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1 Turvallisuus

1.1 Toimintaan liittyvät varoitukset

Toimintaan liittyvien varoitusten luokitus
Toimintaan liittyvät varoitukset on luokiteltu
seuraavasti varoitusmerkein ja huomiosanoin
mahdollisen vaaran vakavuuden mukaan:

Varoitusmerkit ja huomiosanat
Vaara!
Välitön hengenvaara tai vakavien
henkilövahinkojen vaara

Vaara!
Sähköiskun aiheuttama hengenvaara

Varoitus!
Lievien henkilövahinkojen vaara

Varo!
Materiaalivaurioiden tai ympäristöva-
hinkojen vaara

1.2 Tarkoituksenmukainen käyttö

Jos tuotetta käytetään epäasianmukaisella tai
tarkoitukseen kuulumattomalla tavalla, käy-
töstä voi aiheutua vammoja tai hengenvaara
käyttäjälle tai muille henkilöille tai käyttö voi
vaurioittaa tuotetta tai aiheuttaa muita aineel-
lisia vahinkoja.

Lämpöpumppujärjestelmä on tarkoitettu ai-
noastaan kotitalouskäyttöön.

Lämpöpumppujärjestelmä on tarkoitettu läm-
mittimeksi, jossa on jäähdytystoiminto sulje-
tuille lämmityslaitteille ja lämpimän käyttöve-
den valmistus. Jos lämpöpumppua käytetään
käyttörajoitusten ulkopuolella, sisäiset säätö-
ja turvalaitteet kytkevät lämpöpumpun pois
päältä.

Jäähdytyskäyttö patterilämmityksen kanssa
ei ole sallittua, sillä pattereissa ei ole käytet-
täessä riittävästi lämmönsiirtopintaa.

Tarkoituksenmukaiseen käyttöön kuuluu:

– mukana toimitettavien tuotteen sekä lait-
teiston kaikkien osien käyttö-, asennus- ja
huolto-ohjeiden noudattaminen

– asennus ja kokoaminen tuote- ja järjestel-
mähyväksynnän mukaisesti

– kaikkien ohjeissa mainittujen tarkastus- ja
huoltoehtojen noudattaminen.

Tarkoituksenmukainen käyttö käsittää lisäksi
IP-koodin mukaisen asennuksen.

Muu kuin oheisessa käyttöohjeessa kuvattu
käyttö tai käyttö, joka ei vastaa tässä ku-
vattua käyttöä, ei ole tarkoituksenmukaista
käyttöä. Epäasianmukaista käyttöä on myös
kaikki välitön kaupallinen ja teollinen käyttö.

Huomautus!

Kaikki epäasianmukainen käyttö on kiellettyä.

1.3 Yleiset turvaohjeet

1.3.1 Riittämättömän pätevyyden vaara

Seuraavia töitä saa tehdä ainoastaan ammat-
tilainen, jolla on kyseisten töiden edellyttämä
riittävä pätevyys:

– Asennus
– Irrotus
– Asennus ja liitännät
– Käyttöönotto
– Tarkastus ja huolto
– Korjaus
– Käytöstäpoisto

▶ Toimi nykytekniikan edellyttämällä tavalla.

1.3.2 Tuotteen raskaan painon aiheuttama
loukkaantumisvaara

Tuote painaa yli 50 kg.

▶ Tuotteen kuljetukseen tarvitaan vähintään
kaksi henkilöä.

▶ Käytä tarkoitukseen soveltuvia kuljetus- ja
nostolaitteita riskinarvioinnin mukaan.

▶ Käytä tarkoitukseen soveltuvia henkilön-
suojaimia: suojakäsineet, turvajalkineet,
suojalasit, suojakypärä.

1.3.3 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.
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1.3.4 sähköiskun aiheuttama hengenvaara

Jos kosket sähköä johtaviin osiin, seurauk-
sena on sähköiskun aiheuttama hengenvaara
.

Ennen kuin ryhdyt tekemään tuotteelle toi-
menpiteitä:

▶ Kytke tuote jännitteettömäksi katkaise-
malla kaikki virransyötöt kaikkinapaisesti
(jännitteenkatkaisulaite, jonka kosketusväli
on vähintään 3 mm, esimerkiksi sulake tai
vikavirtasuojakytkin).

▶ Estä tahaton päällekytkeytyminen.
▶ Odota vähintään 3 minuuttia, jotta konden-

saattoreiden varaus on purkautunut.
▶ Tarkasta jännitteettömyys.

1.3.5 Kuumat ja kylmät osat voivat
aiheuttaa palovammoja

Kaikkia eristämättömiä putkia ja sähköistä
lisälämmitystä koskettaessa on vaara saada
palovammoja.

▶ Käsittele osia vasta sen jälkeen, kun ym-
päristön lämpötila on saavutettu.

1.3.6 Tarkoitukseen sopimattoman
asennuspinnan aiheuttama
aineellisten vahinkojen vaara

Asennuspaikan pinnan epätasaisuudet voivat
aiheuttaa tuotteeseen vuotoja.

Jos kantavuus ei ole riittävän suuri, tuote voi
kaatua.

▶ Varmista, että tuote asettuu tasaisesti
asennuspaikan pinnalle.

▶ Varmista, että asennuspaikan pinnan kan-
tavuus riittää kestämään tuotteen käyttö-
painon.

1.3.7 Toimintahäiriöiden aiheuttama
aineellisten vahinkojen vaara

Korjaamattomat häiriöt, varolaitteiden muu-
tokset ja huollon laiminlyönti voivat aiheuttaa
toimintahäiriöitä ja turvallisuusriskejä käytön
aikana.

▶ Varmista, että lämmityslaite on teknisesti
moitteettomassa kunnossa.

▶ Varmista, ettei mitään turva- ja tarkastus-
laitteita ole poistettu, irrotettu, estetty, ohi-
tettu tai kytketty pois päältä.

▶ Korjaa turvallisuuteen vaikuttavat häiriöt,
viat ja vauriot välittömästi.

1.3.8 Kylmäaineen koskettamisesta
aiheutuva paleltuma- tai
jäätymisvammavaara

Tuote toimitetaan R410A-kylmäaineella täy-
tettynä. Vuotava kylmäaine voi aiheuttaa pa-
leltumia vuotokohtaa kosketettaessa.

▶ Jos tuotteesta vuotaa kylmäainetta, älä
koske sen mihinkään rakenneosaan.

▶ Älä hengitä kylmäainepiiristä vuotavia höy-
ryjä tai kaasuja.

▶ Estä kylmäaineen pääsy iholle ja silmiin.
▶ Jos kylmäainetta joutuu iholle tai silmiin,

ota yhteyttä lääkäriin.

1.3.9 Sopimattomien työkalujen käytöstä
aiheutuva aineellisten vahinkojen
vaara

▶ Käytä asianmukaista työkalua.

1.3.10 Rakennuksessa oleva kondenssi voi
aiheuttaa aineellisia vahinkoja

Lämmityskäytössä lämpöpumpun ja lämpö-
lähteen (ympäristöpiiri) väliset putket ovat kyl-
miä, jotta niihin voi tiivistyä kondenssivettä ra-
kennuksesta. Jäähdytyskäytössä rakennuk-
sen piirin putket ovat kylmiä, jolloin kondens-
sivettä voi tiivistyä myös kastepisteen alit-
tuessa. Kondenssivesi voi aiheuttaa aineelli-
sia vahinkoja, esim. korroosiota.

▶ Varo vaurioittamasta johtojen lämpöeris-
tettä.

1.3.11 Jäätymisen aiheuttama aineellisten
vahinkojen vaara

▶ Älä asenna tuotetta roudan tai pakkasen
vaikutuksille alttiissa tilassa.

1.3.12 Kylmäaineen aiheuttama
ympäristövahinkojen vaara

Tuote sisältää kylmäainetta, jonka GWP
(GWP = Global Warming Potential) on
huomattava.

▶ Varmista, että kylmäainetta ei pääse ilma-
kehään.

▶ Jos olet valtuutettu ammattilainen, jolla on
tarvittava kylmälaiteasennuslupa, huolla
tuote käyttämällä asianmukaisia suojava-
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rusteita ja tee tarvittaessa kylmäainepiirin
liitännät. Kierrätä tai hävitä tuote asiaan-
kuuluvien määräysten mukaan.

1.4 Määräykset (direktiivit, lait, normit)

▶ Noudata kansallisia määräyksiä, normeja,
standardeja, säädöksiä, asetuksia ja la-
keja.



Dokumentaatiota koskevat ohjeet 2

0020227722_04 flexoCOMPACT exclusive Asennus- ja huolto-ohjeet 7

2 Dokumentaatiota koskevat ohjeet

2.1 Muut sovellettavat asiakirjat

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

2.2 Asiakirjojen säilyttäminen

▶ Anna nämä ohjeet sekä kaikki muut pätevät asiakirjat
laitteiston omistajalle.

2.3 Ohjeiden voimassaolo

Nämä ohjeet koskevat ainoastaan seuraavia:

Tuote

VWF 52/4

VWF 82/4

VWF 112/4

3 Järjestelmän yleiskuvaus

3.1 Lämpöpumppujärjestelmän rakenne

3 1 2

4 1

2

Lämpöpumppujärjestelmässä on seuraavat osat:

– Lämpöpumppu (1)

– Järjestelmäsäädin (alkaen VRC 700) (2)

– Ulkolämpötila-anturi, jossa on DCF-vastaanotin

– tarvittaessa järjestelmäanturi

– Kun lämpölähteenä on maa: maa-anturi (3)

– Kun lämpölähteenä on ilma: ilma-lämmönkeruuliuos-
keräimet (4)

Lämpöpumppujärjestelmä tuottaa lämpöä lämmityslaitteisiin
ja lämpimän käyttöveden valmistukseen. Se siirtää lämpö-
energiaa lämpölähteen piiristä ja johtaa sen sitten sisäisen
kylmäainepiirin kautta lämmityspiiriin. Lämpöpumppuun voi
liittää kaksi erilaista lämpölähdetyyppiä (ulkoilma ja geoter-
minen energia). Passiivista jäähdytystä voi käyttää samanai-
kaisesti.

3.1.1 Lämpöpumppu

– Järjestelmäsäätimen lämmitystarpeen täyttäminen pie-
nimpään ja suurimpaan lämpölähteen lämpötilaan asti.

– Järjestelmäsäätimen jäähdytystarpeen täyttäminen suu-
rimpaan lähdelämpötilaan asti.

– Lämpimän käyttöveden valmistus

3.1.2 Ilma-lämmönkeruuliuos-keräin

Lämmönsiirto ilmasta lämpöpumpun lämmönsiirtoaineena
toimivaan lämmönkeruuliuokseen.

3.1.3 Passiivinen jäähdytysmoduuli (lisävaruste)

– Kun käytettävä lämpölähdetyyppi on maa, lämmitysve-
den lämpö siirretään lämpölähdeaineeseen vain kierto-
pumppujen ja vaihtoventtiilien avulla.

3.2 Toimintatapa

3.2.1 Lämpöpumppu

2

3

1

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1 Lämmityslaite

2 Lämminvesivaraaja

3 Lämmityspiiri

4 Kompressori
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5 Kylmäainepiiri

6 Lämmönkeruuliuospiiri

7 Lämpölähde

8 Lämmönkeruuliuos-
pumppu

9 Höyrystin

10 Elektroninen paisunta-
venttiili

11 Lauhdutin

12 Sähköinen lisälämmitys

13 Lämmityksen / varaajan
varauksen vaihtoventtiili

Lämpöpumppujärjestelmä käyttää lämpölähteenä geoter-
mistä energiaa tai ulkoilmaa.

