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JOHDANTO

Yleistä

Haluamme kiittää sinua ostettuasi tämän sisäyksikön.

Yksikkö on ERHQ- tai ERLQ-ilma-vesilämpöpumppujen sisäosa.
Nämä yksiköt on tarkoitettu seinäasennukseen sisätiloihin. Katso
"Asennuspaikan valinta" sivulla 12. Nämä yksiköt voidaan yhdistää
Daikinin puhallinkonvektoriyksiköihin, lattialämmityssovelluksiin,
matalan lämpötilan pattereihin, Daikinin kuuman veden
lämmityssovelluksiin ja Daikinin kuumavesisovellusten
aurinkopaneelisarjaan.

Lämmitys/jäähdytysyksiköt ja vain lämmitysyksiköt

Yksikkösarjassa on kaksi pääversiota: lämmitys/jäähdytysversio
(EKHBX) ja vain lämmitysversio (EKHBH).

Kummankin version mukana toimitetaan integroitu varalämmitin
lämmityskapasiteetin lisäämiseksi talviaikaan. Varalämmitin toimii
myös varajärjestelmänä ulkoyksikön toimintahäiriön sattuessa.
Varalämmittimiä on saatavana 3, 6 ja 9 kW:n tehoisina ja – lämmitys-
tehon mukaan – kolmella eri virtalähdemäärityksellä.

EKHBH008BA***
EKHBX008BA*** 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 VAHIN-
KOA LAITTEILLE. HUOLEHDI SIITÄ, ETTÄ KÄYTÄT
AINOASTAAN DAIKININ VALMISTAMIA LISÄLAITTEITA,
JOTKA ON ERITYISESTI SUUNNITELTU KÄYTETTÄ-
VIKSI NÄIDEN LAITTEIDEN KANSSA. NIIDEN
ASENTAMINEN ON ANNETTAVA AMMATTILAISEN
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-
JÄLLEENMYYJÄÄN, JOLTA SAAT NEUVOJA JA
TIETOJA.

TÄSSÄ OPPAASSA KUVATTU YKSIKKÖ ON
SUUNNITELTU ASENNETTAVAKSI VAIN SISÄTILOIHIN
JA LÄMPÖTILOIHIN 4°C – 35°C.

Sisäyksikön malli Varalämmittimen teho
Varalämmittimen 
nimellisjännite

EKHB*008BA3V3 3 kW 1x 230 V

EKHB*008BA6V3 6 kW 1x 230 V

EKHB*008BA6WN 6 kW 3x 400 V

EKHB*008BA9WN 9 kW 3x 400 V

EKHB*008BA6T1 6 kW 3x 230 V

EKHB*008BA9T1 9 kW 3x 230 V
EKHBH/X008BA
Ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän sisäyksikkö
4PW54185-5B

Asennusopas

1



                                                                                     
Kuumavesivaraaja (lisävaruste)

Valinnainen EKHW*-kuumavesivaraaja, jossa on integroitu 3 kW
sähkölisälämmitin, voidaan liittää sisäyksikköön. Kuuma-
vesivaraajasta on saatavana kolme kokoa: 150, 200 ja 300 litraa.
Katso lisätietoja kuumavesivaraajan asennusoppaasta.

Valutusastiasarja (lisävaruste)

Lämmittäviin/jäähdyttäviin versioihin (EKHBX) täytyy asentaa
EKHBDP-valutusastiasarja.
Jos haluat lisätietoja valutusastiasarjasta, katso "EKHBDP-
valutusastiasarjan asennus (vain EKHBX-malleihin)" sivulla 13.

Kuumavesivaraajan aurinkopaneelisarja (lisävaruste)

Tietoja EKSOLHW-aurinkopaneelisarjasta on sen asennusoppaassa.

Digitaalinen I/O-piirilevysarja (ei sisälly toimitukseen)

Valinnainen digitaalinen EKRP1HB I/O -piirilevy voidaan liittää
sisäyksikköön. Se mahdollistaa seuraavat toiminnot:

■ kaukohälytyksen lähtö

■ lämmityksen/jäähdytyksen ON/OFF-lähtö

■ bivalenttinen käyttö (apukuumavesivaraajan lupasignaali)

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

Katso kytkentäkaaviosta tietoja tämän piirilevyn kytkemisestä
yksikköön 

Etätermostaattisarja (lisävaruste)

Valinnainen huonetermostaatti EKRTW, EKRTWA tai EKRTR
voidaan liittää sisäyksikköön. Katso tarkempia tietoja huone-
termostaatin asennusoppaasta.

Mahdolliset lisävarusteet

Liitäntä edullisen kWh-taksan virransyöttöön

Tämä laite sallii yhteyden edullisen kWh-taksan virransyöttö-
järjestelmiin. Yksikön täysi ohjaus säilyy mahdollisena vain siinä
tapauksessa, että edullisen kWh-taksan virransyöttö on
katkeamatonta tyyppiä. Katso lisätietoja kohdasta "Liitäntä edulliseen
kWh-taksan virransyöttöön" sivulla 19.

Tämän oppaan laajuus

Tässä asennusoppaassa käsitellään kaikkien EKHBH/X-sisäyksikkö-
mallien käsittely, asennus ja kytkeminen.

Mallin tunnistus

Sisäyksikkö

Valutusastiasarja (valinnainen)

VARUSTEET

Sisäyksikön mukana toimitettavat varusteet

Katso kuva 1

HUOMAA ■ ERLQ0*BA-ulkoyksikkö voidaan liittää vain
EKHBH/X008BA-sisäyksikköön (sisäyksikön
täytyy ohjata ulkoyksikön pohjalevyn lämmitintä).

■ ERHQ0*BA-ulkoyksikkö voidaan liittää
EKHBH/X008BA-sisäyksikköön tai
EKHBH/X008AA/AB-sisäyksikköön (jos pohja-
levyn lämmitinsarja tarvitaan, katso "Mahdolliset
lisävarusteet" sivulla 2).

1 Lämpöpumpun teho

2 Tarvittava lämmitysteho (asennuspaikan mukaan)

3 Varalämmittimen tarjoama lisälämmitysteho

4 Tasapainolämpötila (voidaan asettaa käyttöliittymästä, 
katso "Asennuspaikalla tehtävät asetukset" sivulla 23)

TA Ympäristön (ulko)lämpötila

PH Lämmitysteho

EKBPHT08 EKBPHT08BA

EKHBH/X008AA/AB Mahdollinen Ei sallittu

EKHBH/X008BA Mahdollinen Mahdollinen

TA

43

1

2

PH

HUOMAA ERHQ- tai ERLQ-lämpöpumpun ulkoyksikön asennus
kuvataan ulkoyksikön asennusoppaassa.

Sisäyksikön toiminta kuvataan sisäyksikön
käyttöoppaassa.

EK HB X 008 AA 3 V3

Varalämmittimen 
nimellisjännite:
V3 = 1P, 230 V
WN = 3P, 400 V
T1 = 3P, 230 V

Varalämmittimen teho (kW)

Sarja

Lämmitys-/jäähdytystehon ilmoitus (kW)(a)

(a) Katso tarkat arvot kohdasta "Tekniset tiedot" sivulla 39.

X = lämmitys ja jäähdytys
H = vain lämmitys

Hydro box

Euroopan malli

EK HB DP 150

Valutusastia

Hydro box

Euroopan malli

1 Asennusopas

2 Käyttöopas

3 Sulkuventtiili

4 Kytkentäkaaviotarra (sisäyksikön kannen sisäpuolella)

5 Sisäyksikön kannen kiinnitysruuvi
Asennusopas
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TURVALLISUUSOHJEITA

Tässä luetellut varotoimenpiteet on jaettu seuraavaan neljään
luokkaan. Ne kaikki käsittelevät hyvin tärkeitä aiheita, joten noudata
niitä huolellisesti.

Vaara
■ Katkaise virta, ennen kuin kosketat sähköliittimiä.

■ Kun huoltopaneeleja on irrotettu, jännitteisiä osia voidaan
helposti koskettaa vahingossa.

Älä koskaan jätä yksikköä ilman valvontaa asennuksen tai
huollon aikana, kun huoltopaneeli on irrotettu.

■ Älä kosketa vesiputkia käytön aikana ja heti sen jälkeen, koska
putket voivat olla kuumia. Käsiin voi tulla palovammoja.
Vammojen välttämiseksi anna putkien lämpötilan palautua
normaaliksi tai käytä asianmukaisia käsineitä.

■ Älä kosketa mitään kytkintä, jos sormesi ovat märät. Kytkimen
koskettaminen märillä sormilla voi aiheuttaa sähköiskun.

■ Sammuta kaikki tarvittavat virransyötöt, ennen kuin kosket
sähkötoimisiin osiin.

Varoitus
■ Revi rikki ja heitä pois muoviset pakkauspussit, jotta lapset eivät

voi leikkiä niiden kanssa.

Muovipusseilla leikkivät lapset voivat tukehtua kuoliaaksi.

■ Hävitä pakkausmateriaalit turvallisesti. Pakkausmateriaalit,
kuten naulat ja muut metalli- ja puuosat, voivat aiheuttaa
pistohaavoja tai muita vammoja.

■ Älä koskaan kosketa suoraan sattumalta vuotavaa kylmäainetta.
Seurauksena voi olla vakava paleltumavamma.

■ Älä kosketa kylmäaineputkia käytön aikana ja heti sen jälkeen,
koska ne voivat olla kuumia tai kylmiä sen mukaan, mikä
kylmäaineputkien, kompressorin ja muiden kylmäainejakson
osien läpi virtaavan kylmäaineen tila on. Käsiin voi tulla
palovammoja tai paleltumia, jos kylmäaineputkia kosketetaan.
Vammojen välttämiseksi anna putkien lämpötilan palautua
normaaliksi tai, jos niitä on pakko koskettaa, käytä
asianmukaisia käsineitä.

■ Älä kosketa sisäisiä osia (pumppua, varalämmitintä yms.)
käytön aikana ja heti sen jälkeen.

Käsiin voi tulla palovammoja, jos sisäisiä osia kosketetaan.
Vammojen välttämiseksi anna sisäisten osien lämpötilan
palautua normaaliksi tai, jos niitä on pakko koskettaa, käytä
asianmukaisia käsineitä.

Huomio
■ Maadoita yksikkö.

Maadoitusvastuksen on oltava paikallisten ja kansallisten
säännösten mukainen

Älä kytke maajohtoa kaasu- tai vesijohtoon, ukkosen-
johdattimeen tai puhelimen maajohtoon.

Epätäydellinen maadoitus voi aiheuttaa sähköiskun.

■ Kaasuputki.
Jos kaasua vuotaa, seurauksena voi olla syttyminen tai
räjähdys.

■ Vesijohto.
Kovat vinyyliputket eivät ole tehokkaita maadoittimia.

■ Ukkosenjohdatin tai puhelimen maajohto.
Sähköjännite voi nousta epänormaalisti salamaniskun
seurauksena.

■ Asenna virtajohto vähintään 1 metrin päähän televisioista tai
radioista häiriöiden tai kohinan ehkäisemiseksi.

(Radioaaltojen mukaan 1 metrin etäisyys ei välttämättä riitä
kohinan poistamiseen.)

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

■ Älä asenna yksikköä seuraaviin paikkoihin:

■ Paikat, joissa on mineraaliöljysumua, öljysumua tai höyryä.
Muoviosat voivat hapertua ja pudota tai aiheuttaa
vesivuotoja.

■ Paikat, joissa syntyy syövyttävää kaasua, esimerkiksi
rikkihappokaasua.
Kupariputkien tai juotettujen osien korroosio saattaa
aiheuttaa kylmäaineen vuotamisen.

■ Sähkömagneettisia aaltoja säteilevien laitteiden lähelle.
Sähkömagneettiset aallot voivat häiritä ohjausjärjestelmää ja
aiheuttaa laitteiston toimintahäiriöitä.

■ Tilat, joissa voi vuotaa tulenarkoja kaasuja, joiden ilmassa on
hiilikuituja tai helposti syttyvää pölyä tai joissa käsitellään
höyrystyviä tulenarkoja aineita, kuten tinneriä tai bensiiniä.
Tällaiset kaasut voivat aiheuttaa tulipalon.

■ Tilat, joissa ilma on hyvin suolaista.

■ Tilat, joissa jännite vaihtelee huomattavasti, kuten tehtaissa.

■ Ajoneuvot tai laivat.

■ Tilat, joissa on happamia tai emäksisiä höyryjä.

VAARA-, VAROITUS-, HUOMAUTUS- ja HUOMAA-symbolien
merkitykset.

VAARA

Tarkoittaa välitöntä vaaratilannetta, jonka välttämisen
laiminlyönti aiheuttaa kuoleman tai vakavan vamman.

VAROITUS

Tarkoittaa mahdollista vaaratilannetta, jonka välttämisen
laiminlyönti voi aiheuttaa kuoleman tai vakavan vamman.

HUOMAUTUS

Tarkoittaa mahdollista vaaratilannetta, jonka välttämisen
laiminlyönti voi aiheuttaa vähäisen tai kohtalaisen
vamman. Sillä voidaan myös varoittaa vaarallisista
menettelytavoista.

HUOMAA

Tarkoittaa tilanteita, joista voi seurata vain laitteisto- tai
omaisuusvahinkoja.
EKHBH/X008BA
Ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän sisäyksikkö
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TYYPILLISIÄ SOVELLUSESIMERKKEJÄ

Seuraavat sovellusesimerkit ovat vain havaintoesimerkkejä.

Sovellus 1

Vain tilaa lämmittävä sovellus, jossa sisäyksikköön on liitetty
huonetermostaatti.

Pumpun toiminta ja tilan lämmitys

Kun sisäyksikköön on liitetty huonetermostaatti (T), pumppu (4) toimii
vain silloin, kun huonetermostaatilta tulee lämmityspyyntö, ja ulko-
yksikkö käynnistyy saavuttaakseen käyttöliittymässä asetetun
lähtöveden tavoitelämpötilan.

Kun huonelämpötila on korkeampi kuin termostaatin asetuspiste,
ulkoyksikkö ja pumppu pysähtyvät.

Sovellus 2

Vain tilaa lämmittävä sovellus, jossa ei ole sisäyksikköön liitettyä
huonetermostaattia. Jokaisen huoneen lämpötilaa ohjataan kunkin
vesipiirin venttiilillä. Kuuma vesi tuotetaan sisäyksikköön liitetyllä
kuumavesivaraajalla.

Pumpun toiminta

Jos sisäyksikköön (2) ei ole liitetty termostaattia, pumppu (4) voidaan
määrittää toimimaan joko niin kauan kuin sisäyksikkö on päällä tai
kunnes haluttu veden lämpötila saavutetaan.

Tilan lämmitys

Ulkoyksikkö (1) toimii saavuttaakseen käyttöliittymässä asetetun
lähtöveden tavoitelämpötilan.

1 Ulkoyksikkö 6 Kollektori (ei sisälly 
toimitukseen)

2 Sisäyksikkö

3 Lämmönvaihdin 7 Sulkuventtiili

4 Pumppu FHL1..3 Lattialämmityssilmukka 

5 Sulkuventtiili T Huonetermostaatti 
(lisävaruste)

Muista kytkeä termostaatin johtimet oikeisiin liittimiin (katso
"Termostaatin kaapelin liittäminen" sivulla 18) ja määrittää
DIP-vipukytkimet oikein (katso "Huonetermostaatin
asennuskonfiguraatio" sivulla 21).

FHL1
FHL2

FHL3

T

5 64321

7

1 Ulkoyksikkö 10 Kuumavesivaraaja 
(ei sisälly toimitukseen)

2 Sisäyksikkö

3 Lämmönvaihdin 11 Lisälämmitin

4 Pumppu 12 Lämmönvaihtimen kierukka

5 Sulkuventtiili FHL1..3 Lattialämmityssilmukka 

6 Kollektori (ei sisälly 
toimitukseen)

T Huonetermostaatti 
(lisävaruste)

7 Sulkuventtiili T1..3 Erillinen huonetermostaatti 
(lisävaruste)

8 Moottoroitu 3-tieventtiili 
(toimitetaan kuuma-
vesivaraajan mukana)

M1..3 Erillinen moottoroitu venttiili 
ohjaussilmukalle FHL1 (ei 
sisälly toimitukseen)

9 Ohivirtausventtiili 
(ei sisälly toimitukseen)

HUOMAA Tietoja pumpun määrityksistä on kohdassa "Pumpun
toiminnan määritys" sivulla 22.

HUOMAA Kun jokaista tilojen lämmityssilmukan (FHL1..3)
kiertoa ohjataan kauko-ohjatuilla venttiileillä (M1..3),
on tärkeää asentaa ohivirtausventtiili (9), jotta
virtauskytkimen turvalaite ei aktivoidu.

Ohivirtausventtiili täytyy valita niin, että kohdan
"Vesiputkisto" sivulla 13 mukainen veden
vähimmäisvirtaus saavutetaan aina.

On suositeltavaa valita paine-erolla ohjattava
ohitusventtiili.

M

FHL1
FHL2

FHL3

M1

T1

M2

T2

M3

T3

54321

12

10

11
7

8 6 9
Asennusopas
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Kuumavesivaraaja

Kun kuumavesivaraajatila on käytössä (joko manuaalisesti käyttäjän
valitsemana tai automaattisesti ajastimen valitsemana), kuuman
veden tavoitelämpötila saavutetaan lämmönvaihtimen kierukan ja
sähkötoimisen lisälämmittimen avulla.

Kun kuuman veden lämpötila on alle käyttäjän määrittämän asetus-
pisteen, 3-tieventtiili aktivoidaan lämmittämään vesijohtovettä
lämpöpumpulla. Jos kyseessä on suuri kuuman veden tarve tai
korkea kuuman veden lämpötila-asetus, lisälämmitin (11) tarjoaa
lisälämmitystä.

Sovellus 3

Tilan lämmitys- ja jäähdytyssovellus sisäyksikköön liitetyn
jäähdytykseen/lämmitykseen asetetun huonetermostaatin
avulla. Lattialämmityssilmukat ja puhallinkonvektoriyksiköt suorittavat
lämmityksen. Jäähdytyksen suorittavat vain puhallin-
konvektoriyksiköt. 
Kuuma vesi tuotetaan sisäyksikköön liitetyllä kuumavesivaraajalla.

Pumpun toiminta sekä tilan lämmitys ja jäähdytys

Asiakas valitsee vuodenajan mukaan huonetermostaatista (T)
lämmityksen tai jäähdytyksen. Tätä valintaa ei voi tehdä
käyttöliittymästä.

Kun huonetermostaatti (T) pyytää tilan lämmitystä/ jäähdytystä,
pumppu käynnistyy ja sisäyksikkö (2) siirtyy lämmitystilaan
/jäähdytystilaan. Ulkoyksikkö (1) käynnistyy lähtevän kuuman/kylmän
veden tavoitelämpötilan saavuttamiseksi.

Jäähdytystilassa 2-tieventtiili (13) sulkeutuu estääkseen kylmän
veden virtauksen lattialämmityssilmukoiden (FHL) läpi.

Lämmitys/jäähdytystoiminnon ON/OFF-asetus tehdään huone-
termostaatilla, eikä sitä voi tehdä sisäyksikön käyttöliittymästä.

Kuumavesivaraaja

Kuuman veden lämmitys on kuvattu kohdassa "Sovellus 2" sivulla 4.

Sovellus 4

Tilan lämmitys- ja jäähdytyssovellus ilman sisäyksikköön liitettyä
huonetermostaattia mutta jossa on vain lämmityksen huone-
termostaatti (asetettu vain lämmittämään) ohjaamassa lattia-
lämmitystä ja lämmitys/jäähdytystermostaatti ohjaamassa
puhallinkonvektoriyksiköitä. Lattialämmityssilmukat ja puhallin-
konvektoriyksiköt suorittavat lämmityksen. Jäähdytyksen suorittavat
vain puhallinkonvektoriyksiköt. 

HUOMAA Sisäyksikkö voidaan määrittää niin, että kun
ulkolämpötila on alhainen, kuumaa vettä lämmitetään
ainoastaan lisälämmittimellä. Näin varmistetaan, että
lämpöpumpun koko teho on käytettävissä tilan
lämmitykseen.

Tarkempia tietoja kuumavesivaraajan määrittämisestä
alhaisia ulkolämpötiloja varten on kohdassa
"Asennuspaikalla tehtävät asetukset" sivulla 23,
kenttäasetukset [5-02]–[5-04].

