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1 Turvallisuus

1.1 Yleiset turvaohjeet

1.1.1 Varolaitteiden puuttumisesta
aiheutuva hengenvaara

Tämän asiakirjan kaavioissa ei kuvata kaikkia
asianmukaisen asennuksen edellyttämiä va-
rolaitteita.

▶ Asenna tarvittavat varolaitteet laitteistoon.
▶ Noudata asiaankuuluvia kansallisia ja kan-

sainvälisiä lakeja, normeja ja säädöksiä ja
määräyksiä.

1.1.2 Turvaohjeiden noudattaminen

▶ Noudata muiden pätevien asiakirjojen si-
sältämiä turvaohjeita.

1.1.3 Järjestelmän ohjatun toiminnon
käyttö

Järjestelmän ohjattu toiminto ei missään ta-
pauksessa korvaa laitteiston järjestelmän
komponenttien mukana toimitettuja ohjeita.

▶ Tee kaikki asennus- ja käyttöönottotoimen-
piteet asianmukaisesti noudattamalla tar-
kasti komponenttien ohjeita.

1.1.4 Järjestelmäkaavioiden käyttö

▶ Järjestelmäkaaviot tulee käsittää esimer-
kinomaisina järjestelmärakenteina.

▶ Valitse laitteiston asennuksessa käytettävä
järjestelmäkaavio.

▶ Määritä valitsemasi järjestelmäkaavion
numero säätimen toimintoon Järjestelmä-
kaavion asetukset (→ järjestelmäsääti-
men asennusohjeet).

1.1.5 Kytkentäkaavioiden käyttö

Kuhunkin järjestelmäkaavioon kuuluu tietty
kytkentäkaavio, jota on ehdottomasti nouda-
tettava.

▶ Käytä ainoastaan valitulle järjestelmälle
sopivaa kytkentäkaaviota.
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2 Dokumentaatiota koskevia ohjeita

2.1 Muut sovellettavat asiakirjat

▶ Noudata ehdottomasti kaikkia järjestelmän osia koskevia
käyttö- ja asennusohjeita.

2.2 Järjestelmän ohjatun toiminnon käyttö

Järjestelmän ohjattu toiminto on järjestelmän asennuksen ja
käyttöönoton apuväline. Olennaiset vaiheet näytetään valit-
tujen järjestelmäkaavioiden mukaan. Kaikki muut tarvittavat
ohjeet ja huomautukset löytyvät järjestelmän komponenttien
ohjeista.

▶ Käytä ohjeita koskevia viitteitä.

▶ Noudata annettuja huomautuksia, neuvoja ja ohjeita.

Sisäyksikön säätimen ja/tai järjestelmäsäätimen asetukset
viittaavat edellä kuvattuun järjestelmäkaavioon.

▶ Konfiguroi järjestelmä laitteiston omistajan toiveiden mu-
kaan.

▶ Sovita järjestelmäasetukset vaatimusten mukaan paikan
päällä.

2.3 Symbolien selitykset

Symboli Merkitys

Jäähdytys

Lämpölähde, ilma

2.4 Järjestelmän komponenttien selitykset

Kompo-
nentit

Merkitys

2c Split-lämpöpumpun ulkoyksikkö

2d Split-lämpöpumpun sisäyksikkö

3e Kiertopumppu

4 Puskurivaraaja

8a Varoventtiili

8b Käyttöveden varoventtiili

8c Käyttövesiliitännän varolaiteryhmä

8f Käyttöveden kalvopaisunta-astia

9a Yksittäishuoneen säädön venttiili (termostaatti-
nen/sähkötoiminen)

9d Ylivirtausventtiili

12 Järjestelmäsäädin

12k Maksimitermostaatti

12m Ulkolämpötila-anturi

12q Viestintälaite VR 920
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2.5 Split-lämpöpumppujärjestelmät

Järjestelmä-
kaavio

Lämmitin Lämpö-
lähde

Lämmityspiirit Lisätoimin-
not

Järjestel-
mäsää-
din

Erikoisvarusteet

säädetty säätä-
mätön

0020253231 aroTHERM VWL ... AS

uniTOWER VWL ... IS

X − 1 X – Puskurivaraaja

Ulkolämpötila-anturi

0020232127 aroTHERM VWL ... AS

uniTOWER VWL ... IS

X − 1 X X multiMATIC VRC 700/5
alkaen

Puskurivaraaja

viestintälaitteesta VR 920
alkaen

Kierrätyspumppu

Ulkolämpötila-anturi
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3 Järjestelmä jossa ei järjestelmäsäädintä (0020253231)

3.1 Järjestelmäkaavio
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Liitäntäkaavio
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3.2 Asennuksen valmistelu

→ Tuotteen uniTOWER asennus- ja huolto-ohjeet, luvusta 4.1 alkaen

→ Tuotteen aroTHERM asennus- ja huolto-ohjeet, luvusta 4.1 alkaen

→ Lisävarusteen asennusohjeet

Työvaihe Valitut ohjeet/toimenpiteet

1 Rakennus

► Seinäläpiviennin toteutus

2 Ulkoyksikön, sisäyksikön sijoituspaikka

► Sijoituspaikan määritys

► Noudata sijoituspaikkaa ja asennustapaa koskevia erityisvaatimuksia.

