiste: lähtöveden minimilämpötila 25 25~37 1 °C

d Veden lämmityksen pidätysajat

00 Asetuspiste: veden lämmityksen minimiaika 10 5~20 1 —

01 Asetuspiste: veden lämmityksen maksimiaika 30 10~60 5 —

02 Asetuspiste: veden lämmityksen lyhin 
pysähdysväli 15 5~30 5 —

E Huoltotila

00 Imurointitila 0 0/1 — —

04 Vain pumppu -käyttö 0 0~2 1 —

Ensim-
mäinen 
koodi

Toinen 
koodi Asetuksen nimi

Asentajan asetus, joka poikkeaa oletusarvosta
Oletus-

arvo Alue Askel YksikköPäiväys Arvo Päiväys Arvo
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LOPPUTARKASTUS JA KOEKÄYTTÖ

Lopputarkastus

Lue seuraava, ennen kuin kytket yksikön päälle:

■ Kun asennus on asennus suoritettu loppuun ja kaikki asetukset
on tehty, varmista, että yksikön kaikki paneelit on suljettu. Jos
näin ei ole, käden työntäminen jonkin aukon läpi voi aiheuttaa
vakavia vammoja yksikön sisällä olevien sähköisten ja kuumien
osien takia.

■ Kytkinrasian huoltopaneelin saa avata vain valtuutettu
sähkömies huoltoa varten.

Järjestelmässä olevan ilman suurimman osan poistamista varten
suorita pumpputoiminto alla olevien ohjeiden mukaan:

1 Muuta kenttäasetus [E-04]

Oletusarvo on 0. 

■ Kun asetukseksi vaihdetaan 1, pumppu toimii pienellä
nopeudella (vain pumppu, yksikkö ei toimi).

■ Kun kenttäasetukseksi vaihdetaan 2, pumppu toimii suurella
nopeudella.

2 Kun ilmanpoisto on suoritettu, vaihda kenttäasetukseksi
uudelleen 0.

Asentajan vastuulla on varmistaa, että ilma poistetaan yksiköstä ja
järjestelmästä.

Koekäyttö

Asennuksen jälkeen asentajan on varmistettava sisä- ja ulkoyksikön
oikea toiminta. Tätä tarkoitusta varten on suoritettava koekäyttö alla
olevien ohjeiden mukaan. Tilan lämmityksen ja veden lämmityksen
oikea toiminta voidaan tarkistaa milloin tahansa.

Lämpötilan lukematila

Kaukosäätimessä voidaan näyttää todelliset lämpötilat.

1 Pidä painike ba painettuna 5 sekunnin ajan.

Lähtöveden lämpötila näytetään (kuvakkeet l ja = ja é

vilkkuvat).

2 Näytä painikkeilla pi ja pj:

• Tuloveden lämpötila (kuvakkeet l ja = vilkkuvat ja
kuvake é vilkkuu hitaasti).

• Sisälämpötila (kuvakkeet l ja = vilkkuvat).
• Ulkolämpötila (kuvakkeet l ja u vilkkuvat).
• Kuumavesivaraajan lämpötila (kuvakkeet l ja w vilkkuvat).

3 Voit poistua tästä tilasta painamalla painiketta ba uudelleen.
Jos mitään painiketta ei paineta 10 sekunnin aikana, kauko-
säädin poistuu näyttötilasta.

Tilan lämmitys

1 Tarkista lähtö- ja tuloveden lämpötila kaukosäätimen lukematilan
kautta ja kirjoita näytetyt arvot muistiin. Katso "Lämpötilan
lukematila" sivulla 30.

2 Paina painiketta z 4 kertaa, jolloin kuvake t tulee näkyviin.

3 Suorita testi seuraavasti (jos mitään toimenpidettä ei suoriteta,
käyttöliittymä palaa normaalitilaan 10 sekunnin jälkeen tai kun
painiketta z painetaan kerran):

Aloita tilan lämmityksen koekäyttö painamalla painiketta y.

4 Koekäyttö päättyy automaattisesti 30 minuutin jälkeen tai kun
asetuslämpötila saavutetaan. Koekäyttö voidaan pysäyttää
manuaalisesti painamalla painiketta z kerran. Jos
kytkentävirheitä tai toimintahäiriöitä havaitaan, käyttöliittymässä
näytetään virhekoodi. Muussa tapauksessa käyttöliittymä palaa
normaalitilaan.