Lämpöpumppu koostuu seuraavista erillisistä piireistä, jotka
on kytketty toisiinsa lämmönvaihtimen avulla. Nämä kiertopii-
rit ovat:

– Lämmönkeruuliuospiiri, joka ottaa lämpöenergiaa maasta
tai ulkoilmasta ja luovuttaa sen kylmäainepiirille

– Kylmäainepiiri, jonka avulla lämpölähteen lämpöenergia
nostetaan hyödynnettävissä olevaan lämpötilaan ja luo-
vutetaan lämmityspiiriin

– Lämmityspiiri, jonka avulla asuintilat lämmitetään

Kylmäainepiiri on liitetty lämpölähteeseen höyrystimen
avulla. Sen kautta kylmäainepiiri ottaa lämpöenergiaa lämpö-
lähteestä. Tällöin kylmäaineen olotila muuttuu: se höyrystyy.
Kylmäainepiiri on liitetty lauhduttimen avulla lämmityslaittee-
seen, johon kylmäainepiiri luovuttaa lämpöenergiaa. Tällöin
kylmäaine muuttuu jälleen nestemäiseksi: se tiivistyy.

Lämpöenergia voi siirtyä ainoastaan yhteen suuntaan, läm-
pimämmästä väliaineesta kylmempään väliaineeseen. Sen
vuoksi höyrystimessä olevan kylmäaineen lämpötilan täytyy
olla lämpölähteen lämpötilaa alhaisempi. Sitä vastoin lauh-
duttimessa olevan kylmäaineen lämpötilan täytyy olla lämmi-
tysveden lämpötilaa korkeampi, jotta kylmäaine voi luovuttaa
lämpöenergiaa.

Eri lämpötilat muodostetaan kylmäainepiirissä kompresso-
rin ja paisuntaventtiilin avulla. Ne sijaitsevat höyrystimen ja
lauhduttimen välissä. Höyrymuodossa oleva kylmäaine virtaa
höyrystimestä kompressoriin, missä se tiivistetään. Kylmä-
ainehöyryn paine ja lämpötila nousevat tällöin voimakkaasti.
Tämän jälkeen kylmäaine virtaa lauhduttimeen, jossa sen
lämpöenergia luovutetaan kondensaation avulla lämmitysve-
teen. Sitten se virtaa nesteenä paisuntaventtiiliin, missä se
laajenee voimakkaasti. Samalla sen paine ja lämpötila las-
kevat voimakkaasti. Kyseinen lämpötila on alhaisempi kuin
höyrystimen läpi virtaavan lämmönkeruuliuoksen lämpötila.
Näin kylmäaine voi sitoa itseensä höyrystimessä uutta läm-
pöenergiaa, jolloin se höyrystyy uudelleen ja virtaa kompres-
soriin. Kierto alkaa uudelleen alusta.

Höyrystin ja lämpöpumpun sisällä olevat kylmäainepiirin osat
on kylmäeristetty, jotta kondensoitumista ei tapahdu. Vähäi-
nen kondenssimäärä haihtuu lämpöpumpun sisällä tapahtu-
van lämmönkehityksen seurauksena.

Tuotteelle on myös saatavana passiivinen jäähdytysmoduuli,
jonka avulla lämpöenergia siirretään esimerkiksi lattialäm-
mityksen avulla huonetiloista maahan ilman kompressorin ja
kylmäainepiirin käyttöä.

Asennuksen yhteydessä voi olla hyödyllistä sulkea jotkin ti-
lat (esimerkiksi kylpyhuone) jäähdytystoiminnon ulkopuolelle
ja asentaa sitä varten erityinen sulkuventtiili. Lämpöpumpun
elektroniikka lähettää signaalin, jota voidaan käyttää tällai-
seen ohjaukseen.

Integroidun sähköisen lisälämmityksen voi ottaa tarvittaessa
käyttöön eri tehotasoilla lämpöpumpun näytön kautta. Säh-
köistä lisälämmitystä ohjataan sen jälkeen järjestelmäohjai-
men avulla.

3.2.2 Säästä riippuvainen järjestelmäsäädin

Lämpöpumppujärjestelmässä on säästä riippuvainen järjes-
telmäsäädin, joka ottaa käyttöön lämmityskäytön, jäähdytys-
käytön ja lämmitystilan ja ohjaa automaattikäyttöä säätöta-
vasta riippuen.

Säädin muuttaa menoveden lämpötilan tavoitearvoa ulko-
lämpötilan mukaan. Ulkolämpötila mitataan erilleen asenne-
tun anturin avulla, ja mittaustulos välitetään säätimeen. Huo-
nelämpötila riippuu pelkästään esiasetuksesta. Ulkolämpöti-
lan muutokset tasataan. Säätilan mukainen ohjaus ei vaikuta
lämpimän käyttöveden valmistukseen. Asennus ja käyttö on
kuvattu järjestelmäsäätimen käyttöohjeissa.

3.2.3 Energiankulutuksen ja energiantuoton
näyttö

Järjestelmäsäädin näyttää näytössä ja lisäksi käytettävässä
sovelluksessa energiankulutuksen tai energiantuoton arvot.
Järjestelmäsäädin näyttää arvion laitteiston arvoista. Arvoi-
hin vaikuttavat muiden muassa seuraavat:

– Lämmityslaitteen asennus/malli

– Käyttäjän toimintatavat

– Kausittaiset ympäristöolosuhteet

– Toleranssit ja komponentit

Ulkoisia komponentteja, kuten ulkoisia lämpöjohtopumppuja
tai venttiilejä, sekä muita kotitalouden kuluttimia ja tuottajia ei
oteta huomioon.

Näytetyn ja todellisen energiankulutuksen tai energiantuoton
väliset erot voivat olla huomattavia.

Energiankulutuksen tai energiantuoton tiedot eivät sovellu
energialaskujen laadintaan tai vertailuun.

3.3 Varolaitteet

3.3.1 Jäätymisen estotoiminto

Laitteen jäätymisen estotoimintoa ohjataan järjestelmäsää-
timellä. Jos järjestelmäsäädin ei ole käytettävissä, lämpö-
pumppu takaa lämmityspiirin rajoitetun jäätymissuojan.

3.3.2 Lämmitysvesivajeenesto

Tämä toiminto valvoo jatkuvasti lämmitysveden painetta
mahdollisen lämmitysvesivajauksen välttämiseksi. Analo-
ginen paineanturi kytkee pois päältä lämpöpumpun ja muut
mahdolliset moduulit valmistuskäytössä, jos veden paine las-
kee vähimmäispaineen alapuolelle. Paineanturi kytkee läm-
pöpumpun takaisin päälle, kun vedenpaine saavuttaa käyttö-
paineen arvon.

– Lämmityspiirin vähimmäispaine: ≥ 0,05 MPa (≥ 0,50 bar)

– Lämmityspiirin min. käyttöpaine: ≥ 0,07 MPa (≥ 0,70 bar)

3.3.3 Lämmönkeruuliuosvajeenesto

Lämmönkeruuliuosvajeenesto valvoo jatkuvasti ympäristö-
piirin nesteen painetta mahdollisen nestevajauksen välttä-
miseksi. Analoginen paineanturi kytkee pois päältä lämpö-
pumpun ja muut mahdolliset moduulit valmistuskäytössä, jos
nesteen paine laskee vähimmäispaineen alapuolelle. Pai-
neanturi kytkee lämpöpumpun takaisin päälle, kun nesteen
paine saavuttaa käyttöpaineen arvon.

– Lämmönkeruuliuoksen vähimmäispaine: ≥ 0,05 MPa
(≥ 0,50 bar)
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– Lämmönkeruuliuoksen min. käyttöpaine: ≥ 0,07 MPa
(≥ 0,70 bar)

3.3.4 Jäätymissuoja

Toiminto estää höyrystimen jäätymisen, kun lämpölähteen
tietty lämpötila alittuu.

Lämpölähteen lähtölämpötilaa mitataan jatkuvasti. Jos läm-
pölähteen lähtölämpötila laskee tietyn arvon alapuolelle,
kompressori kytkeytyy väliaikaisesti pois päältä ja näyttöön
ilmestyy tilaviesti. Jos vika ilmenee kolme kertaa peräkkäin,
sammuttamisen yhteydessä näyttöön ilmestyy virheilmoitus.

3.3.5 Pumpun ja venttiilien jumiutumissuoja

Tämä toiminto estää lämmitysveden ja lämmönkeruuliuok-
sen pumpun sekä kaikkien vaihtoventtiilien lukittumisen. Jos
pumppuja ja venttiilejä ei käytetä 23 tuntiin, ne kytketään
vuorotellen päälle 10 ‑ 20 sekunniksi.

3.3.6 Kylmäainepiirin korkeapainekytkin

Korkeapainekytkin kytkee lämpöpumpun pois päältä, jos kyl-
mäainepiirin paine on liian korkea. Odotusajan jälkeen läm-
pöpumppua yritetään käynnistää uudelleen. Jos käynnistys
epäonnistuu kolme kertaa peräkkäin, näyttöön ilmestyy vir-
heilmoitus.

– Kylmäainepiirin paine maks.: 4,60 MPa (g) (46,00 bar (g))

– Odotusaika: 5 min (ensimmäisen ilmenemiskerran jäl-
keen)

– Odotusaika: 30 min

(toisen ja sitä seuraavien ilmenemiskertojen jälkeen)

Vikalaskurin nollaaminen seuraavien edellytysten täyttyessä:

– Lämmön tarve täytetään ilman ennenaikaista sammu-
tusta

– Käyttö jatkuu keskeytyksettä 60 minuuttia

3.3.7 Kylmäainepiirin kuumakaasutermostaatti

Kuumakaasutermostaatti kytkee lämpöpumpun pois päältä,
jos kylmäainepiirin lämpötila on liian korkea. Odotusajan
jälkeen lämpöpumppua yritetään käynnistää uudelleen. Jos
käynnistys epäonnistuu kolme kertaa peräkkäin, näyttöön
ilmestyy virheilmoitus.

– Kylmäainepiirin lämpötila maks.: 135 ℃

– Odotusaika: 5 min (ensimmäisen ilmenemiskerran jäl-
keen)

– Odotusaika: 30 min

(toisen ja sitä seuraavien ilmenemiskertojen jälkeen)

Vikalaskurin nollaaminen seuraavien edellytysten täyttyessä:

– Lämmön tarve täytetään ilman ennenaikaista sammu-
tusta

– Käyttö jatkuu keskeytyksettä 60 minuuttia

3.3.8 Lämmityspiirin lämpötilarajoitin

Jos sähköisen lisälämmityksen lämmityspiirin lämpötila ylit-
tää enimmäislämpötilan arvon, lämpötilarajoitin sammuttaa
sähköisen lisälämmityksen väliaikaisesti. Sähköinen lisä-
lämmitys yritetään käynnistää uudelleen odotusajan jälkeen.
Näyttöön ilmestyy virheilmoitus, jonka voi poistaa vain pai-
namalla nollauspainiketta tai kytkemällä lämpöpumpun pois
päältä ja uudelleen päälle.