Suunnittelussa huomioitavat tärkeät mitat:

– Ulko- ja sisäyksikön välinen maksimikorkeusero: 10 m

– Kylmäaineputkien peruspituus: minimi 3 m, maksimi 25 m

– Vähimmäisetäisyydet ja asennuksen tarvitsemat tilat:

→ Tuotteen aroTHERM asennus- ja huolto-ohjeet, luvusta 4.5 alkaen

→ Tuotteen uniTOWER asennus- ja huolto-ohjeet, luvusta 4.5 alkaen

3 Ulkoyksikkö

Vaatimus: asennustavan/-vaatimusten mukaan

► Jatkuvien anturoiden toteutus

► Seinäkiinnikkeen asennus

► Muiden lisävarusteiden hankinta ja asennus

► Tuotteen asettaminen paikalleen / asennus

Koskee: ulkoyksikkö VWL 105/5 AS, VWL 125/5 AS

► Käytä tarvittaessa mukana toimitettuja kuljetusliinoja.

Vaatimus: jatkuvien anturoiden toteutus

► Varmista, että kondenssiveden poistoputki voidaan sijoittaa keskelle syöksy-
torven yläpuolelle.

4 Ulkoyksikkö

► Kondenssiveden poistoputken asennus

► Varmista, että kondenssivettä ei valu kävelytielle (jäänmuodostus).

5 Sisäyksikkö

► Tuotteen asettaminen paikalleen

Vaatimus: valinnainen lisävaruste

► Liitäntäsarjan (hydrauliikka) asennus

► Jaa sisäyksikkö tarvittaessa kahteen moduuliin.

► Irrota ja hävitä kantolenkit asennuksen jälkeen.

3.3 Kylmäainepiirin asennus

→ Tuotteen aroTHERM asennus- ja huolto-ohjeet, luvusta 5.1 alkaen

→ Tuotteen uniTOWER asennus- ja huolto-ohjeet, luvusta 5.1 alkaen

Työvaihe Valitut ohjeet/toimenpiteet

6 Ulkoyksikkö, sisäyksikkö

► Kylmäainepiirille tehtävien töiden valmistelu

► Lue kaikki kylmäainepiirille tehtäviä töitä koskevat luvut.

► Noudata määritettyjä koestuspaineita, odotusaikoja ja ohjeita.

Työkalut ja laitteet:→ tuotteen aroTHERM asennus- ja huolto-ohjeet, luku 5.1

7 Ulkoyksikkö, sisäyksikkö

► Kylmäaineputkien vetäminen

► Varmista riittävä värinöiden vaimennus.

► Käytä taivutuspihtejä ja taivutusjousta putkituksen taittumien välttämiseksi.

► Varmista, ettei kylmäaineputkien sisäpuolelle pääse kertymään ilmankos-
teutta, epäpuhtauksia ja jäämiä.

► Katkaise putki putkileikkurilla.

► Pidä putkea katkaisun ja jäysteiden poiston aikana aina alaspäin.

► Älä puhalla putkeen (ilmankosteus).

8 Ulkoyksikkö, sisäyksikkö

► Kylmäaineputkien liittäminen

Ulkoyksikkö on täytetty kylmäaineella R410A.

► Pidä ulkoyksikön sulkuventtiilit kiinni.

Sisäyksikkö on täytetty typellä.

► Tarkasta laippamutterin irrotuksen yhteydessä, purkautuuko typpi kuuluvasti.

9 Ulkoyksikkö

► Kylmäainepiirin tiiviyden tarkastus

► Tee kylmäaineputkien tiiviystarkastus ainoastaan kuivan typen avulla.

– Koestuspaine: 2,5 MPa (25 bar)

– Odotusaika: 10 min

► Tarkasta liitännät vuodonilmaisinsprayllä.

10 Ulkoyksikkö

► Kylmäainepiirin tyhjennys

► Päästä täytettynä oleva typpi pois.

► Liitä alipainepumppu.

► Tyhjennä kylmäainepiiri toteuttamalla kaksi 30 minuutin pituista tyhjennysjak-
soa.

► Tarkasta kunkin kerran jälkeen, onko paine vakaa:

– Absoluuttinen paine 0,1 kPa (1,0 mbar)
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Työvaihe Valitut ohjeet/toimenpiteet

11 Ulkoyksikkö

► Lisäkylmäaineen lisääminen

Vaatimus: kylmäaineputken peruspituus > 15 m

► Lisää jokaista lisämetriä (yli 15 m) kohden lisää kylmäainetta:

– 30 g/m tehoon 5 kW saakka

– 70 g/m tehosta 7 kW alkaen

12 Ulkoyksikkö

► Kylmäaineen käyttöönotto

► Kierrä sulkuventtiilit vasteeseen saakka auki.