5 Tietoja vikakoodien selvittämisestä on kohdassa "Virhekoodit"
sivulla 33.

6 Tarkista lähtö- ja tuloveden lämpötila kaukosäätimen lukematilan
kautta ja vertaa niitä vaiheessa 1 muistiin merkitytihin arvoihin.
Kun käyttö on jatkunut 20 minuuttia, arvojen suurenemisen
pitäisi vahvistaa tilan lämmitystoiminta.

Kuuman veden lämmitys

1 Tarkista kuumavesivaraajan lämpötila kaukosäätimen
lukematilan kautta. Katso "Lämpötilan lukematila" sivulla 30.

2 Pidä painike w painettuna 5 sekunnin ajan.

Kuvake w alkaa vilkkua 1 sekunnin välein.

3 Anna yksikön käydä 20 minuuttia ja tarkista kuumavesivaraajan
lämpötila uudelleen kaukosäätimestä.

Jos lämpötila on noussut 5° C, veden lämmitys toimii.

4 Toiminto pysähtyy, jos varaajan säilytyslämpötila on saavutettu.

HUOMAA Muista avata kaikki venttiilit ilmanpoiston aikana, jos
käytetään termostaattipatteriventtiilejä.

HUOMAA Yksikön ensimmäisen käynnistyksen (kompressorin
toiminnan ensimmäisten 48 tunnin) aikana voi käydä
niin, että yksikön melutaso on korkeampi kuin
teknisissä tiedoissa ilmoitettu. Tämä on normaalia.

HUOMAA Näytä viimeksi selvitetty virhekoodi painamalla
painiketta z kerran. Palaa normaalitilaan painamalla
painiketta z uudelleen 4 kertaa.

HUOMAA Koekäyttöä ei voi suorittaa, jos ulkoyksikön pakko-
käyttötoiminto on käynnissä. Jos pakkokäyttötoiminto
aloitetaan koekäytön aikana, koekäyttö keskeytetään.
Asennusopas
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KUNNOSSAPITO JA HUOLTO

Jotta yksikön optimaalinen toimivuus voitaisiin taata, joukko yksikön
ja kenttäjohdotuksen tarkastuksia on suoritettava säännöllisin välein.

Anna paikallisen Daikin-teknikon suorittaa tämä kunnossapito.

Alla lueteltujen kunnossapitotoi-
menpiteiden suorittaminen vaatii
vain etukoristepaneelin
irrottamisen.

Kun haluat irrottaa etukoriste-
paneelin, irrota 2 pohjaruuvia ja
irrota sitten paneeli.

Kunnossapitotoimenpiteet

Tässä kuvatut tarkistukset on suoritettava ammattitaitoisen henkilön
toimesta vähintään kerran vuodessa.

1 Veden paineenalennusventtiili

Tarkasta, että paineenalennusventtiili toimii oikein, kääntämällä
sen punaista nuppia vastapäivään:

■ Jos naksuntaa ei kuulu, ota yhteys paikalliseen jälleen-
myyjään.

■ Jos yksiköstä juoksee vettä, sulje ensin veden tulon ja lähdön
sulkuventtiilit ja ota sitten yhteys paikalliseen jälleenmyyjään.

2 Paineenalennusventtiilin letku

Tarkista, että paineenalennusventtiilin letku on sijoitettu
asianmukaisesti vedenpoistoa varten.

3 Sisäyksikön kytkinrasia

Suorita perusteellinen silmämääräinen kytkinrasian tarkastus ja
hae selviä vikoja kuten löysiä liitäntöjä ja viallisia johtoja.

4 Vedenpaine

Tarkasta, että vedenpaine on yli 1 baaria.

Lisää vettä tarvittaessa.

5 Vedensuodatin

Puhdista vedensuodatin.

VIANETSINTÄ

Tässä osassa on hyödyllistä tietoa diagnoosin tekoon ja yksikön
käytössä mahdollisesti ilmenevien ongelmatilanteiden
ratkaisemiseksi.

Nämä vianetsintä- ja korjaustoimenpiteet saa suorittaa vain
paikallinen Daikin-teknikko.

Yleisiä ohjeita

Ennen kuin ryhdyt suorittamaan vianetsintää, suorita perusteellinen
silmämääräinen yksikön tarkastus ja hae selviä vikoja, kuten löysiä
liitäntöjä ja viallisia johtoja.

Kun jokin turvalaite laukeaa, pysäytä yksikkö ja selvitä syy
turvalaitteen laukeamiseen, ennen kuin palautat yksikön
alkutilanteeseen. Älä missään tapauksessa rakenna siltauksia
turvalaitteisiin tai muuta niiden tehdasasetusarvoja. Ellet pysty
selvittämään ongelman syytä, ota yhteys paikalliseen edustajaasi.