– Lämmityspiirin lämpötila maks.: 85 ℃

4 Tuotekuvaus

4.1 Tuotteen rakenne

4.1.1 Kuva edestä kotelo avattuna

1

2

3

4

5

6

12

13

14

16

15

17

10

11

9

8

7

1 Lämminvesivaraaja

2 Sähköinen lisälämmitys

3 Lauhdutin

4 Lämpöjohtopumppu

5 Lämmityspiirin täyttö- ja
tyhjennysventtiili

6 Tyyppikilpi

7 Elektroninen paisunta-
venttiili EVI (väliruisku-
tus)

8 Kantolenkit kuljetusta
varten

9 Kompressori

10 Elektroninen paisunta-
venttiili

11 Lämmönkeruuliuospiirin
täyttö- ja tyhjennysvent-
tiili

12 Lämmönkeruuliuospiirin
pumppu

13 Höyrystin (ei näkyvissä)

14 Varaajan lämpötila-
anturi

15 Kytkentäkaappi

16 Ohjaustaulu

17 Lämmityksen / varaajan
varauksen vaihtoventtiili
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4.1.2 Kuva takaa

1

2

3

4

5

11

10

9

8

7

6

1 Lämmityspiirin varovent-
tiili (ohessa toimitetut li-
säosat) ja ilman pika-
poistoventtiili

2 Kaapeliläpiviennit

3 Lämmityksen menoyhde

4 Lämmityksen paluuyhde

5 Kaapeliläpiviennit

6 Lämmönkeruuliuoksen
liitäntäsarja

7 Liitäntä lämpöpumpusta
lämpölähteeseen (kylmä
lämmönkeruuliuos, B)

8 Liitäntä lämpölähteestä
lämpöpumppuun (läm-
min lämmönkeruuliuos,
A)

9 Lämminvesiliitäntä

10 Kylmävesiliitäntä

11 Varaajan ilmanpoisto-
venttiili

4.2 Tyyppikilven tiedot

Päätyyppikilpi sijaitsee kotelon etuosan takana kylmäainepii-
rin etusuojuksessa.

Tyyppikilven tiedot Merkitys

Kompressorin mitoitusjännite

Pumppujen ja säätimen
mitoitusjännite

Lisälämmityksen mitoitusjän-
nite

P max Mitoitusteho maks.

Tyyppikilven tiedot Merkitys

P max

Kompressorin, pumppujen ja
säätimen mitoitusteho maks.

P max

Lisälämmityksen mitoitus-
teho maks.

I max + 19 A
Käynnistysvirta maks.

Varaajan säiliö, täyttömäärä,
sallittu paine

Kylmäainetyyppi, täyttö-
määrä, sallittu mitoitusyli-
paine

COP B0/W35 /W45 /W55 Teholuku kun lämmönke-
ruuliuoksen lämpötila XX °C
ja lämmityksen menoveden
lämpötila XX °C

B0/W35 /W45 /W55 Lämmitysteho kun lämmön-
keruuliuoksen lämpötila
XX °C ja lämmityksen me-
noveden lämpötila XX °C

COP A2/W35, A7/W35, A7/W45,
A7/W55

Teholuku kun ilman lämpötila
XX °C ja lämmityksen meno-
veden lämpötila XX °C

A2/W35, A7/W35, A7/W45,
A7/W55

Lämmitysteho kun ilman
lämpötila XX °C ja lämmi-
tyksen menoveden lämpötila
XX °C

V Verkkojännite

Hz Verkkotaajuus

W Tehonkulutus

IP Suojausluokka

Viivakoodi ja sarjanumero, 7.
- 16. numero = tuotenumero

Lue ohjeet

Saksalaisen VDE:n testaama
turvallisuus

VDE Electromagnetic Com-
patibility

4.3 Tuotteen tarrojen selitykset

Tarran symboli Merkitys

Lämminvesiliitäntä

Kylmävesiliitäntä

Lämmityksen menoyhteen
liitäntä
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Tarran symboli Merkitys

Lämmityksen paluuyhteen
liitäntä

A

Liitäntä lämpölähteestä
lämpöpumppuun (lämmin
lämmönkeruuliuos)

B

Liitäntä lämpöpumpusta
lämpölähteeseen (kylmä
lämmönkeruuliuos)

Lämpölähde, lämmönkeruu-
liuos

EVU-estoaika

4.4 Tyyppimerkintä ja sarjanumero

Tyyppimerkintä ja sarjanumero on merkitty etuläpän takana
olevaan kilpeen sekä päätyyppikilpeen. Sarjanumeron 7. -
16. numero muodostavat tuotenumeron.

4.5 CE-merkintä

 

CE-merkinnällä osoitetaan, että tuote täyttää asianomaisen
direktiivin olennaiset vaatimukset tyyppikilven mukaisesti.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavilla tarkastelta-
vaksi valmistajalta.

5 Asennus

5.1 Toimitukseen sisältyvien osien tarkastus

1. Poista pakkaus ja pehmuste varovasti tuotteen osia
vahingoittamatta.

2. Tarkasta, että toimitus sisältää kaikki asianmukaiset
osat.

Luku-
määrä

Nimitys

1 Lämpöpumppu

1 Lämmityspiirin varoventtiili, 1/2", 3 bar

1 Lämmönkeruuliuospiirin varoventtiili, 1/2", 3 bar

1 Äänieristysnauha

1 Ohessa toimitetut asiakirjat

1 Lämmönkeruuliuoksen liitäntäsarja

1 Suojahuppu

5.2 Sijoituspaikan valinta

▶ Valitse kuiva paikka, joka on aina suojassa pakkaselta.
Suurinta sallittua asennuskorkeutta ei saa ylittää eikä
sallittua ympäristön lämpötilaa ylittää tai alittaa.

– Sijoituspaikan sallittu lämpötila: 7 … 25 ℃
– Sallittu suhteellinen ilmankosteus: 40 … 75 %

▶ Varmista, että sijoituspaikka täyttää tilaa koskevat vähim-
mäisvaatimukset.

Lämpöpumppu Kylmäaineen
R410A täyttö-
määrä

Pienin sijoitustila

VWF 52/4 1,50 kg 3,41 m³

VWF 82/4 2,40 kg 5,45 m³

VWF 112/4 2,50 kg 5,68 m³

▶ Varmista, että vaadittavien vähimmäisetäisyyksien nou-
dattaminen on mahdollista.

▶ Ota sijoituspaikkaa valitessasi huomioon, että lämpöpum-
pusta voi käytön aikana välittyä tärinää lattiaan tai lähei-
siin seiniin.

▶ Varmista, että pohja on tasainen ja riittävän kestävä kan-
tamaan lämpöpumpun ja lämminvesivaraajan painon.

▶ Varmista, että putket on vedetty tarkoituksenmukaisesti
(lämmönkeruuliuoslaitteisto, lämpimään käyttöveteen
liittyvä laitteisto ja lämmityslaitteisto).

▶ Suojaa tuote työmaalla lialta käyttämällä mukana toimi-
tettuja suojahuppuja.
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5.3 Mitat

650 45595

500

63
153

33

17
80

50
10
-4
0

10
0

19
5

10
-4
0

78
80
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5.4 Vähimmäisetäisyydet

B DCB

A

Vähimmäisetäisyys

A 100 mm

B 50 mm

C 50 mm

D 300 mm

▶ Noudata yllä mainittuja vähimmäisetäisyyksiä, jotta huol-
totyöt on helppo tehdä.

5.5 Lämpöpumpun kuljettaminen

Varo!
Epäasianmukaisen kuljettamisen aiheut-
tama vaurioitumisvaara!

Kuljetustavasta riippumatta lämpöpump-
pua ei saa koskaan kallistaa enempää kuin
45°. Muutoin myöhemmässä käytössä voi il-
metä kylmäainepiirin toimintahäiriöitä. Pahim-
massa tapauksessa koko laitteisto voi vau-
rioitua.

▶ Kallista lämpöpumppua kuljetuksen ai-
kana enintään 45°.

▶ Jos tuotetta ei tilaan liittyvien rajoitusten vuoksi voi tuoda
asennuspaikalle kokonaisena, jaa tuote kahdeksi moduu-
liksi. (→ sivu 15)

▶ Kuljeta tuote sijoituspaikkaan. Käytä kuljetusapuna taus-
tapuolella olevia kädensijoja sekä edessä alapuolella ole-
via kantolenkkejä.

▶ Kuljeta tuote käyttötarkoitukseen sopivilla nokkakärryillä.
Aseta nokkakärryt vain taustapuolelle, koska tällöin paino
jakautuu edullisemmin. Kiinnitä tuote kiinnityshihnalla.

▶ Käytä ramppia, kuten parrua tai tukevaa lautaa, nokka-
kärryjen siirtämisessä pois lavan päältä.

5.5.1 Kantolenkkien käyttö

1. Irrota etuosan verhoilu. (→ sivu 14)

Vaara!
Kantolenkkien uudelleenkäyttö aiheuttaa
loukkaantumisvaaran!

Materiaalin vanhenemisen vuoksi kantolenk-
kejä ei saa käyttää enää uudelleen kuljetuk-
sessa.

▶ Leikkaa kantolenkit irti tuotteen käyttööno-
ton jälkeen.

Vaara!
Kantolenkkien katkeaminen kuljetettaessa
aiheuttaa loukkaantumisvaaran!

Kantolenkit voivat katketa kuljetuksen aikana,
kun kotelon etuosa on asennettuna.

▶ Irrota kotelon etuosa ennen kuin käytät
kantolenkkejä.

2. Varmista turvallinen kuljetus käyttämällä molempia tuot-
teen etupään jalkojen vieressä olevia kantolenkkejä.

3. Käännä tuotteen alla sijaitsevat kantolenkit eteen.

4. Varmista, että jalat on kiinnitetty kunnolla kiinni vastee-
seen saakka, jotta kantolenkeistä voidaan pitää kiinni
asianmukaisella tavalla.

5. Kuljeta tuotetta aina yllä kuvatulla tavalla.
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6. Älä koskaan kuljeta tuotetta yllä kuvatulla tavalla.

5.6 Etuosan verhoilun irrotus

1

1. Irrota käyttöpaneelin etuläppä tarttumalla molemmin kä-
sin kädensijoihin (1) ja vetämällä etuläppää eteenpäin.

4x

2. Kierrä kutakin neljää ruuvia neljänneskierros ja vedä
käyttöpaneelin suojus irti eteenpäin.

B

A

B

A

3. Vedä etuosan verhoilun ylä- ja alaosaa hieman eteen-
päin ja nosta ne irti ylöspäin.

5.7 Kotelon kannen ja verhoilun sivuosien
irrotus

1. Vedä kotelon kantta hieman eteenpäin ja nosta se irti
ylöspäin.
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A

A

B

B

2. Irrota kotelon sivuosa irrottamalla 2 edessä olevaan
ruuvia ja 3 takana olevaa ruuvia.

3. Vedä verhoilun sivuosa irti.

5.8 Tuotteen jakaminen tarvittaessa kahteen
moduuliin

1. Irrota etuosan verhoilu. (→ sivu 14)

2. Irrota kotelon kansi ja verhoilun sivuosat. (→ sivu 14)

3. Avaa kytkentäkaappi. (→ sivu 24)

B

A

4. Irrota lämmityksen / varaajan varauksen vaihtoventtiilin
pistoke.

5. Irrota menoveden lämpötila-anturin pistokeliitäntä.

A

B

C

C

B

6. Irrota käyttöpaneeli pidikkeestä ja irrota käyttöpaneeli.
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1

2

7. Irrota sähköisen lisälämmityksen (2) lämpötilarajoitti-
men pistoke verkkoliitäntäpiirilevystä X750 ja irrota va-
raajan lämpötila-anturin (1) pistokeliitäntä.