3.4 Lämmitys- ja lämminvesipiirin asennus

→ Tuotteen uniTOWER asennus- ja huolto-ohjeet, luvusta 5.1 alkaen

→ Lisävarusteen asennusohjeet

Työvaihe Valitut ohjeet/toimenpiteet

13 Sisäyksikkö

► Kylmä- ja lämminvesiliitännän asennus

► Lämmityspiirin liitäntöjen asennus

► Noudata liitäntäsymboleja.

→ Tuotteen uniTOWER asennus- ja huolto-ohjeet, luku 3.7

14 Lämmityspiiri

► Puskurivaraajan liittäminen

► Ylivirtausventtiilin liittäminen

15 Lämmityspiiri

► Lisäpaisunta-astian liittäminen

Vaatimus: asennetun paisunta-astian koko ei riittävä

16 Lämminvesipiiri

► Paisunta-astian liittäminen

► Varmista riittävä koko.

► Sovita tarvittaessa esipaine.

17 Varolaitteet

► Varolaitteiden asennus

► Varmista, että kaikki tarvittavat varolaitteet on asennettu järjestelmään.

3.5 Sähköliitäntöjen asennus

→ Tuotteen aroTHERM asennus- ja huolto-ohjeet, luvusta 6.1 alkaen

→ Tuotteen uniTOWER asennus- ja huolto-ohjeet, luvusta 6.1 alkaen

→ Tuotteen multiMATIC asennusohjeet, luvusta 4.1 alkaen

→ Lisävarusteiden asennusohjeet

Työvaihe Valitut ohjeet/toimenpiteet

18 Ulkolämpötila-anturi

► Ulkolämpötila-anturin liittäminen

19 Ulkoyksikkö

► Virransyötön toteutus

► Valitse asianmukainen johdon halkaisija.

► Noudata energianjakeluyhtiön liitäntävaatimuksia.

► Tarkasta, tarvitaanko sähköliitäntä 1~/230V tai 3~/400V (→ tyyppikilpi).

► Tarkasta, tuleeko virransyötössä käyttää yksihintamittaria vai kaksihintamitta-
ria.

Vaatimus: asennuspaikan mukaan

► Asenna ulkoyksikölle liitäntätavan mukaan yksi tai kaksi tyypin B vikavirtasuo-
jakytkintä.

20 Sisäyksikkö

► Virransyötön toteutus

► Vedä kaapelit taustapuolelta tuotteeseen ja sieltä vedonpoistimen läpi ulos
eteen.

Vaatimus: asennuspaikan mukaan

► Asenna sisäyksikölle tyypin A tai tyypin B vikavirtasuojakytkin.

21 Sisäyksikkö, kodin sähköasennus

► EVU-estotoiminnon komponenttien asennus

Vaatimus: virransyöttö kaksihintamittarin avulla

Vaihtoehto 1: virransyötön katkaisu suojareleellä

Vaihtoehto 2: energianjakeluyhtiön verkkoon kytkennän ohjaaminen

→ Tuotteen uniTOWER asennus- ja huolto-ohjeet, luku 6.4

22 Sisäyksikkö

► Maksimitermostaatin liittäminen

► Noudata kytkentäkaaviota.

→ Tuotteen uniTOWER asennus- ja huolto-ohjeet, liite B

23 Ulkoyksikkö, sisäyksikkö

► eBUS-johdon asennus

Vaatimus: kylmäaineputket ja eBUS-johto

► Tarkasta, onko olemassa oleva eBUS-johdon johtimen poikkipinta-ala riittävä
suunniteltuun johdon pituuteen nähden.

Koskee: sisäyksikkö

► Liitä enintään kaksi eBUS-johtoa säätöpiirilevyn pistokkeeseen.
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3.6 Asennuksen lopetus

→ Tuotteen aroTHERM asennus- ja huolto-ohjeet, luvusta 5.5 alkaen

Työvaihe Valitut ohjeet/toimenpiteet

24 Rakennus

► Seinäläpiviennin tiivistäminen

► Tiivistä seinäläpivienti tarkoitukseen soveltuvalla tiivistysaineella.

3.7 Järjestelmän käyttöönotto

→ Tuotteen uniTOWER asennus- ja huolto-ohjeet, luvusta 7.2 alkaen

Työvaihe Valitut ohjeet/toimenpiteet

1 Lämmityspiiri

► Lämmityslaitteen täyttö ja ilmaus

► Noudata lämmitysvettä / täyttö- ja täydennysvettä koskevia vaatimuksia.

