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1
1.1

Yleiset varotoimet

Symboli

Selitys
Lue asennus- ja käyttöopas sekä
johdotusohjeet ennen asennusta.

Tietoja asiakirjasta



Alkuperäinen asiakirja on laadittu englanniksi.
Kaikki muut kielet ovat käännöksiä.

Lue huolto-opas ennen kunnossapitoja huoltotöitä.



Tässä asiakirjassa olevat varotoimet käsittelevät
erittäin tärkeitä aiheita. Noudata niitä huolellisesti.

Voit katsoa lisätietoja asentajan ja
käyttäjän viiteoppaasta.



Järjestelmän asennus ja kaikki asennusoppaassa
kuvatut toimet on jätettävä valtuutetun asentajan
suoritettavaksi.

1.1.1 Varoitusten ja symbolien
merkitys

1.2

Käyttäjälle



Jos et ole varma kuinka laitetta käytetään, ota
yhteyttä jälleenmyyjääsi.



Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat
lapset ja henkilöt, joilla on rajoittunut fyysinen,
aistimuksellinen tai henkinen kapasiteetti tai joilla
ei ole riittävästi kokemusta ja tietämystä, jos he
ovat saaneet valvontaa tai opastusta laitteen
turvallisesta käytöstä ja ymmärtävät siihen liittyvät
vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset
eivät saisi suorittaa puhdistamista ja
kunnossapitoa ilman valvontaa.

VAARA
Tarkoittaa tilannetta, joka johtaa kuolemaan
tai vakavaan loukkaantumiseen.

VAARA: SÄHKÖISKUN VAARA
Tarkoittaa tilannetta, joka voi johtaa
sähköiskuun.

VAROITUS
Sähköiskujen ja tulipalojen estämiseksi:

VAARA: PALOVAARA

 ÄLÄ huuhtele yksikköä.

Tarkoittaa tilannetta, joka voi johtaa
palovammaan tai paleltumaan äärimmäisen
kuumien tai kylmien lämpötilojen vuoksi.

 ÄLÄ käytä yksikköä märillä käsillä.
 ÄLÄ aseta mitään nesteitä sisältäviä esineitä
yksikön päälle.

VAARA: RÄJÄHDYSVAARA
ILMOITUS

Tarkoittaa tilannetta, joka voi johtaa
räjähdykseen.

 ÄLÄ aseta mitään esineitä tai laitteita yksikön
päälle.
 ÄLÄ kiipeä yksikön päälle tai istu tai seiso
sen päällä.

VAROITUS
Tarkoittaa tilannetta, joka voi johtaa kuolemaan
tai vakavaan loukkaantumiseen.



Yksiköissä on seuraava symboli:

VAROITUS: SYTTYVÄÄ MATERIAALIA

HUOMIO
Tarkoittaa tilannetta, joka voi johtaa lievään
tai keskivaikeaan loukkaantumiseen.

ILMOITUS
Tarkoittaa tilannetta, josta voi seurata laitteistoja omaisuusvahinkoja.

TIETOJA
Tarkoittaa hyödyllisiä vinkkejä tai lisätietoja.

Asennus- ja käyttöopas

Se tarkoittaa, että sähkö- ja elektroniikkalaitteita ei
saa sekoittaa lajittelemattomaan talousjätteeseen.
ÄLÄ yritä purkaa järjestelmää itse: järjestelmän
purku sekä kylmäaineen, öljyn ja muiden
materiaalien käsittely on jätettävä valtuutetun
asentajan tehtäväksi sovellettavien lakisääteisten
määräysten mukaisesti.
Yksiköt täytyy käsitellä erikoistuneessa
käsittelylaitoksessa uudelleenkäyttöä, kierrätystä
ja talteenottoa varten. Huolehtimalla siitä, että
tuote hävitetään asianmukaisesti, autat estämään
mahdollisia negatiivisia seurauksia ympäristölle ja
ihmisten terveydelle. Voit kysyä lisätietoja
asentajalta tai paikallisilta viranomaisilta.
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1.3

Asentajalle

1.3.1 Yleistä
Jos et ole varma kuinka laite asennetaan tai kuinka sitä
käytetään, ota yhteyttä jälleenmyyjääsi.
ILMOITUS
Laitteiden tai lisälaitteiden väärä asennus tai
liittäminen saattaa aiheuttaa sähköiskun,
oikosulun, vuotoja, tulipalon tai muuta vahinkoa
laitteille. Käytä vain lisävarusteita, oheislaitteita
ja varaosia, jotka Daikin on tehnyt tai
hyväksynyt.

VAROITUS
Varmista, että asennus, testaus ja käytetyt materiaalit
täyttävät sovellettavat määräykset (Daikin-asiakirjan
ohjeiden vaatimusten lisäksi).

Sovellettavien lakisääteisten määräysten perusteella
voi olla tarpeen pitää tuotteelle huoltokirjaa, johon
merkitään ainakin: huoltotiedot, korjaukset, testien
tulokset, valmiustilajaksot...
Vähintään seuraavat tiedot on merkittävä tuotteen
helposti käytettävään paikkaan:


Ohjeet järjestelmän sammuttamiseksi
hätätilanteessa



Palolaitoksen, poliisin ja sairaalan yhteystiedot



Huoltopalvelun nimi, osoite ja puhelinnumero
virka-aikana sekä päivystysnumero
Euroopassa EN378-standardissa on tarvittavat ohjeet
huoltokirjaa varten.

1.3.2 Asennuspaikka


Varmista, että yksikön ympärillä on riittävästi tilaa
huoltoa ja ilman kiertokulkua varten.



Varmista, että asennuspaikka kestää yksikön
painon ja värinän.

Käytä riittävää henkilökohtaista suojavarustusta
(suojakäsineet, turvalasit jne.) kun asennat,
suoritat kunnossapitoa tai huollat järjestelmää.



Varmista, että alue on hyvin tuuletettu. ÄLÄ tuki
mitään tuuletusaukkoja.

VAARA: PALOVAARA



Räjähdysalttiiseen ympäristöön.





Paikkaan, jossa on sähkömagneettisia aaltoja
säteileviä laitteita. Sähkömagneettiset aallot voivat
häiritä ohjausjärjestelmää ja aiheuttaa laitteiston
toimintahäiriöitä.



Paikkaan, jossa saattaa aiheutua tulipalo siellä
esiintyvien palavien kaasujen (esim. tinneri tai
bensiini), hiilikuidun tai syttyvän aineen vuodon
takia.



Paikkaan, jossa muodostuu syövyttäviä kaasuja
(esimerkiksi rikkihappoa). Kupariputkien tai
juotettujen osien korroosio saattaa aiheuttaa
kylmäaineen vuotamisen.

HUOMIO



ÄLÄ koske kylmäaineputkiin, vesiputkiin tai
laitteen sisäosiin käytön aikana tai heti
käytön jälkeen. Se voi olla liian kuuma tai
liian kylmä. Anna sen palautua tavalliseen
lämpötilaan. Jos sinun on koskettava sitä,
pidä suojakäsineitä.


Varmista, että yksikkö on vaakatasossa.
ÄLÄ asenna yksikköä seuraavanlaisiin paikkoihin:

ÄLÄ kosketa vahingossa vuotavaa
kylmäainetta.

VAROITUS
Huolehdi siitä, että pieneläimet eivät voi käyttää
yksikköä suojapaikkanaan. Sähköosia koskettavat
pieneläimet voivat aiheuttaa toimintahäiriöitä, savua tai
tulipalon.

HUOMIO

1.3.3 Kylmäaine
Jos sovellettavissa. Katso sovelluksen
asennusoppaasta lisätietoja.

ÄLÄ kosketa tuloilmakanavaa tai laitteen
alumiiniripoja.

VAROITUS

ILMOITUS

ÄLÄ KOSKAAN paineista tuotetta koekäytön
aikana korkeammalla paineella kuin (yksikön
nimikilven mukainen) suurin sallittu paine.



ÄLÄ aseta mitään esineitä tai laitteita
yksikön päälle.



ÄLÄ kiipeä yksikön päälle tai istu tai seiso
sen päällä.

ILMOITUS
Ulkoyksikköön tehtävät työt on paras tehdä
kuivassa säässä vedeltä suojautumista varten.
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Jos

VAROITUS
Huolehdi riittävistä varotoimista
kylmäainevuodon varalta. Jos kylmäainekaasua
pääsee vuotamaan,
tuuleta alue välittömästi. Mahdollisia vaaroja:


Kylmäaineen liiallinen pitoisuus suljetussa
huoneessa voi aiheuttaa hapenpuutetta.



Jos kylmäainekaasua pääsee kosketuksiin
tulen kanssa, voi
muodostua myrkyllistä kaasua.

VAARA: RÄJÄHDYSVAARA
Poispumppaus – Kylmäainevuoto. Jos haluat
tyhjentää järjestelmän pumppaamalla
ja kylmäainepiirissä on vuoto:




ÄLÄ käytä yksikön automaattista
poispumppaustoimintoa, jolla voi kerätä
kaiken kylmäaineen järjestelmästä
ulkoyksikköön. Mahdollinen seuraus:
Kompressorin itsesyttyminen ja
räjähtäminen, koska toimivaan
kompressoriin menee ilmaa.

Silloin

Järjestelmässä on
nousuputki
(eli sylinterissä on merkintä
"Liquid filling siphon
attached")

Täytä sylinteri pystyssä.

Järjestelmässä EI ole
nousuputkea

Täytä sylinteri ylösalaisin.



Avaa kylmäainesylinteri hitaasti.



Täytä kylmäaine nestemuodossa. Sen lisääminen
kaasuna voi estää normaalin toiminnan.
HUOMIO
Kun kylmäaineen lisääminen on valmis tai
keskeytetään, sulje kylmäainesäiliön venttiili heti.
Jos venttiiliä ei suljeta heti, jäljellä oleva paine voi
lisätä enemmän kylmäainetta. Mahdollinen
seuraus: Virheellinen kylmäaineen määrä.

Käytä erillistä palautusjärjestelmää, jotta
yksikön kompressorin EI tarvitse toimia.

1.3.4 Vesi
VAROITUS
Ota kylmäaine aina talteen. ÄLÄ vapauta niitä
suoraan ympäristöön. Tyhjiöi laitteisto
tyhjiöpumpun avulla.

ILMOITUS




Jotta kompressori ei rikkoutuisi, ÄLÄ lisää
kylmäainetta enempää kuin määritetty
määrä.

Jos sovellettavissa. Katso sovelluksen
asennusoppaasta lisätietoja.
ILMOITUS
Varmista, että veden laatu täyttää
EU-direktiivin 98/83 EY.

1.3.5 Sähköinen
VAARA: SÄHKÖISKUN VAARA


KATKAISE kaikki virransyötöt ennen
kytkinrasian kannen irrottamista,
sähköjohtojen kytkemistä tai sähköosien
koskettamista.



Irrota virransyöttö vähintään 1 minuutiksi
ja mittaa jännite päävirtapiirin
kondensaattoreiden liittimistä tai sähköosista
ennen huoltoa. Mitatun jännitteen ON oltava
alle 50 V DC ennen kuin voit koskea
sähköosiin. Katso liittimien sijainnit
johdotuskaaviosta.



ÄLÄ koske sähköosiin märillä käsillä.



ÄLÄ jätä yksikköä valvomatta, kun
huoltokansi on irrotettu.

Kun kylmäainejärjestelmä avataan,
kylmäainetta tulee käsitellä lakisääteisten
määräysten mukaisesti.

VAROITUS
Varmista, että järjestelmässä ei ole happea.
Kylmäainetta voi lisätä vasta vuototestin ja
tyhjiökuivauksen suorittamisen jälkeen.


Jos lisätäyttö on tarpeen, katso yksikön
nimikilvestä kylmäaineen tyyppi ja tarvittava
määrä.



Yksikkö on täytetty kylmäaineella tehtaalla ja
riippuen putkien kooista ja pituuksista kylmäainetta
on lisättävä joihinkin järjestelmiin.

VAROITUS



Käytä vain järjestelmän kylmäainetyypin kanssa
käytettäväksi tarkoitettuja työkaluja, jotta oikea
puristusvastus taataan ja jotta epäpuhtauksien
pääseminen järjestelmään estetään.

Jos pääkytkintä tai muuta erotuslaitetta EI ole
asennettu tehtaalla, sellainen on asennettava
kiinteään johdotukseen niin, että se irrottaa kaikki
navat ylijänniteluokan III ehtojen täyttyessä.



Täytä nestemäinen kylmäaine seuraavasti:

Asennus- ja käyttöopas
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VAROITUS


Käytä VAIN kuparijohtimia.



Varmista, että kenttäjohdotus täyttää
sovellettavat määräykset.



Kenttäjohdotus on tehtävä tuotteen mukana
toimitetun kytkentäkaavion mukaisesti.



ÄLÄ KOSKAAN purista niputettuja
kaapeleita ja varmista, että ne eivät pääse
koskettamaan putkia ja teräviä reunoja.
Varmista, että liitäntöihin ei kohdistu
ulkoista painetta.



Asenna maadoitus asianmukaisesti.
ÄLÄ maadoita yksikköä vesijohtoon,
ylijännitesuojaan tai puhelimen maahan.
Epätäydellinen maadoitus voi aiheuttaa
sähköiskun.