8. Irrota varaajan lämpötila-anturin johto kaapelin kiinnitti-
mestä ja työnnä molempia johtoja taaksepäin kytkentä-
kaapin takaseinämässä olevan aukon läpi.

A

B

C

1

2

9. Irrota liitinyksikön X104 sisäisen sähköisen lisälämmi-
tyksen liitännän ruuvit ja irrota johdinyksikkö (1).

10. Irrota sähköisen lisälämmityksen tehonrajoituksen rivilii-
tinyksikön (2) hattukiskon ruuvi ja irrota yksikkö.

11. Työnnä kyseisten johtojen pidin kytkentäkaapin alao-
sassa olevasta aukosta ulos.

12. Vedä johdot asianmukaiseen paikkaan kytkentäkaapin
viereen oikealle puolelle siten, että ne eivät joudu puris-
tuksiin, kun kytkentäkaappi käännetään alas.

A

B

C

13. Asenna kytkentäkaapin kansi kytkentäkaappiin pysty-
suuntaan käännettynä.

B

A

180°

14. Irrota neljä ruuvia.

15. Nosta kytkentäkaappia hieman ja käännä sitä 180°
alaspäin.

16. Ripusta kytkentäkaappi kannen lenkeistä tuotteen ke-
hyksen sidekiskoon.



Asennus 5

0020227722_04 flexoCOMPACT exclusive Asennus- ja huolto-ohjeet 17

B

C

A

17. Irrota lämmityksen menoyhteen ja paluuyhteen hattu-
mutterit.

18. Irrota moduulit yhdistävät neljä ruuvia.

19. Nosta ylempi moduuli irti alemmasta moduulista.

20. Kuljeta tuotteen osat sijoituspaikkaan. (→ sivu 13)

21. Aseta tuote paikalleen. (→ sivu 18)

22. Asenna ylempi moduuli takaisin alemman moduulin
päälle ja liitä liitännät uudelleen.

23. Asenna aina kaikki moduulien kiinnitysruuvit takaisin
paikoilleen.

24. Käännä kytkentäkaappi takaisin ylös ja kiinnitä se pai-
kalleen.

25. Asenna irrotetut liitännät takaisin.

26. Asenna käyttöpaneeli.

1

2

27. Vedä käyttöpaneelin (1) kaapeli siten, että se kulkee
kytkentäkaapin ylös kääntämisen jälkeen merkityn alu-
een (2) ulkopuolella.

28. Varmista kytkentäkaapin kaapelin oikea veto.

29. Asenna kytkentäkaapin kansi takaisin oikealle paikalle.

5.9 Kylmäainepiirin suojuksen irrotus

A

B

1. Irrota 16 ruuvia.

2. Vedä kylmäainepiirin suojusta ylöspäin eteen ja nosta
se irti ohjaimesta.
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5.10 Tuotteen paikalleen asettaminen ja asennus

10-40 mm

▶ Säädä tuote vaakasuoraan säätöjalkojen avulla.

5.11 Kantolenkkien irrotus

Vaara!
Kuljetuslenkkien uudelleenkäytön aiheut-
tama loukkaantumisvaara

Tuotteeseen kiinnitetyt kuljetuslenkit voivat
haurastua ajan kuluessa ja siten revetä kuor-
mitettaessa.

▶ Tuotteen asentamisen jälkeen kaikki kiin-
nipitolenkit on tehtävä käyttökelvottomiksi.

▶ Tuotetta myöhemmin siirrettäessä ja kul-
jetettaessa on tuotteeseen kiinnitettyjen
kuljetuslenkkien sijaan käytettävä tarkoi-
tukseen soveltuvia kuljetusliinoja.

▶ Leikkaa kantolenkit irti tuotteen asennuksen jälkeen.

5.12 Äänieristysnauhan asennus

X

4x

1h

X

A B

C D

1. Leikkaa ohessa toimitettuihin lisäosiin kuuluvasta äänie-
ristysnauhasta sopivan pituiset palat.

Ohje

Esipuristettu äänieristysnauha paisuu täy-
teen mittaansa vasta noin tunnin kuluttua.

2. Työnnä palat lämpöpumpun pohjan alle kaikille neljälle
sivulle siten, että tiivistys on kauttaaltaan tiivis.

6 Hydrauliikka-asennuksen tekeminen

1. Huuhtele lämmityslaite huolellisesti ennen lämpöpum-
pun liittämistä. Näin saat poistettua lämpöpumppuun
mahdollisesti kertyneet jäänteet, jotka voivat aiheuttaa
vaurioita!

2. Asenna liitäntäputket jännitteettömästi mittapiirrosten ja
liitäntäkaavioiden mukaan.

– Älä aseta lämmitys- ja lämmönkeruuliuospiiriputki-
tusten kiinnitykseen tarkoitettuja seinäkiinnikkeitä
liian lähelle lämpöpumppua äänen välittymisen vält-
tämiseksi.

– Käytä tarvittaessa seinäkiinnikkeiden sijasta kyl-
mäkäyttöön tarkoitettuja kumieristettyjä kiinnikkeitä
sekä mahdollisia panssariletkuja (vahvistettuja kumi-
letkuja).

– Älä käytä poimutettuja ruostumattomasta teräksestä
valmistettuja putkia, jotta painehäviö ei kasva suu-
reksi.

– Käytä tarvittaessa lisätarvikkeena saatavaa vaaka-
suoraa tai suorakulmaista liitäntäadapteria.

Ohje

Lämpöpumpun kompressorissa on kaksin-
kertainen tärinänvaimennus. Sen avulla pois-
tetaan järjestelmästä johtuva kylmäainepii-
rin tärinä. Tietyissä tilanteissa voi kuitenkin il-
metä jälkitärinää.

3. Asenna lämmityslaitteeseen automaattiset ilmanpoisto-
venttiilit.
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6.1 Lämmityspiiriä koskevat vaatimukset

Kaikissa lämmityslaitteissa on varmistettava lämmitysveden
vähimmäiskiertomäärä (35 % nimellistilavuusvirrasta, katso
taulukko Tekniset tiedot).

Lämmityslaitteissa, joissa on etupäässä termostaattisesti
tai sähkötoimisesti säädettävät venttiilit, on varmistettava
lämpöpumpun jatkuva ja riittävä läpivirtaus.

6.2 Lämpöpumpun liittäminen lämmityspiiriin

Varo!
Epäasianmukaisten pakkas- ja korroosio-
suoja-aineiden aiheuttama vaurioitumis-
vaara!

Epäasianmukaiset pakkas- ja korroosiosuoja-
aineet voivat vaurioittaa tiivisteitä ja muita
rakenneosia, jolloin laitteistosta voi alkaa
vuotaa vettä.

▶ Lisää lämmitysveteen vain sallittuja pak-
kas- ja korroosiosuoja-aineita.

▶ Noudata kansallisia määräyksiä.

Varo!
Magnetiitin kerrostuminen voi aiheuttaa
vaurioita!

Lämmityslaitteissa, joissa on teräksiset put-
ket, staattiset lämmityspinnat ja/tai puskuri-
varaajalaitteistot, suuret vesimäärät voivat ai-
heuttaa magnetiitin kerrostumisen.

▶ Aseta tuotteen sisällä olevien pumppujen
suojaksi magnetiittisuodatin.

▶ Ota valinnan yhteydessä huomioon mag-
netiittisuodattimen painehäviö.

▶ Suodatin on sijoitettava ehdottomasti läm-
pöpumpun paluukierron alueelle.

1. Asenna kalvopaisunta-astia.

2. Asenna mukana toimitettu lämmityspiirin varoventtiili
(avautumispaine 3 bar).

3. Asenna varoventtiilin letku suojaan pakkaselta ja jätä
sen pää näkyville avoimeen poistosuppiloon.

4. Asenna ilman-/lianerotin lämmityspiirin paluuputkeen.

5. Liitä lämmityksen menoyhde lämpöpumpun lämmityk-
sen menoyhteen liitäntään.

6. Liitä lämmityksen paluuyhde lämpöpumpun lämmityk-
sen paluuyhteen liitäntään.

7. Eristä lämmityspiirin kaikki putket ja lämpöpumpun lii-
tännät höyrydiffuusiotiiviiksi, jottei kastepiste alitu jääh-
dytyskäytön yhteydessä.

6.3 Lämmönkeruuliuospiirin asennus ja
lämpöpumpun liittäminen
lämmönkeruuliuospiirin

6.3.1 Lämmönkeruuliuospiirin asennus

29

71

≥100 mm

42a

65
A

B

29 Lämmönkeruuliuos-
pumppu

42a Lämmönkeruuliuospiirin
varoventtiili

65 Lämmönkeruuliuoksen
keruusäiliö

71 Lämmönkeruuliuoksen
kalvopaisunta-astia

A Lämpölähteestä lämpö-
pumppuun (lämmin läm-
mönkeruuliuos)

B Lämpöpumpusta lämpö-
lähteeseen (kylmä läm-
mönkeruuliuos)

1. Asenna lämmönkeruuliuoksen kalvopaisunta-astia.

2. Tarkasta lämmönkeruuliuoksen kalvopaisunta-astian
esipaine ja säädä se tarvittaessa.

3. Asenna mukana toimitettu lämmönkeruuliuospiirin varo-
venttiili (avautumispaine 3 bar).

4. Asenna automaattinen ilmanerotin lämmönkeruuliuos-
piiriin.

5. Asenna lämmönkeruuliuoksen keruusäiliö.

6. Eristä kaikki lämmönkeruuliuospiirin putket höyrydif-
fuusiotiiviiksi.

Ohje

Vaillant suosittelee asentamaan Vaillantin
lämpöpumppujen lämmönkeruuliuoksen täyt-
töyksikön. Tällöin lämmönkeruuliuospiiri voi-
daan ilmata osittain etukäteen, esimerkiksi
lämmönkeruuliuospiirin meno- ja paluuyhteet
tuotteeseen asti.
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6.3.2 Lämpöpumpun liittäminen
lämmönkeruuliuospiiriin

1

2

3

4

5

6 7

8

1 Itseliimautuva lämpö-
eristesuojus

2 Itseliimautuva lämpö-
eriste

3 Lämmönkeruuliuoksen
liitäntäputki 1

4 Lämmönkeruuliuoksen
liitäntäputki 2

5 Putken kiinnike

6 Kiristimien ruuvit

7 Kiristimet

8 Itseliimautuva lämpö-
eriste

1. Pura lämmönkeruuliuoksen liitäntäsarja pakkauksesta
ja tarkasta, että toimitus sisältää kaikki asianmukaiset
osat.

2. Irrota tuotteen lämmönkeruuliuosliitäntöjen suojukset ja
hävitä ne asianmukaisesti.

3. Varmista, että O-tiivisterenkaat jäävät liitäntöihin, kun
irrotat suojukset.

A

D

C

B

8

3

4

4. Liitä lämmönkeruuliuoksen liitäntäputket (3) ja (4) tuot-
teeseen.

Ohje

Voit asentaa lämmönkeruuliuoksen liitäntä-
putket oikealle tai vasemmalle.