1 Ulkoyksikkö 10 Kuumavesivaraaja 
(lisävaruste)2 Sisäyksikkö

3 Lämmönvaihdin 11 Lisälämmitin

4 Pumppu 12 Lämmönvaihtimen 
kierukka

5 Sulkuventtiili 13 Moottoroitu 2-tieventtiili 
(ei sisälly toimitukseen)6 Kollektori (ei sisälly 

toimitukseen)

7 Sulkuventtiili FCU1..3 Puhallinkonvektori-
yksikkö (lisävaruste)

8 Moottoroitu 3-tieventtiili 
(toimitetaan kuuma-
vesivaraajan mukana)

FHL1..3 Lattialämmityssilmukka 

T Huonetermostaatti, 
jossa on lämmitys-
/jäähdytyskytkin 
(lisävaruste)

M M

FHL1

T

FHL2
FHL3

FCU1
FCU2

FCU3
54321

6

7

8 13

10

11 12

HUOMAA Muista kytkeä termostaatin johtimet oikeisiin liittimiin
(katso "Termostaatin kaapelin liittäminen" sivulla 18) ja
määrittää DIP-vipukytkimet oikein (katso
"Huonetermostaatin asennuskonfiguraatio" sivulla 21).

HUOMAA 2-tieventtiilin (13) johdotus on erilainen NC-venttiilille
(yleensä suljettu) ja NO-venttiilille (yleensä avoin)!
Huolehdi siitä, että liitäntä tehdään oikeisiin liittimiin
kytkentäkaavion mukaisesti.

M

FCU1
FCU2

FCU3

T4
T5

T6

FHL1
FHL2

FHL3

T

54321

6

7

13

M

14 6

9
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Pumpun toiminta

Jos sisäyksikköön (2) ei ole liitetty termostaattia, pumppu (4) voidaan
määrittää toimimaan joko niin kauan kuin sisäyksikkö on päällä tai
kunnes haluttu veden lämpötila saavutetaan.

Tilojen lämmitys ja jäähdytys

Asiakas valitsee vuodenajan mukaan sisäyksikön käyttöliittymästä
lämmityksen tai jäähdytyksen.

Ulkoyksikkö (1) käynnistyy lämmitys- tai jäähdytystilaan lähtevän
veden tavoitelämpötilan saavuttamiseksi.

Kun yksikkö on lämmitystilassa, 2-tieventtiili (13) on auki. Kuumaa
vettä toimitetaan sekä puhallinkonvektoriyksiköille että lattialämmitys-
silmukoille.

Jäähdytystilassa 2-tieventtiili (13) on kiinni estääkseen kylmän veden
virtauksen lattialämmityssilmukoiden (FHL) läpi.

Lämmitys/jäähdytystoiminnon ON/OFF-asetus tehdään sisäyksikön
käyttöliittymästä.

Sovellus 5

Tilan lämmitys apukuumavesivaraajan avulla (vuorotteleva toiminta)

Tilan lämmityssovellus käyttämällä järjestelmään liitettyä Daikin-
sisäyksikköä tai apukuumavesivaraajaa. Päätös siitä, toimiiko
EKHB*-sisäyksikkö vai kuumavesivaraaja, voidaan tehdä
apukoskettimella tai EKHB*-sisäyksikön ohjatulla kontaktilla.

Apukosketin voi olla esim. ulkolämpötilatermostaatti, sähkötariffi-
kosketin, manuaalisesti käytettävä kosketin tms. Katso
"Kenttäjohdotuskokoonpano A" sivulla 7.

EKHB*-sisäyksikön ohjattua kontaktia (myös "apukuumavesivaraajan
lupasignaali") määritetään ulkolämpötilan perusteella (ulkoyksikössä
oleva termistori). Katso "Kenttäjohdotuskokoonpano B" sivulla 7.

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

Apukuumavesivaraaja täytyy yhdistää putkistoon ja kenttä-
johdotukseen alla olevien kuvien mukaisesti.

1 Ulkoyksikkö 14 Moottoroitu 2-tieventtiili 
huonetermostaatin 
aktivointia varten 
(ei sisälly toimitukseen)

2 Sisäyksikkö

3 Lämmönvaihdin

4 Pumppu FCU1..3 Puhallinkonvektoriyksikk
ö ja termostaatti 
(lisävaruste)5 Sulkuventtiili

6 Kollektori (ei sisälly 
toimitukseen)

FHL1..3 Lattialämmityssilmukka 

7 Sulkuventtiili T Vain lämmityksen huone-
termostaatti (lisävaruste)

9 Ohivirtausventtiili (ei 
sisälly toimitukseen)

13 Moottoroitu 
2-tieventtiili, joka sulkee 
lattialämmityssilmukat 
jäähdytystoiminnon 
aikana (ei sisälly 
toimitukseen)

T4..6 Erillinen huone-
termostaatti 
puhallinkonvektorilla 
lämmitettyä/jäähdytettyä 
huonetta varten 
(lisävaruste)

HUOMAA Tietoja pumpun määrityksistä on kohdassa "Pumpun
toiminnan määritys" sivulla 22.

Jos järjestelmässä suljetaan useita silmukoita kauko-
ohjatuilla venttiileillä, täytyy ehkä asentaa ohivirtausventtiili
(9), jotta virtauskytkimen turvalaite ei aktivoidu. Katso
myös "Sovellus 2" sivulla 4.

2-tieventtiilin (13) johdotus on erilainen NC-venttiilille
(yleensä suljettu) ja NO-venttiilille (yleensä avoin)!
Huolehdi siitä, että liitäntä tehdään oikeisiin liittimiin
kytkentäkaavion mukaisesti.

HUOMAUTUS

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

■ Daikin ei vastaa kuumavesivaraajajärjestelmän
virheellisistä tai vaarallisista tilanteista.

1 Ulkoyksikkö 11 Lämmönvaihtimen 
kierukka

2 Sisäyksikkö 12 Kuumavesivaraaja 
(lisävaruste)

3 Lämmönvaihdin

4 Pumppu 15 Kuumavesivaraaja 
(ei sisälly toimitukseen)

5 Sulkuventtiili 16 Pumpun termostaatti-
venttiili (ei sisälly 
toimitukseen)6 Kollektori (ei sisälly 

toimitukseen)

7 Sulkuventtiili 17 Sulkuventtiili (ei sisälly 
toimitukseen)

8 Moottoroitu 3-tieventtiili 
(toimitetaan kuuma-
vesivaraajan mukana)

18 Takaiskuventtiili 
(ei sisälly toimitukseen)

FHL1...3 Lattialämmityssilmukka 
(ei sisälly toimitukseen)

10 Lisälämmitin

M

FHL1
FHL2

FHL3

54321 8 18

16 17157

617

12

10 11
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Kenttäjohdotuskokoonpano A

Kenttäjohdotuskokoonpano B

Käyttö

■ Kokoonpano A

Kun huonetermostaatti vaatii lämmitystä, joko EKHB*-yksikkö tai
kuumavesivaraaja alkaa toimia apukoskettimen (A) asennon
mukaan.

■ Kokoonpano B

Kun huonetermostaatti vaatii lämmitystä, joko EKHB*-yksikkö tai
kuumavesivaraaja alkaa toimia ulkolämpötilan mukaan
(apukuumavesivaraajan lupasignaali).

Jos lupa annetaan kuumavesivaraajalle, EKHB*-yksikön tilan
lämmitystoiminto sammutetaan automaattisesti.

Katso lisätietoja kenttäasetuksesta [C-02~C-04].

Boiler thermostat 
input

Kuumavesivaraajan termostaatin tulo

A Apukosketin (avauskosketin)

H Lämmitystarpeen huonetermostaatti (lisävaruste)

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

K2A Kuumavesivaraajan aktivoinnin apurele (ei sisälly 
toimitukseen)

Boiler thermostat 
input

Kuumavesivaraajan termostaatin tulo

C Jäähdytystarpeen huonetermostaatti (lisävaruste)

H Lämmitystarpeen huonetermostaatti (lisävaruste)

Com Yhteinen huonetermostaatti (lisävaruste)

K1A Kuumavesivaraajayksikön aktivoinnin apurele 
(ei sisälly toimitukseen)

KCR Apukuumavasevaraajan lupasignaali

1 2 3 4

K1A

K1A K2A

X Y

K2A

Boiler 
thermostat input

L

N

EKHB*/auto / Boiler

A

EKHB* 
X2M

H Com

X1 X2

X Y

K1A

KCR

EKRP1HB

Boiler 
thermostat input

1 2 3 4

H C Com

K1A

EKHB* 
X2M

EKRTR*

1 2 3 4

C Com H

K1A

EKHB* 
X2M

EKRTW*

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

Kokoonpano B
Varmista, että bivalenttisella hystereesillä [C-04]
on riittävä differentiaali, jotta vältetään usein
tapahtuva vaihto EKHB*-yksikön ja kuuma-
vesivaraajan välillä. Koska ulkolämpötila mitataan
ulkoyksikön ilmatermistorin kautta,

Jatkuva vaihtaminen voi aiheuttaa kuumavesi-
varaajan ennenaikaista syöpymistä. Ota yhteys
kuumavesivaraajan valmistajaan.

■ EKHB*-yksikön lämmityskäytön aikana yksikkö
toimii saavuttaakseen käyttöliittymässä asetetun
lähtöveden tavoitelämpötilan. Kun säästä riippuva
toiminta on käytössä, veden lämpötila määri-
tetään automaattisesti ulkolämpötilan mukaan.

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

Älä koskaan aseta kuumavesivaraajan
lähtöveden tavoitelämpötilaksi yli 55°C.

■ Varmista, että vesipiirissä on vain 1 paisunta-
astia. Paisunta-astia on asennettu valmiiksi
Daikin-sisäyksikköön.

HUOMAA Muista määrittää EKHB*-kytkinrasian piirilevyn DIP-
kytkin SS2-3 oikein. Katso "Huonetermostaatin
asennuskonfiguraatio" sivulla 21.

Kokoonpano B: Muista määrittää kenttäasetukset
[C-02, C-03 ja C-04] oikein. Katso "Bivalenttinen
käyttö" sivulla 29.

HUOMAUTUS

Varmista, ettei EKHB*-lämmönvaihtimeen palaavan veden
lämpötila koskaan ylitä 55°C.

Tästä syystä kuumavesivaraajan ohjaimessa lähtöveden
tavoitelämpötilan asetusarvoksi ei saa koskaan asettaa yli
55°C. Asenna pumpun termostaattiventtiili(a) EKHB*-
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 55°C, ja sen täytyy sulkea 
paluuvesivirtaus yksikköön, kun mitattu lämpötila ylittää 55°C. Kun lämpötila 
laskee alemmas, termostaattiventtiilin täytyy avata paluuvesivirtaus EKHB*-
yksikköön uudelleen.

Manuaalinen oikeus kuumavesivaraajan EKHB*-yksikölle.

Jos vain EKHB*-yksikön pitäisi toimia tilan lämmitystilassa,
poista bivalenttinen käyttö asetuksen [C-02] kautta.

Jos vain kuumavesivaraajan pitäisi toimia tilan lämmitys-
tilassa, suurenna bivalenttinen ON-lämpötila [C-03] arvoon
25° C.
EKHBH/X008BA
Ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän sisäyksikkö
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Sovellus 6

Tilan lämmitys ja huonetermostaattisovellus lattialämmitys-
silmukoiden ja puhallinkonvektoriyksiköiden kautta. Lattialämmitys-
silmukat ja puhallinkonvektoriyksiköt vaativat erilaiset käyttöveden
lämpötilat.

Lattialämmityssilmukat vaativat alhaisemman veden lämpötilan
lämmitystilassa puhallinkonvektoriyksiköihin verrattuna. Näiden
kahden asetuspisteen saavuttamiseksi käytetään sekoitusasemaa
sovittamaan veden lämpötila lattialämmityssilmukoiden vaatimuksia
vastaaviksi. Puhallinkonvektoriyksiköt on liitetty suoraan sisäyksikön
vesipiiriin ja lattialämmityssilmukoihin sekoitusaseman jälkeen.
Sisäyksikkö ei ohjaa sekoitusasemaa.

Erikseen hankittavan vesipiirin toiminta ja kokoonpano on asentajan
vastuulla.

Daikin tarjoaa vain kahden asetuspisteen ohjaustoiminnon. Tämän
toiminnon avulla voidaan luoda kaksi asetuspistettä. Vaaditun veden
lämpötilan mukaan (lattialämmityssilmukat ja/tai puhallinkonvektori-
yksiköt vaaditaan) voidaan aktivoida ensimmäinen tai toinen
asetuspiste.

Pumpun toiminta ja tilan lämmitys

Kun lattialämmityssilmukan (T1) huonetermostaatti ja puhallin-
konvektoriyksiköt (T2) on liitetty sisäyksikköön, pumppu (4) toimii,
kun T1 ja/tai T2 pyytää lämmitystä. Ulkoyksikkö käynnistyy lähtevän
veden tavoitelämpötilan saavuttamiseksi. Lähtevän veden
tavoitelämpötila riippuu siitä, mikä huone termostaatti pyytää
lämmitystä.

Jos kummankin alueen huonelämpötila on korkeampi kuin termo-
staatin asetuspiste, ulkoyksikkö ja pumppu pysähtyvät.

1 Ulkoyksikkö 8 Sulkuventtiili 

2 Sisäyksikkö 9 Sekoitusasema (ei sisälly 
toimitukseen)

3 Lämmönvaihdin T1 Alueen A huon-
etermostaatti (lisävaruste)

4 Pumppu

5 Sulkuventtiili T2 Alueen B huone-
termostaatti (lisävaruste)

6 Kollektorin alue A 
(ei sisälly 
toimitukseen)

FCU1..3 Puhallinkonvektoriyksikkö 
(lisävaruste)

7 Kollektorin alue GB 
(ei sisälly 
toimitukseen)

FHL1...3 Lattialämmityssilmukka 
(ei sisälly toimitukseen)

Kahden asetuspisteen ohjauksen etu on, että lämpö-
pumppu toimii/voi toimia alhaisimmalla vaaditulla
lähtöveden lämpötilalla, kun tarvitaan vain lattialämmitystä.
Korkeampia lähtöveden lämpötiloja tarvitaan vain silloin,
kun puhallinkonvektoriyksiköt ovat toiminnassa.
Näin saadaan parempi pumpun suorituskyky.

FHL1
FHL2

FHL3

T1

T2 FCU1
FCU2

FCU354321

8 9

7

6

B

A

Asetus-
piste Kenttäasetus Termostaatin tila

Alue A Ensim-
mäinen

UI ON OFF ON OFF

Alue B Toinen [7-03] OFF ON ON OFF

Seurauksena oleva veden lämpötila UI [7-03] [7-03] —

Seurauksena oleva pumpun toiminta ON ON ON OFF

HUOMAA ■ Muista liittää termostaatin johtimet oikeisiin
liittimiin (katso "Sisäyksikön yleiskuvaus"
sivulla 9).

■ Muista määrittää kenttäasetukset [7-02], [7-03] ja
[7-04] oikein. Katso "Kahden asetuspisteen
ohjaus" sivulla 27.

■ Muista määrittää EKHBH-kytkinrasian piirilevyn
DIP-kytkin SS2-3 oikein. Katso
"Huonetermostaatin asennuskonfiguraatio"
sivulla 21.

HUOMAA ■ Tilan lämmityksen pyyntösignaalit voidaan
toteuttaa kahdella eri tavalla (asentajan valinta).
- Termostaatin ON/OFF-signaali 

huonetermostaatilta
- Tilasignaali (aktiivinen/ei aktiivinen) 

sekoitusasemalta

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

■ Daikin ei tarjoa minkäänlaista sekoitusasemaa.
Kahden asetuspisteen ohjaus tarjoaa vain
mahdollisuuden käyttää kahta asetuspistettä.

■ Kun vain alue A pyytää lämmitystä, alueelle B
syötetään vettä, jonka lämpötila on sama kuin
ensimmäinen asetuspiste.
Tämä voi johtaa tilan B ei-toivottuun
lämmitykseen.

■ Kun vain alue B pyytää lämmitystä,
sekoitusasemaan syötetään vettä, jonka lämpötila
on sama kuin toinen asetuspiste.
Sekoitusaseman ohjauksen mukaan lattia-
lämmityssilmukka voi silti vastaanottaa vettä,
jonka lämpötila on yhtä suuri kuin
sekoitusaseman asetuspiste.

Huomaa, että veden todellinen lämpötila lattialämmitys-
silmukoissa riippuu sekoitusaseman ohjauksesta ja
asetuksesta.
Asennusopas
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SISÄYKSIKÖN YLEISKUVAUS

Sisäyksikön avaaminen

■ Sisäyksikön kannen etuläpän kautta päästään käsiksi
painemittariin ja käyttöliittymään.

■ Sisäyksikön kansi voidaan poistaa avaamalla 2 alaruuvia ja
irrottamalla kansi.

■ Jotta kytkinrasian komponentteihin päästäisiin käsiksi – esim.
kenttäjohdotuksen liittämistä varten – kytkinrasian huoltopaneeli
voidaan irrottaa. Avaa tätä varten eturuuveja ja irrota
kytkinrasian huoltopaneeli.

Muista kiinnittää kansi ruuveilla, kun asennat kannen
(ruuvit toimitetaan varusteina).

Yksikön sisällä olevat osat voivat olla kuumia.

VAROITUS

■ Katkaise kaikki virransyötöt – ts. ulkoyksikön virran-
syöttö sekä varalämmittimen ja kuumavesivaraajan
virransyöttö (jos on) – ennen kytkinrasian
huoltopaneelin irrottamista.

■ Älä kosketa kylmäaineputkia käytön aikana ja heti sen
jälkeen, koska ne voivat olla kuumia tai kylmiä sen
mukaan, mikä kylmäaineputkien, kompressorin ja
muiden kylmäainejakson osien läpi virtaavan
kylmäaineen tila on. Käsiin voi tulla palovammoja tai
paleltumia, jos kylmäaineputkia kosketetaan.
Vammojen välttämiseksi anna putkien lämpötilan
palautua normaaliksi tai, jos niitä on pakko koskettaa,
käytä asianmukaisia käsineitä.

■ Älä kosketa sisäisiä osia (pumppua, varalämmitintä
yms.) käytön aikana ja heti sen jälkeen.

Käsiin voi tulla palovammoja, jos sisäisiä osia
kosketetaan. Vammojen välttämiseksi anna sisäisten
osien lämpötilan palautua normaaliksi tai, jos niitä on
pakko koskettaa, käytä asianmukaisia käsineitä.

VAARA

■ Älä kosketa vesiputkia käytön aikana ja heti sen
jälkeen, koska putket voivat olla kuumia. Käsiin voi
tulla palovammoja. Vammojen välttämiseksi anna
putkien lämpötilan palautua normaaliksi tai käytä
asianmukaisia käsineitä.

■ Kun huoltopaneeleja on irrotettu, jännitteisiä osia
voidaan helposti koskettaa vahingossa.
Älä koskaan jätä yksikköä ilman valvontaa
asennuksen tai huollon aikana, kun huoltopaneeli on
irrotettu.

1

2

3

1 33
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Pääkomponentit

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

2. Varalämmitin
Varalämmittimessä on sähköinen lämmityselementti vara-
lämmittimen astiassa, joka tuottaa lisälämmitystehoa vesipiiriin,
jos ulkoyksikön lämmitysteho ei riitä alhaisen ulkolämpötilan
vuoksi.

3. Lämpötila-anturit
Neljä lämpötila-anturia mittaa veden ja kylmäaineen lämpötilaa
vesipiirin eri kohdissa.

4. Kytkinrasia
Kytkinrasia sisältää sisäyksikön elektroniset ja sähköiset
pääosat.

5. Lämmönvaihdin

6. Paisunta-astia (10 litraa)

7. Käyttöliittymä
Käyttöliittymän avulla asentaja ja käyttäjä voivat tehdä yksikön
asetukset sekä käyttää ja ylläpitää sitä.

8. Nestemäisen kylmäaineen liitin

9. Kaasumaisen kylmäaineen liitin

10. Sulkuventtiilit (lisävaruste)
Veden tulo- ja lähtöliitäntöjen sulkuventtiileillä voidaan eristää
sisäyksikön vesipiiri asunnon vesipiiristä. Se helpottaa
sisäyksikön tyhjennystä ja suodattimen vaihtoa.

11. Veden tuloliitin

12. Veden lähtöliitin

13. Tyhjennys- ja täyttöventtiilit

14. Vedensuodatin

Vedensuodatin poistaa vedestä lian ja estää pumpun
vaurioitumisen tai haihduttimen tukkeutumisen. Vedensuodatin
on puhdistettava säännöllisesti. Katso "Kunnossapito ja huolto"
sivulla 34.

15. Painemittari
Painemittarilla luetaan vesipiirin vedenpaine.

16. Virtauskytkin
Virtauskytkin tarkastaa vesipiirin virtauksen sekä suojelee
lämmönvaihdinta jäätymiseltä ja pumppua vaurioitumiselta.

17. Pumppu
Pumppu kierrättää vettä vesipiirissä.

18. Varalämmittimen lämpösuoja
Varalämmitin on varustettu lämpösuojalla. Lämpösuoja laukeaa,
kun lämpötila nousee liian korkeaksi.