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



Muista asentaa kaikki tarvittavat sulakkeet
tai suojakatkaisijat.



Muista asentaa maavuotokatkaisin.
Jos näin ei tehdä, seurauksena voi
olla sähköisku tai tulipalo.



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

Radioaalloista riippuen 1 metrin etäisyys ei välttämättä
riitä.
VAROITUS


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



Varmista, että kaikki kannet ovat kiinni
ennen kuin käynnistät yksikön.

ILMOITUS
Virtajohtojen kiinnittämiseen liittyvät varotoimet:


Älä kytke eri paksuisia johtoja virran
kytkentärimaan (löysät sähköjohdot voivat
aiheuttaa liiallista kuumenemista).



Kun samanpaksuisia johtoja kytketään, tee se
seuraavan kuvan mukaisesti.



Käytä johdotukseen siihen tarkoitettua
virtajohtoa, kiinnitä johdot lujasti ja tue ne
sitten niin, ettei kytkentälevyyn kohdistu
ulkoista painetta.



Käytä liitinruuvien kiristämiseen sopivaa
ruuvimeisseliä. Pienipäinen ruuvimeisseli
vahingoittaa päätä ja tekee kiristyksen
mahdottomaksi.



Ruuvien liikakiristys voi rikkoa ruuvit.

Asenna virtajohdot vähintään 1 metrin päähän
televisioista ja radioista häiriöiden estämiseksi.
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Sanasto

1.4

Jälleenmyyjä
Tuotteen jälleenmyyjä.
Valtuutettu asentaja
Teknisesti taitava henkilö, joka on pätevä
asentamaan tuotteen.
Käyttäjä
Henkilö, joka omistaa tuotteen ja/tai käyttää sitä.
Sovellettavat määräykset
Kaikki kansainväliset, eurooppalaiset, kansalliset
ja paikalliset direktiivit, lait, säädökset ja
määräykset, joilla on merkitystä tietylle tuotteelle
tai tietylle alalle.
Palveleva liike
Pätevä yhtiö, joka voi suorittaa tai koordinoida
tuotteen vaatimia huoltotoimenpiteitä.
Asennusopas
Tiettyä tuotetta tai sovellusta varten laadittu
ohjekirja, jossa kerrotaan, miten tuote tai laite
asennetaan, konfiguroidaan ja miten sitä
huolletaan.
Käyttöopas
Tiettyä tuotetta tai sovellusta varten laadittu
ohjekirja, jossa kerrotaan, miten tuotetta tai
laitetta käytetään.
Varusteet
Etiketit, käyttöoppaat, tiedot ja laitteistot,
jotka toimitetaan tuotteen mukana ja jotka on
asennettava mukana toimitettavien asiakirjojen
ohjeiden mukaisesti.
Oheistuotteet
Varuste, jonka on tehnyt tai hyväksynyt Daikin ja
jota voidaan käyttää tuotteen kanssa mukana
tulevan asiakirjan ohjeiden mukaisesti.
Erikseen hankittava
Varuste, jonka on tehnyt muu kuin Daikin ja jota
voidaan käyttää tuotteen kanssa mukana
tulevan asiakirjan ohjeiden mukaisesti.

Asennus- ja käyttöopas
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2

Johdanto

Tätä asennus- ja kunnossapito-opasta on pidettävä
kiinteänä osana lämpöpumppua, jota sen ohjeet
koskevat (jäljempänä "laitteisto").
Opas tulee säilyttää tulevaa tarvetta varten siihen
saakka, että itse lämpöpumppu poistetaan käytöstä.
Tämä opas on tarkoitettu sekä ammattimaisten
asentajien (asentajien–huoltoteknikoiden) että
loppukäyttäjän käyttöön. Tässä oppaassa kuvataan
asennustoimenpiteet, joita on noudatettava laitteiston
oikeanlaisen ja turvallisen toiminnan varmistamiseksi
sekä käyttö- ja kunnossapitomenettelyt.
Jos laitteisto myydään tai sen omistaja vaihtuu, oppaan
tulee siirtyä laitteiston mukana uudelle omistajalle.
Ennen laitteiston asentamista ja/tai käyttöä lue
huolellisesti tämä opas ja erityisesti turvallisuutta
koskeva luku 5.
Tämä opas on säilytettävä laitteiston yhteydessä ja
sen tulee aina olla asennuksesta ja kunnossapidosta
vastaavien henkilöiden saatavilla.
Oppaassa käytetään seuraavia symboleja, jotka
nopeuttavat tärkeimpien tietojen paikallistamista :
Tietoa turvallisuudesta

Noudatettava menettely

Tietoa/ehdotuksia

2.1

Tuotteet

Hyvä asiakas
Kiitos, että ostit tämän tuotteen.
Yhtiömme on aina kiinnittänyt erityistä huomiota
ympäristöasioihin, ja sen vuoksi olemme käyttäneet
tuotteidemme valmistuksessa tekniikoita ja
materiaaleja, joiden ympäristövaikutukset ovat vähäiset
WEEE-direktiivin 2012/19/EU ja RoHS-direktiivin
2011/65/EU vaatimusten mukaisesti.

2.2

Toimittaja ei vastaa väärinkäytöstä tai asiattomasta
käytöstä johtuvista eikä luvattomien korjausten tai
muutosten seurauksena syntyneistä vaurioista.
VAROITUS!
Laitteistoa saavat käyttää vähintään 8-vuotiaat
lapset sekä henkilöt, joilla on rajoittuneet
fyysiset, sensoriset tai kognitiiviset kyvyt tai
joilla ei ole riittävästi kokemusta ja tietämystä,
jos heitä valvotaan tai heille on annettu ohjeet
koskien laitteiston turvallista käyttöä, ja heille
on selitetty laitteiston käyttö.
Lapset eivät saa leikkiä laitteistolla. Lapset
eivät saa suorittaa käyttäjän suoritettavaksi
tarkoitettua puhdistusta ja kunnossapitoa
ilman valvontaa.

2.3

Tekijänoikeus

Nämä käyttöohjeet sisältävät tekijänoikeudella
suojattua tietoa. Näiden käyttöohjeiden valokopiointi,
jäljentäminen, kääntäminen ja tallentaminen
muistilaitteelle kokonaan tai osittain on kielletty ilman
Daikin etukäteen antamaa lupaa. Rikkomuksista
aiheutuu korvausvelvollisuus aiheutetuista vahingoista.
Kaikki oikeudet pidätetään, mukaan lukien patenttien
myöntämisestä ja hyödyllisyysmallien rekisteröinnistä
johtuvat oikeudet.

2.4

Toimintaperiaate

1,9 kW:n ja 2,9 kW:n laitteistot pystyvät lämmittämään
käyttövettä pääasiassa lämpöpumpputeknologiaa
käyttämällä. Lämpöpumppu pystyy siirtämään
lämpöenergiaa alhaisen lämpötilan lähteestä
korkeamman lämpötilan lähteeseen ja päin
vastoin (lämmönvaihtimet).
Laitteisto käyttää kompressorista, höyrystimestä,
lauhduttimesta ja paisuntaventtiilistä koostuvaa
vesipiiriä. Nestemäinen/kaasumainen kylmäaine
virtaa tämän piirin sisällä (katso kappale 4.6).
Kompressori luo piirin sisälle paine-eron, minkä
ansiosta syntyy termodynaaminen jakso: kylmäaine
imetään piirin sisään höyrystimen läpi, neste höyrystyy
höyrystimen matalapaineessa sitoen lämpöä, se
puristetaan ja viedään lauhduttimeen, missä kylmäaine
palautuu nesteeksi korkeapaineessa vapauttaen siihen
höyrystymisvaiheessa sitoutuneen lämmön.
Lauhduttimen jälkeen neste kulkee paisuntaventtiilin
läpi, paine ja lämpötila laskee ja neste alkaa höyrystyä,
se tulee uudestaan höyrystimeen ja jakso alkaa alusta.

Vastuuvapauslauseke

Näiden käyttöohjeiden sisällön yhteensopivuus
laitteiden ja ohjelmistojen kanssa on tarkistettu
huolellisesti. Tästä huolimatta yhteensopivuudessa voi
esiintyä joitakin puutteita, eikä toimittaja sen vuoksi
vastaa täydellisestä yhteensopivuudesta.
Täydellisten teknisten ominaisuuksien saavuttamiseksi
varaamme oikeuden tehdä milloin tahansa muutoksia
laitteiston rakenteeseen tai tietoihin. Sen vuoksi emme
hyväksy ohjeista, kuvista, piirroksista ja kuvauksista
johtuvia korvausvaatimuksia sulkematta pois virheistä
johtuvia vaatimuksia.
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Lauhdutin

3

Käsittely ja kuljetus

Säiliö

Laitteisto toimitetaan pahvilaatikossa. Se on kiinnitetty
kuormalavaan kolmella ruuvilla.

Kompressori

Höyrystin

Ilma
Sähköllä tuotettu
lämpö

Paisuntaventtiili

Ekologinen lämpö

Kuuma vesi
Kylmä vesi

Kuva 1 – Toimintaperiaate
Laitteiston toimintaperiaate on seuraava (Kuva 1):
I-II: Kompressorin sisään imemä kylmäaine virtaa
höyrystimen sisällä ja sitoo höyrystyessään ilmassa
olevan "ekologisen" lämmön.
Samaan aikaan laitteisto imee ilmaa sisään tuulettimen
kautta. Ilma menettää lämpönsä kulkemalla
höyrystimen lämmönvaihtoputkiston läpi.
II-III: Kylmäainekaasu tulee kompressorin sisään, sen
paine kasvaa ja lämpötila nousee, jolloin se muuttuu
ylikuumennetuksi höyryksi.
III-IV: Lauhduttimessa kylmäainekaasu vapauttaa
lämpönsä säiliössä (kattilassa) olevaan veteen.
Tämän vaihtoprosessin ansiosta kylmäaine voi
muuntua ylikuumennetusta höyrystä nesteeksi
tiivistymällä tasaisessa paineessa lämpötilan laskiessa.
IV-I: Nesteytynyt kylmäaine kulkee paisuntaventtiilin
läpi, käy läpi nopean paineen ja lämpötilan laskun ja
höyrystyy osittain palauttaen alkuperäisen paineen ja
lämpötilan. Termodynaaminen jakso voi alkaa.

2.5

Saatavilla olevat versiot ja
kokoonpanot

Pura laitteisto kuormalavalta haarukkatrukin tai
kuormalavatrukin avulla. Trukin kuormakapasiteetin
tulisi olla vähintään 250 kg.
Kiinnitysruuvien
löysäämisen
helpottamiseksi pakatun
laitteiston voi asettaa
vaakatasoon takapuoli
alaspäin.
Pakkauksesta
purkaminen on
suoritettava varovasti,
jotta laitteiston kotelo
ei vahingoitu, jos
pahvipakkaus avataan
veitsen tai leikkurin
avulla.
Kun pakkaus on
poistettu, varmista,
että yksikkö on
vahingoittumaton. Jos epäilet, että näin ei ole, älä käytä
laitteistoa ja pyydä apua valtuutetulta teknikolta.
Ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti varmista, että
kaikki toimitetut lisävarusteet on poistettu pakkauksesta
ennen pakkauksen hävittämistä.

VAROITUS!
Pakkausmateriaaleja (niittejä, pahvia, jne.) ei saa
jättää lasten ulottuville, koska ne ovat vaarallisia.

(*) Huom: Daikin voi muuttaa pakkaustyyppiä
harkintansa mukaan.
Laitteisto kannattaa suojata ilmassa esiintyviltä aineilta
siihen asti, että se otetaan käyttöön.
Sallitut kuljetus- ja käsittelyasennot:

1,9 kW:n lämpöpumppu on saatavilla eri
kokoonpanoina, joihin voi integroida eri lämmityslähteitä
(esim. aurinkolämpö, biomassaenergia).
Versio

Kokoonpanon kuvaus

EKHH2E200AAV3(3)
EKHH2E260AAV3(3)

Lämminvesi-lämpöpumppu

EKHH2E260PAAV3(3)

Lämminvesi-lämpöpumppu
sopii käytettäväksi yhdessä
aurinkoenergiajärjestelmän
kanssa.

Asennus- ja käyttöopas
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Kielletyt kuljetus- ja käsittelyasennot:

√
√
VAROITUS!
Tuotteen käsittely- ja asennusaikana laitteiston
yläosaan ei saa kohdistaa minkäänlaista
painetta, koska yläosa ei ole laitteiston
rakenteellinen osa.

VAROITUS!
Laitteiston saa kuljettaa vaaka-asennossa
ainoastaan viimeisen kilometrin ajan edellä
kuvatussa asennossa (katso "Sallitut kuljetus- ja
käsittelyasennot") ja varmistaen, että kattilan
alaosa tuetaan siten, ettei se nojaa yläosaan,
joka ei ole laitteiston rakenteellinen osa. Kun
laitteistoa kuljetetaan vaaka-asennossa, näytön
tulee olla suunnattu ylöspäin.
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4

Rakenneominaisuudet

1

Lämpöpumppu.

2

Ohjauspaneeli.

3

Kotelo, kohokuvioitua ABS-muovia
(akryylinitriilibutadieenistyreeni).

4

Terässäiliö (kattila), emaloitu UNI-standardien
mukaisesti (kapasiteetti: 200, 260 litraa).