5. Eristä tuotteen kupariputket höyrydiffuusiotiiviiksi itselii-
mautuvalla lämpöeristeellä (8).

A

B

1

2

6. Eristä liitäntöjen ruuviliitokset itseliimautuvalla lämpö-
eristeellä (2).

7. Tiivistä kiinnitetty lämpöeriste höyrydiffuusiotiiviiksi itse-
liimautuvien lämpöeristesuojusten (1) avulla.

B

A

C

5

6

7

8. Asenna lämmönkeruuliuoksen liitäntäputket tuotteen
koteloon mukana toimitetuilla ruuveilla (6), kiristimillä (7)
ja putken kiinnikkeellä (5).
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Varo!
Vuotava lämmönkeruuliuos aiheuttaa ai-
neellisten vahinkojen vaaran!

Lämmönkeruuliuoksen liitäntäputkien jänni-
tykset voivat aiheuttaa tiivistevaurioita ja vuo-
toja.

▶ Asenna lämmönkeruuliuoksen liitäntäput-
ket jännityksettömästi.

9. Liitä lämmönkeruuliuospiirin meno- ja paluuyhde asian-
mukaisesti lämmönkeruuliuoksen liitäntäputkiin.

10. Eristä liitäntöjen ruuviliitokset höyrydiffuusiotiiviiksi.

6.4 Järjestelmän hydrauliliitännät

6.4.1 Lämmityspiirien ja suoraliitännän asennus

1. Asenna hydraulikomponentit paikallisten vaatimusten
mukaisesti järjestelmäkaavioesimerkissä kuvatulla ta-
valla (→ järjestelmän asennusohjeet).

2. Liitä lattialämmityspiiri tai lämmityspiirin jakaja suoraan
lämpöpumppuun.

3. Liitä maksimitermostaatti lämpöpumpun lattiansuojatoi-
minnon varmistamiseksi. (→ sivu 25)

4. Varmista, että veden vähimmäiskiertomäärä on taattu.

– Veden vähimmäiskiertomäärä: 35 % nimellisestä
tilavuusvirrasta

7 Laitteiston täyttäminen ja ilmaaminen

7.1 Lämmityspiirin täyttö ja ilmaus

7.1.1 Lämmitysveden / täyttö- ja täydennysveden
tarkastus ja käsittely

Varo!
Heikkolaatuisen lämmitysveden aiheut-
tama aineellisten vahinkojen vaara

▶ Huolehdi lämmitysveden asianmukaisesta
laadusta.

▶ Tarkasta lämmitysveden laatu ennen laitteiston täyttöä tai
täydennystä.

Lämmitysveden laadun tarkastus
▶ Ota hieman vettä lämmityspiiristä.

▶ Tarkasta lämmitysveden ulkonäkö.

▶ Jos havaitset saostumia, laitteisto on puhdistettava liet-
teestä.

▶ Tarkasta magneettisauvan avulla, onko laitteistossa mag-
netiittia (rautaoksidi).

▶ Jos löydät laitteistosta magnetiittia, puhdista laitteisto ja
tee korroosiosuojan edellyttämät toimenpiteet. Vaihtoeh-
toisesti voit asentaa laitteistoon magneettisuodattimen.

▶ Tarkasta ottamasi vesinäytteen pH-arvo 25 °C:n lämpöti-
lassa.

▶ Puhdista laitteisto ja käsittele lämmitysvesi, mikäli arvo
on alle 8,2 tai yli 10,0.

▶ Varmista, ettei lämmitysveteen pääse happea.

Täyttö- ja täydennysveden tarkastus
▶ Mittaa täyttö- ja täydennysveden kovuus ennen laitteiston

täyttöä.

Täyttö- ja täydennysveden käsittely
▶ Noudata täyttö- ja täydennysveden käsittelyssä voimassa

olevia kansallisia määräyksiä ja teknisiä normeja.

Sikäli kuin kansalliset määräykset ja tekniset normit eivät
sisällä korkeampia vaatimuksia, pätevät seuraavat ohjeet:

Sinun on käsiteltävä lämmitysvesi,

– jos täyttö- ja täydennysveden kokonaismäärä ylittää lait-
teiston käyttöaikana kolminkertaisesti lämmityslaitteiston
nimellistilavuuden tai

– jos seuraavassa taulukossa ilmoitetut ohjearvot eivät
toteudu tai

– jos lämmitysveden pH-arvo on alle 8,2 tai yli 10,0.

Koko-
nais-
lämmi-
tysteho

Veden kovuus ja laitteiston ominaistilavuus
1)

≤ 20 l/kW
> 20 l/kW
≤ 50 l/kW

> 50 l/kW

kW
mg

CaCO₃/
l

mol/
m³

mg
CaCO₃/

l

mol/
m³

mg
CaCO₃/

l

mol/
m³

< 50 < 300 < 3 200 2 2 0,02

> 50...
≤ 200

200 2 150 1,5 2 0,02

> 200...
≤ 600

150 1,5 2 0,02 2 0,02

> 600 2 0,02 2 0,02 2 0,02

1) Nimellistilavuus litroina / lämmitysteho: monikattilalaitteistojen
yhteydessä on käytettävä pienintä yksittäislämmitystehoa.

Varo!
Sopimattomien lisäaineiden lisääminen
lämmitysveteen aiheuttaa aineellisten
vahinkojen vaaran!

Sopimattomat lisäaineet voivat aiheuttaa ra-
kenneosien muutoksia, lämmityskäytön me-
lua ja johtaa mahdollisesti muihin seuraus-
vaurioihin.

▶ Älä käytä mitään sopimattomia jäätymise-
nestoaineita, korroosiosuoja-aineita, biosi-
dejä tai tiivisteitä.

Tähän mennessä ei ole havaittu minkäänlaista yhteensopi-
mattomuutta, kun seuraavia lisäaineita on käytetty tuotteis-
samme asianmukaisella tavalla.

▶ Noudata käytössä ehdottomasti lisäaineen valmistajan
ohjeita.

Emme ota mitään vastuuta minkään lisäaineen yhteensopi-
vuudesta muun lämmitysjärjestelmän kanssa emmekä niiden
vaikutuksista.

Puhdistuksessa käytettävät lisäaineet (loppuhuuh-
telu on välttämätön)
– Adey MC3+

– Adey MC5

– Fernox F3

– Sentinel X 300
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– Sentinel X 400

Laitteistoon pysyvästi jätettävät lisäaineet
– Adey MC1+

– Fernox F1

– Fernox F2

– Sentinel X 100

– Sentinel X 200

Laitteistoon pysyvästi jätettävät jäätymisen eston
lisäaineet
– Adey MC ZERO

– Fernox Antifreeze Alphi 11

– Sentinel X 500

▶ Jos olet käyttänyt yllä mainittuja lisäaineita, kerro lait-
teiston omistajalle niihin liittyvistä tarpeellisista toimenpi-
teistä.

▶ Kerro laitteiston omistajalle jäätymisen estoon liittyvistä
tarpeellisista menettelyistä.

7.1.2 Lämmityslaitteen täyttö ja ilmaus

1. Avaa kaikki lämmityslaitteen termostaattiventtiilit ja tar-
vittaessa kaikki muut sulkuventtiilit.

2. Tarkasta kaikki liitännät ja koko lämmityslaite vuotojen
varalta.

M
AN

AU
TO

90°

1

2

3

3. Säädä lämmityksen / varaajan varauksen vaihtoventtii-
lin asento manuaalisesti. Paina sitä varten vaihtoventtii-
lin moottoriosan häiriön kuittausnappia (1) ja kierrä sitä
oikealle 90° asentoon "MAN".

◁ Nyt voi kääntää valintavivun (2) manuaalisesti halut-
tuun asentoon.

Ohje

Lovi (3), joka osoittaa valintavivun jatkokap-
paleeseen, näyttää valintavivun asennon.
Voit kääntää valintavipua kerralla 90° asen-
toon lämmitys tai varaajan varaus tai keskia-
sentoon lämmitys / varaajan varaus (musta).
Automaattisen käytön yhteydessä valintavipu
voidaan kytkeä muihin väliasentoihin (har-
maa).

4. Kytke lämmityksen / varaajan varauksen vaihtoventtiili
keskiasentoon kääntämällä valintavipua (2) myötäpäi-
vään 90°.

◁ Tällöin molemmat haarat ovat auki ja täyttäminen on
helpompaa, koska ilma pääsee poistumaan järjes-
telmästä.

5. Liitä täyttöletku.

6. Irrota sitä varten lämpöpumpun lämmityspiirin täyttö-
ja tyhjennysventtiilin kierrekansi ja kiinnitä täyttöletkun
vapaa pää kyseiseen kohtaan.

7. Irrota lämminvesivaraajan ison ilmanpoistoventtiilin kier-
rekansi ja asenna poistoletku.

8. Valuta mahdollisesti ulos tuleva vesi ämpäriin.

9. Avaa lämmityspiirin täyttö- ja tyhjennysventtiili.

10. Avaa lämmitysvesijärjestelmä hitaasti.

◁ Jos lämminvesivaraajan putkikierukka on täynnä,
poistoletkusta voi valua vettä.

11. Anna veden valua niin kauan, kunnes ilmakuplia ei
enää tule.

12. Liitä lämminvesivaraajan ilmanpoistoventtiili.

13. Lisää vettä, kunnes manometrin (rakenteessa) näyt-
tämä lämmityslaitteen paine saavuttaa arvon 1,5 bar.

14. Kierrä lämmityspiirin täyttö- ja tyhjennysventtiili kiinni.

15. Ilmaa lämmityspiiri asianmukaisista kohdista.

Ohje

Automaattisen lämmönkeruuliuosilmaimen
(ilma-lämmönkeruuliuos-keräimen lisäva-
ruste) voi asentaa myös integroidun varaajan
pieneen manuaaliseen ilmanpoistoventtiiliin.

16. Ilmaa lämpöjohtopumppu lämpöjohtopumpun tyhjen-
nysruuvin kautta.

17. Tarkasta lämmityslaitteen paine uudelleen (toista täyt-
tötapahtuma tarvittaessa).

18. Irrota täyttöletku täyttö- ja tyhjennysventtiilistä ja kiinnitä
kierrekansi takaisin paikalleen.

19. Kierrä vaihtoventtiilin moottoriosassa olevaa häiriön
kuittausnappia 90° vasemmalle takaisin asentoon
"AUTO".

◁ Häiriön kuittausnappi nousee takaisin ylös.
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7.2 Lämmönkeruuliuospiirin täyttö ja ilmaus

7.2.1 Lämmönkeruuliuoksen sekoittaminen

Lämmönkeruuliuos koostuu vedestä ja siihen sekoitetusta
jäätymisenestoainekonsentraatista. Sallitut lämmönkeruuliu-
okset vaihtelevat suuresti alueittain. Pyydä lisätietoja kysei-
sistä asioista vastaavilta viranomaisilta.

Vaillantin lämpöpumpussa saa käyttää ainoastaan ilmoitet-
tuja lämmönkeruuliuoksia.

Vaihtoehtoisesti voit tilata Vaillantilta vastaavaa lämpöpum-
puille tarkoitettua valmisseosta.

▶ Käytä riittävän isoa sekoitussäiliötä.

▶ Sekoita etyleeniglykoli ja vesi huolellisesti keskenään.