19. Varalämmittimen lämpösulake
Varalämmitin on varustettu lämpösulakkeella. Lämpösulake
palaa, kun lämpötila nousee liian korkeaksi (korkeammaksi kuin
varalämmittimen lämpösuojan lämpötila).

20. Paineenalennusventtiili
Paineenalennusventtiili estää liian suuren vedenpaineen
vesipiirissä avautumalla 3 baarin paineessa ja päästämällä
hieman vettä pois.

21. Paineenalennusventtiilin letku
Paineenalennusventtiilin lähtöletku. Muista varmistaa asian-
mukainen tyhjennys.

1
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8
9
13

12

10

2

3

4
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7
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14

16

21

3

17

19

20

18
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Kytkinrasian pääkomponentit

1. Varalämmittimen kontaktorit K1M, K2M, K5M ja K6M.

2. Pääpiirilevy
Pääpiirilevy ohjaa yksikön toimintaa.

3. Lisälämmittimen kontaktori K3M (vain asennukset, joissa on
kuumavesivaraaja)

4. Lisälämmittimen virtakatkaisin F2B (vain asennukset, joissa on
kuumavesivaraaja)
Virtakatkaisin suojaa kuumavesivaraajan lisälämmitintä
ylikuormitukselta tai oikosululta.

5. Varalämmittimen virtakatkaisin F1B, F3B
Virtakatkaisin suojaa varalämmittimen sähköpiiriä
ylikuormitukselta tai oikosululta.

6. Riviliittimet
Kenttäjohdotus on helppo liittää riviliittimiin.

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

8. Riviliittimet X3M, X4M (vain asennukset, joissa on
kuumavesivaraaja)

9. Piirilevyn sulake FU1

10. DIP-kytkin SS2
DIP-kytkimessä SS2 on 4 vipukytkintä eräiden asennus-
parametrien määrittämistä varten. Katso "DIP-kytkimen
asetusten yleiskuvaus" sivulla 21.

11. Pistoke X13A 
Pistokkeeseen X13A tulee liitin K3M (vain asennukset, joissa on
kuumavesivaraaja)

12. Pistoke X9A
Pistokkeeseen X9A tulee termistorin liitin (vain asennukset,
joissa on kuumavesivaraaja)

13. Sulake FU2 (linjakytketty sulake)

14. Muuntaja TR1

15. A4P
Digitaalinen I/O-piirilevykortti (vain asennukset, joissa on
aurinkopaneelisarja tai digitaalinen I/O-piirilevysarja).

Toimintakaavio

TR1

K1M K2M K5M

K3M K6M

F2B F3B F1B

X1M X3M

X2M X4M

A1P

A4P

14

12

11

10

9

15

6

6

1

2
3

1

5

13

8

7

8

X9A

X13A

SS2

FU2

FU1

4
5

HUOMAA Kytkentäkaavio on kytkinrasian kannen sisäpuolella.

1 Ulkoyksikkö 10 Sulkuventtiili, veden lähtö 
ja tyhjennysventtiili 
(asennetaan paikan päällä)2 Sisäyksikkö

3 Paisunta-astia 11 Sulkuventtiili, veden tulo 
ja tyhjennysventtiili 
(asennetaan paikan päällä)4 Painemittari

5 Ilmanpoistoventtiili 12 Suodatin

6 Paineenalennusventtiili 13 Lämmönvaihdin

7 Varalämmitin R1T
R2T
R3T
R4T

Lämpötila-anturit8 Pumppu

9 Virtauskytkin

R4T

H2O

t >

R3T
t >

R2T
t >

R1T
t >

9

10

11

32 4 8

12131

5 6 7
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SISÄYKSIKÖN ASENNUS

Asennuspaikan valinta

Yksikkö asennetaan seinälle 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 kondensaatioveden poistoon (vain EKHBX-mallit,
joissa on valutusastiasarja EKHBDP) ja paineenalennusventtiilin
puskuun.

■ Asennuspinta on tasainen ja pystysuora syttymätön seinä, joka
kantaa yksikön toimintapainon (katso "Tekniset tiedot"
sivulla 39).

■ Tulenaran kaasun vuotaminen ei aiheuta tulipalon vaaraa.

■ Kaikki putkien pituudet ja etäisyydet on otettu huomioon.

■ Normaalikäytössä hydrobox-yksikkö tuottaa ääntä, joka voidaan
havaita meluna. Äänen alkuperä voi olla vesipumpun käynti
ja/tai kontaktorin aktivoituminen. Siksi hydrobox-yksikkö
kannattaa asentaa tukevalle seinälle eikä äänille herkkään
ympäristöön (esim. makuuhuoneeseen) tai sellaisen lähistölle.

■ Älä asenna yksikköä paikkoihin, joissa on paljon kosteutta
(esim. kylpyhuoneeseen).

■ Valitse putkiston läpimitta tarvittavan veden virtauksen ja
pumpun käytettävissä olevan ESP:n mukaan.

■ Laitteistoa ei ole tarkoitettu käytettäväksi räjähdysalttiissa
ympäristössä.

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

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

■ Älä aseta mitään esineitä tai laitteita yksikön päälle.

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

Mitat ja huoltotila

Mittayksikkö: mm

Yksikön mitat, katso kuva 2

Vaadittava huoltotila, katso kuva 2

Yksikön tarkastus, käsittely ja purkaminen 
pakkauksesta

■ Yksikkö on pakattu pahvilaatikkoon, joka on kiinnitetty hihnoilla
puiseen kuormalavaan.

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

■ Tarkasta, että kaikki sisäyksikön varusteet (katso "Varusteet"
sivulla 2) ovat mukana.

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

■ Sisäyksikkö painaa noin 46 kg, ja kahden henkilön täytyy nostaa
sitä kahden nostotangon avulla.

Vaatimus Arvo

Suurin sallittu kylmäaineputkiston pituus ulko- 
ja sisäyksikön välillä 30 m

Pienen vaadittu kylmäaineputkiston pituus ulko- 
ja sisäyksikön välillä 3 m

Suurin sallittu korkeusero ulko- ja sisäyksikön välillä 20 m

Suurin sallittu etäisyys 3-tieventtiilin ja sisäyksikön 
välillä (vain asennukset, joissa on kuumavesivaraaja). 3 m

Suurin sallittu etäisyys kuumavesivaraajan ja 
sisäyksikön välillä (vain asennukset, joissa on 
kuumavesivaraaja). Kuumavesivaraajan mukana 
toimitettu termistorikaapelin pituus on 12 m.

10 m

HUOMAUTUS

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

1 Joustava tyhjennysletku 5 Kaasumaisen 
kylmäaineen liitin

2 Veden lähtöliitin

3 Veden tuloliitin FBSP Female British Standard 
Pipe (brittiläisen normin 
mukainen naarasputki)4 Nestemäisen 

kylmäaineen liitin
MBSP Male British Standard 

Pipe (brittiläisen normin 
mukainen urosputki)

HUOMAUTUS

Älä nosta yksikköä kytkinrasiasta tai putkista! Yksikössä on
kaksi nostotankoa sen nostamista varten.
Asennusopas
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Sisäyksikön kiinnitys

1 Aseta asennuskaava (katso pakkausmateriaali) seinälle ja
merkitse kiinnityskohdat (2 ylhäällä (● T) ja 2 alhaalla (● B)).

Varmista, että merkit (2 x 2) ovat täysin vaakasuorassa ja että
merkkien mitat ovat oikeat (katso kuva 4).
Jos yksikköä ei asenneta vaakasuoraan, vesipiiriin voi jäädä
ilmaa, josta seuraa yksikön toimintahäiriö.
Ole erittäin huolellinen tämän seikan kanssa asentaessasi
EKHBX-mallia valutusastian ylivuodon estämiseksi.

2 Poraa 4 reikää ja asenna 4 tulppaa (koolle M10 sopivat).

3 Aseta ruuvit ylätulppiin ja ripusta sisäyksikkö yläruuveihin.

4 Aseta ruuvit alatulppiin ja kiinnitä ruuvit tiukaste

EKHBDP-valutusastiasarjan asennus (vain EKHBX-
malleihin)

Lämmittäviin/jäähdyttäviin malleihin täytyy asentaa valutusastiasarja
(katso "Varusteet" sivulla 2).

Jäähdytyskäytön aikana ilman vesihöyry (kosteus) voi tiivistyä
nesteeksi ja kerääntyä kylmien kylmäaine- ja vesiputkien päälle.
Tämä vesi kerätään valutusastiaan, joka täytyy liittää viemäriin.

Asennusohjeet ovat valutusastiasarjan mukana tulevassa
asennusohjeessa.

Kylmäaineputkisto

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

Sisäyksikön kaasuputken ja nesteputken sijainti näytetään kohdassa
"Pääkomponentit" sivulla 10.

Vesiputkisto

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.

HUOMAUTUS

Sisäksikkö painaa noin 46 kg. Sen kiinnittämiseen
tarvitaan kaksi henkilöä.

4

21 3

1

HUOMAUTUS

Muista asettaa paineenalennusventtiilin letkun pää
valutusastiaan. Jos näin ei tehdä, vettä voi päästä
kosketuksiin sähköosien kanssa aiheuttaen sähköiskuja tai
sähköjärjestelmän oikosulun.

Kylmäaineputkiston 
tiedot Sisäyksikkö Ulkoyksikkö

Kaasuputken liitäntä 15,9 (5/8 tuumaa) 15,9 (5/8 tuumaa)

Nesteputken liitäntä 6,4 (1/4 tuumaa) 6,4 (1/4 tuumaa)

Kun liität kylmäaineputkia, käytä aina kahta kiintoavainta/
mutteriavainta mutterien kiristämiseen tai avaamiseen! Jos
näin ei tehdä, putkiliitokset voivat vahingoittua ja vuotaa.

HUOMAA Yksikköä saa käyttää vain suljetussa vesijärjestel-
mässä. Käyttö avoimessa vesipiirissä voi aiheuttaa
vesiputkien liiallista syöpymistä.
EKHBH/X008BA
Ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän sisäyksikkö
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Veden määrän ja paisunta-astian esipaineen tarkistus

Yksikössä on 10 litran paisunta-astia, jonka oletusesipaine on
1 baari.

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

1 Tarkista, että asennuksen kokonaisvesimäärä ilman sisäyksikön
sisäisen veden määrää on vähintään 10 l. Tarkista sisäyksikön
sisäisen veden määrä kohdasta "Tekniset tiedot" sivulla 39.

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.

HUOMAA Tarkista seuraavat kohdat ennen laitteen asennuksen
jatkamista:

■ Veden maksimipaine = 3 baaria + pumpun
staattinen paine.

■ Veden enimmäislämpötila on 65°C (turvalaitteen
asetus).

■ Yksikön mukana toimitetaan kaksi sulkuventtiiliä.
Asenna huollon ja kunnossapidon
helpottamiseksi yksi sisäyksikön veden
tuloliitäntään ja toinen sen veden lähtöliitäntään.
Tarkista sulkuventtiilien asento. Integroitujen
tyhjennys- ja täyttöventtiilien suunta on tärkeä
huoltoa varten. Katso kuva 3.

■ Kaikkiin järjestelmässä alhaalla sijaitseviin kohtiin
pitää asentaa poistohanat, jotta putkisto voidaan
tyhjentää kokonaan kunnossapidon aikana.
Sulkuventtiileissä on kaksi tyhjennysventtiiliä
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 pääsee helposti käsiksi
huoltotöiden yhteydessä. Sisäyksikön sisällä on
automaattinen ilmanpoistoventtiili. Tarkasta, että
tätä ilmanpoistoventtiiliä ei kiristetä liikaa, jotta
vesipiirin automaattinen ilmanpoisto on mah-
dollista.

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

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

■ Valitse putkiston läpimitta tarvittavan veden
virtauksen ja pumpun käytettävissä olevan ESP:n
mukaan.

■ Sisäyksikön toiminnan vaatima veden
minimivirtaus on 12 l/min. Jos veden virtaus on
tätä minimiarvoa pienempi, esiin tulee
virtausvirhe 7H, ja sisäyksikön toiminta pysähtyy.

Useimmissa käyttötarkoituksissa tällä vähimmäisvesi-
määrällä saadaan tyydyttävä tulos.

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

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

Esimerkki

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

≤280 l >280 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.

FHL1
FHL2

FHL3

M1

T1

M2

T2

M3

T3

54321

7

6 8

1 Ulkoyksikkö 8 Ohivirtausventtiili 
(ei sisälly 
toimitukseen)2 Sisäyksikkö

3 Lämmönvaihdin FHL1..3 Lattialämmityssilmu
kka (ei sisälly 
toimitukseen)4 Pumppu

5 Sulkuventtiili T1..3 Erillinen huone-
termostaatti 
(lisävaruste)6 Kollektori (ei sisälly 

toimitukseen)
M1..3 Erillinen 

moottoroitu venttiili 
ohjaussilmukalle 
FHL1 (ei sisälly 
toimitukseen)

7 Sulkuventtiili
Asennusopas

14
EKHBH/X008BA

Ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän sisäyksikkö
4PW54185-5B



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 350 l.

Tulos:

■ Koska 350 l on enemmän kuin 280 l, esipainetta täytyy laskea
(katso alla 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
410 l.

■ Koska kokonaisvesimäärä (350 l) on pienempi kuin enimmäis-
vesimäärä (410 l), paisunta-astia on riittävä laitteistoa varten.

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.

Vesipiirin liittäminen

Vesiliittymät koskien tulo- ja poistovettä on tehtävä paikallisten
määräysten ja yksikön mukana toimitetun yleiskuvan mukaisesti
ottaen huomioon veden tulo ja lähtö.

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.
Tiivisteen täytyy kestää järjestelmän paineet ja lämpötilat.

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

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

Veden lisääminen

1 Liitä veden syöttö tyhjennys- ja täyttöventtiilin (katso
"Pääkomponentit" sivulla 10).

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. Vesipiirissä oleva ilma voi aiheuttaa vara-
lämmittimen toimintahäiriön.

4 Tarkista paineenalennusventtiiliä avaamalla, että varalämmitti-
men astia on täytetty vedellä. Venttiilistä täytyy virrata vettä ulos.

= esipaine

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

HUOMAA ■ 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.

■ Kun vesipiirissä käytetään 3-tieventtiiliä

On erittäin tärkeää varmistaa, että kuuma vesi ja
lattialämmityksen vesipiiri pysyvät täysin erillään.

■ 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.
EKHBH/X008BA
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Putkiston eristys

Vesipiiri kokonaisuudessaan, mukaan lukien kaikki putket, on
eristettävä vesihöyryn tiivistymisen estämiseksi jäähdytyskäytön
aikana sekä lämmitys- ja jäähdytystehon alenemisen estämiseksi.

Jos lämpötila on yli 30°C ja suhteellinen kosteus yli 80%,
tiivistemateriaalin tulee olla vähintään 20 mm paksua kondensaation
ehkäisemiseksi tiivisteen pinnalla.

Asennuspaikalla tehtävä johdotus

Yleiskuvaus

Alla oleva kuva on yleiskuvaus tarvittavasta kenttäjohdotuksesta
laitteiston eri osien välillä. Katso myös "Tyypillisiä
sovellusesimerkkejä" sivulla 4.

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.

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

Varmista, että liitäntöihin ei kohdistu ulkoista painetta.

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

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

■ 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 maavuotokatkaisin asianmukaisten
paikallisten ja kansallisten määräysten mukaisesti.
Jos näin ei tehdä, seurauksena voi olla sähköisku tai
tulipalo.

■ Muista asentaa tarvittavat sulakkeet.

A Yksi virtalähde 
ulkoyksikölle, 
varalämmittimelle ja 
lisälämmittimelle

G 3-tieventtiili 
kuumavesivaraajaa 
varten (valinnainen)

H 2-tieventtiili jäähdytys-
tilaa varten (ei sisälly 
toimitukseen)B Ulkoyksikkö

C Pohjalevyn lämmitin 
EKBPHT(a)

(a) Pohjalevyn lämmitin soveltuu vain yhdessä ERLQ:n kanssa tai valinnaisen 
EKBPHT-sarjan kanssa.

I Kuumavesivaraaja 
(lisävaruste)

D Varalämmitin J Lisälämmitin 
(lisävaruste)

E Sisäyksikkö

F Huonetermostaatti 
(lisävaruste)

K Käyttöliittymä 
(digitaalinen ohjain)

Nimike Kuvaus
Tarvittava 
johdinmäärä

Suurin 
virrantarve

1 Virransyöttökaapeli 
ulkoyksikköä varten

2+GND (a)

(a) Katso ulkoyksikön nimikilpi.

2 Sisäyksikön virransyöttö- ja 
tiedonsiirtokaapeli

3+GND (b)

(b) Kaapelin poikkileikkaus 2,5 mm2

3 Pohjalevyn lämmittimen 
virtakaapeli

2 (c)

(c) Kaapelin minimipoikkileikkaus 0,75 mm2

4 Virransyöttökaapeli 
varalämmitintä varten

2+GND tai 
3+GND

(d)

(d) Katso taulukko kohdassa "Varalämmittimen virransyötön kytkeminen" sivulla 18.

5 Huonetermostaatin kaapeli 3 tai 4 100 mA(c)

6 3-tieventtiilin ohjauskaapeli 2+GND 100 mA(c)

7 2-tieventtiilin ohjauskaapeli 2+GND 100 mA(c)

8 Lisälämmittimen virransyöttö- 
ja lämpösuojakaapeli

4+GND (b)

9 Termistorikaapeli 2 (e)

(e) Termistori ja liitäntäjohdin (12 m) toimitetaan kuumavesivaraajan mukana.

10 Lisälämmittimen 
virransyöttökaapeli

2+GND 13 A

11 Edullisen kWh-taksan 
virransyöttökaapeli 
(jännitteetön kosketin)

2 (f)

(f) Kaapelin poikkileikkaus 0,75 mm2 – 1,25 mm2, enimmäispituus: 50 m.
Jännitteetön kosketin varmistaa minimikuormituksen 15 V DC, 10 mA.

12 Käyttöliittymäkaapeli 2 (g)

(g) Kaapelin poikkileikkaus 0,75 mm2 – 1,25 mm2, enimmäispituus: 500 m.

HUOMAUTUS

Valitse kaikki kaapelit ja johdinkoot noudattaen paikallisia
ja kansallisia säädöksiä.

T

I

M

M
2

B

1 4

5

D
6

7

8

9

3

E

A 1011

F

K

I
C

J

H

G
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Sisäiset kytkennät – osaluettelo

Katso yksikön mukana toimitettu kytkentäkaavio (sisäyksikön
kytkinrasian kannen sisäpuolella). Seuraavassa selostetaan siinä
käytetyt lyhenteet:

A1P..................Pääpiirilevy

A2P..................Digitaalisen ohjaimen piirilevy (käyttöliittymä)

A3P.......... * .....Termostaatti (EKRTW/R) (PC = sisäinen virtapiiri) 
(valinnainen)

A3P.......... * .....Aurinkopumppuaseman piirilevy (EKSR3PA) 
(valinnainen)

A4P.......... * .....Digitaalinen I/O-piirilevy (EKRP1HB) (valinnainen)

A4P.......... * .....Vastaanotinpiirilevy (EKRTR) (valinnainen)

BSK ......... * .....Aurinkopumppuaseman rele (EKSR3PA) 
(valinnainen)

E1H..................Varalämmittimen elementti 1

E2H..................Varalämmittimen elementti 2

E3H..................Varalämmittimen elementti 3

E4H..........# .....Lisälämmitin (3 kW)

F1B,F3B ..........Sulake, varalämmitin

F2B ..........# .....Sulake, lisälämmitin

F1T ..................Lämpösulake, varalämmitin (250 V, 94°C)

FU1..................Sulake 3,15 A T 250 V piirilevyä varten

FU2..................Sulake 5 A T 250 V

FuR,FuS ..........Sulake 5 A, 250 V digitaalista I/O-piirilevyä varten

K1M .................Kontaktori, varalämmittimen vaihe 1

K2M .................Kontaktori, varalämmittimen vaihe 2

K3M .........# .....Kontaktori, lisälämmitin

K4M .................Pumpun rele

K5M,K6M.........Varalämmittimen kontaktori, kaikkien napojen
irtikytkentä

M1P .................Pumppu

M2S .......## .....2-tieventtiili jäähdytystilaa varten (ei sisälly 
toimitukseen)

M3S .........# .....3-tieventtiili: lattialämmitys/kuuma vesi

PHC1 ...............Optoeristimen tulopiiri

Q1DI ................Maavuotokatkaisin (ei sisälly toimitukseen)

Q1L..................Lämpösuoja, varalämmitin

Q2L,Q3L ..# .....Lämpösuoja, lisälämmitin

R1H ......... * .....Kosteusanturi (EKRTR) (valinnainen)

R1T.......... * .....Ympäristön lämpötila-anturi (EKRTW) (valinnainen)

R1T..................Lähtöveden lämmönvaihtimen termistori

R2T.......... * .....Ulkoinen anturi (lattia tai ympäröivä) (EKRTETS) 
(valinnainen)

R2T..................Lähtöveden varalämmittimen termistori

R3T..................Kylmäaineen nestepuolen termistori

R4T..................Tuloveden termistori

R5T..........# .....Kuumavesivaraajan termistori

S1L ..................Virtauskytkin

S2S..................Edullisen kWh-taksan virransyöttökosketin

S3S..................Kahden asetuspisteen kosketin 2

S4S..................Kahden asetuspisteen kosketin 1

SS1..................DIP-kytkin

TR1..................Muuntaja 24 V piirilevyä varten

V1S..................Kipinähäiriön sammutus 1

V2S..................Kipinähäiriön sammutus 2

X1M~X9M........Riviliittimet

Kenttäjohdotusohjeita
■ Sisäyksikön kenttäjohdotus tehdään pääasiassa kytkinrasiassa

olevaan riviliittimeen. Riviliittimeen päästään käsiksi irrottamalla
sisäyksikön kansi ja kytkinrasian huoltopaneeli, katso
"Sisäyksikön avaaminen" sivulla 9.