5

Kattilan ylempi anturi.

6

Kattilan alempi anturi.

7

Kylmäaineen täyttö.

8

Ulkoilman kiertotuuletin.

9

Paisuntaventtiili.

10

Tehokas putkihöyrystin. Höyrystimeen tulevan
nesteen määrää säätelee termostaattiventtiili.

11

Ilmanotto ( 160 mm).

12

Ilman ulostulo ( 160 mm).

13

Hermeettisesti suljettu pyörivä kompressori.

14

Vaihdettava magnesiumanodi.

15

(1,5 kW – 230 W) Sähköinen lämmityselementti

16

Lauhdutinpumpun poistolinja.

17

Lauhduttimen paluu.

18

Vaihdettava magnesiumanodi.

19

Kuuman veden lähtöliitäntä (G 1”).

20

Kiertoputken liitin (G ¾").

21

Tulo, aurinkolämpöenergiajärjestelmän varaajan
1/4
2
liitin (G 1” ; lämmönvaihtimen pinta-ala 1 m ).

22

Kondenssiveden poisto (G 1/2”).

23

Lähtö, aurinkolämpöenergiajärjestelmän varaajan
1/4
2
liitin (G 1” ; pinta-ala 1 m ).

24

Kylmän veden tuloliitäntä (G 1”).

25

50 mm polyuretaanieriste.

26

Turvapainekytkin, jossa automaattinen nollaus.

29

Tuloilmasuodatin.

30

½"G liitin anturin upotusputkelle

13

29

1
4
2

5

6

3
4

12 10

11

7

9

26

8

30
14

19

15
16

20
22

21

17
18
23
25

Asennus- ja käyttöopas

24
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4.1

Tekniset ominaisuudet
1,9 kW

Kuvaus

m.y.

EKHH2E200AAV3(3)

EKHH2E260AAV3(3)

EKHH2E260PAAV3(3)

Tuotettu KP-lämpöenergia

kW

1,82

1,82

1,82

Kokonaislämpöenergia

kW

3,4

3,4

3,4

h:min

8:17

10:14

10:14

h:min

3:58

5:06

5:06

W

60

70

71

1

Lämmitysaika ( )
1

Lämmitysaika BOOST-tilassa ( )
2

Lämpöhäviö ( )
Sähkötiedot
Virransyöttö

V

1/N/230

Taajuus

Hz

50

Suojausluokka

IPX4

KP-maksimiabsorptio

kW

0,53

0,53

0,53

Keskimääräinen absorptio

kW

0,43

0,43

0,43

Lämmityselementti + KPmaksimiabsorptio

kW

2,03

2,03

2,03

Sähköisen lämmityselementin teho

kW

1,5

1,5

1,5

Maksimivirta, KP

A

2,4

2,4

2,4

Vaadittu ylikuormitussuojaus

A

T-sulake 16A / johdonsuojakatkaisija 16A, laukaisukäyrä C
(odotettavissa virransyöttöjärjestelmän asennuksen aikana)
Turvatermostaatti, jonka vastuselementissä on manuaalinen
nollaus

Sisäinen suojaus
Käyttöolosuhteet
Lämpöpumpun ilmanoton
vähimmäis÷enimmäislämpötila
(suht. kost. 90%)

°C

-7÷38

Asennuspaikan
vähimmäis÷enimmäislämpötila

°C

5÷38

Käyttölämpötila
Korkein mahdollinen KP-lämpötila,
jonka voi asettaa ECO-tilassa

°C

56

56

56

Korkein mahdollinen lämpötila, jonka
voi asettaa AUTOMAATTISESSA
tilassa

°C

70

70

70

Kompressori

Pyörivä

Kompressorin suojaus

Lämpökatkaisin, jossa automaattinen nollaus

Termodynaamisen piirin
suojaustyyppi

Turvapainekytkin, jossa automaattinen nollaus

Tuuletin

Sivu 12

Keskipakoinen

Asennus- ja käyttöopas

Ulostulon halkaisija

mm

160

Kierroksia minuutissa

rpm

1650÷2100

Nimellinen ilmavirta

m /h

3

350÷500

Pa

120

Suurin mahdollinen hydrostaattinen
paine
Moottorin suojaus

Sisäinen lämpökatkaisin, jossa automaattinen nollaus

Lauhdutin

Eristetty ulkoisesti, ei kosketuksissa veden kanssa

Kylmäaine

R134a

Lisäysmäärä

g

900

900

900

Vesisäiliön nimelliskapasiteetti

l

196

250

242

Käytettävissä oleva kuuman veden
3
enimmäismäärä Vmax ( )

l

275

342

342

Aurinkolämpöenergiajärjestelmään
liitettävä varaaja

m

Ei saatavilla

Ei saatavilla

1,0 m

Magnesiumanodi
Ø26x400 mm

1 x magnesiumanodi
Ø26x250 mm

1 x magnesiumanodi
Ø26x250 mm

Vesisäiliö

2

Korroosiosuojaus

2

+

+

1 x magnesiumanodi
Ø26x250 mm

1 x magnesiumanodi
Ø26x400 mm

Eristys

50 mm suurtiheyspolyuretaanivaahto

Sulatus

Aktiivinen, kuuman kaasun venttiili

Mitat
Kuljetuspaino
Äänenvoimakkuus sisätiloissa
4
Lw(A) ( )

mm

H1714xD600xDmax650

H2000xD600xDmax650

H2000xD600xDmax650

kg

95

98,6

115,2

dB(A)

53

53

53

KYLLÄ

KYLLÄ

KYLLÄ

7

7

7

Automaattinen legionella5
bakteerin kasvun estävä jakso ( )
Enimmäiskäyttöpaine

bar

(1)

sisään tulevan ilman lämpötila 7°C (6°C), kattilan säilytysympäristön lämpötila 20°C, vesi lämmitetään 10°C:eesta 55°C:een
(standardin UNI EN 16147-2011 mukaan)

(2)

mittaukset suoritettu standardin UNI EN 12897-2006 mukaan

(3)

mittaukset suoritettu standardin UNI EN 16147-2011 mukaan

4

()

mittaukset suoritettu standardin EN 12102-2013 mukaan

(5)

automaattinen aktivoituminen 30 käyttöpäivän välein

Asennus- ja käyttöopas
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5

Tärkeää tietoa

HUOM.
Daikin ei missään olosuhteissa ole vastuussa,
jos laitteistoa on käytetty muuhun kuin sen
suunniteltuun käyttötarkoitukseen, laitteisto on
asennettu virheellisesti tai sitä on käytetty väärin.

EU-vaatimustenmukaisuus

5.1

Tämä lämpöpumppu on seuraavien eurooppalaisten
direktiivien mukainen kotitalouskäyttöön tarkoitettu laite:




Direktiivi 2011/65/EU tiettyjen vaarallisten aineiden
käytön rajoittamisesta sähkö- ja
elektroniikkalaitteissa (RoHS-direktiivi)

VAROITUS!
Laitteistoa ei saa käyttää muihin kuin mainittuihin
käyttötarkoituksiin. Kaikki muu käyttö katsotaan
asiattomaksi käytöksi, ja on siksi kielletty.

Direktiivi 2014/30/EU sähkömagneettista
yhteensopivuutta koskevan jäsenvaltioiden
lainsäädännön yhdenmukaistamisesta
(EMC-direktiivi)



Pienjännitedirektiivi 2014/35/EU



Ekosuunnitteludirektiivi 2009/125/EY

5.2

Koteloiden tarjoama
suojaustaso

Laitteiston suojaustaso on IPX4.

5.3

Käyttörajoitukset
VAROITUS!
Tätä laitteistoa ei ole suunniteltu eikä
tarkoitettu käytettäväksi vaarallisissa
ympäristöissä (räjähdysalttiissa ympäristössä
ATEX standardien mukaan tai ympäristöissä,
joiden vaadittu IP-luokka ylittää laitteiston IPluokan) eikä sovelluksissa, jotka edellyttävät
(vikasietoisia tai toimintavarmoja)
turvallisuusominaisuuksia kuten
katkaisinvikasuojausjärjestelmiä ja/tai tekniikoita eikä muussa sellaisessa
kontekstissa, jossa sovelluksen toimintahäiriö
voi aiheuttaa ihmisen tai eläimen kuoleman
tai loukkaantumisen tai vakavaa vahinkoa
esineille tai ympäristölle.

HUOM.
Järjestelmien suunnittelussa ja valmistuksessa
on noudatettu voimassa olevia paikallisia
sääntöjä ja määräyksiä.

5.5


Aikuisten tulee käyttää laitteistoa.



Laitteistoa ei saa avata eikä purkaa sen ollessa
kytkettynä virtalähteeseen.



Laitteistoa ei saa koskea märillä tai kosteilla
ruumiinosilla avojaloin.



Laitteistoon ei saa kaataa eikä ruiskuttaa vettä.



Laitteiston päällä ei saa seistä, istua eikä siihen
saa nojata.

5.6

5.4

Käyttörajoitukset

Edellä mainittu laitteisto on tarkoitettu käytettäväksi
yksinomaan käyttöveden lämmittämiseen
asianomaisten käyttörajoitusten puitteissa.
Laitteiston saa asentaa ja käynnistää ainoastaan
käyttötarkoituksen mukaista käyttöä varten ja suljetussa
lämmitysjärjestelmässä EN 12828 -standardin
mukaisesti.
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Tietoa käytetystä
kylmäaineesta

Tämä laitteisto sisältää Kioton ilmastosopimuksen piiriin
kuuluvia fluorattuja kasvihuonekaasuja. Älä vapauta
tällaisia kaasuja suoraan ympäristöön.
Kylmäaineen tyyppi: HFC-R134a.
HUOM.

HUOM.
Tuotteen vioittumisesta voi aiheutua vahinkoa
(ihmisille, eläimille tai esineille). Laitteistoon on
liitettävä erillinen hälytystoiminnoilla varustettu
toiminnallinen valvontajärjestelmä, jotta tällaisen
vahingon syntyminen estetään. Lisäksi on syytä
asentaa varajärjestelmä vikatapausten varalle!

Yleiset turvallisuussäännöt

Kunnossapito- ja hävitystoimenpiteitä saavat
suorittaa ainoastaan ammattitaitoiset henkilöt.

6

Asennus ja liitännät
VAROITUS!
Laitteiston asennus-, käyttöönotto- ja
kunnossapitotoimenpiteitä saavat suorittaa
vain ammattitaitoiset ja valtuutetut henkilöt.
Älä yritä asentaa laitteistoa itse.

Asennus- ja käyttöopas

6.1

Asennuspaikan valmistelu

Laitteisto tulee asentaa sopivaan paikkaan, jossa
tavalliset käyttö- ja säätötoimenpiteet sekä tavalliset
ja poikkeukselliset kunnossapitotoimenpiteet on
mahdollista suorittaa.
Siksi on tärkeää jättää tarvittava työskentelytila
laitteiston ympärille, katso Kuva 2.

6.2

Tuuletusyhteys

Kappaleessa 6.1 ilmoitetun tilan lisäksi lämpöpumppu
tarvitsee asianmukaisen tuuletuksen.
Tätä varten tulee toteuttaa seuraavassa kuvassa
(kuva 3) esitetyn mukainen ilmakanava.

X3

Ulko-

Y1

X1

X2

≥500 kg

Ulko-


Kuva 2 – Vähimmäistilat

Kuva 3 – Esimerkki poistoilmakanavasta
X1

X2

X3

Y1

mm

mm

mm

mm

650

650

200

300

Malli
EKHH2E200AAV3(3)
EKHH2E260AAV3(3)
EKHH2E260PAAV3(3)

Lisäksi on tärkeää varmistaa, että tiloissa, joihin
laitteisto asennetaan, on riittävä ilmanvaihto.
Vaihtoehtoinen ratkaisu on esitetty seuraavassa
kuvassa (kuva 4 ja kuva 5): ratkaisu koostuu toisesta
kanavasta, joka vetää ilmaa ulkoa sisäänpäin sen
sijaan, että ilmaa otettaisiin suoraan sisätilasta.

Lisäksi asennuspaikan tulee täyttää seuraavat
vaatimukset:


Asennuspaikan vesi- ja sähköliitännät ovat
asianmukaiset.



Asennuspaikassa on valmius liitäntään
kondenssiveden poistamista varten.



Asennuspaikassa on valmius ja asianmukaiset
poistoputket kattilan vaurioitumisen, varoventtiilin
avautumisen ja putkien/liitäntöjen rikkoutumisen
varalle.



Asennuspaikassa on veden talteenottojärjestelmä
vakavien vesivuotojen varalle.



Asennuspaikassa on riittävä valaistus
(tarvittaessa).



Asennuspaikan tilavuus on vähintään 20 m .



Asennuspaikka on pakkasenkestävä ja kuiva.

3

VAROITUS!

Kuva 4 – Esimerkki kahden kanavan yhteysratkaisusta

Mekaanisen tärinän leviämisen estämiseksi älä
asenna laitteistoa puurakenteiden päälle
(esim. parvelle).