Jos paineenalennusventtiili ei toimi oikein ja se täytyy vaihtaa, liitä
aina paineenalennusventtiiliin kiinnitetty joustava letku uudelleen,
jotta yksiköstä ei tippuisi vettä!

Yksikön avaaminen

■ Ilmanpoistoventtiiliin, lämpö-
suojaan, 3-tieventtiiliin,
termistoreihin, johdotus-
kanavaa yms. päästään
helposti käsiksi, kun yksikön
yläkoristepaneeli poistetaan
irrottamalla 2 takana olevaa
ruuvia ja irrottamalla sitten
paneeli.

■ Yläkoristepaneelin irrotta-
misen yhteydessä voidaan
irrottaa myös etukoriste-
paneeli painemittarin,
paineenalennusventtiilin yms.
huoltoa varten. Kun haluat
irrottaa etukoristepaneelin,
irrota 2 pohjaruuvia ja irrota
sitten paneeli.

VAROITUS: SÄHKÖISKU 

■ Ennen kuin suoritat mitään kunnossapito- tai
korjaustoimenpidettä, varmista aina, että virtakytkin
sähkötaulussa on käännetty pois päältä, sulakkeet on
irrotettu tai että yksikön suojalaitteet on avattu.

■ Varmista ennen minkään kunnossapito- tai
korjaustoimenpiteen aloittamista, että myös
ulkoyksikön virransyöttö on katkaistu.

■ Älä kosketa jännitteisiä osia 10 minuuttiin virran
katkaisun jälkeen suurjännitevaaran takia.

■ Mittaa myös yleismittarilla kuvan osoittamat kohdat
(kuva 5) ja tarkista, että päävirtapiirin kondensaattorin
jännite on korkeintaan 50 V DC.

■ Kompressorin lämmitin saattaa toimia myös silloin,
kun laite on pysäytetty.

■ Huomaa, että eräät sähköosarasian osat ovat kuumia.

■ Varo koskettamasta sähköä johtavaa osaa.

■ Älä huuhtele sisäyksikköä. Se voi aiheuttaa
sähköiskun tai tulipalon.

Ole varovainen!

Kosketa kädellä metalliosaa (esimerkiksi sulkuventtiiliä)
staattisen sähkön poistamiseksi ja piirilevyn
suojelemiseksi ennen huollon suorittamista.

2x

Kun suoritat yksikön kytkinrasian tarkastusta, tarkista aina,
että virta on katkaistu yksikön päävirtakytkimestä.

2x

4x

2x
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■ Jotta sisäyksikköön päästään käsiksi etupuolelta, koko
kytkinrasia voidaan irrottaa yksiköstä.

1 Irrota kytkinrasian kansi
avaamalla eturuuveja ja
irrottamalla sitten kansi.

2 Irrota kaikki kenttäjohdotukset.

3 Aseta kytkinrasian kansi
paikalleen ja kiinnitä se sopivilla
ruuveilla.

4 Avaa eturuuveja ja irrota koko kytkinrasia.

Kytkinrasia voidaan nyt asettaa sisäyksikön eteen. Yksikön
takana oleva kompressorin kaapeli voidaan irrottaa, jotta
kytkinrasia voidaan asettaa kauemmas yksiköstä.

Yleisiä oireita

Oire 1: Yksikkö on päällä (ledi y palaa), mutta yksikkö ei lämmitä niin 
kuin pitäisi

Oire 2: Pumppu pitää ääntä (kavitaatio)

Oire 3: Veden paineenalennusventtiili avautuu

Oire 4: Veden paineenalennusventtiili vuotaa

Oire 5: Käyttöliittymässä näkyy nnnn, kun tiettyjä painikkeita 
painetaan

Katkaise kaikki virransyötöt – myös ulkoyksikön
virransyöttö yms. – ennen kytkinrasian huoltokannen
irrottamista.

■ Muista aina kiinnittää kansi ruuveilla, kun irrotat
kytkinrasian.

■ Yksikön sisällä olevat osat voivat olla kuumia, ja
palovammat ovat mahdollisia.

■ Muista katkaista kaikki virransyötöt ennen
kytkinrasian irrottamista yksiköstä.