■ Nippusiteiden kiinnikkeet ovat kytkinrasian pohjassa. Kiinnitä
kaikki kaapelit nippusiteillä (hankitaan erikseen).

■ Varalämmitin vaatii erillisen virtapiirin.

■ Laitteistot, joissa on kuumavesivaraaja (valinnainen), vaativat
erillisen virtapiirin lisälämmitintä varten.

Lisätietoja on kuumavesivaraajan asennusoppaassa.

Sisäyksikön virransyöttö- ja tiedonsiirtokaapelin
liittäminen

Virtapiiriä ja kaapelointia koskevat vaatimukset

Sisäyksikön virransyöttö on tuotava ulkoyksikön kautta. Tiedonsiirto
ulkoyksikköön hoidetaan samalla kaapelilla.

Katso sisäyksikön ja ulkoyksikön välistä kenttäjohdotusta koskevat
suositukset ja tekniset tiedot ulkoyksikön asennusoppaasta.

Menettely

1 Liitä tarkoituksenmukaisella kaapelilla virtapiiri asianmukaisiin
liittimiin kytkentäkaavion ja alla olevan kuvan mukaisesti.

2 Liitä maajohdin (keltainen/vihreä) kytkinrasian kiinnityslevyn
maadoitusruuviin.

3 Kiinnitä kaapeli nippusiteillä nippusiteiden kiinnikkeisiin
vedonpoiston varmistamiseksi.

4 Kun viet kaapeleita, varmista, etteivät ne estä sisäyksikön
kannen kiinnittämistä, katso kuva 3.

Huomautus: vain asiaan liittyvä kenttäjohdotus näytetään. 

VAROITUS

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

* Valinnainen

# Asennukset, joissa on vain kuumavesivaraaja

## Vain lämmitys-/jäähdytyssovellukset

VAROITUS

Katkaise kaikki virransyötöt – ts. ulkoyksikön
virransyöttö sekä varalämmittimen ja kuumavesi-
varaajan virransyöttö (jos on) – ennen kytkinrasian
huoltopaneelin irrottamista.

X3M
X1M

1 2 3

1 32 

1 2 3
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Varalämmittimen virransyötön kytkeminen

Virtapiiriä ja kaapelointia koskevat vaatimukset

Tämä virtapiiri on suojattava tarvittavilla suojalaitteilla paikallisten ja
kansallisten määräysten mukaisesti.

Valitse virtakaapeli paikallisten ja kansallisten vaatimusten
mukaisesti. Katso alla olevasta taulukosta varalämmittimen suurin
virrantarve.

(1)(2)

Menettely

1 Liitä tarkoituksenmukaisella kaapelilla virtapiiri päävirta-
katkaisimeen kytkentäkaavion ja alla olevan kuvan mukaisesti.

2 Liitä maajohdin (keltainen/vihreä) X1M-liittimen maadoitus-
ruuviin.

3 Kiinnitä kaapeli nippusiteillä nippusiteiden kiinnikkeisiin
vedonpoiston varmistamiseksi.

Huomautus: vain asiaan liittyvä kenttäjohdotus näytetään. 

Termostaatin kaapelin liittäminen

Termostaatin kaapelin liittäminen riippuu sovelluksesta.

Katso myös kohdista "Tyypillisiä sovellusesimerkkejä" sivulla 4 ja
"Huonetermostaatin asennuskonfiguraatio" sivulla 21 lisätietoja ja
kokoonpanovaihtoehtoja, kun pumppua käytetään huone-
termostaatin kanssa.

Termostaatin vaatimukset

■ Virtalähde: 230 V AC tai paristokäyttöinen

■ Kosketusjännite: 230 V.

Menettely

1 Liitä termostaatin kaapeli kytkentäkaavion ja huonetermostaatti-
sarjan asennusoppaan osoittamiin liittimiin.

2 Kiinnitä kaapeli nippusiteillä nippusiteiden kiinnikkeisiin vedon-
poiston varmistamiseksi.

3 Aseta piirilevyn DIP-kytkin SS2-3 asentoon ON. Katso
tarkempia tietoja kohdasta "Huonetermostaatin
asennuskonfiguraatio" sivulla 21.

Ensimmäisen asetuspisteen ja toisen asetuspisteen
koskettimien liitäntä

Asetuspisteen koskettimen liitäntä on tarpeen vain, jos kahden
asetuspisteen kosketin on käytössä.

Katso myös "Tyypillisiä sovellusesimerkkejä" sivulla 4 ja "Kahden
asetuspisteen ohjaus" sivulla 27.

Koskettimen vaatimukset

Koskettimen on oltava jännitteetön kosketin, joka takaa 230 V
(100 mA).

Menettely

1 Liitä ensimmäisen ja toisen asetuspisteen koskettimet
asianmukaisiin liittimiin alla olevan kuvan mukaisesti

2 Kiinnitä kaapelit nippusiteillä nippusiteiden kiinnikkeisiin
vedonpoiston varmistamiseksi.

3 Aseta pumpun vaaditun toiminnan mukaan DIP-kytkin SS2-3 ja
kenttäasetus [F-00]. Katso "Pumpun toiminnan määritys"
sivulla 22 ja kenttäasetus [F-00] kohdassa "[F] Asetusvalikko"
sivulla 31.

Venttiilien ohjauskaapelien liittäminen

Venttiilin vaatimukset

■ Virtalähde: 230 V AC

■ Suurin virrantarve: 100 mA

2-tieventtiilin liittäminen

1 Liitä tarkoituksenmukaisella kaapelilla venttiilin ohjauskaapeli
X2M-liittimeen kytkentäkaavion mukaisesti.

2 Kiinnitä kaapeli(t) nippusiteillä nippusiteiden kiinnikkeisiin
vedonpoiston varmistamiseksi.

Käytä erillistä virtapiiriä varalämmittimen ja lisä-
lämmittimen kanssa. Missään tapauksessa ei saa käyttää
jonkin toisen laitteen kanssa yhteistä virtapiiriä.

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

Sisäyksikön malli

Vara-
lämmittimen 

teho

Vara-
lämmittimen 

nimellis-
jännite

Suurin 
virrantarve Zmax (Ω)

EKHB*008BA3V3 3 kW 1x 230 V 13 A —

EKHB*008BA6V3(a) (b)

(a) Standardin EN/IEC 61000-3-12(1) täyttävä laitteisto
(b) Tämä laitteisto noudattaa standardia EN/IEC 61000-3-11(2) 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.

6 kW 1x 230 V 26 A 0,29

EKHB*008BA6WN 6 kW 3x 400 V 8,6 A —

EKHB*008BA9WN 9 kW 3x 400 V 13 A —

EKHB*008BA6T1 6 kW 3x 230 V 15 A —

EKHB*008BA9T1(b) 9 kW 3x 230 V 23 A —

(2) Eurooppalainen/kansainvälinen tekninen standardi, joka asettaa julkisten 
pienjännitejärjestelmien liitettyjen laitteiden, joiden nimellisvirta on ≤75 A, 
jännitemuutosten, -vaihteluiden ja -värinän rajat.

3x 230 V
3x 400 V 1x 230 V 

L1 N

L1 L2 L3 N L1 N

X1M X1M
X3M

L1 L2 L3

HUOMAA Johdotus on erilainen NC-venttiilille (yleensä
suljettu) ja NO-venttiilille (yleensä avoin). Huolehdi
siitä, että liitäntä tehdään oikeisiin liittimiin
kytkentäkaavion ja alla olevien kuvien mukaisesti.

Yleensä suljettu (NC) 
2-tieventtiili Yleensä avoin (NO) 2-tieventtiili

X2M

SP1SP2

1 2 3 4
SP1 Ensimmäisen asetuspisteen 

kosketin

SP2 Toisen asetuspisteen kosketin

NC

5X2M 6 7

M
NO

5 6X2M 7

M
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3-tieventtiilin kytkeminen

1 Liitä tarkoituksenmukaisella kaapelilla venttiilin ohjauskaapeli
asianmukaisiin liittimiin kytkentäkaavion mukaisesti.

2 Kiinnitä kaapeli(t) nippusiteillä nippusiteiden kiinnikkeisiin
vedonpoiston varmistamiseksi.

Pohjalevyn lämmittimen johdotus

1 Liitä virransyöttökaapeli tarkoituksenmukaisella kaapelilla
asianmukaisiin liittimiin kytkentäkaavion mukaisesti.

2 Kiinnitä kaapeli(t) nippusiteillä kiinnikkeisiin vedonpoiston
varmistamiseksi.

3 Kun viet kaapeleita, varmista, etteivät ne estä sisäyksikön
kannen kiinnittämistä.

4 Valitse pohjalevyn lämmittimelle tarkoituksenmukaiset
kenttäasetusarvot. Katso "[F-02]", "[F-03]" ja "[F-04]" sivulla 31.

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 virransyöttö-
järjestelmiin.

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 ulkoyksikön kompressori
ei toimi.

HUOMAA Kahdentyyppisiä 3-tieventtiilleja voidaan liittää.
Johdotus on erilainen kummallakin tyypillä:

■ Jousipalautteinen, 2-johtiminen 3-tieventtiili
3-tieventtiili täytyy asentaa siten, että kun se
ei ole aktiivinen, tilan lämmityspiiri on
valittuna.

■ 3-johtiminen SPST-3-tieventtiili
3-tieventtiili täytyy asentaa siten, että kun
liitinportit 9 ja 10 on sähköistetty,
kuumavesipiiri on valittuna.

Jousipalautteinen, 
2-johtiminen venttiili 3-johtiminen SPST-venttiili

pohjalevyn lämmitin

9X2M 8 10

M

9X2M 8 10

M

1
X1Y

X2M

2

15a 15

HUOMAUTUS

Edullisen kWH-taksan virransyöttö, kuten tyyppi 1 alla

■ Jos edullisen kWh-taksan virransyöttö on
katkeamatonta tyyppiä, lämmittimien ohjaus on
edelleen mahdollista.

Katso erilaisia mahdollisuuksia ohjata lämmittimiä
silloin, kun edullinen kWh-taksa on aktiivinen,
kohdasta "[D] Edullisen kWh-taksan
virransyöttö/paikallinen säästä riippuva muutosarvo"
sivulla 30.

Jos lämmittimiä täytyy ohjata silloin, kun edullisen
kWh-taksan virransyöttö ei ole käytössä, nämä
lämmittimet täytyy liittää eri virtalähteeseen.

■ Silloin, kun edullinen kWh-taksa on käytössä ja
virransyöttö on jatkuvaa, valmiustilan virrankulutus on
mahdollista (piirilevy, ohjain, pumppu…).

Edullisen kWH-taksan virransyöttö, kuten tyyppi 2 tai 3
alla

Jos virransyöttö katkaistaan edullisen kWh-taksan aikana,
lämmittimiä ei voi ohjata.

■ Virransyötön katkos ei saa kestää yli 2 tuntia, muuten
ohjaimen tosiaikainen kello nollautuu.

■ Virransyötön katkoksen aikana ohjaimen näyttö on
tyhjä.
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Mahdolliset edullisen kWh-taksan virransyöttötyypit

Mahdolliset liitännät ja vaatimukset laitteiston liittämiseen tällaiseen
virtalähteeseen on kuvattu alla olevassa kuvassa:

Kun ulkoyksikkö on liitetty edullisen kWh-taksan virtalähteeseen,
sähköyhtiön edullisen kWh-taksan signaalia ohjaavan
vastaanottimen jännitteetön kosketin täytyy liittää liittimen X2M
pitimiin 17 ja 18 (kuten yllä olevassa kuvassa).

Jos parametri [D-01]=1 hetkellä, jolloin sähköyhtiö lähettää edullisen
kWh-taksan signaalin, tämä kosketin avautuu ja yksikkö siirtyy
pakotettu off -tilaan(1).

Jos parametri [D-01]=2 hetkellä, jolloin sähköyhtiö lähettää edullisen
kWh-taksan signaalin, tämä kosketin sulkeutuu ja yksikkö siirtyy
pakotettu off -tilaan(2).

Tyyppi 1

Tämän tyyppistä edullisen kWh-taksan virransyöttöä ei katkaista.

Tyyppi 2

Tämän tyyppinen edullisen kWh-taksan virransyöttö katkaistaan
tietyn ajan kuluttua.

Tyyppi 3

Tämän tyyppinen edullisen kWh-taksan virransyöttö katkaistaan
välittömästi.

Digitaalisen ohjaimen siirtäminen

Digitaalinen ohjain on tehtaalla sijoitettu sisäyksikköön. (Katso sijainti
kohdasta "Pääkomponentit" sivulla 10). Digitaalinen ohjain voidaan
tarvittaessa siirtää muualle.

Huomaa, että sisäyksikköön voidaan liittää vain 1 digitaalinen ohjain.

Johdotustiedot

Kiinnitys

1 Irrota digitaalisen ohjaimen etuosa.

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

2 Kiinnitä digitaalinen ohjain tasaiselle
pinnalle.

1 Edullisen kWh-taksan virransyöttörasia

2 Sähköyhtiön signaalia ohjaava vastaanotin

3 Virransyöttö ulkoyksikköön 
(katso ulkoyksikön mukana toimitettu asennusopas)

4 Jännitteetön kosketin sisäyksikköön

(1) Kun signaali vapautetaan uudelleen, jännitteetön kosketin sulkeutuu ja yksikkö 
käynnistyy uudelleen. Tästä syystä on tärkeää jättää automaattinen 
uudelleenkäynnistys käyttöön. Katso "[3] Automaattinen uudelleenkäynnistys" 
sivulla 24.

(2) Kun signaali vapautetaan uudelleen, jännitteetön kosketin avautuu ja yksikkö 
käynnistyy uudelleen. Tästä syystä on tärkeää jättää automaattinen 
uudelleenkäynnistys käyttöön. Katso "[3] Automaattinen uudelleenkäynnistys" 
sivulla 24.
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[D-01]=2

Kun laitteisto liitetään edullisen kWh-taksan
virransyöttöön, muuta kenttäasetus [D-01]. Jos edullisen
kWh-taksan virransyöttö on tyyppiä, jossa virransyöttöä ei
katkaista (kuten yllä tyypissä 1), muuta kenttäasetukset
[D-01] ja [D-00]. Katso luvun "Asennuspaikalla tehtävät
asetukset" kohta "[D] Edullisen kWh-taksan
virransyöttö/paikallinen säästä riippuva muutosarvo"
sivulla 30.

Jos edullisen kWh-taksan virransyöttö on katkeamatonta
tyyppiä, yksikkö sammutetaan väkisin. Aurinkopumpun
ohjaus on edelleen mahdollista.

Kun edullisen kWh-taksan signaalia lähetetään, keskitetyn
ohjauksen merkkivalo e vilkkuu osoittaen, että edullinen
kWh-taksa on aktiivinen.

Johtimen tekniset tiedot Arvo

Tyyppi 2 johdinta

Poikkipinta 0,75–1,25 mm2

Enimmäispituus 500 m

HUOMAA Liitäntäjohdot eivät sisälly toimitukseen.

HUOMAA Digitaalinen ohjain on asennettava sisätiloihin.

HUOMAA Älä kiristä kiinnitysruuveja liikaa, jottei digitaalisen
ohjaimen alaosa väänny.

1

Asennusopas
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3 Johdota yksikkö.

Kytke digitaalisen ohjaimen etuosan yläosassa olevat liittimet ja
yksikön sisällä olevat liittimet (P1 16:een, P2 16a:han).

4 Kiinnitä digitaalisen ohjaimen yläosa takaisin paikalleen.

Aloita kiinnitys pohjassa olevista
pidikkeistä.

KÄYNNISTYS JA KONFIGUROINTI

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

DIP-kytkimen asetusten yleiskuvaus

DIP-kytkin SS2 sijaitsee kytkinrasian piirilevyssä (katso "Kytkinrasian
pääkomponentit" sivulla 11), ja sen avulla konfiguroidaan kuuma-
vesivaraajan asennus, huonetermostaatin liitäntä ja pumpun
toiminta.

1 Yksikkö

2 Digitaalisen ohjaimen takaosa

3 Digitaalisen ohjaimen etuosa

4 Johdotus takaa

5 Johdotus ylhäältä

6 Tee osaan lovi johtoja varten pihdeillä tms.

HUOMAA ■ Tee johdotus etäälle virtalähteen johdoista
sähkökohinan välttämiseksi (ulkoinen
kohina).

■ Kuori johdon digitaalisen
ohjaimen kotelon sisään
menevä osa ( l  ).

HUOMAUTUS

Varo, ettei johto jää osien väliin.

P1P2

1 1

6

2

3

4 5

P1P2
16

a
1616

a
16

1

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

VAROITUS

Katkaise virransyöttö ennen kytkinrasian huoltopaneelin
avaamista ja DIP-kytkimen asetusten muuttamista.

DIP-
kytkin 
SS2 Kuvaus ON OFF

1 Ei koske asentajaa — (Oletusarvo)

2 Kuumavesivaraaja-
asennus (katso 
"Kuumavesivaraaja-
asennuksen konfiguraatio" 
sivulla 22)

Asennettu Ei asennettu 
(oletus)

3 Huonetermostaatin liitäntä 
(katso 
"Huonetermostaatin 
asennuskonfiguraatio" 
sivulla 21)

Huone-
termostaatti 
liitetty 

Huone-
termostaattia ei 
liitetty (oletus)

4 Tämä asetus(a) määrää 
lämpöpumpun käyttötilan, 
jos on samanaikaisesti 
tarvetta lisätä tilan 
lämmitystä/jäähdytystä 
ja kuuman veden 
lämmitystä.

(a) Vain kun DIP-kytkin 2 = ON

Lämmityksen/ 
jäähdytyksen 
ensisijaisuus

Ensisijaisuus 
korkeimman 
tarpeen 
puolelle(b)

(b) Jäähdytys/lämmitys- tai kuuman veden lämmitystilaa voidaan rajoittaa ajastimella 
ja/tai kenttäasetuksilla (4, 5, 8).

4321O
N

O
F

F

EKHBH/X008BA
Ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän sisäyksikkö
4PW54185-5B

Asennusopas

21



Huonetermostaatin asennuskonfiguraatio

Seuraavassa taulukossa on yhteenveto tarvittavasta kokoonpanosta
ja termostaatin kytkennästä kytkinrasian riviliittimeen (X2M: 1, 2, 3,
4). Pumpun toiminta on esitetty kolmannessa sarakkeessa. Kolme
viimeistä saraketta osoittavat, ovatko seuraavat toiminnot
käytettävissä käyttöliittymässä (UI) vai huolehtiiko termostaatti (T)
niistä:

• tilan lämmitys tai jäähdytys päällä/pois (y)
• lämmitys-/jäähdytystilan vaihto (=)
• lämmityksen ja jäähdytyksen ajastimet (pr)

Pumpun toiminnan määritys

Ilman huonetermostaattia: DIP-kytkin SS2-3 = OFF

Jos sisäyksikköön ei ole liitetty termostaattia, lähtöveden lämpötila
määrää pumpun toiminnan.

Jos huonetermostaattia ei ole liitetty, voit pakottaa pumpun
toimimaan jatkuvasti toimimalla seuraavasti:

- aseta vipukytkin SS2-3 ON-asentoon,
- oikosulje kytkinrasian riviliittimen liittimet 1-2-4.

Huonetermostaatin DIP-kytkin: SS2-3 = ON

Kun sisäyksikköön on liitetty termostaatti, pumppu toimii jatkuvasti
aina, kun termostaatti on antanut lämmitys- tai jäähdytyspyynnön.

Kaksi asetuspistettä

Kun kaksi asetuspistettä on käytössä, pumpun toiminta määräytyy
DIP-kytkimen SS2-3 ja asetuspisteen valinnan koskettimien mukaan.
Katso pumpun toimintamäärityksistä, milloin termostaatti on liitetty tai
ei kuten yllä.