Toteuta ilmakanavien asennus varmistaen, että:

Asennus- ja käyttöopas



kanavan paino ei haittaa itse laitteistoa,



kunnossapitotoimenpiteet voidaan suorittaa,



kanava on riittävästi suojattu, jotta vierasesineitä
ei pääse vahingossa laitteiston sisään,
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kanava ei ylitä 6 metrin suositeltua
enimmäispituutta (ja siinä on enintään 2 kpl 90°
kulmaliitoksia).
Putkijärjestelmän kaikkien komponenttien suurin
sallittu paineenpudotus, mukaan lukien
seinäasennusreikien kautta, on yhteensä 120 Pa.

Käytön aikana lämpöpumppu tavallisesti laskee
ympäröivän ilman lämpötilaa, jos ulkoista
ilmakanavaa ei ole toteutettu.

6.2.1 Erityiset asennusolosuhteet
Yksi lämpöpumpulla toteutetun lämmitysjärjestelmän
erityispiirteistä on, että nämä yksiköt aiheuttavat ilman
lämpötilan merkittävän laskun. Viileä ilma poistetaan
tavallisesti kodin sisältä. Sen lisäksi, että poistoilma on
kylmempää kuin ympäröivä ilma, se on täysin kuivaa, ja
sen vuoksi ilman voidaan sallia virrata takaisin kodin
sisään tarkoituksena viilentää tiettyjä ympäristöjä tai
huoneita kesäaikaan.
Asennus toteutetaan jakamalla poistoputki, asentamalla
siihen kaksi sulkuläppää ("A" ja "B") tarkoituksena
ohjata ilmavirta joko kodin sisäpuolelle (kuva 5a) tai
ulkopuolelle (kuva 5b).

Kondenssiveden muodostumisen välttämiseksi
eristä ilman poistoputket ja ilmakanavan ja
kannen väliset liitännät sopivan paksuisella
höyrytiiviillä lämpöeristeellä.

Sulkuläppä
"A"

Sulkuläppä
"B"

kiinni

auki

Ulko- tila

Asianmukainen suojaritilä on asennettava
ulos johtavan ilman poistoputken suulle, jotta
vierasesineet eivät pääse tunkeutumaan
laitteistoon. Laitteiston maksimaalisen
suorituskyvyn takaamiseksi valitun ritilän
tulee taata alhainen painehäviö.

Sisätila



Jos tarpeen, äänenvaimentimet voidaan asentaa
virtausmelun estämiseksi.
Varusta putket, seinänläpiviennit
ja liitännät lämpöpumppuun
tärinänvaimennusjärjestelmillä.

Kuva 5a – Esimerkki laitteistosta kesällä

Sulkuläppä
"A"

Sulkuläppä
"B"

auki

kiinni

Sisätila

Avoimen tulisijan (esim. avotakan) käyttö
samaan aikaan lämpöpumpun kanssa
aiheuttaa vaarallisen ilmanpaineen laskun.
Tämä voi aiheuttaa poistokaasun
takaisinvirtauksen ympäristöön.
Älä käytä lämpöpumppua yhdessä avoimen
tulisijan kanssa.
Käytä ainoastaan (hyväksyttyjä) tulisijoja,
joiden palokammio on suljettu ja joissa on
erillinen kanava polttoilmaa varten.
Pidä kattilahuoneen ovet kiinni ja
hermeettisesti suljettuina, jos niissä
ei ole asuttujen alueiden kanssa yhteistä
polttoilman tuloa.

Ulkotila

VAROITUS!

Kuva 5b – Esimerkki laitteistosta talvella
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Asennus- ja käyttöopas

Laitteiston asennus
ja liitännät
(200 l:n versiot)

6.3

Laitteisto tulee asentaa vakaalle, tasaiselle
lattiapinnalle, johon ei kohdistu tärinää.

Ilman
ulostulo

D
ØD

Tuloilma

L

6.4

M

B

F

G

H

I

B

C

D

E

F

G

mm

mm

mm

mm

mm

mm

650

1714

600

160

1101

-

795

H

I

J

K

L

M

N

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

-

70

150

380

195

-

-

O

P

mm

mm

337,5

10

Vesiputkikytkennät

Kytke kylmän veden tulo ja poistovesiputket
asianmukaisiin yhdyskohtiin (kuva 7).
Alla olevassa taulukossa esitetään yhdyskohtien
ominaisuudet.

A

E

A
mm

J

Kohta

Kuvaus

Kytkentä/aukko



Kylmän veden tuloputki

G 1”



Kuuman veden lähtöputki

G 1”



Kondenssiveden poisto

G ½"



Kiertoputki

G ¾"



Aurinkolämpöenergian
varaaja

G 1”



Anturin upotusputki
(ei kaikissa malleissa)

½"G

1/4

C

K

O
N

ØP
P

(260 l:n versiot)

Kuva 6 – Kokonaismitat

A

B

C

D

E

F

G

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

650

2000

600

160

1391

-

1085

K

L

M

N

H

(*1)

(*1)

I

J

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

-

860

275

70

150

380

195

O

P

mm

mm

337,5

10

(*1) I ja J vain EKHH2E260PAAV3(3)

Asennus- ja käyttöopas
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Kattilan liitäntä

Kylmän veden tulo

Poistohanaliitäntä





Kuva 8a – Esimerkki suuritehoisesta varoventtiilistä



HUOM.
Kylmän veden tuloputkeen on ehdottomasti
asennettava likasuodatin. Laitteiston ei tulisi
toimia veden kovuuden ollessa alhaisempi
kuin 12°F. Jos taas veden kovuus on erityisen
korkea (yli 25°F), suositellaan käytettäväksi
vedenpehmennintä oikein kalibroituna ja
valvottuna. Tässä tapauksessa jäännöskovuus ei
saisi olla alhaisempi kuin 15°F.



HUOMAA!
Järjestelmän asentajaa kehotetaan asentamaan
7 baarin varoventtiili
kylmän veden tuloputkeen (kuva 8a).


Kuva 7 – Vesiputkikytkennät
Seuraavassa kuvassa (kuva 8) on esimerkki
vesiputkikytkennästä.

HUOM.












HUOM.



alv
ola

Ylipaineelta suojaava turvalaitetta on pidettävä
käynnissä säännöllisesti kalkkijäämien
poistamiseksi ja laitteen tarkastamiseksi tukosten
varalta (kuva 8a).



Laitteiston asianmukaisen asennuksen
varmistamiseksi se on varustettava UNI EN
1487:2002 -standardin mukaisella hydraulisella
turvalaitteella. Turvalaitteessa tulisi olla
vähintään: sulkuventtiili, takaiskuventtiili,
takaiskuventtiilin tarkastuslaite, varoventtiili,
veden tulon pysäyttävä laite (kuva 8a).


HUOM.
 Veden tuloputki
 Sulkuventtiili
 Automaattinen termostaattisekoitin
 Lämpöpumppu
 Kiertopumppu
 Takaiskuventtiili jousella
 Kuuman veden lähtöputki
 Varoventtiili
 Poistoputken tarkastettava pää
 Poistohana
Paisunta-astia

Laitteistoon liitetty ylipaineelta suojaava
tyhjennysputki on asennettava jatkuvasti
alaspäin kallistuvana paikkaan, jossa se on
suojassa jään muodostumiselta (kuva 8a).

VAROITUS!
Jos paisunta-astiaa ei asenneta, varmista, että
kylmän veden tuloputkeen ei ole asennettu
minkäänlaista takaiskuventtiiliä.

Kuva 8 – Esimerkki vesiputkijärjestelmästä
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Asennus- ja käyttöopas

Aurinkoenergiajärjestelmän
integrointi

VAROITUS!

6.5

Lämminvesi-lämpöpumppu pystyy lämmittämään
vettä yli 60°C:een. Tästä syystä automaattinen
termostaattisekoitin on syytä asentaa
kuumavesiputkeen palovammoilta suojaamiseksi
(kuva 8).

Seuraavassa kuvassa (kuva 10) on esimerkki
aurinkoenergiajärjestelmän integroinnista.



6.4.1 Kondenssiveden
tyhjennysliitännät
Lämpöpumpun toiminnan aikana muodostuva
kondenssivesi virtaa asianmukaisen lämpöeristetyn
tyhjennysputken (G 1/2”) läpi ja tulee ulos laitteiston
sivupuolelta.
Tämä putki on liitettävä kanavaan lapon välityksellä,
jotta kondenssivesi voi virrata vapaasti (kuva 9a tai
kuva 9b).



Ø20

alv
ola








≥ 60




Kuva 9a – Esimerkki kondenssiveden
tyhjennysliitännästä lapon kautta

G ½"

 Kylmän veden tuloputki
 Aurinkoenergiajärjestelmän pumppu ja varusteet
 Aurinkolämpökerääjät
 Lämpöpumppu
 Kiertopumppu
 Takaiskuventtiili jousella
 Poistohana
 Aurinkolämpöenergian varaaja
 Kuuman veden lähtöputki

Kuva 10 – Esimerkki aurinkoenergiajärjestelmän
integroinnista

≥ 60

Kuva 9b – Esimerkki kondenssiveden
tyhjennysliitännästä lapon kautta veden
sulkuventtiilillä varustettuna

Asennus- ja käyttöopas
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Sähkökytkennät

6.6

Laitteisto toimitetaan johdotettuna verkkovirtalähdettä
varten. Sen virransyöttö tapahtuu johdon ja pistorasiaan
liitettävän pistokkeen kautta (kuva 11 ja kuva 12).
Laitteiston liittämiseksi verkkovirtalähteeseen tarvitaan
erillisellä vikavirtasuojakytkimellä varustettu maadoitettu
sukopistorasia.

VAROITUS!
Virtalähde, johon laitteisto liitetään,
tulee olla suojattu asianmukaisella
vikavirtasuojakytkimellä.
Vikavirtasuojakytkimen tyypin valinnan tulee
perustua arvioon koko järjestelmässä käytettävistä
sähkölaitteista.
Liitännän verkkovirtalähteeseen ja
vikavirtasuojakytkimen tulee noudattaa standardia
IEC 60364-4-41.

kuin SP5, sähköinen lämmityselementti ei koskaan
aktivoidu).

6.6.1.1 Etäyhteystila
Yhteydet digitaalisiin tuloihin toteutetaan laitteiston
mukana toimitetulla ylimääräisellä 4-ydinkaapelilla,
joka on yhdistetty valmiiksi käyttöliittymän piirilevyyn
(sijoitettu laitteiston sisään, kuva 14). Etäyhteydet
mahdollisiin energiajärjestelmiin on annettava
ammattitaitoisen asentajan toteutettaviksi
(liitäntärasiat, liittimet ja liitäntäkaapelit).
Seuraavissa kuvissa on esimerkki etäyhteydestä
(kuva 13 ja kuva 13a).

30
30

Kuva 11 – Sukopistorasia

31 31
31 3232

31

Kuva 12 – Laitteiston
pistoke

6.6.1 Etäyhteydet
Laitteisto voidaan yhdistää muihin
etäenergiajärjestelmiin (aurinkosähköja aurinkolämpöenergiajärjestelmiin).
Käyttöliittymässä on kaksi digitaalista tuloa,
jotka on varustettu seuraavilla toiminnoilla:




Digitaalinen 1: Tulo
aurinkolämpöenergiajärjestelmästä. Kun liitinten
30 ja 31 (kaapelit: ruskea/keltainen) välille
muodostuu yhteys, ja alemman anturin:n mittaama
veden lämpötila on korkeampi kuin SP8,
lämpöpumppu pysähtyy ja aurinkopaneelit
lämmittävät vettä. Lämpöpumppu käynnistyy
uudelleen, kun yhteys katkaistaan ja kun
C13:n mukainen aika on kulunut tai välittömästi,
jos alemman anturin lämpötila on alhaisempi
kuin SP8.
Digitaalinen 2: Tulo aurinkosähköjärjestelmästä.
Kun liitinten 31 ja 32 (kaapelit: vihreä/valkoinen)
välille muodostuu yhteys, ja lämpöpumppu
saavuttaa SP5:n mukaisen lämpötilan
(oletusasetus 62°C), kuuman veden
nimellislämpötilaa nostetaan 7°C:een verran.
SP6-parametri on mahdollista muuttaa (esim.
nostamalla lämpötila 62°C:eesta 70°C:eeseen),
jotta siinä tapauksessa, että aurinkosähköenergiaa
on riittävästi, lämpötilan muutos 62°C:eesta
70°C:eeseen toteutetaan sähköisen
lämmityselementin upotuksella (jos SP6 on sama
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Kuva 13 – Esimerkki etäyhteydestä

Digitaalinen tulo 1
Digitaalinen tulo 2

Kuva 13a – Yksityiskohtainen esimerkki etäyhteydestä

Asennus- ja käyttöopas

Jotta päästään käsiksi etäyhteyden 4-ydinkaapeliin,
kattilan yläkansi on irrotettava (katso kappale 9.1,
kuva 18) ja kaapeli on tuotava ulos takakannessa
tarkoitusta varten olevan aukon kautta (katso kuva 14).

7

Käyttöönotto
VAROITUS!
Tarkista, että laitteisto on liitetty
maadoitusjohtoon.

VAROITUS!
Tarkista, että linjajännite vastaa laitteiston
tunnistuskilvessä ilmoitettua jännitettä.

Käyttöönotto suoritetaan seuraavasti:

Kuva 14 – Kaapelit etäyhteyttä varten

anturi 2

Täytä kattila vesihanan avulla ja tarkista, että
vettä ei vuoda tiivisteistä eikä liitoksista. Kiristä
tarvittavat pultit ja liitokset.