5x

A
A

A

CC

C

B

5x

2x

MAX

15cm

A

B

MAHDOLLISET SYYT KORJAUSTOIMENPIDE

Lämpötilan asetus on väärä. Tarkasta ohjausyksikön asetusarvo.

Veden virtaus on liian pieni. • Tarkista, että kaikki vesipiirin 
sulkuventtiilit ovat täysin auki.

• Tarkista, kaipaako vedensuodatin 
puhdistusta.

• Varmista, että järjestelmässä ei 
ole ilmaa (poista ilma).

• Tarkista painemittarilla, että 
vedenpaine on riittävä. 
Vedenpaineen täytyy olla 
>0,3 baaria (vesi on kylmää), 
>>0,3 baaria (vesi on kuumaa).

• Tarkista, että paisunta-astia ei ole 
rikki.

Laitteiston vesimäärä on liian pieni. Tarkista, että laitteiston vesimäärä 
ylittää pienimmän vaaditun arvon 
(katso "Veden määrän ja paisunta-
astian esipaineen tarkistus" 
sivulla 11).

Kapasiteetin säilytys Tarkista, toimivatko kytkinrasian 
takana olevat jäähdytystuulettimet 
oikein.

MAHDOLLISET SYYT KORJAUSTOIMENPIDE

Järjestelmässä on ilmaa. Poista ilma.

Vedenpaine pumpun tulossa on liian 
pieni.

• Tarkista painemittarilla, että 
vedenpaine on riittävä. 
Vedenpaineen täytyy olla 
>0,3 baaria (vesi on kylmää), 
>>0,3 baaria (vesi on kuumaa).

• Tarkista, että painemittari ei ole 
rikki.

• Tarkista, että paisunta-astia ei ole 
rikki.

• Tarkista, että paisunta-astian 
esipaineasetus on oikea (katso 
"Paisunta-astian esipaineen 
asetus" sivulla 12).

MAHDOLLISET SYYT KORJAUSTOIMENPIDE

Paisunta-astia on rikki. Vaihda paisunta-astia.

Laitteiston vesimäärä on
liian suuri.

Tarkista, että laitteiston vesimäärä 
alittaa suurimman sallitun arvon 
(katso "Veden määrän ja paisunta-
astian esipaineen tarkistus" 
sivulla 11).

MAHDOLLISET SYYT KORJAUSTOIMENPIDE

Lika on tukkinut veden paineen-
alennusventtiilin aukon.

Tarkasta, että paineenalennus-
venttiili toimii oikein, kääntämällä sen 
punaista nuppia vastapäivään:
• Jos naksuntaa ei kuulu, ota yhteys 

paikalliseen jälleenmyyjään.
• Jos yksiköstä juoksee vettä, sulje 

ensin veden tulon ja lähdön 
sulkuventtiilit ja ota sitten yhteys 
paikalliseen jälleenmyyjään.

MAHDOLLISET SYYT KORJAUSTOIMENPIDE

Nykyinen käyttöoikeustaso estää 
painetun painikkeen käytön.

Muuta käyttöoikeustason kenttä-
asetusta ([0-00]), katso käyttö-
oppaan kohta "Asennuspaikalla 
tehtävät asetukset".
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Virhekoodit

Kun jokin turvalaite aktivoituu, käyttöliittymän LED-merkkivalo vilkkuu
ja virhekoodi näytetään.

Alla olevassa taulukossa on luettelo kaikista virheistä ja
korjaustoimenpiteistä.

Nollaa turvalaite painamalla y-painiketta.

Jos turvalaitteen nollaus ei onnistu, ota yhteys paikalliseen
edustajaan.

Virhe-
koodi Vian syy Korjaustoimenpide

A1 Virhe kirjoitettaessa muistiin 
(EEPROM-virhe)

Ota yhteys jälleenmyyjään.

A6 Vesipiirin pumpun toimintahäiriö 
(M1P)

• Varmista, että vesi pääsee 
virtaamaan (avaa kaikki piirin 
venttiilit).

• Syötä puhdasta vettä yksikön 
läpi.

A9 R410A-paisuntaventtiilin virhe 
(K1E)

• Tarkista kytkennät.
• Ota yhteys jälleenmyyjään.

AJ Kapasiteettivirhe Ota yhteys jälleenmyyjään.

C1 Huono ACS-tiedonsiirto Ota yhteys jälleenmyyjään.

C4 R410A-nestetermistorin virhe 
(R3T)

• Tarkista kytkennät.
• Ota yhteys jälleenmyyjään.