2 Ulkoyksikkö

► Virransyötön päällekytkentä

3 Sisäyksikkö

► Virransyötön päällekytkentä

3.8 Sisäyksikön säätimen asetusten määritys

Käyttöelementtien ja -konseptin selitys: → tuotteen uniTOWER käyttöohjeet, luvusta 3.4 alkaen

Ammattilaistason asetusvaihtoehdot: → tuotteen uniTOWER asennus- ja huolto-ohjeet, liite C

Valikkopolku/-kohta Huomautus

− Heti kun sisäyksikkö saa virtaa, sisäyksikön säätimen ohjattu asennus käynnistyy. −

4 Käynnistä ohjattu asennus painamalla OK Vaatimus: ohjattua asennusta ei ole käynnistetty

1. Paina kaksi kertaa samanaikaisesti ja .

2. Syötä ammattilaisen koodi 17.

3. Siirry kohtaan Käynn. ohj. asennus.

4. Paina OK.

5 Kieli ► Määritä haluttu kieli.

6 Järj.säädin käyt.? ► Ei

7 Teho säh.vas. ► Pienennä lisälämmityksen tehoa tarvittaessa.

8 Jäähdytystekniikka Vaatimus: tuote, jossa on jäähdytyskäyttö

► Aktiivinen jäähdytys

9 Virranraj.ulkoyks. Vaatimus: pienennetty sulake

► Pienennä virransyöttöä vastaavasti.

– Teho 3,5 - 7 kW: 13 -16 A

– Teho 10 - 12 kW: 20 - 25 A

Pienentäminen vaikuttaa samanaikaisesti lämmityksen ja lämpimän käyttöveden
tuotannon tehoon.

10 Tarkastusohje.: Ilmaus: rakennuspiiri ► Ei

11 Yhteystiedot: Puhelinnumero ► Anna puhelinnumero:

– / : Käytä numeroita 0 - 9 ja välilyöntiä

– / : Siirtyminen seuraavaan/edelliseen kohtaan

12 Lopetetaanko ohjattu asennus? ► Kyllä

− Tarvittavat järjestelmäasetukset on tehty. −
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Valikkopolku/-kohta Huomautus

13 Valikko → Ammattilaistaso → Vikalista → ► Tarkasta järjestelmän viat.

Vaatimus: vikoja on olemassa

► Vikojen korjaaminen: → tuotteen uniTOWER asennus- ja huolto-ohjeet, lu-
vusta 10.3 alkaen

► Tee anturi-/toimilaitetestit: Valikko → Ammattilaistaso → Testivalikko →
Ant./toimil.testi →

− Kaikki näytetyt viat on korjattu. Lämmityslaite sopeutetaan. –

14 Valikko → Ammattilaistaso → Asetukset ► Konfiguroi järjestelmä laitteiston omistajan toiveiden mukaan.

15 Käyttötapa LKV ECO: Kompressorin tehon tehokkain mahdollinen säätö (pidempi varaajan va-
rausaika)

Normaali: Tasapainotettu säätö (lyhyt varaajan varausaika / kompressorin mak-
simiteho)

16 Lämmityskäyrä ► 0,2 - 0,5: lattialämmitys

17 Poiskytk.lämp. kesä ► Asetus sovittava laitteiston omistajan kanssa

18 Läm. bivalessip. ► Asetus sovittava laitteiston omistajan kanssa

19 LKV:n bivalessip. ► Asetus sovittava laitteiston omistajan kanssa

20 Maks. menov.lämp. ► Maks. 45 °C: lattialämmitys

21 Menoved. ohjelämpöt. Suositus: min. 18 °C

Kastepiste voidaan alittaa (homeen muodostuminen).
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4 Järjestelmä jossa järjestelmäsäädin (0020232127)

4.1 Järjestelmäkaavio
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Liitäntäkaavio
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4.2 Asennuksen valmistelu

→ Tuotteen uniTOWER asennus- ja huolto-ohjeet, luvusta 4.1 alkaen

→ Tuotteen aroTHERM asennus- ja huolto-ohjeet, luvusta 4.1 alkaen

→ Lisävarusteen asennusohjeet

Työvaihe Valitut ohjeet/toimenpiteet

1 Rakennus

► Seinäläpiviennin toteutus

2 Ulkoyksikön, sisäyksikön sijoituspaikka

► Sijoituspaikan määritys

► Noudata sijoituspaikkaa ja asennustapaa koskevia erityisvaatimuksia.

Suunnittelussa huomioitavat tärkeät mitat:

– Ulko- ja sisäyksikön välinen maksimikorkeusero: 10 m

– Kylmäaineputkien peruspituus: minimi 3 m, maksimi 25 m

– Vähimmäisetäisyydet ja asennuksen tarvitsemat tilat:

→ Tuotteen aroTHERM asennus- ja huolto-ohjeet, luvusta 4.5 alkaen

→ Tuotteen uniTOWER asennus- ja huolto-ohjeet, luvusta 4.5 alkaen

3 Ulkoyksikkö

Vaatimus: asennustavan/-vaatimusten mukaan

► Jatkuvien anturoiden toteutus

► Seinäkiinnikkeen asennus

► Muiden lisävarusteiden hankinta ja asennus

► Tuotteen asettaminen paikalleen / asennus

Koskee: ulkoyksikkö VWL 105/5 AS, VWL 125/5 AS

► Käytä tarvittaessa mukana toimitettuja kuljetusliinoja.