Älä ylitä suurinta sallittua painetta, joka on
ilmoitettu "yleiset tekniset tiedot" -osiossa.



Tarkista, että vesipiirin turvalaite toimii.



Liitä pistoke sähköpistorasiaan.



Kun pistoke on liitetty, kattila on valmiustilassa,
näyttö on pois päältä, virta-avaimessa palaa valo.



Paina virta-avainta (katso kappale 8.1.3), laitteisto
käynnistyy "ECO" -tilassa (oletusasetus)
5 minuuttia avaimen painamisen jälkeen.

anturi 1

Kytkentäkaavio

anturi 3

6.7



vastus

sulatus

portti 1
(tarvittaessa)

portti 1
(tarvittaessa)

syöttö

Kuva 15 – Kytkentäkaavio

Asennus- ja käyttöopas

Sivu 21

Laitteiston käyttö

8

Kun laitteisto kytketään päälle, sen näytössä
näkyy tila, jossa se kytkettiin edellisen kerran
pois päältä.

Laitteistoa hallitaan käyttöliittymän näytöltä, josta voi:


asettaa käyttötilan,



muuttaa toimintaparametreja,

8.1.1.2 [SET]-näppäin



tarkastella ja hallita hätätilanteita,

Tätä näppäintä painamalla voi:



tarkistaa resurssien tilan.



Jäljempänä termillä "käynnistää" tarkoitetaan
siirtymistä valmiustilasta PÄÄLLÄ-tilaan, ja
termillä "kytkeä pois päältä" tarkoitetaan
siirtymistä PÄÄLLÄ-tilasta valmiustilaan.

Jäljempänä termillä "edistynyt toiminto" viitataan
työkalun tiettyihin toimenpiteisiin, jotka on
kuvattu "edistyneeseen hallintaan" liittyvissä
kappaleissa.

Käyttöliittymä

8.1

Käyttöliittymän (kuva 16) avulla laitteiston toimintaa
voidaan valvoa ja säädellä. Käyttöliittymä on varustettu
näytöllä ja seuraavilla näppäimillä:


PÄÄLLÄ-/valmiustilanäppäin



SET-näppäin



ALAS-näppäin



YLÖS-näppäin

vahvistaa valitut asetukset tai arvot.

8.1.1.3 [YLÖS]-näppäin
Tätä näppäintä painamalla voi:


vierittää ylöspäin eri parametrivaihtoehtoja,



kasvattaa parametrin arvoa.

8.1.1.4 [ALAS]-näppäin
Tätä näppäintä painamalla voi:


vierittää alaspäin eri parametrivaihtoehtoja,



pienentää parametrin arvoa.

8.1.1.5 Käyttöliittymän näyttö
Käyttöliittymän näytöllä (kuva 17) voi tarkastella:


säädettyjä lämpötiloja,



hälytys-/virhekoodeja,



tilaviestejä,



toimintaparametreja.

Näyttö

Kuva 17 – Käyttöliittymän näyttö
Kompressorin
merkkivalo

Jos valo palaa: kompressori
on aktiivinen.
Jos valo vilkkuu:

SETnäppäin

PÄÄLLÄ-/
valmiustilanäppäin

ALASnäppäin

YLÖSnäppäin



kompressorin päälle
kytkeytymisprosessi
on käynnissä.



Toiminnan
asetuspisteiden
muokkaus on
käynnissä.

Kuva 16 – Käyttöliittymä

8.1.1 Käyttöliittymän näppäimet
ja näyttö
8.1.1.1 PÄÄLLÄ-/valmiustilanäppäin
Tätä näppäintä painamalla voi:


kytkeä laitteiston virran päälle (PÄÄLLÄ-tila),



kytkeä laitteiston valmiustilan päälle (tässä tilassa
laitteisto voi kytkeytyä päälle automaattisesti
tiettyinä aikaväleinä ja ottaa itsenäisesti käyttöön
legioonalaistautia estävän toiminnon ja
sulatustoiminnon).
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Sulatuksen
merkkivalo

Jos valo palaa: sulatus on
käynnissä.

MF-merkkivalo

Jos valo palaa: sähköinen
lämmityselementti on päällä.

Tuulettimen
merkkivalo

Jos valo palaa: tuuletin on
aktiivinen.

Kunnossapidon
merkkivalo

Jos valo palaa:
ilmansuodattimen
kunnossapitoa vaaditaan

Asennus- ja käyttöopas

(jos asennettu).
Hälytyksen
merkkivalo

Jos valo palaa: tarkista
hälytysluettelo ja noudata
tässä oppaassa kuvattua
menettelyä.

Celsius-asteen
merkkivalo

Jos valo palaa: lämpötilojen
mittausyksikkö on Celsiusaste.

Fahrenheit-asteen
merkkivalo

Jos valo palaa: lämpötilojen
mittausyksikkö on
Fahrenheit-aste.

Virran/valmiustilan
merkkivalo

Jos valo palaa: laitteisto on
valmiustilassa.



LEGIOONALAISTAUTIA ESTÄVÄ toimintatila
Tätä toimintoa käytetään antibakteerisena
toimenpiteenä, ja se toteutetaan nostamalla
veden lämpötila 60°C:eeseen. Tämä toiminto
otetaan käyttöön säännöllisesti ja joka
tapauksessa automaattisesti 30 päivän välein
riippumatta käytössä olevasta toimintatilasta.



SULATUS-tila
Tämän toiminnon avulla voidaan poistaa jää, jota
muodostuu ja joka estää lämmön siirtymisen.
Toiminto otetaan käyttöön automaattisesti, kun
laitteistoa käytetään alhaisessa ympäristön
lämpötilassa.

Jos valo vilkkuu, laitteisto
on kytketty päälle/pois
manuaalisesti tietyn
aikavälin virran päälle-/
poiskytkentäjakson aikana.

Kun laitteisto kytketään päälle ensimmäistä
kertaa, se on esiasetettu ECO (taloudelliseen) toimintatilaan, ja veden asetuspisteeksi on
asetettu 55°C. Näiden asetusten tarkoituksena
on tarjota paras mahdollinen energiansäästö
käyttämällä ainoastaan uusiutuvia
energianlähteitä. Huomaa, että tätä toimintoa
käyttämällä energiansäästö on keskimäärin noin
70% verrattuna käyttöveden lämmitykseen
sähköllä.

Ei käytössä

8.1.1.6 Varoitukset
Loc

Näppäimistö on lukittu (katso kappale 8.1.3.3).

dEFr

Sulatus on käynnissä, muut toiminnot eivät ole
valittavissa.

Anti

"Legioonalaistautia" estävä toiminto on käynnissä.

ObSt

"Overboost"-toiminta on käynnissä.

ECO

"Taloudellinen" toiminta on käynnissä.

8.1.3.1 Laitteiston kytkeminen päälle/
pois manuaalisesti

Auto

"Automaattinen" toiminta on käynnissä.



Pidä
-näppäin painettuna 1 sekunnin ajan:
virran/valmiustilan merkkivalo syttyy/sammuu.



Laitteiston kytkeytymisen päälle/pois päältä voi
myös ajastaa tapahtuvaksi tiettyinä aikaväleinä,
tällöin parametrit HOn ja HOF näkyvät näytöllä
(kappale 8.1.3.6).

8.1.2 Toimintaperiaate
8.1.2.1 Toimintatilat

8.1.3 Peruskäyttö

Laitteistossa on seuraavat toimintatilat:






AUTOMAATTINEN toimintatila:
Tässä tilassa käytetään pääasiassa
lämpöpumpun uusiutuvaa energiaa, ja sähköiset
lämmityselementit otetaan käyttöön, jos veden
lämpötila laskee tietyn tason alle, tai jos tarvitaan
yli SP5:een lämpötilaa.
TALOUDELLINEN toimintatila:
Tämä tila käyttää ainoastaan lämpöpumpun
uusiutuvaa energiaa, ja sähköisiä
lämmityselementtejä ei käytetä koskaan. Veden
lämmitys vie enemmän aikaa, mutta toimintatilaan
liittyy merkittäviä energiansäästöominaisuuksia.
OVERBOOST-toimintatila:
Tämän toimintatilan avulla veden voi lämmittää
nopeasti käyttämällä lämpöpumppua ja sähköisiä
lämmityselementtejä yhdessä. Tämän toiminnon
voi ottaa käyttöön manuaalisesti, kun säiliössä
olevan veden lämpötila laskee alle SP3:een.
Lämmityksen jälkeen toiminto kytkeytyy
automaattisesti pois päältä, ja laitteisto palaa
automaattiseen tai taloudelliseen toimintatilaan
riippuen siitä kumpi niistä oli aikaisemmin valittuna.

Asennus- ja käyttöopas

Manuaalinen päälle-/poiskytkeminen on aina
ensisijainen aikaväliperusteiseen toimintatilaan
nähden.

Jos näppäimistö on lukittu (kappale 8.1.3.3) tai
edistynyt toiminto on käynnissä, laitteistoa ei
voi kytkeä päälle/pois päältä tavalliseen
tapaan.

Aina kun laitteisto kytketään päälle, joukko
sisäisiä tarkastuksia suoritetaan ennen
lämpöpumpun käynnistymistä. Tarkastuksen
aikana kompressorin merkkivalo
vilkkuu. Kun
tarkastus on suoritettu (noin 5 minuutin kuluttua),
merkkivalo jää palamaan sen merkiksi, että
yksikkö on päällä.
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8.1.3.2 Toimintatilan vaihtaminen
(AUTOMAATTINEN,
TALOUDELLINEN
JA OVERBOOST)
8.1.3.2.1

AUTOMAATTINEN toimintatila

AUTOMAATTINEN toimintatila käynnistetään
manuaalisesti seuraavasti:


Varmista, että näppäimistö ei ole lukittu (kappale
8.1.3.3) ja että muita edistyneitä toimintoja ei ole
käynnissä.



Paina
-näppäintä 1 sekunnin ajan. "Auto"
alkaa vilkkua.

8.1.3.3 Näppäimistön
lukitseminen/avaaminen
Näppäimistö lukitaan seuraavasti:


Varmista, että muita edistyneitä toimintoja ei ole
käynnissä.



Pidä
- ja
-näppäimet painettuina
1 sekunnin ajan: "Loc" näkyy näytöllä
1 sekunnin ajan.
Jos näppäimistö on lukittu, näytön käyttöliittymällä ei voi
suorittaa mitään toimenpiteitä.
Jos mitä tahansa näppäintä painetaan, "Loc"
näkyy näytöllä 1 sekunnin ajan.



Vahvista painamalla
-näppäintä uudelleen,
jotta AUTOMAATTINEN toimintatila käynnistyy.
Poistu toiminnosta seuraavasti:

Näppäimistön lukitus avataan seuraavasti:





Voit poistua toiminnosta vaihtamatta toimintatilaa
painamalla
-näppäintä.

8.1.3.2.2

ECO (taloudellinen) -toimintatila

ECO-toimintatila käynnistetään manuaalisesti
seuraavasti:




Varmista, että näppäimistö ei ole lukittu (kappale
8.1.3.3), että muita edistyneitä toimintoja ei ole
käynnissä, ja että laitteisto ei ole Overboosttoimintatilassa.
Paina
-näppäintä 1 sekunnin ajan. "ECO"
alkaa vilkkua.

8.1.3.4 Lämpötilan asetus ECOtoimintatilassa (SP1)


Varmista, että näppäimistö ei ole lukittu (kappale
8.1.3.3) ja että muita edistyneitä toimintoja ei ole
käynnissä.



Paina
-näppäintä ja vapauta se: "SP1” näkyy
näytöllä.



Paina

-näppäintä ja vapauta se: kompressorin

merkkivalo



Vahvista painamalla
-näppäintä uudelleen,
jotta TALOUDELLINEN toimintatila käynnistyy.
Poistu toiminnosta seuraavasti:


Pidä
- ja
-näppäimet painettuina 1 sekunnin
ajan: "UnL" näkyy näytöllä 1 sekunnin ajan.

Voit poistua toiminnosta vaihtamatta toimintatilaa
painamalla
-näppäintä.

alkaa vilkkua.



Paina
- tai
-näppäintä 15 sekunnin
kuluessa, parametrit r3, r4 ja r5 tulevat näkyviin.



Paina
-näppäintä ja vapauta se, tai älä suorita
mitään muuta toimenpidettä 15 sekuntiin:
kompressorin merkkivalo

sammuu.

8.1.3.2.3
OVERBOOST-toimintatila
OVERBOOST-toimintatila käynnistetään manuaalisesti
seuraavasti:


Paina
-näppäintä ja vapauta se.
Jos haluat poistua toiminnosta ennen sen suorittamista
loppuun:



Varmista, että näppäimistö ei ole lukittu (kappale
8.1.3.3) ja että muita edistyneitä toimintoja ei ole
käynnissä.





Paina
-näppäintä 1 sekunnin ajan. "ECO" tai
"Auto" alkaa vilkkua.

8.1.3.5 Lämpötilan asetus automaattisessa
toimintatilassa (SP2)



Paina
- tai
vilkkuu näytöllä.



Vahvista painamalla
-näppäintä uudelleen,
jotta OVERBOOST toimintatila käynnistyy.
Poistu toiminnosta seuraavasti:

Varmista, että näppäimistö ei ole lukittu (kappale
8.1.3.3) ja että muita edistyneitä toimintoja ei ole
käynnissä.