C5 Kuumavesivaraajan termistorin 
virhe (R2T)

• Tarkista kytkennät.
• Tarkista, onko kuumavesi-

varaajavaihtoehto aktiivinen 
(katso kenttäasetus [6-00].

• Ota yhteys jälleenmyyjään.

C9 Paluuveden termistorin virhe 
(R4T)

• Tarkista kytkennät.
• Ota yhteys jälleenmyyjään.

CA Lähtöveden termistorin virhe 
(R5T)

• Tarkista kytkennät.
• Ota yhteys jälleenmyyjään.

CJ Kaukosäätimen termostaatin 
termistorin virhe

Ota yhteys jälleenmyyjään.

E1 Kompressorin piirilevyn virhe Ota yhteys jälleenmyyjään.

E3 Korkeapainevirhe (S1PH) • Tarkista ulkoyksikön ja 
sisäyksikön kytkennät.

• Varmista, että piiri on täytetty 
vedellä (sisällä ei ole ilmaa)

• Varmista, että 
kuumavesivaraaja on täytetty 
vedellä.

• Varmista, että vesi pääsee 
virtaamaan (avaa kaikki piirin 
venttiilit).

• Varmista, ettei vedensuodatin 
ole tukossa.

• Varmista, että kaikki 
kylmäaineen sulkuventtiilit 
ovat auki.

• Ota yhteys jälleenmyyjään.

E3 Lämpösuojan virhe (Q2L) • Nollaa lämpösuoja.
• Ota yhteys jälleenmyyjään.

E4 Pienpainevirhe (B1PL) • Tarkista ulkoyksikön ja 
sisäyksikön kytkennät.

• Ota yhteys jälleenmyyjään.

E5 Kompressorin ylikuormituksen 
aktivointi (M1C)

Ota yhteys jälleenmyyjään.

E9 R134a-paisuntaventtiilin virhe 
(K2E)

• Tarkista kytkennät.
• Ota yhteys jälleenmyyjään.

F3 Poistolämpötilan virhe Ota yhteys jälleenmyyjään.

J3 Poistotermistorin virhe (R6T) • Tarkista kytkennät.
• Ota yhteys jälleenmyyjään.

J5 R134a-nestetermistorin virhe • Tarkista kytkennät.
• Ota yhteys jälleenmyyjään.

JA R134a-yläpaineanturin virhe 
(B1PH)

• Tarkista kytkennät.
• Ota yhteys jälleenmyyjään.

JC R134a-alapaineanturin virhe 
(B1PL)

• Tarkista kytkennät.
• Ota yhteys jälleenmyyjään.

L1 Kompressorin invertterin 
piirilevyn virhe

Ota yhteys jälleenmyyjään.

L4 Ripatermistorin virhe • Tarkista kytkennät.
• Ota yhteys jälleenmyyjään.

L5 Kompressorin invertterin 
piirilevyn virhe

Ota yhteys jälleenmyyjään.

L8 Kompressorin invertterin 
piirilevyn virhe

Ota yhteys jälleenmyyjään.

L9 Kompressorin invertterin 
piirilevyn virhe

Ota yhteys jälleenmyyjään.

LC Invertterin tiedonsiirto-ongelma Ota yhteys jälleenmyyjään.

LH Muuntajan virhe Ota yhteys jälleenmyyjään.

P1 Kompressorin pääpiirilevyn virhe Ota yhteys jälleenmyyjään.

PJ Invertterin komponenttien huono 
yhdistelmä

Ota yhteys jälleenmyyjään.

U2 Tehon syöttövirhe • Tarkista kytkennät.
• Ota yhteys jälleenmyyjään.

U4 QA-tiedonsiirto-ongelma Ota yhteys jälleenmyyjään.

U5 Kaukosäätimen virhe Ota yhteys jälleenmyyjään.

UA Yhteystyyppiongelma • Odota, kunnes ulko- ja 
sisäyksikön välinen alustus on 
päättynyt (odota virran 
kytkemisen jälkeen vähintään 
12 minuuttia).

• Ota yhteys jälleenmyyjään.

UC Osoitteen päällekkäisyysvirhe Ota yhteys jälleenmyyjään.

UF Tiedonsiirto-ongelma 
ulkoyksikön kanssa

Ota yhteys jälleenmyyjään.

UF QA-kytkentäongelma Ota yhteys jälleenmyyjään.

UH Osoitevirhe Ota yhteys jälleenmyyjään.