Vaatimus: jatkuvien anturoiden toteutus

► Varmista, että kondenssiveden poistoputki voidaan sijoittaa keskelle syöksy-
torven yläpuolelle.

4 Ulkoyksikkö

► Kondenssiveden poistoputken asennus

► Varmista, että kondenssivettä ei valu kävelytielle (jäänmuodostus).

5 Sisäyksikkö

► Tuotteen asettaminen paikalleen

Vaatimus: valinnainen lisävaruste

► Liitäntäsarjan (hydrauliikka) asennus

► Jaa sisäyksikkö tarvittaessa kahteen moduuliin.

► Irrota ja hävitä kantolenkit asennuksen jälkeen.

4.3 Kylmäainepiirin asennus

→ Tuotteen aroTHERM asennus- ja huolto-ohjeet, luvusta 5.1 alkaen

→ Tuotteen uniTOWER asennus- ja huolto-ohjeet, luvusta 5.1 alkaen

Työvaihe Valitut ohjeet/toimenpiteet

6 Ulkoyksikkö, sisäyksikkö

► Kylmäainepiirille tehtävien töiden valmistelu

► Lue kaikki kylmäainepiirille tehtäviä töitä koskevat luvut.

► Noudata määritettyjä koestuspaineita, odotusaikoja ja ohjeita.

Työkalut ja laitteet:→ tuotteen aroTHERM asennus- ja huolto-ohjeet, luku 5.1

7 Ulkoyksikkö, sisäyksikkö

► Kylmäaineputkien vetäminen

► Varmista riittävä värinöiden vaimennus.

► Käytä taivutuspihtejä ja taivutusjousta putkituksen taittumien välttämiseksi.

► Varmista, ettei kylmäaineputkien sisäpuolelle pääse kertymään ilmankos-
teutta, epäpuhtauksia ja jäämiä.

► Katkaise putki putkileikkurilla.

► Pidä putkea katkaisun ja jäysteiden poiston aikana aina alaspäin.

► Älä puhalla putkeen (ilmankosteus).

8 Ulkoyksikkö, sisäyksikkö

► Kylmäaineputkien liittäminen

Ulkoyksikkö on täytetty kylmäaineella R410A.

► Pidä ulkoyksikön sulkuventtiilit kiinni.

Sisäyksikkö on täytetty typellä.

► Tarkasta laippamutterin irrotuksen yhteydessä, purkautuuko typpi kuuluvasti.

9 Ulkoyksikkö

► Kylmäainepiirin tiiviyden tarkastus

► Tee kylmäaineputkien tiiviystarkastus ainoastaan kuivan typen avulla.

– Koestuspaine: 2,5 MPa (25 bar)

– Odotusaika: 10 min

► Tarkasta liitännät vuodonilmaisinsprayllä.

10 Ulkoyksikkö

► Kylmäainepiirin tyhjennys

► Päästä täytettynä oleva typpi pois.

► Liitä alipainepumppu.

► Tyhjennä kylmäainepiiri toteuttamalla kaksi 30 minuutin pituista tyhjennysjak-
soa.

► Tarkasta kunkin kerran jälkeen, onko paine vakaa:

– Absoluuttinen paine 0,1 kPa (1,0 mbar)
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Työvaihe Valitut ohjeet/toimenpiteet

11 Ulkoyksikkö

► Lisäkylmäaineen lisääminen

Vaatimus: kylmäaineputken peruspituus > 15 m

► Lisää jokaista lisämetriä (yli 15 m) kohden lisää kylmäainetta:

– 30 g/m tehoon 5 kW saakka

– 70 g/m tehosta 7 kW alkaen

12 Ulkoyksikkö

► Kylmäaineen käyttöönotto

► Kierrä sulkuventtiilit vasteeseen saakka auki.

4.4 Lämmitys- ja lämminvesipiirin asennus

→ Tuotteen uniTOWER asennus- ja huolto-ohjeet, luvusta 5.1 alkaen

→ Lisävarusteen asennusohjeet

Työvaihe Valitut ohjeet/toimenpiteet

13 Sisäyksikkö

► Kylmä- ja lämminvesiliitännän asennus

► Lämmityspiirin liitäntöjen asennus

► Noudata liitäntäsymboleja.

→ Tuotteen uniTOWER asennus- ja huolto-ohjeet, luku 3.7

14 Lämmityspiiri

► Puskurivaraajan liittäminen

► Ylivirtausventtiilin liittäminen

15 Lämmityspiiri

► Lisäpaisunta-astian liittäminen

Vaatimus: asennetun paisunta-astian koko ei riittävä

16 Lämminvesipiiri

► Paisunta-astian liittäminen

► Varmista riittävä koko.