Paina
-näppäintä ja vapauta se: "SP1” näkyy
näytöllä.





Paina
- tai
näkyy näytöllä.



Paina
-näppäintä ja vapauta se: kompressorin
merkkivalo alkaa vilkkua.



Paina
- tai
-näppäintä 15 sekunnin
kuluessa, parametrit r1, r2 ja r5 tulevat näkyviin.

-näppäintä, kunnes "ObSt"



Voit poistua toiminnosta vaihtamatta toimintatilaa
painamalla
-näppäintä.
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-näppäintä, kunnes "SP2”
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Paina
-näppäintä ja vapauta se, tai älä suorita
mitään muuta toimenpidettä 15 sekuntiin:
kompressorin merkkivalo ( ) sammuu.

Jos haluat poistua toiminnosta ennen sen suorittamista
loppuun:



Paina
-näppäintä ja vapauta se.
Jos haluat poistua toiminnosta ennen sen suorittamista
loppuun:


Harkitse aikaväliperusteisen toiminnan
käyttöönottoa, jotta vältetään käyttäjien aiheuttamat
toimintahäiriöt.

Älä suorita mitään toimenpidettä 15 sekuntiin
(mahdolliset muutokset tallennetaan).

8.1.3.6 Aikaväliasetukset laitteiston
päälle-/poiskytkemistä varten

8.1.3.7 Toimintatilan näyttö

HUOM.
Ennen aikaväliasetusten tekemistä aseta
päivämäärä ja aika kappaleessa 8.1.3.14
kuvatulla tavalla.



Varmista, että näppäimistö ei ole lukittu (kappale
8.1.3.3) ja että muita edistyneitä toimintoja ei ole
käynnissä.



Paina
-näppäintä ja vapauta se:
Auto/ECO/Obst/Anti näkyy näytöllä 3 sekunnin
ajan parhaillaan aktiivisena olevasta toimintatilasta
riippuen.

Aloita seuraavasti:


Varmista, että näppäimistö ei ole lukittu ja että
muita edistyneitä toimintoja ei ole käynnissä.



Paina
-näppäintä ja vapauta se: "SP1” näkyy
näytöllä.

8.1.3.8 Hälytysäänen hiljentäminen
Hälytysääni hiljennetään seuraavasti:


Varmista, että muita edistyneitä toimintoja ei ole
käynnissä.



Paina mitä tahansa näppäintä kerran.

Ensimmäisen aikavälin asetus:


Älä suorita mitään toimenpidettä 15 sekuntiin
(mahdolliset muutokset tallennetaan), tai paina
-näppäintä ja vapauta se.

Valitse "HOn1” (ensimmäinen
päällekytkeytyminen) ja/tai "HOf1” (ensimmäinen
poiskytkeytyminen) painamalla
- tai
näppäintä ja vapauttamalla se 15 sekunnin
kuluessa. Valitse "HOn2” ja "HOF2”, jos haluat
asettaa ajan toista päälle-/poiskytkeytymistä
varten.

HUOM.
Seuraavat ohjeet on tarkoitettu teknisen alan
ammattilaisille.

8.1.3.9 Eri toimintatilojen
käynnistymisehdot



Paina



Paina
- tai
-näppäintä ja vapauta se
15 sekunnin kuluessa.

Kunkin toimintatilan tulee täyttää tietyt ehdot
voidakseen käynnistyä:



Paina
-näppäintä ja vapauta se, tai älä suorita
mitään muuta toimenpidettä 15 sekuntiin.



AUTOMAATTINEN toimintatila
Tämän toiminnon käynnistymisen mahdollistava
ehto on seuraava: alempi anturi< SP2 – r0
(hystereesi).



ECO-toimintatila
Tämän toiminnon käynnistymisen mahdollistava
ehto on seuraava: alempi anturi< SP1 – r0
(hystereesi).



OVERBOOST-toimintatila
Tämän toiminnon käynnistymisen mahdollistava
ehto on seuraava: alempi anturi< SP3 ja ylempi
anturi< SP3. Kun SP3:n ylittävä lämpötila
havaitaan, Overboost-toimintatila päättyy, ja
aikaisemmin asetettu toimintatila palautuu
aktiiviseksi.

-näppäintä ja vapauta se.

Jos haluat liittää aikavälin tiettyyn viikonpäivään:


Kun edellinen toimenpide on suoritettu,
valitse "Hd1” (päivän 1 eli maanantain
päällekytkeytymisaika) ja/tai "Hd2...7” (päivän 2–
7 eli tiistain–sunnuntain päällekytkeytymisaika)
painamalla joko
- tai
-näppäintä ja
vapauttamalla se 15 sekunnin kuluessa.



Paina



Valitse "1" (ensimmäinen päälle-/
poiskytkeytymisaika) tai "2" (toinen päälle-/
poiskytkeytymisaika) painamalla
- tai
näppäintä ja vapauttamalla se 15 sekunnin
kuluessa



-näppäintä ja vapauta se.

-

Paina
-näppäintä ja vapauta se, tai älä suorita
mitään muuta toimenpidettä 15 sekuntiin.

Asennus- ja käyttöopas
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- Sulatus ei aktivoidu.

8.1.3.10 Näyttö

iSd

Jos laitteisto on "PÄÄLLÄ" normaalin toiminnan aikana,
näytöllä näkyy nykyinen lämpötila parametrin P5
välityksellä:

Laitteisto tukossa -hälytys
Ratkaisut:
- Tarkista hälytyksen aiheuttaja.



Jos P5 = 0, näytöllä näkyy kattilan yläosan
lämpötila.



Jos P5 = 1, näytöllä näkyy aktiivisen työskentelyn
asetuspiste,

- Tarkista parametrit: i0; i1; 18 ja i9
- Kytke laitteisto pois päältä ja takaisin päälle,
tai kytke laitteisto irti verkkovirtalähteestä.
Pääasialliset seuraukset:



Jos P5 = 2, näytöllä näkyy kattilan alaosan
lämpötila.

- Kompressori kytkeytyy pois päältä.
- Sulatus ei aktivoidu.



Jos P5 = 3, näytöllä näkyy höyrystimen lämpötila.



Jos laitteisto on "valmiustilassa", näyttö kytkeytyy
pois päältä.

FiL

Tuulettimen suodattimen tarkistushälytys
Ratkaisut:
- tarkista suodattimen puhtaus (kytke
hälytysviesti pois päältä painamalla mitä
tahansa näytön näppäintä).

8.1.3.11 Hälytykset
UtL

HUOMAUTUS
Jos "UtL" -hälytys (tuulettimen vika) tapahtuu,
näytöllä olevan hälytyksen lisäksi laitteisto antaa
äänihälytyksen, jonka voi kytkeä pois päältä
painamalla mitä tahansa kaukosäätimen näppäintä.
Itse hälytystä ei voi peruuttaa, jollei laitteistoa
kytketä pois päältä tai aseteta valmiustilaan.
Lämpöpumpun toiminta keskeytetään välittömästi,
ja sähkövastus aktivoidaan, jotta varmistetaan
lämpimän veden jatkuva syöttö.

Todennäköinen tuuletinvika
Ratkaisut:
- Katso parametrit SP10 ja C14
- Tarkista tuulettimen toimintaehdot
Pääasialliset seuraukset:
- Kompressori ja tuuletin on kytketty pois päältä.
- Veden lämmitys tapahtuu käyttämällä
ainoastaan sähkövastusta.

Kun hälytyksen aiheuttaja on poistettu, laitteiston
normaali toiminta palautuu.

HUOMAA!
Jos "UtL" -hälytys tapahtuu, on otettava yhteys
tekniseen tukeen.

8.1.3.12 Virheviestit
AL

AH

Vähimmäislämpötilahälytys

Virhe kattilan yläosan anturissa
Ratkaisut:

- Tarkista hälytyksen aiheuttanut lämpötila.
- Parametrit
- näytöllä: A0, A1, A2 ja A11.
Pääasialliset seuraukset:
- Laitteiston normaali toiminta jatkuu.

- Tarkista, että anturin tyyppi vastaa parametrin
P0 asetuksia.
- Tarkista, että anturi on ehjä.
- Tarkista laitteiston ja anturin välinen yhteys.
- Tarkista kattilan yläosan lämpötila.
Pääasialliset seuraukset:
- Laitteiston toiminta keskeytyy.

Enimmäislämpötilahälytys
Ratkaisut:
- Tarkista hälytyksen aiheuttanut lämpötila.
- Parametrit näytöllä: A3, A4, A5 ja A11.
Pääasialliset seuraukset:
- Laitteiston normaali toiminta jatkuu.

id

Pr1

Ratkaisu:

Pr2

Virhe kattilan alaosan anturissa
Ratkaisut:
- Samat kuin edellisessä kohdassa, mutta
koskien kattilan alaosan anturia.
Pääasialliset seuraukset:

Digitaalisen tulon hälytys

- Laitteiston toiminta keskeytyy.
Ratkaisut:
- Tarkista hälytyksen aiheuttaja (mahdollinen
oikosulku signaalikaapeleissa).

Pr3

Virhe höyrystimen anturissa

- Tarkista parametrit: i0; i1 ja i2.
Pääasialliset seuraukset:
- Kompressori kytkeytyy pois päältä.
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Ratkaisut:
- Samat kuin edellisessä kohdassa, mutta
koskien höyrystimen anturia.
- Laitteiston toiminta keskeytyy.

Kun hälytyksen aiheuttaja on poistettu, laitteiston
normaali toiminta palautuu.

8.1.3.14 Päivämäärän ja ajan asetus


Varmista, että näppäimistö ei ole lukittu (kappale
8.1.3.3) ja että muita edistyneitä toimintoja ei ole
käynnissä.



Paina
-näppäintä ja vapauta se: ensimmäinen
valittavissa oleva koodi näkyy näytöllä.



Paina
- tai
-näppäintä ja vapauta se,
kunnes "rtc" näkyy näytöllä.

8.1.3.13 Sulatus

Päivät näytetään numeroin 1...7 (numero 1 vastaa
maanantaita).
Viikonpäivän vaihtaminen:

Sulatustoiminto käynnistyy seuraavasti:





Automaattisesti, kun höyrystimen lämpötila on
alhaisempi kuin parametrin d17 arvo (vain, jos
P4:n arvo on muu kuin 0).
Joka tapauksessa kahden sulatustoiminnon välissä
kompressori tulee olla jätetty päälle vähintään
d18 minuutin ajaksi. Muussa tapauksessa
sulatustoiminnon aktivointipyyntöä ei hyväksytä.
Jos P4 = 1, d2 edustaa höyrystimen lämpötilaa, jonka
ylittyessä sulatustoiminto päättyy. Päin vastoin, jos P4 =
0 tai P4 = 2, parametria d2 ei oteta huomioon.
Jos sulatustoiminnon aikana höyrystimen anturi ylittää
parametreilla d2 ja P4 = 1 asetetun kynnysarvon,
sulatustoiminnon aktivointipyyntöä ei hyväksytä.


parametri d3 määrittää vaiheen maksimikeston.



Kun sulatustila on aktivoitu, lämmityselementti
alkaa toimia

Jos "legioonalaistautia estävä" tai "Overboost" toiminto on käynnissä, sulatustoimintoa ei
aktivoida.

Paina
-näppäintä ja vapauta se: näytöllä näkyy
"dd" ja sen perässä kaksi päivää osoittavaa
numeroa.



Paina
- tai
-näppäintä ja vapauta se
15 sekunnin kuluessa.
Tuntien muuttaminen:


Paina
-näppäintä ja vapauta se päivämäärän
muuttamisen yhteydessä: näytöllä näkyy "hh" ja
sen perässä kaksi tunteja osoittavaa numeroa
(kellonaika näytetään 24 tunnin muodossa).



Paina
- tai
-näppäintä ja vapauta se
15 sekunnin kuluessa.

Minuuttien muuttaminen:


Paina
-näppäintä ja vapauta se tuntien
muuttamisen yhteydessä: näytöllä näkyy "nn" ja
sen perässä kaksi minuutteja osoittavaa numeroa.



Paina
- tai
-näppäintä ja vapauta se
15 sekunnin kuluessa.



Paina
-näppäintä ja vapauta se, tai älä suorita
mitään toimenpidettä 15 sekuntiin.
Poistu toiminnosta seuraavasti:


Paina
-näppäintä ja vapauta se, kunnes
näytöllä näkyy parametrilla P5 määritetty lämpötila,
tai älä suorita mitään toimenpidettä 60 sekuntiin.
Vaihtoehtoisesti:


Paina

-näppäintä ja vapauta se.

Jos haluat asettaa tiettyinä aikaväleinä
tapahtuvia toimintoja, päivämäärä ja kellonaika
tulee olla asetettu etukäteen.

Asennus- ja käyttöopas
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Pidä
- ja
-näppäimet painettuina
4 sekunnin ajan: näytöllä näkyy "dEF".

Toimi seuraavasti:



Paina



Varmista, että näppäimistö ei ole lukittu (kappale
8.1.3.3) ja että muita edistyneitä toimintoja ei ole
käynnissä.



Aseta "1" painamalla
- tai
-näppäintä ja
vapauttamalla se 15 sekunnin kuluessa.