Seuraavassa taulukossa on yhteenveto tarvittavasta kokoonpanosta
ja kytkennästä kytkinrasian riviliittimeen (X2M: 1, 2, 4). Pumpun
toiminta on esitetty kolmannessa sarakkeessa. Kolme viimeistä
saraketta osoittavat, ovatko seuraavat toiminnot käytettävissä
käyttöliittymässä (UI) vai huolehtivatko asetuspisteen valinnen
koskettimet SP1 ja SP2 niistä:

• tilan lämmitys tai jäähdytys päällä/pois (y)
• lämmitys-/jäähdytystilan vaihto (=)
• lämmityksen ja jäähdytyksen ajastimet (pr)

■ Jos sisäyksikköön ei ole liitetty
huonetermostaattia, vipukytkimen SS2-3
täytyy olla asennossa OFF.

■ Jos sisäyksikköön on liitetty
huonetermostaatti, vipukytkimen SS2-3
täytyy olla asennossa ON.

■ Vahvista huonetermostaatin oikeat asetukset (6®02=kyllä,
6®05=9, 6®06=5), jotta pumppua ei toistuvasti käynnistetä ja
sammuteta, mikä vaikuttaa pumpun käyttöikään.

■ Jos sisäyksikköön on liitetty huonetermostaatti,
lämmitys- ja jäähdytysajastimet eivät ole koskaan
käytössä. Muut ajastimet toimivat normaalisti.
Lisätietoja ajastimista on käyttöoppaassa.

■ Kun sisäyksikköön on liitetty huonetermostaatti ja
=-painiketta tai y-painiketta painetaan,
keskitetyn ohjauksen merkkivalo e vilkkuu osoittaen,
että huonetermostaatilla on etusija ja että se ohjaa
päällä/pois-käyttöä ja toimintatilan vaihtoa.

Termostaatti Kokoonpano
Pumpun 
toiminta yyyy ==== pppprrrr

Ei termostaattia • SS2-3 = OFF
• johdotus: (ei)

lähtöveden 
lämpötila 
määrää(a)

(a) Pumppu pysähtyy, kun tilan lämmitys/jäähdytys sammutetaan tai kun vesi 
saavuttaa käyttöliittymässä asetetun halutun veden lämpötilan. Kun tilan 
lämmitys/jäähdytys on käytössä, pumppu toimii 5 minuutin välein 3 minuutin ajan 
ja tarkistaa veden lämpötilan.

UI UI UI

• SS2-3 = ON
• johdotus:

päällä, kun 
tilan lämmitys 
tai jäähdytys 
on päällä 
(y)

UI UI UI

Vain 
lämmityksen 
termostaatti

• SS2-3 = ON
• johdotus: 

(katso 
huonetermosta
attisarjan 
asennusopas)

päällä, kun 
huone-
termostaatti 
pyytänyt 
lämmitystä

T — —

Termostaatti, 
jossa on 
lämmitys/ 
jäähdytyskytkin

• SS2-3 = ON
• johdotus: 

(katso huone-
termostaatti-
sarjan 
asennusopas)

päällä, kun 
huone-
termostaatti on 
pyytänyt 
lämmitystä tai 
jäähdytystä

T T —
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HUOMAA Jos haluat asettaa pumpun nopeuden, katso "Pumpun
nopeuden asettaminen" sivulla 23.

Kun kaksi asetuspistettä on käytössä, pumpun jatkuva
pakkokäyttö ei ole mahdollista. Kun SS2-3 on päällä ja
sekä SP1 että SP2 on suljettu, pumppu toimii samalla
tavalla kuin huonetermostaatin kanssa, ja toinen
asetuspiste on sovellettava asetuspiste. Katso "Kahden
asetuspisteen ohjaus" sivulla 27.

Kaksi asetuspistettä

Kokoonpano Pumpun toiminta yyyy ==== pppprrrr

• [7-02]=1
• SS2-3 = OFF
• johdotus:

lähtöveden lämpötila 
määrää(a)

(a) Pumppu pysähtyy, kun tilan lämmitys/jäähdytys sammutetaan tai kun vesi 
saavuttaa käyttöliittymässä asetetun halutun veden lämpötilan. Kun tilan 
lämmitys/jäähdytys on käytössä, pumppu toimii 5 minuutin välein 3 minuutin ajan 
ja tarkistaa veden lämpötilan.

UI UI UI

• [7-02]=1
• SS2-3 = ON
• johdotus:

päällä, kun pää- 
ja/tai aliasetus-
pistettä pyydetään

SP2/SP1 UI —

SP1 = Ensimmäisen asetuspisteen kosketin
SP2 = Toisen asetuspisteen kosketin

X2M

SP1SP2

1 2 3 4

X2M

1 2 3 4

SP1SP2
Asennusopas
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Kuumavesivaraaja-asennuksen konfiguraatio

Ensimmäinen käynnistys alhaisessa ulkolämpötilassa

Ensimmäisen käynnistyksen aikana ja veden lämpötilan ollessa
alhainen on tärkeää, että vettä lämmitetään vähitellen. Muuten
seurauksena voi olla betonilattioiden halkeileminen nopean
lämpötilamuutoksen takia. Kysy vastaavalta betonivalu-urakoitsijalta
lisätietoja.

Tätä varten alhaisimmaksi lähtöveden asetuslämpötilaksi voidaan
asettaa 15°C – 25°C säätämällä kenttäasetusta [9-01] (lämmityksen
asetuspisteen alaraja). Katso "Asennuspaikalla tehtävät asetukset"
sivulla 23.

Tarkistukset ennen käyttöä

Tarkistukset ennen ensikäynnistystä

Kun yksikkö on asennettu, tarkista seuraavat asiat, ennen kuin kytket
virtakytkimen päälle.

1 Kenttäjohdotus

Varmista, että paikallisen virtalähteen ja sisäyksikön,
ulkoyksikön ja sisäyksikön, sisäyksikön ja venttiilien (jos on),
sisäyksikön ja huonetermostaatin (jos on) ja sisäyksikön ja
kuumavesivaraajan väliset liitännät on tehty luvun
"Asennuspaikalla tehtävä johdotus" sivulla 16 ohjeiden mukaan,
kytkentäkaavioiden mukaan sekä eurooppalaisten ja
kansallisten määräysten mukaan.

2 Sulakkeet tai suojalaitteet

Varmista, että sulakkeet tai paikallisesti asennetut suojalaitteet
ovat asennusohjeen luvun "Tekniset tiedot" sivulla 39 mukaisia.
Varmista, ettei mitään sulaketta tai suojalaitetta ole ohitettu.

3 Varalämmittimen virtakatkaisin F1B/F3B

Älä unohda kytkeä varalämmittimen virtakatkaisinta F2B päälle
kytkinrasiassa (F1B/F3B riippuu varalämmittimen tyypistä).
Katso kytkentäkaavio.

4 Lisälämmittimen virtakatkaisin F2B

Älä unohda kytkeä päälle lisälämmittimen virtakatkaisinta F2B
kytkinrasiassa (koskee vain yksiköitä, joihin on asennettu
valinnainen kuumavesivaraaja).

5 Maadoitus

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

6 Sisäinen johdotus

Tarkasta silmämääräisesti, ettei kytkinrasiassa ole löysiä
liitäntöjä tai vahingoittuneita sähköosia.

7 Kiinnitys

Tarkista, että yksikkö on kunnolla kiinnitetty, välttyäksesi
asiaankuulumattomilta ääniltä ja tärinältä, kun yksikkö
käynnistetään.

8 Laitevauriot

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

9 Kylmäainevuoto

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

10 Virtalähteen jännite

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

11 Ilmanpoistoventtiili

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

12 Paineenalennusventtiili

Tarkista paineenalennusventtiiliä käyttämällä, että varalämmitin
on täytetty kokonaan vedellä. Sen pitäisi poistaa vettä ilman
sijasta.

13 Sulkuventtiilit

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

Sisäyksikön käynnistäminen

Kun sisäyksikön virransyöttö on kytketty päälle, käyttöliittymässä
näkyy "88" alustuksen aikana, joka voi kestää jopa 30 sekuntia. Tänä
aikana käyttöliittymää ei voi käyttää.

Pumpun nopeuden asettaminen

Pumpun nopeus voidaan valita pumpusta (katso "Pääkomponentit"
sivulla 10).

Oletusasetus on suurin nopeus (III). Jos veden virtaus järjestelmässä
on liian suuri (esim. juoksevan veden ääni laitteistossa), nopeus
voidaan asettaa keskinopeudeksi (II) tai pieneksi (I).

Käytettävissä oleva ulkoinen staattinen paine (ESP, mittayksikkö kPa)
veden virtauksen (l/min) funktiossa näytetään alla olevassa
kaaviossa.

■ Jos kuumavesivaraajaa ei ole asennettu,
vipukytkimen SS2-2 täytyy olla OFF (oletus).

■ Jos kuumavesivaraaja on asennettu,
vipukytkimen SS2-2 täytyy olla ON. 

Jos SS2-3 on asetettu ON-asentoon ilman, että kaikkia
tarvittavia kytkentöjä sisäyksikön ja kuumavesivaraajan
kytkinrasian välillä on tehty oikein, virhekoodi AC näkyy
käyttöliittymässä.

Lämmitykseen lämpötilassa 15°C – 25°C käytetään vain
varalämmitintä.

VAARA

Katkaise kaikki asiaankuuluvat virransyötöt, ennen kuin
teet mitään liitäntöjä.
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HUOMAA Jos yksikköä käytetään niin, että varalämmitintä ei ole
täytetty kokonaan vedellä, varalämmitin vahingoittuu!

HUOMAA Pumppu vaurioituu, jos järjestelmää käytetään venttiilit
suljettuina!
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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 [1-03], joka näkyy käyttöliittymän näytössä.
Ensimmäinen numero [1] 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 32.
Samassa luettelossa on 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 24.

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 kenttä-
asetuskoodi osoitetaan kohdassa (2) ; (2) ja asetusarvo
oikealla kohdassa - (1).

2 Valitse haluamasi kenttäasetuksen ensimmäinen koodi
painamalla painiketta bgi.

3 Valitse haluamasi kenttäasetuksen toinen koodi painamalla
painiketta bgj.

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] Käyttöoikeustaso

Tarvittaessa eräät käyttöliittymän painikkeet voidaan poistaa
käyttäjän käytöstä.

Käytettävissä on kolme oikeustasoa (katso taulukko alla).
Vaihtaminen tason 1 ja tasojen 2/3 välillä tehdään painamalla yhtä
aikaa painikkeita pfi ja pfj sekä sen jälkeen yhtä
aikaa välittömästi painikkeita s, ba ja pitämällä kaikki 4 painiketta
painettuina vähintään 5 sekunnin ajan (normaalitilassa). Huomaa,
että käyttöliittymässä ei näy mitään ilmoitusta. Kun valitaan taso 2/3,
todellinen oikeustaso – taso 2 tai taso 3 – määrätään
kenttäasetuksella [0-00].

[1] Säästä riippuva asetuspiste (vain lämmitystoiminto)

Säästä riippuvan asetuspisteen asennuspaikalla tehtävät asetukset
määrittävät yksikön säästä riippuvan toiminnan parametrit. Kun
säästä riippuva toiminta on käytössä, veden lämpötila määritetään
automaattisesti ulkolämpötilan mukaan: alhaisemmat ulkolämpötilat
aiheuttavat korkeamman veden lämpötilan ja päinvastoin. Säästä
riippuvan toiminnan aikana käyttäjä voi nostaa tai laskea veden
tavoitelämpötilaa korkeintaan 5°C. Katso käyttöoppaasta lisätietoja
säästä riippuvasta toiminnasta.

■ [1-00] Alhainen ympäristön lämpötila (Lo_A): alhainen
ulkolämpötila.

■ [1-01] Korkea ympäristön lämpötila (Hi_A): korkea
ulkolämpötila.

■ [1-02] 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
kuumempaa vettä.

■ [1-03] 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.

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

■ Asetusarvot on ennen toimitusta asetettu kuten
kohdassa "Kenttäasetukset-taulukko" sivulla 32.

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

2

3
1

Painike

Oikeustaso

1 2 3

Hiljainen tila -painike s käytössä — —

Säästä riippuvan 
asetuspisteen painike ba käytössä — —

Ajastimen 
käyttöönotto-/käytöstä 
poistamispainike

pr käytössä käytössä —

Ohjelmointipainike < käytössä — —

Ajan säätöpainikkeet

pf

i

pf

j

käytössä — —

Tarkastus/ 
testauspainike z käytössä — —

Tt Veden tavoitelämpötila

TA Ympäristön (ulko)lämpötila

= Muutosarvo

Lo_Ti

Lo_A Hi_A TA

Tt

+ 05

00

– 05

Hi_Ti Shift value
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[2] Desinfiointitoiminto

Koskee vain asennuksia, joissa on kuumavesivaraaja.

Desinfiointitoiminto desinfioi kuumavesivaraajan lämmittämällä
säännöllisesti kuuman veden määrättyyn lämpötilaan.

■ [2-00] Käyttöväli: viikonpäivä(t), jolloin kuuma vesi täytyy
lämmittää.

■ [2-01] Tila: määrittää, onko desinfiointitoiminto käytössä (1)
vai ei (0).

■ [2-02] Käynnistysaika: kellonaika, jolloin kuuma vesi täytyy
lämmittää.

■ [2-03] Asetuspiste: kuuman veden lämpötila, joka täytyy
saavuttaa.

■ [2-04] Aikaväli: ajanjakso, joka määrää, kuinka kauan
asetuspisteen lämpötila täytyy säilyttää.

[3] Automaattinen uudelleenkäynnistys

Kun virta palaa virtakatkon jälkeen, automaattinen uudelleen-
käynnistys ottaa uudelleen käyttöön käyttöliittymän asetukset, jotka
olivat käytössä ennen virtakatkoa.

Huomaa, että jos toiminto on poistettu käytöstä, ajastinta ei oteta
käyttöön, kun virta palaa yksikköön virtakatkon jälkeen. Ota ajastin
uudelleen käyttöön painikkeella pr.

■ [3-00] Tila: määrittää, onko automaattinen uudelleen-
käynnistystoiminto käytössä ON (0) vai ei OFF (1).

[4] Vara-/lisälämmittimen käytön ja tilan lämmityksen
sammutuslämpötila

Varalämmittimen toiminta
Varalämmittimen toiminta voidaan ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä
kokonaan, tai se voidaan poistaa käytöstä lisälämmittimen toiminnan
mukaan.

■ [4-00] Tila: määrittää, onko varalämmittimen toiminta
käytössä (1) vai pois käytöstä (0).

■ [4-01] Ensisijaisuus: määrittää, voivatko varalämmitin ja lisä-
lämmitin toimia yhtä aikaa (0), onko lisälämmittimen toiminta
etusijalla varalämmittimen toimintaan nähden (1) vai onko
varalämmittimen toiminta etusijalla lisälämmittimen
toimintaan nähden (2).

Tilan lämmityksen sammutuslämpötila

■ [4-02] Tilan lämmityksen sammutuslämpötila: ulkolämpötila,
jonka yläpuolella tilan lämmitys sammutetaan liiallisen
lämmityksen välttämiseksi.

Lisälämmittimen toiminta

Koskee vain asennuksia, joissa on kuumavesivaraaja.

Lisälämmittimen toiminta voidaan ottaa käyttöön, tai sitä voidaan
rajoittaa ulkolämpötilan (TA), kuuman veden lämpötilan (TDHW) tai
lämpöpumpun toimintatilan mukaan.

■ [4-03] Lisälämmittimen toiminta: määrittää, onko valinnaisen
lisälämmittimen toiminta käytössä(1) vai onko siinä
rajoituksia (0/2/3).

Kohdan [4-03] asetusten selitys

Lisälämmitin toimii/voi toimia, jos kuumavesitila on aktivoitu (w).

■ [4-03]=0, niin lisälämmittimen toiminta sallitaan vain
toimintojen "[2] Desinfinointitoiminto" ja "Tehokas veden
lämmitys" aikana (katso käyttöopas).
Tätä asetusta suositellaan vain silloin, kun lämpöpumpun
kapasiteetti riittää talon ja kuuman veden lämmitystarpeisiin
koko lämmityskauden ajan.
Tästä asetuksesta seuraa, että lisälämmitin ei koskaan
lämmitä kuumaa vettä muuten kuin toimintojen
"[2] Desinfinointitoiminto" ja "Tehokas veden lämmitys"
aikana.

HUOMAUTUS

Desinfiointitoiminnon kenttäasetukset määrittää asentaja
paikallisten ja kansallisten määräysten perusteella.

TDHW Kuuman veden lämpötila

TU Käyttäjän asetuspisteen lämpötila (käyttöliittymästä asetettu)

TH Korkean asetuspisteen lämpötila [2-03]

t Aika

VAROITUS

Huomaa, että kuuman veden lämpötila kuumavesihanassa
on sama kuin kenttäasetuksessa [2-03] valittu arvo
desinfioinnin jälkeen.

Jos tämä korkea kuuman veden lämpötila voi olla
mahdollinen henkilövahinkoriski, kuumavesivaraajan
kuuman veden lähtöliitäntään täytyy asentaa sekoitus-
venttiili (hankitaan erikseen). Sekoitusventtiilin avulla
varmistetaan, että kuumavesihanan kuuman veden
lämpötila ei koskaan ylitä asetettua enimmäisarvoa.
Kuuman veden korkein sallittu lämpötila tulee valita
paikallisten ja kansallisten määräysten mukaan.

HUOMAA Tästä syystä on suositeltavaa jättää automaattinen
uudelleenkäynnistys käyttöön.

HUOMAA Jos edullisen kWh-taksan virransyöttö on katkeavaa
tyyppiä, salli aina automaattinen uudelleenkäynnistys-
toiminto.

00.00 22.00 24.0001.00 23.00 t

TDHW

TH

TU

[2-02]

[2-03] [2-04]

HUOMAA Jos ensisijaisuuden kenttäasetuksena on
ON (1), järjestelmän tilan lämmitysteho voi
laskea alhaisissa ulkolämpötiloissa, koska
talousveden lämmitystarpeen esiintyessä
varalämmitin ei ole käytettävissä tilan
lämmitykseen (lämpöpumppu lämmittää
edelleen tilaa).

Jos ensisijaisuuden kenttäasetuksena on
ON (2), järjestelmän talousveden lämmitys-
teho voi laskea alhaisissa ulkolämpötiloissa,
koska tilan lämmitystarpeen esiintyessä
lisälämmitin ei ole käytettävissä talousveden
lämmitykseen. Lämpöpumppu lämmittää
kuitenkin edelleen talousvettä.

Jos ensisijaisuuden kenttäasetuksena on
OFF (0), varmista, ettei sähkövirrankulutus
ylitä syöttörajoja.

Jos lisälämmittimen toiminta on rajoitettua ([4-03]=0)
ja ulkolämpötila TA on alhaisempi kuin kenttäasetus,
johon parametri [5-03] on asetettu ja [5-02]=1,
kuumaa vettä ei lämmitetä.

Tästä asetuksesta seuraa, että kuuman veden
lämpötila (TDHW) voi olla korkeintaan lämpöpumpun
OFF-lämpötila (THP OFF). Katso asetukset [6-00] ja
[6-01] kohdassa "[6]" sivulla 26.
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■ [4-03]=1, niin lisälämmittimen toiminnan määrää vain
lisälämmittimen OFF-lämpötila (TBH OFF), lisälämmittimen
ON-lämpötila (TBH ON) ja/tai ajastin. Katso asetus "[7-00]"
sivulla 27 ja "[7-01]" sivulla 27.

■ [4-03]=2, niin lisälämmittimen toiminta sallitaan vain, jos
lämpöpumppu on veden lämmitystilan toiminta-alueen
ulkopuolella (TA<[5-03] tai TA>35°C) tai kuuman veden
lämpötila on 2°C alhaisempi kuin lämpöpumpun OFF-
lämpötila (THP OFF) kuumavesitilaa varten (TDHW>THP OFF–
2°C). (Katso asetus [5-03], sivu 26, [6-00], sivu 26 ja [6-01],
sivu 26).
Tuottaa pumpun lämmittämän kuuman veden
optimaalisimman kattavuuden.

■ [4-03]=3, niin lisälämmitin toimii samoin kuin asetuksella 1,
paitsi että lisälämmitin on OFF-tilassa, kun lämpöpumppu on
aktiivinen kuumavesitilassa. Tämän toiminnon seurauksena
asetuksella [8-03] ei ole merkitystä.
Seurauksena on lämpöpumpun lämmittämän kuuman veden
optimaalinen kattavuus suhteessa asetukseen [8-04].