Hyväksytty ympäristölähde

Maa
Ilma-lämmönke-

ruuliuos-
keräin

Lämmönkeruuliuok-
sen osuus

30 til.-% 44 % vol.

Veden osuus 70 til.-% 56 % vol.

Vesipohjaisen ety-
leeniglykoliseoksen
jäätymispiste*

‒ 16 °C ‒ 30 °C

Vesipohjaisen ety-
leeniglykoliseoksen
kylmäsuoja**

‒ 18 °C ‒ 33,5 °C

* Jäätymispiste

** Kylmäsuoja

Tästä lämpötilasta alkaen lämmön-
keruuliuokseen alkaa muodostua
jääkiteitä.

Tässä lämpötilassa puolet nestetila-
vuudesta on kiteytynyt; nesteessä on
murskajäätä.

▶ Tarkasta lämmönkeruuliuoksen sekoitussuhde.

– Työmateriaali: Refraktometri

Lämpölähteen maa kohdalla sovellettavien erityisvaatimus-
ten yhteydessä Vaillant on hyväksynyt myös seuraavat läm-
mönsiirtoaineet:

– Vesipohjainen liuos, jossa on 29 % +0/-1 til.-% etanolia

– Vesiliuos, jossa on 33 % ± 1 til.-% propyleeniglykolia

7.2.2 Lämmönkeruuliuospiirin täyttäminen

66

48

62

71

37 A

B

42a

6361
33

67
65

33 Likasuodatin

37 Automaattinen ilmane-
rotin

42a Lämmönkeruuliuoksen
varoventtiili

48 Painemittari (lisäva-
ruste)

61 Sulkuventtiili

62 Sulkuventtiili

63 Sulkuventtiili

65 Lämmönkeruuliuoksen
keruusäiliö

66 Lämmönkeruuliuossäiliö

67 Täyttöpumppu

71 Lämmönkeruuliuoksen
kalvopaisunta-astia

A Lämpölähteestä lämpö-
pumppuun (lämmin läm-
mönkeruuliuos)

B Lämpöpumpusta lämpö-
lähteeseen (kylmä läm-
mönkeruuliuos)

1. Asenna likasuodatin (33) paineletkuun.

2. Liitä täyttöpumpun paineletku sulkuventtiiliin (62).

3. Sulje sulkuventtiili (63).

4. Avaa sulkuventtiili (62).

5. Liitä yksi lämmönkeruuliuokseen päättyvä letku sulku-
venttiiliin (61).

6. Avaa sulkuventtiili (61).

Varo!
Väärän täyttölaitteen aiheuttama aineellis-
ten vahinkojen vaara!

Jos lämmönkeruuliuospumppua täytetään
virtaussuunnan vastaisesti, pumpun elektro-
niikassa voi ilmetä sitä vaurioittava turbiinivai-
kutus.

▶ Varmista, että lämmönkeruuliuospumppu
täytetään virtaussuunnan mukaisesti.

7. Lisää lämmönkeruuliuosta lämmönkeruuliuospiiriin täyt-
töpumpulla (67) lämmönkeruuliuossäiliöstä (66).

7.2.3 Lämmönkeruuliuospiirin ilmaus

1. Käynnistä täyttöpumppu (67) lämmönkeruuliuospiirin
täyttöä ja huuhtelua varten.

2. Vähennä ilman pääsyä lämmönkeruuliuospiiriin laske-
malla täyttöpumpun tehoa.

3. Anna täyttöpumpun (67) käydä vähintään 10 minuuttia,
jotta täyttö ja huuhtelu on riittävä.

4. Sulje sitten sulkuventtiilit (61) ja (62), ja kytke täyttö-
pumppu (67) pois päältä.

5. Toista huuhtelu tarvittaessa.

6. Avaa sulkuventtiili (63).

7.2.4 Paineen muodostus
lämmönkeruuliuospiiriin

1. Muodosta paine lämmönkeruuliuospiiriin täyttöpumpun
(67) avulla.

Ohje

Lämmönkeruuliuospiirin asianmukainen toi-
minta edellyttää 0,17 MPa:n (1,7 bar) täyt-
töpainetta. Varoventtiili avautuu, kun paine
saavuttaa arvon 0,3 MPa (3 bar).

2. Mittaa paine painemittarilla (rakenteessa).
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– Lämmönkeruuliuoksen käyttöpainealue: 0,07
… 0,20 MPa (0,70 … 2,00 bar)

3. Muodosta paine lämmönkeruuliuospiirin lisäämällä läm-
mönkeruuliuosta täyttöpumpulla sulkuventtiilin (62)
avautuessa.

4. Pienennä lämmönkeruuliuospiirin painetta tarvittaessa
valuttamalla lämmönkeruuliuosta pois sulkuventtiilin
(61) avautuessa.

5. Tarkasta lämmönkeruuliuospiirin täyttöpaine lämpö-
pumpun näytöstä.

6. Toista toimenpide tarvittaessa.

7. Irrota letkut venttiileistä (61) ja (62).

8. Tee toinen ilmaus lämpöpumpun käyttöönoton jälkeen.

9. Merkitse jäljelle jäävän lämmönkeruuliuoksen sisältä-
vään säiliöön lämmönkeruuliuoksen tyyppi ja pitoisuus.

10. Merkitse jäljelle jäävän lämmönkeruuliuoksen sisältävä
säiliö laitteiston omistajalle säilytettäväksi. Muistuta
laitteiston omistajaa keruuliuoksen syövyttävyydestä.

8 Sähköasennus

Vaara!
Toimimaton vikavirtasuojakytkin voi ai-
heuttaa hengenvaarallisen sähköiskun!

Vikavirtasuojakytkimet eivät välttämättä toimi
tietyissä tapauksissa.

▶ Asenna tuotteelle pulssivirtaan reagoiva
tyypin A vikavirtasuojakytkin tai kaikkiin
virtatyyppeihin reagoiva tyypin B vikavir-
tasuojakytkin, mikäli asennuspaikalle näin
on määrätty.

Sähköasennuksen saa tehdä ainoastaan sähköalan ammat-
tilainen.

▶ Noudata energianjakeluyhtiön antamia pienjänniteverk-
koon tehtäviä liitäntöjä koskevia teknisiä liitäntäehtoja ja -
vaatimuksia.

▶ Tarkasta johtojen oikeat halkaisijat enimmäismitoituste-
hoa varten teknisissä tiedoissa ilmoitettujen arvojen pe-
rusteella.

▶ Noudata aina sijoituspaikan asennusehtoja ja -vaatimuk-
sia (rakenteessa).

▶ Liitä tuote kiinteän liitännän ja jännitteenkatkaisulaitteen
avulla, jonka kosketusväli on vähintään 3 mm (esimer-
kiksi sulake tai tehonsäätökytkin).

▶ Asenna jännitteenkatkaisulaite lämpöpumpun välittö-
mään läheisyyteen.

▶ Liitä tuote virransyöttöä varten oikeassa vaihejärjestyk-
sessä tyyppikilven mukaisesti 400 V:n 3-vaiheverkkoon,
jossa on nolla- ja maadoitusjohdin.

▶ Käytä liitännässä vain teknisissä tiedoissa ilmoitettuja
arvoja.

▶ Jos paikallinen energianjakeluyhtiö edellyttää, että läm-
pöpumppua on ohjattava rajoitussignaalilla, asenna ener-
gianjakeluyhtiön määrittämä vastaava kontaktikytkin.

▶ Varmista, että anturijohdoille (esimerkiksi VRC DCF -vas-
taanottimen yhteydessä) määritetty 50 m:n maksimipi-
tuus ei ylity.

▶ Vedä verkkojännitteelliset liitäntäkaapelit sekä anturi- tai
väyläjohdot erilleen toisistaan, jos niiden pituus on yli

10 m. Pienoisjännite- ja verkkojännitejohdon vähimmäi-
setäisyys, kun johdon pituus > 10 m: 25 cm. Jos se ei ole
mahdollista, käytä suojattua johtoa. Tee suojaus tuotteen
kytkentäkaapin levyn toiselle puolelle.

▶ Älä käytä lämpöpumpun vapaita liittimiä tukiliittiminä
myöhemmässä johdotuksessa.

30 mm max.

1 2

1 Liitäntälangat 2 Eriste

▶ Kuori taipuisien johtojen ulkosuojakerrosta enintään vain
3 cm.

▶ Kiinnitä johtimet liittimiin.

– Liitinten maks. vääntömomentti: 1,2 Nm

8.1 eBUS-johtojen vetäminen

1. Vedä eBUS-johdot tähden muotoon jakorasiasta yksit-
täisiin tuotteisiin.

2. Varmista johdotusta tehdessäsi, etteivät eBUS-johdot
kulje rinnakkain verkkovirtajohtojen kanssa.

– Putken halkaisija: ≥ 0,75 mm²

8.2 Kytkentäkaapin avaaminen

A

B

A

1. Irrota yksi ylhäällä oleva ruuvi ja kaksi alhaalla olevaa
ruuvia.

2. Vedä kansi irti eteenpäin.
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8.3 Kytkentäkaappi

1

7

8

45

2

3

6

1 VR 32 -väyläliitin, mo-
duloitava (lisävaruste)*

*Jos järjestelmäsääti-
messä valittu järjestel-
mäkaavio sisältää tä-
män lisätarvikkeen, sen
voi liittää tähän.

2 Säätöpiirilevy

3 Monitoimimoduuli VR 40
(2/7) (lisävaruste)**

** Rele 1 toimii lämpö-
pumpun vikakontaktin
liitäntänä / hälytyksen
lähtönä. Releen 2 toi-
mintoa voi säätää jär-
jestelmäsäätimellä.

4 Sähköisen lisälämmityk-
sen riviliitinyksikkö

5 Käynnistysvirran rajoitti-
men piirilevy

6 Vikavirtasuojakytkin

7 Verkkoliitännän piirilevy

8 Sähköisen lisälämmityk-
sen verkkokaapelin liitin

8.4 Virransyötön toteutus

1. Vedä virransyöttöjohdot tuotteen takaseinän läpivientien
läpi tai tuotteen kotelon kannen läpiviennin läpi.

2. Vedä johdot tuotteen läpi sopivien läpivientien kautta
verkkoliitännän ja säätimen piirilevyjen liittimiin.

3. Vedä johdot silmukan muotoon.

4. Tee johdotus jäljempänä esitettyjen kytkentäkaavioiden
mukaan.

Ohje

Liitäntäkaavion asettamista ei ole tarkoitettu
säätimelle eikä lämpöpumpun käyttöpanee-
lille.

5. Kierrä vedonpoistimet kunnolla kiinni.

8.4.1 Jatkuvan virransyötön 3~/N/PE 400 V
liittäminen

▶ Liitä jatkuva virransyöttö pääverkkoliitäntään (X101).
(→ sivu 41)

8.4.2 Kaksipiirivirransyötön erikoishinnan -
3~/N/PE 400 V liittäminen

1. Poista tehtaalla asennettu X103:n ja X102:n välillä
oleva hyppyjohto. (→ sivu 42)

2. Irrota pistoke kontaktista X110A ja liitä se kontaktiin
X110B.

◁ Säätöpiirilevyyn (X110) syötetään virtaa hyppyjoh-
dolla kontaktista X110B.