Pidä
- ja
-näppäimet painettuina
4 sekunnin ajan: näytöllä näkyy "PA" (salasana).



Paina

Paina
-näppäintä ja vapauta se, tai älä suorita
mitään toimenpidettä 15 sekuntiin: "dEF" vilkkuu
näytöllä 4 sekunnin ajan, ja sen jälkeen laitteisto
poistuu toiminnosta.



Aseta "-19" painamalla
- tai
-näppäintä ja
vapauttamalla se 15 sekunnin kuluessa.




Kytke laitteisto irti verkkovirtalähteestä.
Jos haluat poistua toiminnosta ennen sen suorittamista
loppuun:

Paina
-näppäintä ja vapauta se, tai älä suorita
mitään muuta toimenpidettä 15 sekuntiin.





Pidä
- ja
-näppäimet painettuina
4 sekunnin ajan: näytöllä näkyy ensimmäinen
parametri "SP1”.

8.1.3.15 Parametriasetusten muuttaminen

-näppäintä ja vapauta se.

Valitse parametri seuraavasti:


Paina

- tai

-näppäintä ja vapauta se.

Parametrin muuttaminen:


Paina



Muuta parametrin arvoa suuremmaksi tai
pienemmäksi painamalla
- tai
-näppäintä
ja vapauttamalla se (15 sekunnin kuluessa).



-näppäintä ja vapauta se.

Paina
-näppäintä ja vapauta se, tai älä suorita
mitään toimenpidettä 15 sekuntiin.

Poistu toiminnosta seuraavasti:


Pidä
- ja
-näppäimet painettuina
4 sekunnin ajan, tai älä suorita mitään
toimenpidettä 60 sekuntiin (mahdolliset
muutokset tallennetaan).

-näppäintä ja vapauta se.

Pidä
- ja
-näppäimet painettuina
4 sekunnin ajan toimenpiteen aikana (jos
tämä tehdään ennen arvon "1" asetusta,
tehdasasetusten palautusta ei suoriteta).

8.1.3.17 KOMPRESSORIN
KÄYTTÖTUNTILASKURI
8.1.3.17.1

Yleistä tietoa

Laitteisto pystyy tallentamaan 9999 kompressorin
käyttötuntia. Kun tuntimäärä ylittää "9999", laskurin
lukema vilkkuu.
8.1.3.17.2

Kompressorin käyttötuntien näyttö



Varmista, että näppäimistö ei ole lukittu (kappale
8.1.3.3) ja että muita edistyneitä toimintoja ei ole
käynnissä.



Paina
"Pb1”.



Valitse "CH" painamalla
vapauttamalla se.

-näppäintä ja vapauta se: näytöllä näkyy
- tai

-näppäintä ja


Paina
-näppäintä ja vapauta se.
Poistu toiminnosta seuraavasti:


Kytke laitteisto pois päältä ja takaisin päälle, jotta
parametreihin tehdyt muutokset tulevat voimaan.

Paina
-näppäintä ja vapauta se, tai älä suorita
mitään muuta toimenpidettä 60 sekuntiin.
Vaihtoehtoisesti:


Paina

-näppäintä ja vapauta se.

8.1.3.16 Tehdasasetusten (oletusasetusten)
palauttaminen
Toimi seuraavasti:


Varmista, että näppäimistö ei ole lukittu (kappale
8.1.3.3) ja että muita edistyneitä toimintoja ei ole
käynnissä.



Pidä
- ja
-näppäimet painettuina
4 sekunnin ajan: näytöllä näkyy "PA" (salasana).



Paina



Aseta "149" painamalla
- tai
-näppäintä ja
vapauttamalla se 15 sekunnin kuluessa.



Paina
-näppäintä ja vapauta se, tai älä suorita
mitään toimenpidettä 15 sekuntiin.
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8.2

Erityistoiminnot

Tuotteessa on tuulettimen
nopeudenvalvontajärjestelmä, joka kasvattaa
tuulettimen nopeutta ulkolämpötilan pudotessa alle 1°C:eeseen. Korkeammissa lämpötiloissa tuulettimen
nopeus on alhaisempi laitteiston melutason pitämiseksi
alhaisempana.
Laitteisto on lisäksi varustettu ympäristöolosuhteiden
tarkistusjärjestelmällä, joka mittaa sisään tulevan
ulkoilman lämpötilaa. Toiminnon ansiosta vältetään
laitteiston toiminta lämpöpumpputilassa väärien tietojen
perusteella. Tämä voisi aiheuttaa kompressorin
vikaantumisen, mikä voisi johtaa laitteiston toiminnan
keskeytymiseen.
Jokaisen käynnistyksen yhteydessä tuuletin käynnistyy
ajaksi, joka on määritetty parametrilla C12, eli
1 minuutiksi. Tämän jälkeen järjestelmä mittaa sisään
tulevan ilman lämpötilan. Jos lämpötila on sama tai
alhaisempi kuin parametri SP9 (-7°C), lämpöpumpun
aktivoitumisehdot eivät täyty, ja sähkövastus aktivoituu.
Lämmitysprosessi jatkuu sähkövastuksen avulla siihen
asti, että käynnissä olevan aktiivisen jakson asetuspiste
saavutetaan.
Järjestelmä tarkistaa ympäristöolosuhteet jaksoittaisesti
(120 minuutin välein) ja aktivoi lämpöpumpputilan vain,
kun olosuhteet sallivat sen toiminnan.

Asennus- ja käyttöopas
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8.2.1 Luettelo laitteiston parametreista
Parametrin kuvaus
Salasana (varjostettu)

Koodi

M.y.

Min.

Maks.

PA

Oletusarvo Huomioita
0

Toiminto varattu
ammattitaitoisille teknikoille

H2O KUUMA taloudellinen tila

SP1

°C/°F

r3

r4

55,0

H2O KUUMA automaattinen tila

SP2

°C/°F

r1

r2

55,0

H2O KYLMÄ

SP3

°C/°F

10,0

r2

45,0

H2O Lämpöpumpun pysäytys

SP5

°C/°F

r1

70,0

62,0

H2O Aurinkosähköjärjestelmän käyttöönotto

SP6

°C/°F

40,0

100,0

62,0

H2O JÄÄTYMISENESTO

SP7

°C/°F

0

40

10

Aurinkolämpöenergiajakson asetuspiste

SP8

°C/°F

0

100,0

40

Kylmä höyrystin

SP9

°C/°F

-25,0

25,0

-7,0

Vaurioitunut höyrystin

SP10

°C/°F

-50,0

25,0

-25,0

Ylemmän anturin kalibrointi

CA1

°C/°F

-25,0

25,0

2,0

Alemman anturin kalibrointi

CA2

°C/°F

-25,0

25,0

0,0

Höyrystimen anturin kalibrointi

CA3

°C/°F

-25,0

25,0

0,0

Anturin tyyppi

P0

----

0

1

1

0 = PTC
1 = NTC
2 = PT1000

Desimaalipiste

P1

----

0

1

1

1 = Näytä lämpötilojen
desimaalipiste

Mittayksikkö

P2

----

0

1

0

0 = °C
1 = °F

2

0 = Pois käytöstä
1 = Sulatuksen
käynnistys-pysäytys
2 = Sulatuksen
käynnistys

0

0 = Ylempi anturi
1 = Voimassa oleva
asetuspiste
2 = Alempi anturi
3 = Höyrystimen anturi
0 = Ylempi anturi
1 = Voimassa oleva
asetuspiste
2 = Alempi anturi
3 = Höyrystimen anturi

Höyrystimen anturiin liitetty toiminto

Paikalliset näyttötiedot

P4

P5

----

----

0

0

2

3

Etänäyttötiedot

P6

----

0

3

0

Näyttötietojen päivitysaika (sekunnin
kymmenesosina)

P8

1/10 s

0

250

5

Hystereesin käyttöasetus

r0

°C/°F

0,1

30,0

7,0

Automaattisen jakson vähimmäisasetuspiste

r1

°C/°F

10,0

r2

40,0

Automaattisen jakson enimmäisasetuspiste

r2

°C/°F

r1

100,0

70,0

Taloudellisen jakson vähimmäisasetuspiste

r3

°C/°F

10,0

r4

40,0

Taloudellisen jakson enimmäisasetuspiste

r4

°C/°F

r3

100,0

56,0

Sivu 30

Asennus- ja käyttöopas

Parametrin kuvaus

Koodi

M.y.

Min.

Maks.

Oletusarvo Huomioita

Käyttöasetuspisteen lukitus

r5

----

0

1

0

Viive laitteiston käynnistyksessä

C0

min

0

240

5

Viive edellisestä PÄÄLLE-kytkennästä

C1

min

0

240

5

Viive edellisestä POIS-kytkennästä

C2

min

0

240

5

PÄÄLLÄ-vähimmäisaika

C3

s

0

240

0

Huoltoon vaadittava kompressorin
käyttötuntien määrä

C10

h

0

9999

1000

Ilman lämpötilan mittauksen viive, kylmä
höyrystin -testi

C11

min

0

999

120

Vähimmäisviive tuulettimen käynnistyksen ja
kompressorin käynnistymisen välillä sisään
tulevan ilman lämpötilan tarkistusta varten

C12

min

0

240

1

Aurinkolämpöenergiajakson aikakatkaisu

C13

min

0

240

20

Viive vaurioitunut tuuletin -tarkistusta varten

C14

min

-1

240

20

-1 = toiminto pois
käytöstä
0 = Lämmityselementillä
1 = Kuumalla kaasulla
2 = Kompressori
pysäytettynä

1 = Asetuspistettä ei
voi muuttaa, sitä voi
ainoastaan tarkastella

Kompressorin suojaus

0 = Toiminto poistettu
käytöstä

Sulatustyyppi

d1

----

0

2

1

Höyrystimen lämpötila, joka päättää
sulatustoiminnon (vain, jos P4=1)

d2

°C/°F

-50,0

50,0

3,0

Sulatustoiminnon enimmäiskesto

d3

min

0

99

8

Automaattisen sulatuksen käynnistymisen
kynnysarvo (höyrystimen lämpötila)

d17

°C/°F

-50,0

50,0

-2,0

Kompressorin vähimmäiskäynnistymisaika
ennen sulatustoiminnon käynnistämistä

d18

min

0

240

60

Vähimmäistason anturihälytys
(vain AL1-hälytys)

A0

----

0

2

0

Hälytyksen vähimmäisasetus
(vain AL1-hälytys)

A1

°C/°F

0,0

50,0

10,0

Vähimmäistason hälytyksen viivetyyppi
(vain AL1-hälytys)

A2

----

0

1

0

0 = Pois käytöstä
1 = Absoluuttinen
0 = Ylempi anturi
1 = Alempi anturi
2 = Höyrystimen anturi

Enimmäistason anturihälytys
(vain AH-hälytys)

A3

----

0

2

0

Hälytyksen enimmäisasetus
(vain AH-hälytys)

A4

°C/°F

0,0

199,0

90,0

Enimmäistason hälytyksen viivetyyppi
(vain AH-hälytys)

A5

----

0

1

0

Vähimmäistason AL1-hälytyksen viive
johtuen laitteiston käynnistymisestä
(vain varoitus)

A6

min

0

240

120

AL1- ja AH-lämpötilahälytysten viive
(vain varoitus)

A7

min

0

240

15

Asennus- ja käyttöopas

0 = Ylempi anturi
1 = Alempi anturi
2 = Höyrystimen anturi

0 = Pois käytöstä
1 = Absoluuttinen
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Parametrin kuvaus

Koodi

M.y.

Min.

Maks.

Hälytyshystereesi

A11

min

0,1

30,0

2,0

Lämmityselementtien käynnistymisintervalli
(legioonalaistautia estävä toiminto)

H0

päivää

0

99

30

Legioonalaistautia estävä toiminto

H1

°C/°F

10,0

199,0

60,0

Legioonalaistautia estävän toiminnon kesto

H3

min

0

240

2

Aurinkolämpötulon käyttöönotto
(Digitaalinen tulo 1)

i0

----

0

2

Oletusarvo Huomioita

2

0 = Tulo pois käytöstä
1 = Paineen tulo
2 = Digitaalinen tulo
1 käytössä
0 = Aktiivinen, jos
kosketin on kiinni
1 = Aktiivinen, jos
kosketin on auki

Aurinkolämmön tulokoskettimen tyyppi

i1

----

0

1

0

Kompressorin suojauksen korkea/matalapaineraja

i2

min

0

120

0

Aurinkosähkötulon käyttöönotto
(Digitaalinen tulo 2)

i3

----

0

1

1

0 = Tulo pois käytöstä
1 = Tulo käytössä
0 = Aktiivinen, jos
kosketin on kiinni
1 = Aktiivinen, jos
kosketin on auki

Aurinkosähkön tulokoskettimen tyyppi
(Digitaalinen tulo 2)

i4

----

0

1

0

Digitaalisia tuloja koskevien hälytysten
määrä laitteistolohkoa kohti

i8

----

0

15

0

Aika digitaalisia tuloja koskevien hälytysten
laskurin nollaukseen

i9

min

1

999

240

Summerin käyttö

u9

----

0

1

1

0 = Summeri pois
käytöstä
1 = Summeri käytössä

Päällekytkeytymisaika maanantaina

Hd1

----

1

2

1

1 = HOn1-HOF1
2 = HOn2-HOF2

Päällekytkeytymisaika tiistaina

Hd2

----

1

2

1

1 = HOn1-HOF1
2 = HOn2-HOF2

Päällekytkeytymisaika keskiviikkona

Hd3

----

1

2

1

1 = HOn1-HOF1
2 = HOn2-HOF2

Päällekytkeytymisaika torstaina

Hd4

----

1

2

1

1 = HOn1-HOF1
2 = HOn2-HOF2

Päällekytkeytymisaika perjantaina

Hd5

----

1

2

1

1 = HOn1-HOF1
2 = HOn2-HOF2

Päällekytkeytymisaika lauantaina

Hd6

----

1

2

2

1 = HOn1-HOF1
2 = HOn2-HOF2

Päällekytkeytymisaika sunnuntaina

Hd7

----

1

2

2

1 = HOn1-HOF1
2 = HOn2-HOF2

Ensimmäinen päällekytkeytymisaika

HOn1

----

00:00

23.59

--:--

--:-- = Toiminto poistettu
käytöstä

Ensimmäinen poiskytkeytymisaika

HOF1

----

00:00

23.59

--:--

--:-- = Toiminto poistettu
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Parametrin kuvaus

Koodi

M.y.