[5]  Tasapainolämpötila ja tilan lämmitysetusijan lämpötila

Tasapainolämpötila – Tasapainolämpötilan kenttäasetukset
vaikuttavat varalämmittimen toimintaan.
Kun tasapainolämpötilatoiminto on käytössä, varalämmittimen
toiminta on rajoitettu alhaisiin ulkolämpötiloihin, eli kun ulkolämpötila
on yhtä suuri tai pienempi kuin määritetty tasapainolämpötila. Kun
toiminto ei ole käytössä, varalämmitintä voidaan käyttää
ulkolämpötilasta riippumatta. Tämän toiminnon ottaminen käyttöön
lyhentää varalämmittimen toiminta-aikaa.

■ [5-00] Tasapainolämpötilan tila: määrittää, onko tasapaino-
lämpötilatoiminto käytössä (1) vai ei (0).

■ [5-01] Tasapainolämpötila: ulkolämpötila, jonka alapuolella
varalämmittimen toiminta sallitaan.

Tilojen lämmityksen ensisijaisuuden lämpötila– Koskee vain
asennuksia, joissa on kuumavesivaraaja. – Tilan lämmityksen
ensisijaisuuden lämpötila -kenttäasetukset koskevat vain 3-
tieventtiilin ja lisälämmittimen toimintaa kuumavesivaraajassa.
Kun tilan lämmityksen ensisijaisuustoiminto on käytössä,
huolehditaan siitä, että lämpöpumpun täysi teho käytetään tilan
lämmitykseen vain silloin, kun ulkolämpötila on yhtä suuri tai
alhaisempi kuin määritetty tilan lämmityksen ensisijaisuuslämpötila
eli alhainen ulkolämpötila. Tällöin kuumaa vettä lämmitetään vain
lisälämmittimellä.

■ [5-02] Tilan lämmityksen ensisijaisuustila: määrittää, onko
tilan lämmityksen etusijaisuus käytössä (1) vai pois käytöstä
(0).

■ [5-03] Tilan lämmityksen ensisijaisuuslämpötila: ulko-
lämpötila, jonka alapuolella kuumaa vettä lämmitetään vain
lisälämmittimellä, ts. alhainen ulkolämpötila.

■ [5-04] Kuuman veden lämpötilan asetuspisteen korjaus:
Haluttu kuuman veden lämpötilan asetuspisteen korjaus, jota
käytetään ulkolämpötilan ollessa alhainen, kun tilan
lämmitysetusija on käytössä. Korjattu (korkeampi) asetus-
piste varmistaa, että säiliössä olevan veden kokonais-
lämmitysteho säilyy suurin piirtein muuttumattomana
kompensoimalla säiliön kylmempää pohjavesikerrosta (koska
lämmönvaihtimen kierukka ei ole toiminnassa)
lämpimämmällä yläkerroksella.

■ Kun asetus [4-03]=1/2/3, lisälämmittimen toimin-
taa voidaan silti rajoittaa myös ajastimella, kun
esimerkiksi halutaan lisälämmittimen toimivan
tiettyyn aikaan päivästä. (Katso käyttöopas.)

■ Kun asetus [4-03]=2, lisälämmittimen sallitaan
toimia, kun TA<[5-03] asetuksen [5-02] tilasta
riippumatta. Jos bivalenttinen käyttö on käytössä
ja apukuumavesivaraajan lupasignaali on ON-
tilassa, lisälämmitintä rajoitetaan, vaikka
TA<[5-03]. (Katso "[C-02]" sivulla 29)

■ Lisälämmittimen toiminta sallitaan aina
tehokkaan ja desinfiointitoiminnon aikana paitsi
silloin, kun lisälämmittimen toimintaa vaaditaan
turvallisuussyistä ja asetuksen [4-02]=1 takia.

Jos lisälämmittimen toiminta on rajoitettua ([4-03]=0)
ja ulkolämpötila TA on alhaisempi kuin kenttäasetus,
johon parametri [5-03] on asetettu ja [5-02]=1,
kuumaa vettä ei lämmitetä.

Tset Kuuman veden lämpötilan asetuspiste

TU Käyttäjän asetuspiste (käyttöliittymästä asetettu)

TA Ympäristön (ulko)lämpötila

Tilojen lämmityksen ensisijaisuus

VAROITUS

Huomaa, että kuuman veden lämpötila nousee auto-
maattisesti kenttäasetuksessa [5-04] valitulla arvolla (jos
ulkolämpötila putoaa alle kenttäasetuksen [5-03]
verrattuna käyttäjän kuuman veden asetuspisteeseen
(TU). Katso kenttäasetus [5-03], [7-00] ja käyttöopas, kun
haluat valita paremman asetuspisteen.

Jos tämä korkea kuuman veden lämpötila voi olla
mahdollinen henkilövahinkoriski, kuumavesivaraajan
kuuman veden lähtöliitäntään täytyy asentaa sekoitus-
venttiili (hankitaan erikseen). Sekoitusventtiilin avulla
varmistetaan, että kuumavesihanan kuuman veden lämpö-
tila ei koskaan ylitä asetettua enimmäisarvoa. Kuuman
veden korkein sallittu lämpötila tulee valita paikallisten ja
kansallisten määräysten mukaan.

TA

Tset

TU

[5-03]

[5-04]
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[6] DT lämpöpumpun kuuman veden lämmitystä varten

Koskee vain asennuksia, joissa on kuumavesivaraaja.

DT (lämpötilaero) kuuman veden lämmitystä varten -asetus
määrittää lämpötilat, joissa kuuman veden lämmitys lämpöpumpulla
aloitetaan (lämpöpumpun ON-lämpötila) ja lopetetaan
(lämpöpumpun OFF-lämpötila).
Kun kuuman veden lämpötila putoaa alle lämpöpumpun ON-
lämpötilan (THP ON), kuuman veden lämmitys lämpöpumpulla
käynnistetään. Heti kun kuuman veden lämpötila saavuttaa
lämpöpumpun OFF-lämpötilan (THP OFF) tai käyttäjän asetuspisteen
lämpötilan (TU), lämpöpumppu lopettaa kuuman veden lämmityksen
(3-tieventtiilin kytkennällä).

Lämpöpumpun OFF-lämpötila ja sen ON-lämpötila ja niiden suhde
kenttäasetuksiin [6-00] ja [6-01] selitetään alla olevassa kuvassa.

■ [6-00] Käynnistys: lämpötilaero, joka määrää lämpöpumpun
ON-lämpötilan (THP ON). Katso kuva.

■ [6-01] Pysäytys: lämpötilaero, joka määrää lämpöpumpun
OFF-lämpötilan (THP OFF). Katso kuva.

[7] DT lisälämmitintä ja kahden asetuspisteen ohjausta varten

DT lisälämmitintä varten

Koskee vain asennuksia, joissa on kuumavesivaraaja.

Kun kuumaa vettä lämmitetään ja kuuman veden asetuspisteen
lämpötila (käyttäjän asettama) on saavutettu, lisälämmitin jatkaa
kuuman veden lämmittämistä muutaman asteen asetuspisteen
lämpötilan yläpuolelle (lisälämmittimen OFF-lämpötila). Nämä
lisäasteet määritetään kuuman veden askelpituuden kenttä-
asetuksella. Oikealla asetuksella estetään lisälämmittimen toistuva
käynnistäminen ja sammuttaminen kuuman veden asetuspisteen
lämpötilan säilyttämiseksi. Huom. Lisälämmitin käynnistyy uudelleen,
kun kuuman veden lämpötila laskee [7-01] (kenttäasetus)
lisälämmittimen OFF-lämpötilan alapuolelle.

■ [7-00] Kuuman veden askelpituus: lämpötilaero kuuman
veden asetuspisteen lämpötilan yläpuolella ennen
lisälämmittimen sammuttamista.

TU Käyttäjän asetuspisteen lämpötila (käyttöliittymästä 
asetettu)

THP MAX Lämpöpumpun korkein lämpötila kuumavesivaraajan 
anturilla (50°C) (asetuksen TA mukaan)(a)

(a) 50°C = THP MAX, kun TA>25°C.
50°C = THP MAX, kun 5°C≤TA≤25°C.
48°C = THP MAX at TA<5°C.

THP OFF Lämpöpumpun OFF-lämpötila

THP ON Lämpöpumpun ON-lämpötila

Korkein kuuman veden lämpötila, joka voidaan saavuttaa
lämpöpumpulla, on 50°C. On suositeltavaa valita THP OFF
-asetukseksi korkeintaan 48°C, jotta parannetaan
lämpöpumpun suorituskykyä vedenlämmitystilassa.

Kun asetuksena on [4-03]=0 tai 2, on suositeltavaa
kiinnittää erityistä huomiota asetukseen [6-00]. Vaaditun
kuuman veden lämpötilan ja lämpöpumpun ON-lämpötilan
(THP ON) välillä on oltava hyvä tasapaino.

TU > THP MAX

T(°C)

70 TU

50 THP MAX
48 THP OFF

41 THP ON

[6-01]

[6-00]

TU < THP MAX

T(°C)

45 TU = THP OFF

50 THP MAX

38 THP ON

[6-00]

TU = 45°C
[6-01] = 2°C
[6-00] = 7°C

TU = 70°C
[6-01] = 2°C
[6-00] = 7°C

Jos lisälämmittimen ajastin (katso käyttöopas) on
aktiivinen, lisälämmitin toimii vain, jos ajastin sallii sen.

BH Lisälämmitin

HP Lämpöpumppu. Jos lämmitys lämpöpumpulla kestää liian 
kauan, lisälämmitin voi auttaa lämmityksessä

TBH OFF Lisälämmittimen OFF-lämpötila (TU + [7-00]) 

TBH ON Lisälämmittimen ON-lämpötila (TBH OFF – [7-01])

THP MAX Lämpöpumpun korkein lämpötila kuumavesivaraajan 
anturilla

THP OFF Lämpöpumpun OFF-lämpötila (THP MAX – [6-01])

THP ON Lämpöpumpun ON-lämpötila (THP OFF – [6-00])

TDHW Kuuman veden lämpötila

TU Käyttäjän asetuspisteen lämpötila (käyttöliittymästä 
asetettu)

t Aika

VAROITUS

Huomaa, että kuuman veden lämpötila nousee (aina)
automaattisesti kenttäasetuksella [7-00] valitun arvon
verran käyttäjän kuuman veden asetuspisteeseen
verrattuna (TU). Katso kenttäasetus [7-00] ja käyttöopas,
kun haluat valita paremman asetuspisteen.

Jos tämä korkea kuuman veden lämpötila voi olla
mahdollinen henkilövahinkoriski, kuumavesivaraajan
kuuman veden lähtöliitäntään täytyy asentaa sekoitus-
venttiili (hankitaan erikseen). Sekoitusventtiilin avulla
varmistetaan, että kuumavesihanan kuuman veden
lämpötila ei koskaan ylitä asetettua enimmäisarvoa.
Kuuman veden korkein sallittu lämpötila tulee valita
paikallisten ja kansallisten määräysten mukaan.

Jos lisälämmittimen toiminta on rajoitettua ([4-03]=0),
kenttäasetusparametrin [7-00] asetuspisteellä on
vaikutusta vain tehokkaaseen vedenlämmitykseen.

t

TBH ON

TDHW

THP ON

THP OFF

THP MAX

TU

TBH OFF

[6-01]

[6-00]

[7-00] [7-01]

TU = 70°C
[7-00] = 3°C
[6-01] = 2°C
[6-00] = 7°C

HP BH HP

5

10

20

30

40
41

48
50
60

71
70

73
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■ [7-01] Lisälämmittimen hystereesiarvo: lämpötilaero, joka
määrää lisälämmittimen ON-lämpötilan (TBH ON). TBH ON =
TBH OFF – [7-01]

Kahden asetuspisteen ohjaus

Koskee vain asennuksia, joissa on eri lämmönsäteilijöitä, jotka
vaativat erilaiset asetuspisteet.

Kahden asetuspisteen ohjauksella voidaan luoda 2 eri
asetuspistettä.

■ [7-02] Kahden asetuspisteen ohjauksen tila: määrittää, onko
kahden asetuspisteen ohjaus käytössä (1) vai pois käytöstä
(0).

■ [7-03] Toisen asetuspisteen lämmitys: määrittää toisen
asetuspisteen lämpötilan lämmityskäytössä.

■ [7-04] Toisen asetuspisteen jäähdytys: määrittää toisen
asetuspisteen lämpötilan jäähdytyskäytössä.

[8] Kuuman veden lämmitystilan ajastin

Koskee vain asennuksia, joissa on kuumavesivaraaja.

Kuuman veden lämmitystilan ajastimen kenttäasetuksilla määritetään
kuuman veden vähimmäis- ja enimmäislämmitysajat sekä
vähimmäisaika kahden kuuman veden lämmitysjakson välissä
lämpöpumpulla ja lisälämmittimen viiveaika.

■ [8-00] Vähimmäiskäyntiaika: Määrittää minimiajan, jonka
lämpöpumpun kuuman veden lämmitystilan täytyy olla
aktiivinen, vaikka lämpöpumpun kuuman veden tavoite-
lämpötila (THP OFF) olisi jo saavutettu.

■ [8-01] Enimmäiskäyntiaika: Määrittää maksimiajan, jonka
lämpöpumpun kuuman veden lämmitystila voi olla aktiivinen,
vaikka lämpöpumpun kuuman veden tavoitelämpötilaa
(THP OFF) ei ole vielä saavutettu.
Todellinen pisin käyntiaika vaihtelee automaattisesti
asetusten [8-01] ja [8-01]+[8-04] välillä ulkolämpötilan
mukaan. Katso kuva luvussa "[8-04]" sivulla 29.

■ [8-02] Kierrätyksen estoaika: määrittää lyhimmän pakollisen
välin lämpöpumpun kahden kuuman veden lämmitysjakson
välissä.
Todellinen kierrätyksen estoaika vaihtelee automaattisesti
arvojen [8-02] ja 0 välillä ulkolämpötilan mukaan. Katso kuva
luvussa "[8-04]" sivulla 29.

Lisälämmittimen ON-lämpötilan minimiarvo (TBH ON)
on 2°C (kiinteä) lämpöpumpun OFF-lämpötilan
(THP OFF) alapuolella.

HUOMAA Aktiivisesta asetuspisteestä ei anneta mitään
ilmoitusta!

HUOMAA ■ Ensimmäisen asetuspisteen lämmitys/jäähdytys
on käyttöliittymässä valittu asetuspiste.
- Lämmitystilassa ensimmäinen asetuspiste voi 

olla kiinteä arvo tai säästä riippuva.
- Jäähdytystilassa ensimmäinen asetuspiste on 

aina kiinteä arvo.

■ Toisen asetuspisteen lämmityksen [7-03] täytyy
olla liitetty lämmönsäteilijään, joka vaatii
korkeimman asetuspisteen lämmitystilassa.
Esimerkki: puhallinkonvektoriyksikkö.

■ Toisen asetuspisteen jäähdytyksen [7-04] täytyy
olla liitetty lämmönsäteilijään, joka vaatii
alhaisimman asetuspisteen jäähdytystilassa.
Esimerkki: puhallinkonvektoriyksikkö.

■ Toisen asetuspisteen todellinen lämmitysarvo
riippuu asetukselle [7-03] valitusta arvosta.
- Jos [7-03]=1~24, toisen asetuspisteen 

todellinen arvo on ensimmäinen asetuspiste, 
jonka lämmitystä [7-03] lisää (maksimi on 
55°C).
Tällä tavalla toisen asetuspisteen lämmitys on 
liitetty ensimmäisen asetuspisteen 
lämmitykseen.

- Jos [7-03]=25~55, toisen asetuspisteen 
todellinen lämmitys on yhtä suuri kuin [7-03].

■ Toisen asetuspisteen tai ensimmäisen asetus-
pisteen valinta määritetään liittimillä (X2M: 1, 2, 4).
Toinen asetuspiste on aina etusijalla ensimmäiseen
nähden.

Kun kahden asetuspisteen ohjaus on käytössä, lämmitys/
jäähdytysvalinta täytyy aina tehdä käyttöliittymässä.

X2M

1 2 3 4

SP1SP2

SP1 Ensimmäisen asetus-
pisteen kosketin

SP2 Toisen asetuspisteen 
kosketin

HUOMAA Asentajan vastuulla on varmistaa, että ei-toivottuja
tilanteita ei pääse syntymään.

On erittäin tärkeää, että lattialämmityssilmukoiden
veden lämpötila ei koskaan nouse liian korkeaksi
lämmitystilassa eikä liian alhaiseksi jäähdytystilassa.
Jos tätä sääntöä ei noudateta, seurauksena voi olla
rakennevaurioita tai epämukavuutta. Esimerkiksi
jäähdytystilassa lattialla olevaa kondensaatiota voi
esiintyä, kun lattialämmityssilmukoihin tuleva vesi on
liian kylmää (kastepiste).

Huomaa, että jos yksikkö on määritetty toimimaan
huonetermostaatin kanssa (katso
"Huonetermostaatin asennuskonfiguraatio"
sivulla 21), enimmäiskäynnin ajastin huomioidaan
vain silloin, kun pyydetään tilan lämmitystä tai
jäähdytystä. Jos huoneen lämmitystä tai
jäähdytystä ei pyydetä, lämpöpumppu jatkaa
kuuman veden lämmittämistä kunnes lämpö-
pumpun OFF-lämpötila (katso kenttäasetus [6],
sivu 26) saavutetaan. Jos huonetermostaattia ei
ole, ajastin otetaan aina huomioon. 

1 Lämpöpumpun kuuman veden lämmitystila 
(1 = aktiivinen, 0 = ei aktiivinen)

2 Kuumavesipyyntö lämpöpumpulle (1 = pyyntö, 0 = ei pyyntöä)

t Aika

Jos ulkolämpötila on korkeampi kuin parametrin [4-02]
kenttäasetus, parametrien [8-01], [8-02] ja [8-04]
kenttäasetuksia ei oteta huomioon.

t

1

0

1

0

[8-01] [8-02]

[8-00]
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■ [8-03] Lisälämmittimen viiveaika: Määrittää lisälämmittimen
toiminnan käynnistysviiveen, kun lämpöpumpun kuuman
veden lämmitystila on aktiivinen.

■ [8-04] Lisäkäyntiaika asetuksessa [4-02]/[F-01]: määrittää
maksimikäyntiajan lisäkäyntiajan, kun ulkolämpötila on [4-02]
tai [F-01]. Katso alla oleva kuva.

[9] Lämmityksen ja jäähdytyksen asetuspistealueet

Tämän asetuksen tarkoituksena on estää käyttäjää valitsemasta
väärää (ts. liian kylmää tai kuumaa) lähtevän veden lämpötilaa. Tätä
varten voidaan määrittää käyttäjän käytettävissä oleva lämmitys-
lämpötilan asetusalue ja jäähdytyslämpötilan asetusalue.

■ [9-00] Lämmityksen asetuspisteen yläraja: korkein lähtevän
veden lämpötila lämmityskäytössä.

■ [9-01] Lämmityksen asetuspisteen alaraja: matalin lähtevän
veden lämpötila lämmityskäytössä.

■ [9-02] Jäähdytyksen asetuspisteen yläraja: korkein lähtevän
veden lämpötila jäähdytyskäytössä.

■ [9-03] Jäähdytyksen asetuspisteen alaraja: matalin lähtevän
veden lämpötila jäähdytyskäytössä.

■ [9-04] Ylitysasetus: määrittää, miten paljon veden lämpötila
saa nousta asetuspisteen yläpuolelle, ennen kuin
kompressori pysähtyy. Tämä toiminto on käytössä vain
lämmitystilassa.

■ Kun lämpöpumppu on aktiivinen kuuman
veden lämmitystilassa, lisälämmittimen
viiveaika on [8-03].

■ Kun lämpöpumppu ei ole aktiivinen kuuman
veden lämmitystilassa, lisälämmittimen
viiveaika on 20 min.

■ Viiveajastin käynnistyy lisälämmittimen ON-
lämpötilasta (TBH ON)

1 Lisälämmittimen toiminta (1 = toiminnassa, 0 = ei toiminnassa)

2 Lämpöpumpun kuuman veden lämmitystila 
(1 = aktiivinen, 0 = ei aktiivinen)

3 Kuuman veden pyyntö lisälämmittimelle 
(1 = pyyntö, 0 = ei pyyntöä)

4 Kuumavesipyyntö lämpöpumpulle (1 = pyyntö, 0 = ei pyyntöä)

t Aika

■ Lisälämmittimen viiveaikaa ja enimmäiskäyntiaikaa
sovittamalla voidaan löytää optimaalinen tasapaino
energiatehokkuuden ja lämpiämisajan välille.

■ Jos lisälämmittimen viiveaika on kuitenkin asetettu
liian korkeaksi, voi kestää pitkään, ennen kuin kuuma
vesi saavuttaa asetetun lämpötilan kuuman veden
tilapyynnön jälkeen.