► Sovita tarvittaessa esipaine.

17 Lämminvesipiiri

► Kiertopumpun liittäminen

18 Varolaitteet

► Varolaitteiden asennus

► Varmista, että kaikki tarvittavat varolaitteet on asennettu järjestelmään.

4.5 Sähköliitäntöjen asennus

→ Tuotteen aroTHERM asennus- ja huolto-ohjeet, luvusta 6.1 alkaen

→ Tuotteen uniTOWER asennus- ja huolto-ohjeet, luvusta 6.1 alkaen

→ Tuotteen multiMATIC asennusohjeet, luvusta 4.1 alkaen

→ Lisävarusteiden asennusohjeet

Työvaihe Valitut ohjeet/toimenpiteet

19 Järjestelmäsäädin

► Järjestelmäsäätimen liittäminen

► Asenna järjestelmäsäädin asuintilaan, mikäli mahdollista.

Vaatimukset: asennus sisäyksikön kytkentäkaappiin

► Asenna erillinen kosteusanturi.

20 Ulkolämpötila-anturi

► Ulkolämpötila-anturin liittäminen

21 Ulkoyksikkö

► Virransyötön toteutus

► Valitse asianmukainen johdon halkaisija.

► Noudata energianjakeluyhtiön liitäntävaatimuksia.

► Tarkasta, tarvitaanko sähköliitäntä 1~/230V tai 3~/400V (→ tyyppikilpi).

► Tarkasta, tuleeko virransyötössä käyttää yksihintamittaria vai kaksihintamitta-
ria.

Vaatimus: asennuspaikan mukaan

► Asenna ulkoyksikölle liitäntätavan mukaan yksi tai kaksi tyypin B vikavirtasuo-
jakytkintä.

22 Sisäyksikkö

► Virransyötön toteutus

► Vedä kaapelit taustapuolelta tuotteeseen ja sieltä vedonpoistimen läpi ulos
eteen.

Vaatimus: asennuspaikan mukaan

► Asenna sisäyksikölle tyypin A tai tyypin B vikavirtasuojakytkin.

23 Sisäyksikkö, kodin sähköasennus

► EVU-estotoiminnon komponenttien asennus

Vaatimus: virransyöttö kaksihintamittarin avulla

Vaihtoehto 1: virransyötön katkaisu suojareleellä

Vaihtoehto 2: energianjakeluyhtiön verkkoon kytkennän ohjaaminen

→ Tuotteen uniTOWER asennus- ja huolto-ohjeet, luku 6.4
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Työvaihe Valitut ohjeet/toimenpiteet

24 Sisäyksikkö

► Maksimitermostaatin liittäminen

► Kiertopumpun liittäminen

► Noudata kytkentäkaaviota.

→ Tuotteen uniTOWER asennus- ja huolto-ohjeet, liite B

25 Ulkoyksikkö, sisäyksikkö, järjestelmäsäädin,
viestintälaite

► eBUS-johdon asennus

Vaatimus: kylmäaineputket ja eBUS-johto

► Tarkasta, onko olemassa oleva eBUS-johdon johtimen poikkipinta-ala riittävä
suunniteltuun johdon pituuteen nähden.

Koskee: sisäyksikkö

► Liitä enintään kaksi eBUS-johtoa säätöpiirilevyn pistokkeeseen.

4.6 Asennuksen lopetus

→ Tuotteen aroTHERM asennus- ja huolto-ohjeet, luvusta 5.5 alkaen

Työvaihe Valitut ohjeet/toimenpiteet

26 Rakennus

► Seinäläpiviennin tiivistäminen

► Tiivistä seinäläpivienti tarkoitukseen soveltuvalla tiivistysaineella.

4.7 Järjestelmän käyttöönotto

→ Tuotteen uniTOWER asennus- ja huolto-ohjeet, luvusta 7.2 alkaen

Työvaihe Valitut ohjeet/toimenpiteet

1 Lämmityspiiri

► Lämmityslaitteen täyttö ja ilmaus

► Noudata lämmitysvettä / täyttö- ja täydennysvettä koskevia vaatimuksia.

2 Ulkoyksikkö

► Virransyötön päällekytkentä

3 Sisäyksikkö

► Virransyötön päällekytkentä

4.8 Sisäyksikön säätimen asetusten määritys

Käyttöelementtien ja -konseptin selitys: → tuotteen uniTOWER käyttöohjeet, luvusta 3.4 alkaen

Ammattilaistason asetusvaihtoehdot: → tuotteen uniTOWER asennus- ja huolto-ohjeet, liite C

Valikkopolku/-kohta Huomautus

− Heti kun sisäyksikkö saa virtaa, sisäyksikön säätimen ohjattu asennus käynnistyy. −

4 Käynnistä ohjattu asennus painamalla OK Vaatimus: ohjattua asennusta ei ole käynnistetty

1. Paina kaksi kertaa samanaikaisesti ja .

2. Syötä ammattilaisen koodi 17.

3. Siirry kohtaan Käynn. ohj. asennus.

4. Paina OK.

5 Kieli ► Määritä haluttu kieli.

6 Järj.säädin käyt.? ► Kyllä

7 Teho säh.vas. ► Pienennä lisälämmityksen tehoa tarvittaessa.

8 Jäähdytystekniikka Vaatimus: tuote, jossa on jäähdytyskäyttö

► Aktiivinen jäähdytys
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Valikkopolku/-kohta Huomautus

9 Virranraj.ulkoyks. Vaatimus: pienennetty sulake

► Pienennä virransyöttöä vastaavasti.