Min.

Maks.

Oletusarvo Huomioita

käytöstä
Toinen päällekytkeytymisaika

HOn2

----

00:00

23.59

--:--

--:-- = Toiminto poistettu
käytöstä

Toinen poiskytkeytymisaika

HOF2

----

00:00

23.59

--:--

--:-- = Toiminto poistettu
käytöstä

LA

----

1

247

247

Laitteiston osoite

Baudinopeus

Lb

----

0

3

2

0 = 2400
1 = 4800
2 = 9600
3 = 19200

Pariteetti

LP

----

0

2

2

0 = EI MITÄÄN
1 = PARITON
2 = PARILLINEN

VARATTU

Asennus- ja käyttöopas

E9

----

0

2

0
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9

Kunnossapito ja
puhdistus
VAROITUS!
Kaikki laitteiston korjaustyöt tulee antaa
ammattitaitoisen henkilön tehtäväksi.
Vääränlaiset korjaukset voivat saattaa käyttäjän
vakavaan vaaraan. Jos laitteistoasi on korjattava,
ota yhteyttä tekniseen tukipalveluun.

Click

VAROITUS!
Ennen kunnossapitotoimenpiteiden aloittamista
varmista, että laitteisto ei ole kytketty eikä sitä
voida vahingossa kytkeä virtalähteeseen. Kytke
laitteisto siksi irti verkkovirtalähteestä ennen
kunnossapito- ja puhdistustoimenpiteiden
suorittamista.

Kuva 19 – Turvatermostaatin nollaus

VAROITUS!

Turvalaitteen nollaus

9.1

Laitteisto on varustettu turvatermostaatilla.
Manuaalisesti nollattava turvalaite laukeaa
ylikuumentumisen sattuessa.
Suojaus palautetaan seuraavasti:


Kytke laitteisto irti verkkovirtalähteestä.



Kytke irti kaikki ilmakanavat (katso kappale 6.2).



Irrota yläkansi avaamalla lukitusruuvit (kuva 18).



Nollaa lauennut turvatermostaatti manuaalisesti
(kuva 19). Kun termostaatti laukeaa, sen nuppi
tulee esiin noin 4 mm verran.



Asenna aiemmin irrotettu yläkansi takaisin
paikalleen.

Turvatermostaatin laukeaminen voi johtua
ohjauslevyyn liittyvästä viasta tai veden
puuttumisesta säiliöstä.

VAROITUS!
Korjaustoimenpiteiden suorittaminen
turvallisuudesta vastaaville osille vaarantaa
laitteiston turvallisen toiminnan. Korvaa vialliset
osat ainoastaan alkuperäisillä varaosilla.

HUOM.
Termostaatin laukeaminen estää sähköisten
lämmityselementtien toiminnan, mutta
lämpöpumppujärjestelmä voi jatkaa toimintaansa
sallituissa rajoissa.

Kuva 18 – Yläkannen irrotus
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Neljännesvuosittaiset
tarkastukset

9.2


Laitteiston järjestelmien yleinen visuaalinen
tarkastus ja tarkastus vuotojen varalta.



Tuulettimen suodattimen tarkastus (katso
kappale 9.4).

Vuosittaiset tarkastukset

9.3


Tärinän mahdollisesti löystyttämien pulttien,
muttereiden, laippojen ja vesiputkikytkentöjen
kireyden tarkastus.



Tarkista, että magnesiumanodit ovat ehjät (katso
kappale 9.5).

9.4

Tuulettimen suodattimen
puhdistus

Laitteiston yläosassa on tuulettimen suodatin. Se tulee
puhdistaa säännöllisesti laitteen tehon säilyttämiseksi.
Laitteiston näytöllä näkyy "FiL" -hälytys
1000 käyttötunnin välein. Tämä tarkoittaa,
että suodattimen puhtaus on tarkistettava.
Suodatin irrotetaan tarttumalla siihen sormin laitteiston
kyljessä olevasta aukosta ja vetämällä se ulos
(kuva 20).
Suodattimen voi puhdistaa huuhtelemalla, vesisuihkulla
tai kopauttamalla. Koska suodatin on valmistettu
ruostumattomasta teräksestä, sitä ei tarvitse vaihtaa
säännöllisesti.

9.5

Magnesiumanodit

Magnesiumanodit eli galvaaniset anodit estävät
mahdolliset kattilan sisällä syntyvät loisvirrat, jotka
voivat aiheuttaa korroosioprosesseja laitteiston pinnalla.
Magnesium on metalli, jonka sähkökemiallinen
potentiaali on alhaisempi kuin kattilan sisäosien
materiaaleilla, ja joka siksi vetää puoleensa veden
lämmityksen yhteydessä muodostuvia, korroosiota
aiheuttavia negatiivisia varauksia. Anodi siis "uhraa"
itsensä syöpymällä säiliön sijaan. Kattilassa on kaksi
anodia, toinen sijaitsee säiliön alaosassa ja toinen sen
yläosassa (alueilla, jotka altistuvat eniten korroosiolle).
Magnesiumanodien kunto tulee tarkistaa vähintään
kahden vuoden välein (mieluiten vuosittain).
Toimenpiteen saa suorittaa ainoastaan
ammattitaitoinen henkilö.
Ennen tarkastuksen suorittamista:


Sulje kylmän veden tulo.



Tyhjennä vesi kattilasta (katso kappale 9.6).



Ruuvaa irti ylempi anodi ja tarkista sen
korroosiotilanne: jos yli 30% anodin pinnasta
on syöpynyt, se tulee vaihtaa.



Suorita sama toimenpide alemmalle anodille.



Anodit on varustettu tiivisteillä. Vesivuotojen
välttämiseksi on suositeltavaa käyttää saniteettija lämmitysjärjestelmissä käytettäväksi sopivaa
anaerobista kierretiivistettä. Tiivisteet on
vaihdettava uusiin sekä anodien tarkastuksen
että vaihdon yhteydessä.

9.6

Kattilan tyhjennys

On suositeltavaa tyhjentää vesikattila, jos kattila on
käyttämättömänä, erityisesti alhaisessa lämpötilassa.
Tämän laitteiston tapauksessa riittää, että veden
tulokytkentä suljetaan (katso kappale 6.4).
Vaihtoehtoisesti järjestelmän asennusvaiheessa
kannattaa asentaa letkuliitännällä varustettu
poistohana.

Sivuaukko

HUOM.
On tärkeää tyhjentää järjestelmä, jos lämpötila on
alhainen, jotta vältetään veden jäätyminen.
Tuulettimen
suodatin

Kuva 20 – Tuulettimen suodattimen sijainti

HUOM.
Suodattimen tukkeutuminen laskee
lämpöpumppujärjestelmän suorituskykyä
aiheuttaen riittämättömän tai kokonaan puuttuvan
tuuletustehon.

Asennus- ja käyttöopas
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10 Vianetsintä
Jos laitteiston suorituskyvyssä on ongelmia, mutta
asianomaisissa kappaleissa kuvattuja hälytyksiä tai
virheitä ei esiinny, suositellaan tarkistettavan, onko
ongelma ratkaistavissa kokeilemalla seuraavassa
taulukossa esitettyjä mahdollisia ratkaisuja ennen
teknisen tuen pyytämistä.
Ongelma

Mahdolliset syyt

Lämpöpumppu ei toimi.

Sähköä ei tule.
Pistoke ei ole oikein
paikallaan pistorasiassa.

Kompressori ja/tai tuuletin
ei toimi.

Asetettu turva-aika ei
ole kulunut loppuun.
Ajastettu lämpötila on
saavutettu.

Lämpöpumppu kytkeytyy
jatkuvasti päälle ja pois
päältä.

Parametrien/asetuspisteen
ja/tai hystereesiarvojen
väärin tehty ohjelmointi.

Lämpöpumppu pysyy
jatkuvasti päällä eikä
kytkeydy pois päältä.

Parametrien/asetuspisteen
ja/tai hystereesiarvojen
väärin tehty ohjelmointi.

Sähköinen
lämmityselementti
ei kytkeydy päälle.

Käyttäjän suorittamaa
toimenpidettä ei vaadita.

Tätä varten käyttäjän tulee toimittaa laitteisto sen
elinkaaren päätyttyä asianomaiseen sähkö- ja
elektroniikkalaiteromun keräyspisteeseen tai palauttaa
se jälleenmyyjälle vastaavan uuden laitteiston
hankinnan yhteydessä (yksi palautettu laite yhtä
hankittavaa laitetta kohti).
Asianmukainen erillinen
jätteenkeräys ja sitä seuraava
käytöstä poistetun laitteiston
toimittaminen kierrätykseen,
hyödyntäminen ja/tai ympäristön
kannalta järkevä loppukäsittely
auttaa estämään ympäristölle ja
terveydelle aiheutuvia mahdollisia
haittoja. Lisäksi se edistää laitteiston valmistuksessa
käytettyjen materiaalien uudelleenkäyttöä ja/tai
kierrätystä.
Jos käyttäjä hävittää laitteiston lainvastaisesti,
sovelletaan asianomaisen lainsäädännön mukaisia
hallinnollisia seuraamuksia.
Pääasialliset laitteiston valmistuksessa käytetyt
materiaalit ovat seuraavat:


teräs,



magnesium,



muovi,



kupari,



alumiini,



polyuretaani.

VAROITUS!
Jos käyttäjä ei onnistu ratkaisemaan ongelmaa,
kytke laitteisto pois päältä ja
pyydä teknistä tukea (ilmoita laitteiston malli).

11 Hävittäminen
Lämpöpumppujen elinkaaren päätyttyä ne hävitetään
sovellettavien määräysten mukaisesti.

VAROITUS!
Tämä laitteisto sisältää Kioton
ilmastosopimuksen piiriin kuuluvia fluorattuja
kasvihuonekaasuja. Kunnossapitotoimenpiteitä ja
laitteiston hävittämisen saa suorittaa ainoastaan
ammattitaitoinen henkilö.

TIETOA KÄYTTÄJILLE
Laitteisto täyttää WEEE-direktiivin 2012/19/EU (sähköja elektroniikkalaiteromusta) ja RoHS-direktiivin
2011/65/EU (vaarallisten aineiden käytön
rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa)
vaatimukset.
Laitteistossa tai sen pakkauksessa oleva yli raksittua
roskasäiliötä esittävä symboli tarkoittaa, että laitteisto
on kerättävä erillään muista jätteistä sen elinkaaren
päätyttyä.
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12 Tuotetiedot
Kuvaus

m.y. EKHH2E200AAV3(3)

Ilmoitettu kuormitusprofiili

L

Vedenlämmityksen
energiatehokkuusluokka
keskimääräisissä ilmastoolosuhteissa
Vedenlämmityksen
energiatehokkuus (%)
keskimääräisissä ilmastoolosuhteissa

EKHH2E260AAV3(3)

EKHH2E260PAAV3(3)

XL

A+

%

123

127

127

Vuosittainen sähkönkulutus (kWh)
keskimääräisissä ilmastoolosuhteissa

kWh

835

1323

1323

Lämminvesivaraajan termostaatin
lämpötila-asetukset

°C

55

Äänenvoimakkuus Lwa sisätiloissa
(dB)

dB

53

Lämminvesivaraaja voi toimia vain
käyttöhuippujen ulkopuolisina
aikoina.

EI

Erityiset varotoimenpiteet, joihin on
ryhdyttävä lämminvesivaraajan
kokoamisen, asennuksen tai
kunnossapidon yhteydessä

Katso opas

Vedenlämmityksen
energiatehokkuus (%)
keskimääräistä kylmemmissä
ilmasto-olosuhteissa

%

94

92

92

Vedenlämmityksen
energiatehokkuus (%)
keskimääräistä lämpimämmissä
ilmasto-olosuhteissa

%

135

129

129

Vuosittainen sähkönkulutus (kWh)
keskimääräistä kylmemmissä
ilmasto-olosuhteissa

kWh

1091

1826

1826

Vuosittainen sähkönkulutus (kWh)
keskimääräistä lämpimämmissä
ilmasto-olosuhteissa

kWh

756

1296

1296

Äänenvoimakkuus Lwa ulkotiloissa
(dB)

dB
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52
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