■ Asetuksen [8-03] tarkoituksena on viivyttää
lisälämmitintä suhteessa lämpöpumpun toiminta-
aikaan kuuman veden lämmitystilassa.

■ Asetuksella [8-03] on merkitystä vain, jos asetus
[4-03]=1. Asetus [4-03]=0/2/3 rajoittaa lisälämmitintä
automaattisesti suhteessa lämpöpumpun toiminta-
aikaan kuuman veden lämmitystilassa.

■ Varmista, että [8-03] on suhteessa
enimmäiskäyntiaikaan [8-01].

Esimerkki: [4-03]=1

t

1

0

1

0

1

0

[8-03]

3

4

1

0

Energiansäästöasetukset
Pikalämmitysasetukset 
(oletus)

[8-01] 20~60 min 30 min

[8-03] [8-01] + 20 min 20 min

Lämmitys Jäähdytys

t Aika

TA Ympäristön (ulko)lämpötila

kierrätyksen estoaika

enimmäiskäyntiaika

Asetuksesta [8-04] saadaan täysi teho, jos asetuksena
[4-03] ei ole 1.

HUOMAUTUS

■ Jos kyseessä on lattialämmityssovellus, on tärkeää
rajoittaa lähtevän veden enimmäislämpötilaa
lämmityskäytössä lattialämmityslaitteiston teknisten
tietojen mukaan.

■ Jos kyseessä on lattialämmityssovellus, on tärkeää
rajoittaa lähtevän veden vähimmäislämpötila
jäähdytyskäytössä (parametrin [9-03] kenttäasetus)
16–18°C asteeseen, jotta lattialle ei tiivisty kosteutta.

t

TA

t

TA

0

[8-01]

[5-03] [4-02]

[8-02]

[8-01]+
[8-04]

0

[8-01]

[F-01] 35°C

[8-02]

[8-01]+
[8-04]
EKHBH/X008BA
Ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän sisäyksikkö
4PW54185-5B

Asennusopas

29



[C] Asetus EKRP1HB:n digitaalisessa I/O-piirilevyssä

Aurinkopaneelin etusija -tila

■ [C-00] Aurinkopaneelin etusija -tilan asetus: tietoja
EKSOLHW-aurinkopaneelisarjasta on sen
asennusoppaassa.

Hälytyslähtölogiikka

■ [C-01] Hälytyslähtölogiikka: Määrittää digitaalisen
EKRP1HB-I/O-piirilevyn hälytyslähdön logiikan.
[C-01]=0, hälytyslähtöön kytketään virta, kun hälytys
tapahtuu (oletus).
[C-01]=1, hälytyslähtöön ei kytketä virtaa, kun hälytys
tapahtuu. Tämän kenttäasetuksen avulla voidaan tehdä ero
hälytyksen tunnistuksen ja yksikön virtakatkon tunnistuksen
välillä.

Bivalenttinen käyttö

Koskee vain asennuksia, joissa on apukuumavesivaraaja
(vuorotteleva toiminta, rinnankytketty). Tämän toiminnon
tarkoituksena on määrittää – ulkolämpötilan perusteella – mikä
lämmityslähde tarjoaa/voi tarjota tilan lämmityksen, joko Daikin-
sisäyksikkö tai apukuumavaraaja.

Bivalenttinen käyttö -kenttäasetus koskee vain sisäyksikön
tilanlämmitystoimintoa ja apukuumavesivaraajan lupasignaalia.

Kun bivalenttinen käyttö -toiminto on käytössä, sisäyksikkö pysähtyy
automaattisesti tilanlämmityskäytössä, kun ulkoyksikön lämpötila
putoaa bivalenttinen ON -lämpötilan alapuolelle ja apukuuma-
vesivaraajan lupasignaali aktivoituu.

Kun bivalenttinen käyttötoiminto on poistettu käytöstä, sisäyksikön
tilanlämmitys on mahdollista kaikissa ulkolämpötiloissa (katso
toiminta-alueen), ja apukuumavesivaraajan lupasignaali on aina pois
käytöstä.

■ [C-02] Bivalenttisen käytön tila: määrittää, onko bivalenttinen
käyttö käytössä (1) vai pois käytöstä (0).

■ [C-03] Bivalenttinen ON -lämpötila: Määrittää ulkolämpötilan,
jonka alapuolella apukuumavesivaraajan lupasignaali on
aktiivinen (suljettu, KCR mallissa EKRP1HB), ja sisäyksikön
tilanlämmitys pysäytetään.

■ [C-04] Bivalenttinen hystereesi: Määrittää lämpötilaeron
bivalenttinen ON -lämpötilan ja bivalenttinen OFF -lämpötilan
välillä.
Lupasignaali X1–X2 (EKRP1HB)

[D] Edullisen kWh-taksan virransyöttö/paikallinen säästä
riippuva muutosarvo

Edullisen kWh-taksan virransyöttö

■ [D-00] Lämmittimien sammuttaminen: Määrittää, milloin
lämmittimet sammutetaan, kun sähköyhtiön edullisen kWh-
taksan signaali vastaanotetaan.
Jos [D-01]=1 tai 2 ja sähköyhtiön edullisen kWh-taksan
signaali vastaanotetaan, seuraavat laitteet sammutetaan:

■ [D-01] Yksikön liitäntä edullisen kWh-taksan virransyöttöön
Määrittää, onko ulkoyksikkö liitetty edullisen kWh-taksan
virtalähteeseen.
Jos [D-01]=0, yksikkö on liitetty normaaliin virtalähteeseen
(oletusarvo).
Jos [D-01]=1 tai 2, yksikkö on liitetty edullisen kWh-taksan
virtalähteeseen. Jos johdotus vaatii määrätyn asennuksen
kuten kohdassa "Liitäntä edulliseen kWh-taksan
virransyöttöön" sivulla 19.
Jos parametri [D-01]=1 hetkellä, jolloin sähköyhtiö lähettää
edullisen kWh-taksan signaalin, tämä kosketin avautuu ja
yksikkö siirtyy pakotettu off -tilaan(1).
Jos parametri [D-01]=2 hetkellä, jolloin sähköyhtiö lähettää
edullisen kWh-taksan signaalin, tämä kosketin sulkeutuu ja
yksikkö siirtyy pakotettu off -tilaan(2).

[C-01] Hälytys Ei hälytystä
Ei virransyöttöä 
yksikköön

0 
(oletusa
rvo)

Suljettu lähtö Avoin lähtö Avoin lähtö

1 Avoin lähtö Suljettu lähtö Avoin lähtö

TA Ulkolämpötila

HUOMAUTUS

Muista noudattaa kaikkia sovelluksessa 5 mainittuja
sääntöjä, kun bivalenttisen käytön toiminto on
käytössä.

Daikin ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tämän
säännön laiminlyömisestä.

TA[C-03]

[C-04]

suljettu

auki

■ Asetuksen [4-03]=0/2 käyttö yhdessä bivalentti-
sen käytön kanssa alhaisessa ulkolämpötilassa
voi aiheuttaa lämpimän veden puutetta.

■ Bivalenttinen käyttö -toiminnolla ei ole vaikutusta
kuuman veden lämmitystilaan. Vain ja
ainoastaan sisäyksikkö lämmittää kuumaa vettä.

■ Apukuumavesivaraajan lupasignaali on
kohteessa EKRP1HB (digitaalinen I/O-piirilevy).
Kun se on käytössä, kosketin X1, X2 on suljettu
ja avoin, kun se on pois käytöstä. Katso tämän
koskettimen sijainti kaaviossa kuvasta.

[D-00] Kompressori Varalämmitin Lisälämmitin

0 
(oletus-
arvo)

Pakotettu off Pakotettu off Pakotettu off

1 Pakotettu off Pakotettu off Sallittu

2 Pakotettu off Sallittu Pakotettu off

3 Pakotettu off Sallittu Sallittu

[D-00]-asetukset 1, 2 ja 3 ovat voimassa vain, jos
edullisen kWh-taksan virransyöttö on
keskeytymätöntä tyyppiä.

(1) Kun signaali vapautetaan uudelleen, jännitteetön kosketin sulkeutuu ja yksikkö 
käynnistyy uudelleen. Tästä syystä on tärkeää jättää automaattinen 
uudelleenkäynnistys käyttöön. Katso "[3] Automaattinen uudelleenkäynnistys" 
sivulla 24.

(2) Kun signaali vapautetaan uudelleen, jännitteetön kosketin avautuu ja yksikkö 
käynnistyy uudelleen. Tästä syystä on tärkeää jättää automaattinen 
uudelleenkäynnistys käyttöön. Katso "[3] Automaattinen uudelleenkäynnistys" 
sivulla 24.

YC Y1 Y2 Y3 Y4

X
1

X
2

X
3

X
4

OFF ON

X2M

SS1

X1M
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Paikallinen säästä riippuva muutosarvo

Paikallisen säästä riippuvan muutosarvon kenttäasetus on voimassa
vain, jos säästä riippuva asetuspiste (katso kenttäasetus "[1] Säästä
riippuva asetuspiste (vain lämmitystoiminto)" sivulla 24) on valittu.

■ [D-03] Paikallinen säästä riippuva muutosarvo: Määrittää
säästä riippuvan asetuspisteen muutosarvon ulkolämpötilan
0°C lähellä.

[E] Yksikön tietojen näyttö

■ [E-00] Ohjelmistoversion näyttö (esimerkki: 23)

■ [E-01] EEPROM-version näyttö (esimerkki: 23)

■ [E-02] Yksikön mallitunnisteen näyttö (esimerkki: 11)

■ [E-03] Nestemäisen kylmäaineen lämpötilan näyttö

■ [E-04] Tuloveden lämpötilan näyttö

[F] Asetusvalikko

Pumpun toiminta

Pumpun toiminta -kenttäasetus koskee pumpun toimintalogiikkaa
vain, kun DIP-kytkin SS2-3 on OFF.

Kun pumpun käyttötoiminto on poistettu käytöstä, pumppu pysähtyy,
jos ulkolämpötila on korkeampi kuin asetuksella [4-02] asetettu arvo
ja jos ulkolämpötila laskee alle asetuksella [F-01] asetetun arvon.
Kun pumpun toiminta on käytössä, pumpun toiminta on mahdollista
kaikissa ulkolämpötiloissa. Katso "Pumpun toiminnan määritys"
sivulla 22.

■ [F-00] Pumpun toiminta: määrittää, onko pumpun toiminta
käytössä (1) vai ei (0).

Tilan jäähdytyslupa

■ [F-01] Tilan jäähdytysluvan lämpötila: Määrittää ulko-
lämpötilan, jonka alapuolella tilan lämmitys sammutetaan.

Pohjalevyn lämmittimen ohjaus

Koskee vain asennusta, jossa on ERLQ-ulkoyksikkö tai jos
valinnainen pohjalevyn lämmitinsarja on asennettu.

■ [F-02] Pohjalevyn lämmittimen ON-lämpötila: Määrittää ulko-
lämpötilan, jonka alapuolella sisäyksikkö aktivoi pohjalevyn
lämmittimen, jotta ulkoyksikön pohjalevyyn ei pääse
kertymään jäätä alhaisissa ulkolämpötiloissa.

■ [F-03] Pohjalevyn lämmittimen hystereesi: Määrittää
lämpötilaeron pohjalevyn lämmittimen ON-lämpötilan ja sen
OFF-lämpötilan välillä.
Pohjalevyn lämmitin

X14A:n toiminta

■ [F-04] X14A:n toiminta: Määrittää, noudattaako X14A:n
logiikka aurinkopaneelisarjamallin (EKSOLHW) lähtö-
signaalia EKHBH/X_AA/AB (0) vai noudattaako se
pohjalevyn lämmittimen (1) lähtöä.

Tt Veden tavoitelämpötila

TA Ulkolämpötila

range Alue

local shift 
value

Paikallinen muutosarvo

[1-00], [1-01], 
[1-02], [1-03]

Säästä riippuvan asetuspisteen kelvollinen kenttäasetus 
[1]

[D-03] Ulkolämpötila-alue (TA) Paikallinen muutosarvo

0 — —

1
–2°C~2°C

2

2 4

3
–4°C~4°C

2

4 4

HUOMAA [E-03]- ja [E-04]-näyttöjä ei päivitetä jatkuvasti.
Lämpötilan näytöt päivitetään vasta, kun
kenttäasetusten ensimmäiset koodit on käyty läpi.

TA

Tt

[1-03]

[1-00] 0°C [1-01]

[1-02]

local shift value

range

Tämä toiminto koskee vain mallia EKHBX, kun
tilan jäähdytys on valittu.

TA Ulkolämpötila

HUOMAUTUS

X14A ohjaa pohjalevyn lämmitintä. Varmista, että [F-04] on
asetettu oikein.

HUOMAA Kenttäasetuksesta [F-04] riippumatta kosketin X3-X4
(EKRP1HB) noudattaa aurinkopaneelisarjamallin
(EKSOLHW) lähtösignaalia. Katso tämän koskettimen
sijainti kaaviossa alla kuvasta.

TA[F-02]

[F-03]

ON

OFF

YC Y1 Y2 Y3 Y4

X
1

X
2

X
3

X
4

OFF ON

X2M

SS1

X1M
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Kenttäasetukset-taulukko

Ensim-
mäinen 
koodi

Toinen 
koodi Asetuksen nimi

Asentajan asetus, joka poikkeaa oletusarvosta
Oletus-

arvo Alue Askel YksikköPäiväys Arvo Päiväys Arvo

0 Käyttöoikeustaso

00 Käyttöoikeustaso 3 2/3 1 —

1 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) 40 25~55 1 °C

03 Ympäristön korkean lämpötilan asetuspiste (Hi_TI) 25 25~55 1 °C

2 Desinfiointitoiminto

00 Käyttöväli Fri Mon~Sun, 
kaikki — —

01 Tila 1 (ON) 0/1 — —

02 Käynnistysaika 23:00 0:00~23:00 1:00 tunti

03 Asetuspiste 70 40~80 5 °C

04 Aikaväli 10 5~60 5 min

3 Automaattinen uudelleenkäynnistys

00 Tila 0 (ON) 0/1 — —

4 Vara-/lisälämmittimen käytön ja tilan lämmityksen sammutuslämpötila

00 Tila 1 (ON) 0/1 — —

01 Ensisijaisuus 0 (OFF) 0/1/2 — —

02 Tilan lämmityksen sammutuslämpötila 35 14~35 1 °C

03 Lisälämmittimen toiminta 3 0/1/2/3 — —

04 Ei käytettävissä 2 Vain luku — —

5 Tasapainolämpötila ja tilan lämmitysetusijan lämpötila

00 Tasapainolämpötilan tila 1 (ON) 0/1 — —

01 Tasapainolämpötila 0 –15~35 1 °C

02 Tilojen lämmityksen ensisijaisuuden tila 0 (OFF) 0/1 — —

03 Tilojen lämmityksen ensisijaisuuden lämpötila 0 –15~20 1 °C

04 Kuuman veden lämpötilan asetuspisteen korjaus 10 0~20 1 °C

6 DT lämpöpumpun kuuman veden lämmitystä varten

00 Käynnistys 2 2~20 1 °C

01 Pysäytys 2 0~10 1 °C

7 DT lisälämmitintä ja kahden asetuspisteen ohjausta varten

00 Kuuman veden askelpituus 0 0~4 1 °C

01 Lisälämmittimen hystereesiarvo 2 2~40 1 °C

02 Kahden asetuspisteen ohjauksen tila 0 0/1 — —

03 Toisen asetuspisteen lämmitys 10 1~24 / 
25~55 1 °C

04 Toisen asetuspisteen jäähdytys 7 5~22 1 °C

8 Kuuman veden lämmitystilan ajastin

00 Vähimmäiskäyntiaika 5 0~20 1 min

01 enimmäiskäyntiaika 30 5~60 5 min

02 Kierrätyksen estoaika 3 0~10 0,5 tunti

03 Lisälämmittimen viiveaika 50 20~95 5 min

04 Lisäkäyntiaika asetuksessa [4-02]/[F-01] 95 0~95 5 min
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9 Lämmityksen ja jäähdytyksen asetuspisteet

00 Lämmityksen asetuspisteen yläraja 55 37~55 1 °C

01 Lämmityksen asetuspisteen alaraja 25 15~37 1 °C

02 Jäähdytyksen asetuspisteen yläraja 22 18~22 1 °C

03 Jäähdytyksen asetuspisteen alaraja 5 5~18 1 °C

04 Ylitysasetus(a) 1 1~4 1 °C

C Asetus EKRP1HB:n digitaalisessa I/O-piirikortissa

00 Aurinkopaneelin etusija -asetus 0 0/1 1 —

01 Hälytyslähtölogiikka 0 0/1 — —

02 Bivalenttisen käytön tila 0 0/1 — —

03 Bivalenttinen ON -lämpötila 0 –25~25 1 °C

04 Bivalenttinen hystereesi 3 2~10 1 °C

D Edullisen kWh-taksan virransyöttö/paikallinen säästä riippuva muutosarvo

00 Lämmittimien sammuttaminen 0 0/1/2/3 — —

01 Yksikön liitäntä edullisen kWh-taksan 
virransyöttöön 0 (OFF) 0/1/2 — —

02 Ei käytettävissä. Älä muuta oletusarvoa. 0 — — —

03 Paikallinen säästä riippuva muutosarvo 0 0/1/2/3/4 — —

E Yksikön tietojen näyttö

00 Ohjelmistoversio Vain 
luku — — —

01 EEPROM-versio Vain 
luku — — —

02 Yksikön mallitunniste Vain 
luku — — —

03 Nestemäisen kylmäaineen lämpötila Vain 
luku — — °C

04 Tuloveden lämpötila Vain 
luku — — °C

F Asetusvalikko

00 Pumpun toiminta 0 0/1 — —

01 Tilan jäähdytysluvan lämpötila 20 10~35 1 °C

02 Pohjalevyn lämmittimen ON-lämpötila 3 3~10 1 °C

03 Pohjalevyn lämmittimen hystereesi 5 2~5 1 °C

04 X14A:n toiminta 1 0/1 — —

(a) Muuttaminen on mahdollista vain 3 ensimmäisen minuutin ajan virran kytkemisen jälkeen.

Ensim-
mäinen 
koodi

Toinen 
koodi Asetuksen nimi

Asentajan asetus, joka poikkeaa oletusarvosta
Oletus-

arvo Alue Askel YksikköPäiväys Arvo Päiväys Arvo
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KOEKÄYTTÖ JA LOPPUTARKASTUS

Asennuksen jälkeen asentajan on varmistettava sisä- ja ulkoyksikön
oikea toiminta.

Lopputarkastus

Lue seuraavassa esitetyt suositukset, ennen kuin kytket yksikön
päälle:

■ Kun asennus on suoritettu loppuun ja kaikki asetukset on tehty,
sulje yksikön kaikki etupaneelit ja laita sisäyksikön kansi
paikalleen.

■ Kytkinrasian huoltopaneelin saa avata vain valtuutettu
sähkömies huoltoa varten.

Koekäyttö (manuaalinen)

Asentaja voi tarvittaessa suorittaa milloin tahansa manuaalisen
koekäytön ja tarkistaa jäähdytyksen, lämmityksen ja kuuman veden
lämmityksen oikean toiminnan.

Menettely

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

2 Lämmityskäyttö, jäähdytyskäyttö tai molemmat täytyy testata
sisäyksikön mallin mukaan seuraavasti (jos mitään toimen-
pidettä ei tehdä, käyttöliittymä palaa normaalitilaan 10 sekunnin
jälkeen tai kun painiketta z painetaan kerran):

• Testaa lämmityskäyttö painamalla kerran painiketta h/c,
jotta kuvake h tulee näkyviin. Aloita koekäyttö painamalla
painiketta y.

• Testaa jäähdytyskäyttö painamalle painiketta h/c, jotta
kuvake c tulee näkyviin. Aloita koekäyttö painamalla
painiketta y.

• Kun haluat testata kuuman veden lämmitystoimintoa, paina
painiketta v. Koekäyttö alkaa ilman painikkeen y

painamista.

3 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.

4 Tietoja vikakoodien selvittämisestä on kohdassa "Virhekoodit"
sivulla 37.

KUNNOSSAPITO JA HUOLTO

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

Anna paikallisen teknikon suorittaa tämä kunnossapito.

Alla lueteltujen kunnossapitotoimenpiteiden suorittaminen vaatii vain
sisäyksikön kannen irrottamisen. Katso "Sisäyksikön avaaminen"
sivulla 9.

Kunnossapitotoimenpiteet

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.

VAARA: 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 korjaus-
toimenpiteen aloittamista, että myös ulkoyksikön
virransyöttö on katkaistu.

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

■ 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.

■ Kun huoltopaneeleja on irrotettu, jännitteisiä osia
voidaan helposti koskettaa vahingossa.
Älä koskaan jätä yksikköä ilman valvontaa
asennuksen tai huollon aikana, kun huoltopaneeli on
irrotettu.