Virhe-
koodi Vian syy Korjaustoimenpide
EKHBRD011~016AAV1+Y1
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YKSIKÖN TEKNISET TIEDOT

Tekniset tiedot

Sähkökytkentätiedot

011 014 016
V1 Y1 V1 Y1 V1 Y1

Nimellinen teho (kW) 11,2 11,2 14 14 16 16
Kotelon materiaali Esipinnoitettu pelti Esipinnoitettu pelti Esipinnoitettu pelti
Mitat k x l x s (mm) 705 x 600 x 695 705 x 600 x 695 705 x 600 x 695
Paino
• pakkauksen kanssa (kg) 153 156 153 156 153 156
• ilman pakkausta (kg) 144 147 144 147 144 147
Liitännät
• veden tulo ja poisto G 1"1/4 (naaras) G 1"1/4 (naaras) G 1"1/4 (naaras) G 1"1/4 (naaras) G 1"1/4 (naaras) G 1"1/4 (naaras)
• veden tyhjennysaukko tyhjennysventtiili tyhjennysventtiili tyhjennysventtiili tyhjennysventtiili tyhjennysventtiili tyhjennysventtiili

• veden sulkuventtiilin materiaali Messinki-
CW 617N

Messinki-
CW 617N

Messinki-
CW 617N

Messinki-
CW 617N

Messinki-
CW 617N

Messinki-
CW 617N

• kylmäaineen nestepuoli
(mm) Ø9,5 

(3/8 tuumaa)
Ø9,5 

(3/8 tuumaa)
Ø9,5 

(3/8 tuumaa)
Ø9,5 

(3/8 tuumaa)
Ø 

9,5 (3/8 tuumaa)
Ø 

9,5 (3/8 tuumaa)

• kylmäaineen kaasupuoli
(mm) Ø15,9 

(5/8 tuumaa)
Ø15,9 

(5/8 tuumaa)
Ø15,9 

(5/8 tuumaa)
Ø15,9 

(5/8 tuumaa)
Ø15,9 

(5/8 tuumaa)
Ø15,9 

(5/8 tuumaa)
Paisunta-astia
• tilavuus (l) 12 12 12 12 12 12
• Enimmäiskäyttöpaine (MWP) (baaria) 4 4 4 4 4 4
Pumppu
• tyyppi DC-moottori DC-moottori DC-moottori DC-moottori DC-moottori DC-moottori
• nopeusalueet invertteriohjattu invertteriohjattu invertteriohjattu invertteriohjattu invertteriohjattu invertteriohjattu
Äänenpainetaso(a) (dBA) 42 dBA 42 dBA 44 dBA 42 dBA 42 dBA 42 dBA
Sisäinen vesimäärä (l) 20 20 20 20 20 20
Paineenalennusventtiili, vesipiiri (baaria) 3 3 3 3 3 3
Toiminta-alue – vesipuoli (°C) 25~80 25~80 25~80 25~80 25~80 25~80
Toiminta-alue – ulkona
• tilan lämmitys (°C) –20~+20 –20~+20 –20~+20 –20~+20 –20~+20 –20~+20
• kuuma vesi (°C) –20~+35 –20~+35 –20~+35 –20~+35 –20~+35 –20~+35

(a) 1 m yksikön edessä (vapaa kenttä -ehto) nimellisarvoilla: ympäröivä lämpötila 7°C/6°C ja lämmityksen asetuspiste 65°C/75°C.

011 014 016
V1 Y1 V1 Y1 V1 Y1

Vaihe 1N~ 3N~ 1N~ 3N~ 1N~ 3N~
Taajuus (Hz) 50 50 50 50 50 50
Jännitealue
• vähintään (V) 220 380 220 380 220 380
• enintään (V) 240 415 240 415 240 415
Jännitepoikkeama –10%/+6% –10%/+6% –10%/+6% –10%/+6% –10%/+6% –10%/+6%
Suurin virrantarve (A) 21,7 12,5 21,7 12,5 21,7 12,5
Suositeltava erikseen hankittava 
sulake

(A)
32 20 32 20 32 20
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LIITTEET

Yleiskuvaus ja yksikön käynnistysopas

Tilan lämmitys

Paina b-
painiketta

Lämpötilan asetuspiste 
alkaa vilkkua "n"

Valittiinko kauko-
säätimen huoneen 
lämpötilatermostaatin 
toiminta?
[8-00]=1, oletus 
(sivu 22)

Huonelämpötila

Valittiin lähtöveden 
ohjaustoiminto 
[8-00]=0 (sivu 22)