3. Liitä lukittava virransyöttö verkkoliitäntään X101.

4. Liitä jatkuva virransyöttö verkkoliitäntään X102.

8.4.3 Kaksipiirivirransyötön erikoishinnan -
3~/N/PE 400 V liittäminen

1. Poista tehtaalla asennettu X110A:n ja X110:n välillä
oleva hyppyjohto. (→ sivu 43)

2. Liitä jatkuva virransyöttö verkkoliitäntään X110.

3. Liitä lukittava virransyöttö verkkoliitäntään X101.

◁ Tehtaalla asennetun X103:n ja X102:n välillä olevan
hyppyjohdon avulla syötetään lukittavaa virtaa myös
sisäiseen sähköiseen lisälämmitykseen.

8.4.4 Kaksipiirivirransyötön lämpöpumpun
sähkön hinnan 3~/N/PE 400 V liittäminen

1. Poista tehtaalla asennettu X103:n ja X102:n välillä
oleva hyppyjohto. (→ sivu 44)

2. Liitä jatkuva virransyöttö verkkoliitäntään X101.

◁ Säätöpiirilevyyn syötetään virtaa esteettä tehtaalla
asennetun X110A:n ja X110:n välillä olevan hyppy-
johdon avulla.

3. Liitä lukittava virransyöttö verkkoliitäntään X102.

8.4.5 Ulkoisen lämmönkeruuliuoksen
painekytkimen liittäminen

Joissakin tapauksissa, esimerkiksi juomaveden suojelua-
lueilla, paikalliset viranomaiset määräävät ulkoisen lämmön-
keruuliuoksen painekytkimen asennuksen. Kyseinen paine-
kytkin sulkee kylmäainepiirin, jos tietty paine alittuu lämmön-
keruuliuospiirissä. Kun sammuttaminen tapahtuu suolaliu-
oksen painekytkimellä, näyttöön ilmestyy siitä kertova vikail-
moitus.

▶ Irrota ylipainejohto verkkoliitännän piirilevyn pistokkeesta
X131 (Source Monitoring).

▶ Liitä ulkoinen suolaliuoksen painekytkin verkkoliitännän
piirilevyn molempiin liittimiin X131 (Source Monitoring).

– Lämmönkeruuliuoksen ulkoisen painekytkimen nimel-
lisjännite: 230 V 50 Hz

– Lämmönkeruuliuoksen ulkoisen painekytkimen virta-
alue (rms): 1 … 5 mA

8.4.6 Maksimitermostaatin liittäminen

Joissakin tapauksissa, joissa virtaa syötetään suoraan latta-
lämmitykseen, on ehdottomasti käytettävä maksimitermos-
taattia (rakenteessa).

▶ Irrota hyppyjohto säätöpiirilevyn liittimen X100 pistok-
keesta S20.
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▶ Liitä maksimitermostaatti siihen.
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8.5 Verkkoliitännän piirilevy

Ohje

Kaikkien liitettyjen ulkoisten laitteiden (esim. X141, X143, X144, X145) yhteenlaskettu virranotto saa olla enintään
2,4 A!

X102

X110B
X120

F1
X110 X110A

X101

X145

X1AX144

X105

X20A
LED

LED

X201

X200

X203

X202
X90

X140X142X104

X131

X750

X141

X143 X103

1 2 3 4 5 6 7

8

10

9

11

24

23

26

25

13

14

15

16

17

18

20 192122

12

27

1 [X102] Verkkoliitäntä 400 V sisäinen sähköinen
lisälämmitys

2 [X110B] Lisävarusteena saatava hyppyjohto kontak-
tiin X110 (elektroniikan 230 V:n virransyöttö)

3 [X120] Lisävarusteena saatava 230 V:n virransyötön
suoja-anodi (active tank anode)

4 [F1] Sulake F1 T 4A/250 V (suojaa verkkoliitännän
piirilevyn 230 V:n kuormaa)

5 [X110] Verkkoliitäntä 230 V:n elektroniikka, verkkolii-
tännän piirilevy (TB) ja säätöpiirilevy (HMU)

6 [X110A] Hyppyjohto kontaktiin X110 (elektroniikan
230 V:n virransyöttö)

7 [X101] Kompressorin pääverkkoliitäntä 400 V

8 [X103] Hyppyjohto sisäisen lisälämmityksen virran-
syöttöön (jos kompressorilla ja lisälämmityksellä on
sama hinta)

9 [X145] Ulkoinen lisälämmitys, 230 V, L N PE

10 [X1A] Säätöpiirilevyn 230 V:n virransyöttö

11 [X144] Ulkoinen 3-tievaihtoventtiili, 230 V, L S N PE

12 [X105] Kompressorin ja käynnistysvirran rajoittimen
liitäntä

13 [X20A] Säätöpiirilevyn tiedonsiirtokaapelin liitäntä

14 Kompressorin LED-turvakytkin

15 [X201] (ei käytössä)

16 [X200] (ei käytössä)

17 [X203] Lämmityspiirin lisävarusteiset menoveden
lämpötila-anturit passiivisen jäähdytysmoduulin
yhteydessä

18 [X202] (ei käytössä)

19 [X90] (ei käytössä)

20 [X140] Passiivisen jäähdytysmoduulin 3-tievaihto-
venttiilin liitäntä

21 [X142] Passiivisen jäähdytysmoduulin 3-tiesekoitus-
venttiili

22 [X104] Sisäisen sähköisen lisälämmityksen liitäntä

23 [X131] Lisävarusteisen ulkoisen lämmönkeruuliuok-
sen painekytkimen liitäntä

24 [X750] Sisäisen sähköisen lisälämmityksen lämpöti-
larajoitin

25 Sähköisen lisälämmityksen LED-turvakytkin

26 [X141] (ei käytössä)

27 [X143] (ei käytössä)



8 Sähköasennus

28 Asennus- ja huolto-ohjeet flexoCOMPACT exclusive 0020227722_04

8.6 Säätöpiirilevy

X23

X40

X30
X25

X31

X24

X41

X26

X100/S20
X100/S21

X100/BUS

X14

X15

X13

X16

X11

X12

X22

X21

X90

X1

F1

X20

X51

1 2 3 4 5 6 7

8

9

24

23

22

11

10

14

15

16

17

18

19
2021

13

12

1 [X23] Liitäntä EEV (paisuntaventtiili)

2 [X40] Reunaliitin VR40 (sähköjohto)

3 [X51] Reunaliitin, näytön liitäntä

4 [X30] eBUS-väyläjohto/-diagnoosiliitäntä

5 [X25] Modbus-pistoke, käynnistysvirran rajoittimen
ohjaamiseen

6 [X31] (ei käytössä)

7 [X24] (ei käytössä)

8 [X41] Ulkoisten anturien reunaliitin (ulkolämpötila-an-
turi, DCF, järjestelmäanturi, monitoimitulo (järjestel-
mäsäätimellä säädettävissä))

9 [X26] Anturin johtosarja, 230 V, L N PE

10 [X100/S20] Maksimitermostaatti

11 [X100/S21] Kytkentä energianjakeluyhtiön verkkoon

12 [X100/VÄYLÄ] Väyläliitäntä (VR 900)

13 [X20] Tietoyhteys verkkoliitännän piirilevyyn ja käyn-
nistysvirran rajoittimen jännitteensyöttöön

14 [X14] Kiertopumpun liitäntä

15 [X15] Lämpimän käyttöveden sisäisen 3-tieventtiilin
liitäntä (DHW)

16 [X13] Sisäisen keruuliuospumpun liitäntä

17 [X16] Sisäisen lämpöjohtopumpun liitäntä

18 [X11] (ei käytössä)

19 [X1] Säätöpiirilevyn 230 V:n virransyöttö

20 [F1] Sulake F1 T 4A/250 V

21 [X12] 230 V:n virransyötön reunaliitin lisävarustee-
seen VR 40

22 [X22] Anturin johtosarjan liitäntä (esim. varaajan
lämpötila-anturin ja EVI-venttiilin liitäntä)

23 [X21] Anturin johtosarjan liitäntä

24 [X90] (ei käytössä)
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8.7 Liittimet

8.7.1 X100/S21 Kytkentä energianjakeluyhtiön
verkkoon

Potentiaaliton sulkijakontakti, jonka sulkemis- ja katkaisukyky
on 24 V / 0,1 A. Kyseisen kontaktin toiminta on konfiguroi-
tava järjestelmäsäätimeen, esimerkiksi sähköisen lisälämmi-
tyksen estäminen kontaktin sulkemisen yhteydessä.

8.7.2 X144 Ulkoinen 3-tievaihtoventtiili

Kontaktin L jatkuva jännite on 230 V, kontakti S on sulkija-
kontakti (kytketty 230 V) lämminvesipiirin vaihtokytkentää
varten. Molempien liitäntöjen sallittu maksimivirta: 0,2 A

8.7.3 X145 Ulkoinen lisälämmitys

Potentiaalikontakti ulkoisen lämmityksen kytkentään raken-
teessa releen tai suojareleen kautta. X145:n sallittu maksimi-
virta: 0,2 A

8.8 Järjestelmäsäätimen ja lisävarusteiden
liittäminen elektroniikkaan

1. Asenna järjestelmäsäädin oheisten asennusohjeiden
mukaisesti.

2. Avaa kytkentäkaappi. (→ sivu 24)

3. Tee johdotus. (→ sivu 29)

4. Liitä säädin ja lisävarusteet vastaavien kytkentäkaavioi-
den ja asennusohjeiden mukaisesti.

5. Asenna VRC DCF -vastaanotin.

8.9 Johdotuksen tekeminen

Varo!
Epäasianmukainen asennus aiheuttaa
aineellisten vahinkojen vaaran!

Vääriin liittimiin ja pistokkeisiin syötetty verk-
kovirta voi vaurioittaa elektroniikkaa.

▶ Älä liitä liittimiin eBUS (+/−) verkkojänni-
tettä.

▶ Liitä verkkoliitäntäkaapeli vain sille tarkoi-
tettuihin liittimiin!

1. Ohjaa liitettävien osien liitäntäjohdot kaapeliläpiviennin
läpi vasemmalle tuotteen taustapuolelle.

2. Käytä tuotteen yläosassa olevaa kaapelikanavaa.

3. Käytä vedonpoistimia.

4. Lyhennä liitäntäjohtoja tarpeen mukaan.

30 mm max.

5. Vältä oikosulkuvaara johdinlangan tahattoman irtoami-
sen yhteydessä kuorimalla taipuvien johtojen ulkosuoja-
kerrosta enintään vain 30 cm.

6. Varmista, ettei johdon sisäpuolen esite vaurioidu ulko-
puolen päällysteen kuorimisen aikana.

7. Eristä johdon sisäpuolta vain sen verran, että hyvän ja
vakaan yhteyden muodostaminen on mahdollista.

8. Vältä irrallisten yksittäisten johtojen aiheuttama oikosul-
kuvaara laittamalla johtojen kuorittuihin päihin hylsyt.

9. Kiinnitä pistoke liitäntäjohtoon.

10. Tarkasta, että kaikki johdot ovat mekaanisesti tukevasti
kiinni pistokkeen liittimissä. Kiinnitä ne tarvittaessa pa-
remmin.

11. Liitä pistoke sille tarkoitettuun piirilevyn pistokepaik-
kaan.

8.10 VRC DCF:n asennus

▶ Asenna VRC DCF -vastaanotin järjestelmäsäätimen
asennusohjeiden mukaisesti.