– Teho 3,5 - 7 kW: 13 -16 A

– Teho 10 - 12 kW: 20 - 25 A

Pienentäminen vaikuttaa samanaikaisesti lämmityksen ja lämpimän käyttöveden
tuotannon tehoon.

10 Tarkastusohje.: Ilmaus: rakennuspiiri ► Ei

11 Yhteystiedot: Puhelinnumero ► Anna puhelinnumero:

– / : Käytä numeroita 0 - 9 ja välilyöntiä

– / : Siirtyminen seuraavaan/edelliseen kohtaan

12 Lopetetaanko ohjattu asennus? ► Kyllä

− Tarvittavat järjestelmäasetukset on tehty. −

13 Valikko → Ammattilaistaso → Vikalista → ► Tarkasta järjestelmän viat.

Vaatimus: vikoja on olemassa

► Vikojen korjaaminen: → tuotteen uniTOWER asennus- ja huolto-ohjeet, lu-
vusta 10.3 alkaen

► Tee tarvittaessa olennaiset anturi-/toimilaitetestit: Valikko → Ammattilais-
taso → Testivalikko → Ant./toimil.testi →

− Kaikki näytetyt viat on korjattu. Lämmityslaite sopeutetaan. −

14 Valikko → Ammattilaistaso → Asetukset ► Konfiguroi järjestelmä laitteiston omistajan toiveiden mukaan.

15 Käyttötapa LKV ECO: Kompressorin tehon tehokkain mahdollinen säätö (pidempi varaajan va-
rausaika)

Normaali: Tasapainotettu säätö (lyhyt varaajan varausaika / kompressorin mak-
simiteho)

16 Hilj. käyttö kompr. Vaatimus: hiljaisen käytön aikaohjelmat suunniteltu

► 0: ei kompressorin tehon pienennystä hiljaisessa käytössä

► 1 ... 60: kompressorin tehon pienennys hiljaisessa käytössä asetettuun pro-
senttiarvoon

Suositus: 30 %

Järjestelmäsäätimen asetus Hiljainen käyttö (→ sivu 18).

4.9 Järjestelmäsäätimen asetusten määritys

Käyttökonseptin selitys: → tuotteen multiMATIC käyttöohjeet, luvusta 4.1 alkaen

Ammattilaistason asetusvaihtoehtojen yleiskuvaus: → tuotteen multiMATIC asennusohjeet, liite B.1

Käyttö- ja näyttötoimintojen selitys: → tuotteen multiMATIC asennusohjeet, luvusta 7.3 alkaen

Valikkopolku/-kohta Huomautus

− Järjestelmäsäädin käynnistää ohjatun asennuksen kysymyksellä Kieli −

17 Kieli ► Määritä haluttu kieli.

Vaatimus: ohjattua asennusta (kysymys Kieli) ei ole käynnistetty

1. Aktivoi järjestelmäsäädin kiertonupilla.

2. Paina kumpaakin valintapainiketta samanaikaisesti vähintään 10 sekuntia
(näytössä näytetään Palautetaanko tehdasasetus?).

3. Määritä Kaikki → Kyllä.

18 Pvm. ► Nykyisen päiväyksen asetus.

19 Kellonaika ► Nykyisen kellonajan asetus.

20 Ovatko ohjatut asennukset päättyneet kaik.
järj. komp. osalta? Vahvista painamalla OK

► OK

− Kaikkien aktiivisten eBUS-väyläyhteyksien haku käynnistetään −
− Ohjattu asennus konfiguroi järjestelmän Löydetyt komponentit mukaan. −

► Vahvista seuraavat konfiguraatiot painamalla kulloinkin OK:
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Valikkopolku/-kohta Huomautus

21 Löydetyt komponentit Säädin: Järjestelmäsäädin

Lämpöpumppu 1: Ulkoyksikkö

Lisämoduuli LP: Sisäyksikkö

22 Järjestelmäkaavio 8: lämpöpumppu

23 Lämmityspiirit ja alueet 1 suora HK: 1 säätämätön lämmityspiiri

24 Lisämoduulin toiminto MA2 Kiertopumppu monitoimilähdössä 2 tunnistettu

− Tarvittavat järjestelmäasetukset on tehty. −
− Laite käynnistyy −

25 Ohj. asennus valmis. Jatka kohdasta: ► Järjestelmäkonfiguraatio

26 → Vikatila ► Tarkasta järjestelmän viat.