Kyllä Kyllä

Ei Ei

Valittiinko usean 
asetuspisteen 
ohjausmalli B mukaan 
lukien kaukosäätimen 
huonetermostaatti-
ohjaus?
[7-02]=1 ja ([7-03]=1 
ja/tai [7-04]=1) 
(sivu 21)

Kyllä

Huonelämpötila Ulkoisen huoneen lämpötila

Kyllä Valittiin ulkoisen 
huoneen 
termostaattitoiminto 
[6-01]=1 (sivu 21)

Ei

Ulkoisen huoneen lämpötila
Kyllä Valittiin usean 

asetuspisteen 
ohjausmalli B mukaan 
lukien ulkoinen 
huonetermostaatti 
[7-02]=1 ja ([7-03]=1 
ja/tai [7-04]=1) 
[6-01]=1 (sivu 21)

Millainen laite sinulla on?

Ei

Tyhjä näyttö Paina éb-
painiketta "n"

Kaukosäätimestä 
valittiin oikeustaso 3
[0-00]=3 (sivu 18)

Valittiin automaattinen 
lähtöveden ohjaus 
(sivu 20) [A-03] 

ja/tai
[A-04]

Veden 
lämpötila

[A-03] 
ja/tai 
[A-04]

Kyllä Valittiin usean 
asetuspisteen 
ohjausmalli A 
[7-02]=0 ja ([7-03]=1 
ja/tai [7-04]=1) 
(sivu 21)

Muutosarvo Paina 
ON/OFF

Millainen laite sinulla on?

Lattialämmitys Patteri Puhallin-
konvektori

∆T: 5°C [a-02] Kyllä
Korkea lämpötila?

Ei ∆T: 5°C [a-02]

Kyllä Automaattinen 
lähtöveden 
lämpötila?

Ei
∆T: 10°C [a-02]

oletusarvo

∆T: 5°C [a-02]

Automaattiset 
lähtöveden 
asetukset?
[3-00]=–10
[3-01]=15
[3-02]=55
[3-03]=40

Kyllä Automaattinen 
lähtöveden 
lämpötila?

Ei
50°C

Automaattiset 
lähtöveden 
asetukset?
[3-00]=–10
[3-01]=15
[3-02]=40
[3-03]=25

35°C

Automaattiset lähtö-
veden asetukset?
[3-00]=–10
[3-01]=15
[3-02]=70
[3-03]=45

Kyllä Automaattinen 
lähtöveden 
lämpötila?

Ei
65°C

Automaattiset lähtö-
veden asetukset?
[3-00]=–10
[3-01]=15
[3-02]=50
[3-03]=35

Kyllä Automaattinen 
lähtöveden 
lämpötila?

Ei
45°C
EKHBRD011~016AAV1+Y1
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Kuumavesivaraaja

Kyllä Normaali 
kuumavesitoiminto?

Ei

Kyllä Säilytys-
toiminto?

Ei Pakkokäyttö

Automaattinen?Säilytystoiminto Uudelleen-
lämmitystoiminto

Kyllä Ei

Automaattinen säilytyksen asetuspiste 
[b-02]?

Uudelleen-
lämmityksen 
minimilämpötila [b-00]
Uudelleenlämmitykse
n maksimilämpötila 
[b-01]

Desinfiointitoiminto 
[4-00] (oletus)

Manuaalinen 
säilytystoiminto

Kyllä Ei

Säilytyksen 
asetuspiste 
[b-03]

Desinfioinnin 
asetuspiste [5-00]

Automaattinen 
säilytyksen 
asetuspiste 

[b-02]?

Ei

Kyllä

Automaattinen päivittäinen 
esiohjelmoitu?

Paina w-painiketta Desinfioinnin 
retentioaika [5-01] Ei Säilytyksen 

asetuspiste 
[b-03]

Kyllä

Automaattinen 
säilytystoiminto (oletus)

Ajasta 
säilytystoiminto

Uudelleenlämmitys 
käytössä, kuvake 
w näkyy jatkuvasti

Päivän valinta [4-01] 

Kyllä
Riittävästi kuumaa vettä?