Ole varovainen!

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

VAARA

Älä kosketa vesiputkia käytön aikana ja heti sen jälkeen,
koska putket voivat olla kuumia. Käsiin voi tulla
palovammoja. Vammojen välttämiseksi anna putkien
lämpötilan palautua normaaliksi tai käytä asianmukaisia
käsineitä.

VAROITUS

■ Älä kosketa kylmäaineputkia käytön aikana ja heti sen
jälkeen, koska ne voivat olla kuumia tai kylmiä sen
mukaan, mikä kylmäaineputkien, kompressorin ja
muiden kylmäainejakson osien läpi virtaavan
kylmäaineen tila on. Käsiin voi tulla palovammoja tai
paleltumia, jos kylmäaineputkia kosketetaan.
Vammojen välttämiseksi anna putkien lämpötilan
palautua normaaliksi tai, jos niitä on pakko koskettaa,
käytä asianmukaisia käsineitä.

■ Älä kosketa sisäisiä osia (pumppua, varalämmitintä
yms.) käytön aikana ja heti sen jälkeen.

Käsiin voi tulla palovammoja, jos sisäisiä osia
kosketetaan. Vammojen välttämiseksi anna sisäisten
osien lämpötilan palautua normaaliksi tai, jos niitä on
pakko koskettaa, käytä asianmukaisia käsineitä.
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Tässä kuvatut tarkastukset on suoritettava vähintään kerran
vuodessa.

1 Vedenpaine

Tarkasta, että vedenpaine on yli 1 baaria. Lisää vettä
tarvittaessa.

2 Vedensuodatin

Puhdista vedensuodatin.

3 Veden paineenalennusventtiili

Tarkasta, että paineenalennusventtiili 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.

4 Paineenalennusventtiilin letku

Tarkista, että paineenalennusventtiilin letku on sijoitettu
asianmukaisesti vedenpoistoa varten.
Jos (valinnainen) valutusastiasarja on asennettu, varmista, että
paineenalennusventtiilin letkun pää on valutusastiassa.

5 Varalämmittimen astian eristekansi

Tarkista, että varalämmittimen eristekansi on kiinnitetty tiukasti
varalämmittimen astian ympärille.

6 Kuumavesivaraajan paineenalennusventtiili (ei sisälly
toimitukseen)

Koskee vain asennuksia, joissa on kuumavesivaraaja.
Tarkista, että kuumavesivaraajan paineenalennusventtiili toimii
oikein.

7 Kuumavesivaraajan lisälämmitin

Koskee vain asennuksia, joissa on kuumavesivaraaja.

Lisälämmittimen käyttöiän pidentämiseksi siitä kannattaa
poistaa kalkkikertymät etenkin alueilla, joilla on kova vesi. Tee
tämä tyhjentämällä kuumavesivaraaja, irrottamalla lisälämmitin
varaajasta ja upottamalla se kalkinpoistoainetta sisältävään
sankoon (tai vastaavaan) 24 tunnin ajaksi.

8 Sisäyksikön kytkinrasia

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

■ Tarkista vastusmittarilla, että kontaktorit K1M, K2M, K3M,
K5M (vain asennukset, joissa on kuumavesivaraaja) ja K4M
toimivat oikein. Näiden kontaktorien kaikkien koskettimien
täytyy olla auki-asennossa.

VIANETSINTÄ

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

Nämä vianetsintä- ja korjaustoimenpiteet saa suorittaa vain
paikallinen 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!

VAARA

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

HUOMAA Katso tietoja kuumavesivaraajan valinnaiseen
aurinkopaneelisarjaan liittyvistä ongelmista sarjan
asennusoppaan vianmäärityskohdasta.

VAARA

Älä kosketa vesiputkia käytön aikana ja heti sen jälkeen,
koska putket voivat olla kuumia. Käsiin voi tulla
palovammoja. Vammojen välttämiseksi anna putkien
lämpötilan palautua normaaliksi tai käytä asianmukaisia
käsineitä.

VAROITUS

■ Älä kosketa kylmäaineputkia käytön aikana ja heti sen
jälkeen, koska ne voivat olla kuumia tai kylmiä sen
mukaan, mikä kylmäaineputkien, kompressorin ja
muiden kylmäainejakson osien läpi virtaavan
kylmäaineen tila on. Käsiin voi tulla palovammoja tai
paleltumia, jos kylmäaineputkia kosketetaan.
Vammojen välttämiseksi anna putkien lämpötilan
palautua normaaliksi tai, jos niitä on pakko koskettaa,
käytä asianmukaisia käsineitä.

■ Älä kosketa sisäisiä osia (pumppua, varalämmitintä
yms.) käytön aikana ja heti sen jälkeen.

Käsiin voi tulla palovammoja, jos sisäisiä osia
kosketetaan. Vammojen välttämiseksi anna sisäisten
osien lämpötilan palautua normaaliksi tai, jos niitä on
pakko koskettaa, käytä asianmukaisia käsineitä.
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Yleisiä oireita

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

Oire 2: Yksikkö on kytketty päälle mutta kompressori ei käynnisty (tilan 
lämmitys tai kuuman veden lämmitys)

Oire 3: Pumppu pitää ääntä (kavitaatio)

Oire 4: Veden paineenalennusventtiili avautuu

Oire 5: Veden paineenalennusventtiili vuotaa

Oire 6: Käyttöliittymässä näkyy nnnn, kun tiettyjä painikkeita 
painetaan

Oire 7: Tilan lämmitystehon puute, kun ulkolämpötila on alhainen

MAHDOLLISET SYYT KORJAUSTOIMENPIDE

Lämpötilan asetus on väärä. Tarkasta ohjausyksikön asetusarvo.

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

• Tarkista, kaipaako vedensuodatin 
puhdistusta.

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

• Tarkista painemittarilla, että veden-
paine on riittävä. Vedenpaineen 
täytyy olla >1 baaria (vesi on kylmää)

• Tarkista, että pumpun suurin nopeus 
on valittu.

• Tarkista, että paisunta-astia ei ole 
rikki.

• Tarkista, että vesipiirin vastus ei ole 
liian suuri pumpulle (katso "Pumpun 
nopeuden asettaminen" sivulla 23).

Laitteiston vesimäärä on liian pieni. Tarkista, että laitteiston vesimäärä 
ylittää pienimmän vaaditun arvon 
(katso "Veden määrän ja paisunta-
astian esipaineen tarkistus" 
sivulla 14).

MAHDOLLISET SYYT KORJAUSTOIMENPIDE

Yksikön täytyy käynnistyä käyttö-
alueensa ulkopuolelle (veden 
lämpötila on liian alhainen).

Jos veden lämpötila on alhainen, 
järjestelmä käyttää varalämmitintä 
veden vähimmäislämpötilan (15°C) 
saavuttamiseksi ensin.
• Tarkasta, että varalämmittimen 

virransyöttö on oikea.
• Tarkasta, että varalämmittimen 

lämpösulake on suljettu.
• Tarkista, ettei varalämmittimen 

lämpösuoja ole aktivoitunut.
• Tarkista, etteivät varalämmittimen 

kontaktorit ole rikki.

Edullisen kWh-taksan virran-
syöttöasetukset ja sähköliitännät 
eivät vastaa toisiaan.

Jos [D-01]=1 tai 2, johdotus vaatii 
eritysasennuksen kuten kuvassa 
"Liitäntä edulliseen kWh-taksan 
virransyöttöön" sivulla 19. Muut 
oikein asennetut kokoonpanot ovat 
mahdollisia, mutta ne riippuvat 
tämän asennuspaikan edullisen 
kWh-taksan virransyötön tyypistä.

Sähköyhtiö lähetti edullisen 
kWh-taksan signaalin.

Odota, että sähköt palaavat.

MAHDOLLISET SYYT KORJAUSTOIMENPIDE

Järjestelmässä on ilmaa. Poista ilma.

Vedenpaine pumpun tulossa on liian 
pieni.

• Tarkista painemittarilla, että veden-
paine on riittävä. Vedenpaineen 
täytyy olla >1 baaria (vesi on 
kylmää).

• 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 15).

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 14).

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 
"Asennuspaikalla tehtävät 
asetukset" sivulla 23.

MAHDOLLISET SYYT KORJAUSTOIMENPIDE

Varalämmittimen toimintaa ei ole 
aktivoitu 

Tarkista, että varalämmittimen 
toiminnan tilan kenttäasetus [4-00] 
on päällä, katso "Asennuspaikalla 
tehtävät asetukset" sivulla 23.
Tarkista, onko varalämmittimen 
lämpösuoja aktivoitunut (katso 
nollauspainikkeen sijainti kohdasta 
Pääkomponentit, "Varalämmittimen 
lämpösuoja" sivulla 10).
Tarkista, onko lisälämmitin ja 
varalämmitin määritetty toimimaan 
yhtä aikaa (kenttäasetus [4-01], 
katso "Asennuspaikalla tehtävät 
asetukset" sivulla 23).
Tarkista, onko varalämmittimen 
lämpösulake palanut (katso 
nollauspainikkeen sijainti kohdasta 
"Pääkomponentit", "Varalämmittimen 
lämpösulake" sivulla 10).

Varalämmittimen tasapaino-
lämpötilaa ei ole määritetty oikein.

Nosta 'tasapainolämpötilan' 
kenttäasetusta [5-01], jotta 
varalämmittimen toiminta aktivoituu 
korkeammassa ulkolämpötilassa.

Kuuman veden lämmittämiseen 
käytetään liikaa lämpöpumpun 
kapasiteettia (koskee vain 
asennuksia, joissa on 
kuumavesivaraaja).

Tarkista, että 'tilan lämmityksen 
ensisijaisuuslämpötilan' kenttä-
asetukset on määritetty oikein:
• Varmista, että tilan lämmityksen 

ensisijaisuustilan kenttäasetus [5-02] 
on käytössä.

• Nosta tilan lämmitysetusijan lämpö-
tilan kenttäasetusta [5-03], jotta 
lisälämmittimen toiminta aktivoituu 
korkeammassa ulkolämpötilassa.
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Virhekoodit

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

Alla olevassa taulukossa on luettelo kaikista virheistä ja korjaus-
toimenpiteistä.

Nollaa turvallisuus SAMMUTTAMALLA yksikkö ja
KÄYNNISTÄMÄLLÄ se uudelleen.

Jos turvalaitteen nollaus ei onnistu, ota yhteys paikalliseen
edustajaan.

Ohje SAMMUTTAA yksikkö

Käyttöliittymän tila 
(lämmitys/jäähdytys 
=)

Veden lämmitystila 
(w)

Paina y-
painiketta

Paina v-
painiketta

ON ON 1 kerran 1 kerran

ON OFF 1 kerran —

OFF ON — 1 kerran

OFF OFF — —

Virhe
koodi Vian syy Korjaustoimenpide

80 Tuloveden lämpötilan termistorin 
häiriö (tuloveden termistori rikki)

Ota yhteys jälleenmyyjään.

81 Veden lähtölämpötilan 
termistorin häiriö (veden 
lähtölämpötila-anturi rikki)

Ota yhteys jälleenmyyjään.

89 Vesilämmönvaihtimen 
jäätymishäiriö (syynä liian pieni 
veden virtaus)

Katso virhekoodi 7H.

Vesilämmönvaihtimen 
jäätymishäiriö (syynä liian 
vähäinen kylmäaine)

Ota yhteys jälleenmyyjään.

7H Virtaushäiriö (veden virtaus liian 
pieni tai sitä ei ole ollenkaan, 
pienin vaadittava veden virtaus 
on 12 l/min)

• Tarkasta, että kaikki vesipiirin 
sulkuventtiilit ovat täysin auki.

• Tarkista, kaipaako 
vedensuodatin puhdistusta.

• Tarkista, että yksikkö toimii 
toiminta-alueellaan (katso 
"Tekniset tiedot" sivulla 39).

• Katso myös "Veden lisääminen" 
sivulla 15.

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

• Tarkista painemittarilla, että 
vedenpaine on riittävä. 
Vedenpaineen täytyy olla 
>1 baaria (vesi on kylmää).

• Tarkista, että pumpun suurin 
nopeus on valittu.

• Tarkista, että paisunta-astia 
ei ole rikki.

• Tarkista, että vesipiirin vastus 
ei ole liian suuri pumpulle 
(katso "Pumpun nopeuden 
asettaminen" sivulla 23).

• Jos tämä virhe esiintyy 
jäänpoiston yhteydessä (tilan 
lämmityksen tai kuuman veden 
lämmityksen aikana), varmista, 
että varalämmittimen 
virransyöttö on johdotettu oikein 
ja ettei sulakkeita ole palanut.

• Jos kuumavesivaraajan 
EKHWSU-versio on asennettu, 
tarkista, että säiliön kytkin-
rasiassa olevan lisätermostaatin 
asetus on oikea (≥50°C).

8H Sisäyksikön lähtöveden 
lämpötila on liian korkea (>65°C)

• Tarkasta, ettei sähkötoimisen 
varalämmittimen kontaktorissa 
ole oikosulkua.

• Tarkasta, että lähtöveden 
termistori antaa oikean lukeman.

A1 Sisäyksikön piirikortti on viallinen Ota yhteys jälleenmyyjään.

A5 Liian alhainen (jäähdytyskäytön 
aikana) tai liian korkea 
(lämmityskäytön aikana) 
kylmäaineen lämpötila 
(R3T:n mittaama)

Ota yhteys jälleenmyyjään.

AA Varalämmittimen lämpösuoja on 
auki 

Nollaa lämpösuoja painamalla 
nollauspainiketta (katso 
nollauspainikkeen sijainti 
kohdasta "Pääkomponentit" 
sivulla 10)

Tarkista lämpösuojan 
nollauspainike.
Jos sekä lämpösuoja että ohjain 
on nollattu mutta AA-virhekoodi 
ei poistu, varalämmittimen 
lämpösulake on palanut.

Ota yhteys jälleenmyyjään.

AC Lisälämmittimen lämpösuoja on 
avoin (koskee vain laitteistoja, 
joissa on kuumavesivaraaja)

Nollaa lämpösuoja

Toissijainen lämpösuoja on auki 
(koskee vain yksiköitä, joihin on 
asennettu EKHWSU-
kuumavesivaraaja)

Nollaa lämpösuoja

C0 Virtauskytkimen häiriö 
(virtauskytkin pysyy suljettuna, 
kun pumppu on pysäytetty)

Tarkista, että lika ei ole tukkinut 
virtauskytkintä.

C4 Lämmönvaihtimen termistorin 
häiriö (lämmönvaihtimen 
lämpötila-anturi rikki)

Ota yhteys jälleenmyyjään.

E1 Ulkoyksikön piirikortti on viallinen Ota yhteys jälleenmyyjään.

E3 Epätavallisen korkea paine Tarkasta, että yksikkö toimii 
toiminta-alueellaan (katso 
"Tekniset tiedot" sivulla 39).
Ota yhteys jälleenmyyjään.

E4 Alapaineanturin toiminta Tarkasta, että yksikkö toimii 
toiminta-alueellaan (katso 
"Tekniset tiedot" sivulla 39).
Ota yhteys jälleenmyyjään.

E5 Kompressorin ylikuormituksen 
aktivointi

Tarkasta, että yksikkö toimii 
toiminta-alueellaan (katso 
"Tekniset tiedot" sivulla 39).
Ota yhteys jälleenmyyjään.

E7 Tuulettimen häiriö (tuuletin 
jumissa).

Tarkasta, että lika ei jarruta 
tuuletinta. Jos tuuletinta ei 
jarruteta, ota yhteys paikalliseen 
jälleenmyyjään.

E9 Elektronisen paisuntaventtiilin 
toimintahäiriö

Ota yhteys jälleenmyyjään.

EC Kuuman veden lämpötila liian 
korkea (>89°C)

• Tarkasta, ettei sähkötoimisen 
lisälämmittimen kontaktorissa 
ole oikosulkua.

• Tarkasta, että kuuman veden 
termistori antaa oikean lukeman.

F3 Liian korkea poistolämpötila 
(esim. ulkona olevan kierukan 
tukkeutumisen takia)

Puhdista ulkona oleva kierukka. 
Jos kierukka on puhdas, ota 
yhteys paikalliseen 
jälleenmyyjään.

H3 HPS-järjestelmän toimintahäiriö Ota yhteys jälleenmyyjään.

H9 Ulkolämpötilan termistorin häiriö 
(ulkotermistori on rikki)

Ota yhteys jälleenmyyjään.

HC Kuumavesivaraajan termistorin 
vika

Ota yhteys jälleenmyyjään.

J1 Paineanturin toimintahäiriö Ota yhteys jälleenmyyjään.

J3 Poistoputken termistorin häiriö Ota yhteys jälleenmyyjään.

J5 Ulkoyksikön imuputken 
termistorin häiriö

Ota yhteys jälleenmyyjään.

J6 Ilmakierukan termistorin 
jäätymistunnistuksen häiriö

Ota yhteys jälleenmyyjään.

J7 Ilmakierukan keskilämpötilan 
häiriö

Ota yhteys jälleenmyyjään.

J8 Ulkoyksikön nesteputken 
termistorin häiriö

Ota yhteys jälleenmyyjään.

L4 Sähkökomponentin häiriö Ota yhteys jälleenmyyjään.

L5 Sähkökomponentin häiriö Ota yhteys jälleenmyyjään.

L8 Sähkökomponentin häiriö Ota yhteys jälleenmyyjään.

L9 Sähkökomponentin häiriö Ota yhteys jälleenmyyjään.

LC Sähkökomponentin häiriö Ota yhteys jälleenmyyjään.

P1 Piirikortin häiriö Ota yhteys jälleenmyyjään.

P4 Sähkökomponentin häiriö Ota yhteys jälleenmyyjään.

PJ Tehoasetuksen häiriö Ota yhteys jälleenmyyjään.

Virhe
koodi Vian syy Korjaustoimenpide
EKHBH/X008BA
Ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän sisäyksikkö
4PW54185-5B
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U0 Kylmäainehäiriö 
(kylmäainevuodon takia)

Ota yhteys jälleenmyyjään.

U2 Pääpiirin jännitehäiriö Ota yhteys jälleenmyyjään.

U4 Tiedonsiirtohäiriö Ota yhteys jälleenmyyjään.

U5 Tiedonsiirtohäiriö Ota yhteys jälleenmyyjään.

U7 Tiedonsiirtohäiriö Ota yhteys jälleenmyyjään.

UA Tiedonsiirtohäiriö Ota yhteys jälleenmyyjään.

Virhe
koodi Vian syy Korjaustoimenpide
Asennusopas
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TEKNISET TIEDOT

Yleistä

Sähkökytkentätiedot

Lämmitys/jäähdytysmallit (EKHBX) Vain lämmittävät mallit (EKHBH)

Nimellinen teho
• jäähdytys Katso Tekniset tiedot
• lämmitys Katso Tekniset tiedot
Mitat k x l x s 922 x 502 x 361 922 x 502 x 361
Paino
• koneen paino 46 kg 46 kg
• käyttöpaino 59 kg 59 kg
Liitännät

• veden tulo ja poisto 1" MBSP(a) 1" MBSP(a)

• veden tyhjennysaukko letkun nippa letkun nippa
• kylmäaineen nestepuoli Ø6,4 mm (1/4 tuumaa) Ø6,4 mm (1/4 tuumaa)
• kylmäaineen kaasupuoli Ø15,9 mm (5/8 tuumaa) Ø15,9 mm (5/8 tuumaa)
Paisunta-astia
• tilavuus 10 l 10 l
• Enimmäiskäyttöpaine (MWP) 3 bar 3 bar
Pumppu
• tyyppi vesijäähdytteinen vesijäähdytteinen
• nopeusalueet 3 3
Äänenpainetaso Katso tekniset tiedot Katso tekniset tiedot
Sisäinen vesimäärä 5,5 l 5,5 l
Paineenalennusventtiili, vesipiiri 3 bar 3 bar
Toiminta-alue – vesipuoli
• lämmitys +15~+50°C +15~+50°C
• jäähdytys +5~+22°C —
Toiminta-alue – ilmapuoli
• lämmitys –20~+25°C –20~+25°C
• jäähdytys +10~+43°C —
• lämmin vesi lämpöpumpun avulla –15~+35°C –15~+35°C

(a) MBSP = Male British Standard Pipe (brittiläisen normin mukainen urosputki)

Lämmitys/jäähdytysmallit (EKHBX) Vain lämmittävät mallit (EKHBH)

Vakioyksikkö (virransyöttö ulkoyksikön kautta)
• virtalähde 230 V 50 Hz 1P
Varalämmitin
• virtalähde Katso "Varalämmittimen virransyötön kytkeminen" sivulla 18
• suurin virrantarve Katso "Varalämmittimen virransyötön kytkeminen" sivulla 18
EKHBH/X008BA
Ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän sisäyksikkö
4PW54185-5B
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