Vaatimus: vikoja on olemassa

► Vikojen korjaaminen: → tuotteen multiMATIC asennusohjeet, liite D.1

− Kaikki näytetyt viat on korjattu. Lämmityslaite sopeutetaan. −

27 Valikko → Ammattilaistaso → Järjestelmä-
konfiguraatio

► Konfiguroi järjestelmä laitteiston omistajan toiveiden mukaan.

Järjestelmä ----

28 UL jatkuva lämmitys Suositus: -5 °C

29 sopeutuva lämm.käyrä Vaatimus: säädin on asennettu asuintilaan

► Kyllä

30 Autom. jäähdytys Vaatimus: tuote, jossa on jäähdytyskäyttö

► Kyllä

31 UL jäähd. käynnistys Vaatimus: tuote, jossa on jäähdytyskäyttö

Suositus: 24 °C.

32 Lämm. bivalessip. ► Asetus sovittava laitteiston omistajan kanssa

33 LKV:n bivalessip. ► Asetus sovittava laitteiston omistajan kanssa

34 Energiantoimittaja ► LP&Ll po.: lämpöpumpun ja lisälämmityksen EVU-estotoiminnon käyttöönotto

35 Hiljainen käyttö → Vaatimus: hiljaisen käytön aikaohjelmat suunniteltu

► Haluttujen aikaohjelmien määritys.

► Varmista, että kompressorin tehoa pienennetään hiljaisessa käytössä. Sisäyk-
sikön säätimen asetus Hilj. käyttö kompr. (→ sivu 17).

LÄMMITYSPIIRI1 ----

36 UL-poiskytkentäraja Suositus: 16 °C

Vaatimus: tuote, jossa on jäähdytyskäyttö

► Noudata jäähdytyskäytön edellä asetetun lämpötilaraja-arvon hystereesiä
(→ Järjestelmä ---- UL jäähd. käynnistys).

Kummankin raja-arvon välinen hystereesi huolehtii siitä, että laitteisto ei siirry
heti lämmityskäytöstä jäähdytyskäyttöön.

37 min.menov.ohjeläm.jä. Suositus: min. 18 °C

Kastepiste voidaan alittaa (homeen muodostuminen).

38 Lämmityskäyrä ► 0,2 - 0,5: lattialämmitys

ALUE1 ----

39 Legionellasuoja, pvä ► Halutun viikonpäivän asetus.

40 Lat.pump. jälkik.aika Suositus: 1 min





0020257308_00 09.03.2018

Toimittaja
Vaillant Group International GmbH

Berghauser Strasse 40 42859 Remscheid

Tel. +49 21 91 18‑0
www.vaillant.info

© Nämä ohjeet tai niiden osat ovat tekijänoikeudellisesti suojattua materiaalia, ja niiden kopiointi ja levitys on
sallittua ainoastaan valmistajan kirjallisella luvalla.

Tekniset oikeudet muutoksiin pidätetään.

0020257308_00


	Sisältö
	1 Turvallisuus
	1.1 Yleiset turvaohjeet
	1.1.1 Varolaitteiden puuttumisesta aiheutuva hengenvaara
	1.1.2 Turvaohjeiden noudattaminen
	1.1.3 Järjestelmän ohjatun toiminnon käyttö
	1.1.4 Järjestelmäkaavioiden käyttö
	1.1.5 Kytkentäkaavioiden käyttö


	2 Dokumentaatiota koskevia ohjeita
	2.1 Muut sovellettavat asiakirjat
	2.2 Järjestelmän ohjatun toiminnon käyttö
	2.3 Symbolien selitykset
	2.4 Järjestelmän komponenttien selitykset
	2.5 Split-lämpöpumppujärjestelmät

	3 Järjestelmä jossa ei järjestelmäsäädintä (0020253231)
	3.1 Järjestelmäkaavio
	3.2 Asennuksen valmistelu
	3.3 Kylmäainepiirin asennus
	3.4 Lämmitys- ja lämminvesipiirin asennus
	3.5 Sähköliitäntöjen asennus
	3.6 Asennuksen lopetus
	3.7 Järjestelmän käyttöönotto
	3.8 Sisäyksikön säätimen asetusten määritys

	4 Järjestelmä jossa järjestelmäsäädin (0020232127)
	4.1 Järjestelmäkaavio
	4.2 Asennuksen valmistelu
	4.3 Kylmäainepiirin asennus
	4.4 Lämmitys- ja lämminvesipiirin asennus
	4.5 Sähköliitäntöjen asennus
	4.6 Asennuksen lopetus
	4.7 Järjestelmän käyttöönotto
	4.8 Sisäyksikön säätimen asetusten määritys
	4.9 Järjestelmäsäätimen asetusten määritys