Ajasta kuuma vesi Paina w-painiketta 
(*)

Tunnin valinta [4-02] Pidä painike w 
painettuna 

5 sekunnin ajan

Ei

Aktiivinen 
päivittäinen 
päiväsäilytys 
[1-02]

Mukautettu 
kuuman veden 
ajastus

Uudelleenlämmitys 
pois käytöstä
w -kuvake ei ole 
näkyvissä

Desinfiointitoiminto 
toimii asetuspyynnön 
mukaan
Kuvake w  alkaa 
vilkkua 0,5 sekunnin 
välein

Kuuman veden 
tuotanto 
käynnistyy 
välittömästi
Kuvake w 
alkaa vilkkua 
1 sekunnin väleinValitse 

käynnistysaika 
[1-03]

(*) Ei ole mahdollista 
nähdä, milloin 
kuumaa vettä 
tuotetaan. Jos haluat 
poistaa uudelleen-
lämmitystoiminnon 
käytöstä samalla, kun 
kuumaa vettä 
tuotetaan uudelleen-
lämmitystoiminnossa, 
paina 2 kertaa w-
painiketta: 1 kerta 
lopettaa nykyisen 
kuuman veden 
uudelleenlämmitys-
toiminnon ja 1 kerta 
lopettaa uudelleen-
lämmityksen 
voimassaolon.

Automaattinen 
päivittäinen 
päiväsäilytys

Paina w-painiketta Paina w-
painiketta

Automaattinen päivittäinen 
yösäilytys 
[1-00] ja [1-01]

Nykyinen desinfiointi-
toiminto pysähtyy 
mutta käynnistää 
uudelleen seuraavan 
ajastetun toimen-
piteen.
Kuvake w palaa 
aiempaan tilaan.

Kuuman veden 
tuotanto pysähtyy.
Kuvake w palaa 
aiempaan tilaan.

Paina p-painiketta

Kuvake p tulee näkyviin, kuumaa 
vettä tuotetaan seuraavan 
ajastetun toimenpiteen aikana.

Veden lämmityksen aikana kuvake 
w vilkkuu (1 sekunnin välein) Paina w-

painiketta

Nykyinen kuuman veden tuotanto mutta 
käynnistää uudelleen seuraavan ajastetun 
toimenpiteen.
Kuvake w palaa aiempaan tilaan.

Pysäytys

Pysäytys ja uudelleenkäynnistys

Ota käyttöön/poista käytöstä
Asennusopas
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Tilan lämmityksen ja veden lämmityksen samanaikainen tarve

Tilan lämmityksen ja 
veden lämmityksen 

samanaikainen 
pyyntö?

Ei Normaali tilan 
lämmitys- tai veden 

lämmitystoiminto

Kyllä (1)

Kuuman veden 
tuotanto käynnistyy

Saavuttiko kuuman 
veden lämpötila 
arvon A=minimi 
([b-01]; 55°C)?

Ei Kuuman veden 
tuotanto jatkuu ilman 
aikarajaa, kunnes A 

saavutetaan.

Kyllä

Lähtevän veden 
ohjaus?

Kyllä

Ei
Onko säilytyksen 
asetuspiste [b-03] 

saavutettu? (*)

Ei Ajastimen [d-01] 
(30 minuuttia) 
kulunut sen 
jälkeen? (1)

Ei Toiminto jatkuu 
kuumassa 
vedessäUlkoisen 

huonetermostaatin 
ohjaus?

Kyllä

Kyllä Kyllä
(2)

Ei
Toiminto vaihtuu tilan 

lämmitykseen

Toiminto vaihtuu 
tilan 

lämmitykseen

Ajastimen [d-02] 
(15 minuuttia) 
kulunut sen 
jälkeen? (2)

Ei Tilan lämmitys 
jatkuu, kunnes 
ajastin päättyy

Kyllä

Kaukosäätimen 
huonetermostaatin ohjaus

Onko säilytyksen 
asetuspiste [b-03] 

saavutettu? (*)

Ei
Huonelämpötilan 

<Tset –3°C?

Ei Ajastimen [d-01] 
(30 minuuttia) 
kulunut sen 
jälkeen? (1)

Kyllä (2)

Kyllä Kyllä Ei Kyllä

Toiminto vaihtuu tilan 
lämmitykseen

Toiminto jatkuu 
kuumassa 
vedessä

Toiminto vaihtuu 
tilan lämmitykseen

Ajastimen [d-02] 
(15 minuuttia) 
kulunut sen 
jälkeen? (2)

Ei
Ei

Ajastimen [d-00] 
(10 minuuttia) 
kulunut sen 
jälkeen? (1)

Kyllä (2) Tilan lämmitys 
jatkuu, kunnes 
ajastin päättyy

(1) ovat suhteessa toisiinsa

(2) ovat suhteessa toisiinsa

(*) Säilytyksen asetuspiste voi olla automaattinen arvo, jos [b-02]=1
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