8.11 Lisävarusteiden asennus

1. Ohjaa johdot tuotteen takaseinän läpivientien läpi.

2. Avaa kytkentäkaappi. (→ sivu 24)

3. Liitä liitäntäkaapeli vastaavaan pistokkeeseen tai verk-
koliitännän piirilevyn tai säätöpiirilevyn aukkoihin.

4. Kiinnitä johdot vedonpoistimilla tuotteeseen.

8.12 Sisäisen sähköisen lisälämmityksen
enimmäistehon sovitus tarvittaessa

Sisäisen sähköisen lisälämmityksen enimmäistehoksi on lait-
teistokonfiguraatiolla tehtaalla asetettu 6 kW. Voit muuttaa
tehoa vaihtamalla silloitusliittimien (Jumper) paikkaa riviliiti-
nyksikössä.

3,0 kW 5,5 kW 8,5 kW

A

B

▶ Aseta silloitusliittimet riviliitinyksikköön halutun arvon
mukaisesti.

▶ Varmista, ettei sähköisen lisälämmityksen enimmäisteho
ylitä liittyvän sulakkeen tehoa (mitoitusvirrat: katso tekni-
set tiedot).

▶ Aseta ohjausohjelmistolle ehdottomasti sama arvo kuin
ohjatussa asennuksessa.

Ohje

Jos et aseta ohjatussa asennuksessa vastaa-
vaa tehoa, näytössä näytetään väärä ener-
giankulutusnäyttö.
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8.13 Lämpöpumppujärjestelmän liittäminen
aurinkosähköjärjestelmään

1. Liitäntää varten tarvitset seuraavat komponentit:

– Ulkoinen relerasia, jossa yksi rele sis. yksi sulkija
jossa kullatut kontaktit 24 V / 20 mA

2. Liitä releen sulkija monitoimituloon FB ja nolla-maahan
0T lämpöpumpun säätöpiirilevyn kytkentäkiskossa X41.

◁ Kontakti kiinni: järjestelmä säästää energiaa.

◁ Kontakti auki: lämpöpumpun normaalikäyttö

3. Valitse → järjestelmäkaaviokirjasta järjestelmäkaavio
flexoTHERM / flexoCOMPACT ja aurinkosähköliitäntä.

4. Määritä vastaavat asetukset järjestelmäsäätimeen
(→ järjestelmäsäätimen asennusohjeet).

8.14 Sähköasennuksen tarkastus

1. Tarkasta sähköasennus asennuksen päätyttyä varmis-
tamalla, että liitännät ovat kunnolla kiinni ja että niiden
sähköinen eristys on riittävä.

2. Asenna kytkentäkaapin kansi. (→ sivu 24)

8.15 Asennuksen lopetus

8.15.1 Verhoilun kiinnittäminen

1. Aseta kotelon sivuosat paikoilleen ja kierrä ruuvit kiinni.

2. Aseta kotelon kansi ja kotelon sivuosat paikoilleen ja
työnnä ne taaksepäin kiinni takaseinän aukkoihin.

3. Ripusta kotelon etuosan yläpää kulmakiinnikkeiden
avulla kotelon sivuosien aukkoihin ja laske se sitten
alas.

4. Työnnä kotelon etuosan alapää kulmakiinnikkeiden
avulla kotelon sivuosien aukkoihin ja käännä se kiinni.

5. Asenna käyttöpaneelin peitelevy paikalleen.

6. Aseta käyttöpaneelin peitelevy paikalleen ja tarkasta,
että se on helppo avata kummaltakin puolelta.

8.15.2 Laitteen paineen ja tiiviyden tarkastus

1. Tarkasta laitteiston toiminta asennuksen jälkeen.

2. Ota tuote käyttöön tuotekohtaisen käyttöohjeen mukai-
sesti.

3. Tarkasta lämmityslaitteen täyttöpaine ja vesitiiviys.

9 Käyttöönotto

9.1 Käyttökonsepti

→ Käyttöohjeet

9.2 Lämpöpumppujärjestelmän käyttöönotto

50 d
kWh

reset

1

2

3

4
6

7

8

9

5

1 Päivittäisen ympäristö-
energian tuoton näyttö

2 Oikean valintapainik-
keen tämänhetkiset lii-
täntäpaikat

3 Vasemmat ja oikeat
valintapainikkeet

4 - ja -painike

5 Häiriön kuittauspainike
(lämpöpumppu ja järjes-
telmäsäädin käynniste-
tään uudelleen)

6 Siirtyminen valikkoon li-
sätietojen tarkastelua
varten (paina molempia
valintapainikkeita sa-
manaikaisesti)

7 Vasemman valintapai-
nikkeen tämänhetkiset
liitäntäpaikat

8 Lämpöpumpun nykyisen
käyttötilan symbolien
näyttö

9 Näyttö

1. Kytke tuote päälle rakenteeseen asennetulla katkaisu-
laitteella (esimerkiksi sulakkeet tai tehonsäätökytkin).

◁ Näyttöön ilmestyy perusnäyttö.

Ohje

Kun virransyöttö aloitetaan uudelleen vir-
ransyötön katkeamisen tai sammuttamisen
jälkeen, nykyinen päivämäärä ja kellonaika
asetetaan automaattisesti uudelleen DCF-
vastaanottimen avulla. Jos DCF-vastaano-
tinta ei ole käytettävissä, kyseiset arvot on
asetettava itse uudelleen.

2. Kun otat lämpöpumppujärjestelmän ensimmäisen ker-
ran käyttöön sähköasennuksen jälkeen, järjestelmän
komponenttien ohjatut asennukset käynnistyvät auto-
maattisesti. Aseta ensin välttämättömät arvot lämpö-
pumpun käyttöpaneeliin ja vasta sitten järjestelmäsääti-
meen ja järjestelmän komponentteihin.
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9.3 Ohjatun asennuksen suorittaminen

Ohjattu asennus käynnistyy lämpöpumpun ensimmäisen
käynnistyskerran yhteydessä.

Valikko → Ammattilaistaso → Asetukset

▶ Vahvista ohjatun asennuksen käynnistys painamalla .

◁ Niin kauan kuin ohjattu asennus on aktiivinen, kaikki
lämmityksen, jäähdytyksen ja lämpimän käyttöveden
tuottamisen toiminnot on estetty.

Ohje

Voit lopettaa ohjatun asennuksen vasta ympä-
ristöpiirin tyypin asettamisen jälkeen.

▶ Voit siirtyä seuraavaan kohtaan painamalla .

9.3.1 Kielen asetus

▶ Vahvista asetettu kieli ja vältä tahaton kielen muutos
painamalla kaksi kertaa painiketta .

9.3.2 Ympäristöpiirin tyypin asettaminen

Voit asettaa seuraavat ympäristöpiirin tyypit:

– Maa/lämmönkeruuliuos

– Ilma/lämmönkeruuliuos

9.3.3 Sähköisen lisälämmityksen salliminen

Järjestelmäsäätimessä voi valita, käytetäänkö sähköistä li-
sälämmitystä lämmityskäyttöön, lämmitystilaan vain molem-
piin käyttötarkoituksiin. Sisäisen sähköisen lisälämmityksen
enimmäistehoksi on asetettu tehtaalla 6 kW.

▶ Jos haluat muuttaa sähköisen lisälämmityksen enimmäis-
tehoa, sinun on muutettava ensin laitteistokonfiguraa-
tiota. (→ sivu 29)

▶ Määritä sitten lämpöpumpun käyttöpaneeliin sähköisen
lisälämmityksen enimmäistehoksi ehdottomasti sama
arvo.

Ohje

Jos et aseta tässä vastaavaa tehoa, näytössä
näytetään väärä energiankulutusnäyttö.

▶ Varmista, ettei sähköisen lisälämmityksen enimmäisteho
ylitä liittyvän sulakkeen tehoa (mitoitusvirrat: katso tekni-
set tiedot).

Ohje

Muutoin kodin vikavirtasuojakytkin voi myö-
hemmin laueta, jos sähköistä lisälämmitystä ei
kytketä alennetulla teholla päälle, kun lämpö-
lähteen teho on riittämätön.

– ulkoinen

– 3 kW

– 6 kW

– 9 kW

9.3.4 Rakennuksen piirin ilmaaminen

▶ Ilmaa rakennuksen piiri käynnistämällä tarkastusohjelma
P.05. (→ sivu 35)

9.3.5 Ympäristöpiirin ilmaaminen

▶ Ilmaa ympäristöpiiri käynnistämällä tarkastusohjelma
P.06. (→ sivu 35)

Edellytys: Lämmönlähde, ilma/lämmönkeruuliuos

– Ohjelma kestää voin 1 tunnin. Ohjelman sisältää ilmauk-
sen lisäksi ilma-lämmönkeruuliuos-keräimen itsetestin,
jossa tarkastetaan seuraavat seikat: vaiheiden virheet,
yhteys ulkoyksikköön, lämmönkeruuliuoksen paine, huur-
teenpoiston lämpötilarajoitin, lämmönkeruuliuospumpun
toiminta, lämmönkeruuliuoksen virtaus, puhallin, anturi-
viat, lämpötilojen tasaus, lämpöpumpun lämmönkeruu-
liuosanturin kalibrointi, ilma-lämmönkeruuliuos-keräimen
lämmönkeruuliuosanturin kalibrointi, lämmönkeruuliuos-
putkien vaihto ja lämmönkeruuliuospiirin ilmaaminen.

9.3.6 Ammattilaisen puhelinnumero

Voit tallentaa puhelinnumerosi laitevalikkoon.

Käyttäjä voi hakea sen näkyviin Tiedot-valikossa. Puhelinnu-
merossa voi olla enintään 16 numeroa eikä se saa sisältää
välilyöntejä. Jos puhelinnumero on lyhyempi, lopeta syöttö
viimeisen numeron jälkeen painamalla .

Kaikki oikealla puolella olevat numerot poistetaan.

9.3.7 Asennusoppaiden sulkeminen

▶ Kun asennusoppaat on käyty läpi, vahvista se painamalla
painiketta .

◁ Asennusopas suljetaan eikä se käynnisty enää uudel-
leen tuotteen seuraavalla käynnistyskerralla.

9.4 Ammattilaistason haku näyttöön

1. Paina samanaikaisesti painikkeita ja .

2. Siirry kohtaan Valikko → Ammattilaistaso ja vahvista
painamalla (OK).

3. Aseta arvoksi 17 (koodi) ja vahvista se painamalla pai-
niketta .

9.5 Asetetun kielen muuttaminen

1. Paina samanaikaisesti painikkeita ja , ja pidä ne
painettuina.

2. Paina lisäksi lyhyesti painiketta reset .

3. Paina painikkeita ja , kunnes kieliasetukset ilmes-
tyvät näyttöön.

4. Valitse haluamasi kieli.

5. Vahvista muutos painamalla kaksi kertaa painiketta .

6. Vahvista asetettu kieli ja vältä tahaton kielen muutos
painamalla kaksi kertaa painiketta .
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9.6 Lämmityskäytön menoveden lämpötilan
säätö

Jotta lämpöpumppu toimii taloudellisesti ja häiriöittä,
kompressorin käynnistymistä on säädeltävä. Energiataseen
säädön avulla voi vähentää lämpöpumpun käynnistyksiä
heikentämättä asuintilojen mukavuutta. Muiden säästä riip-
puvaisten lämmönsäädinten tavoin myös tämä säädin mää-
rittää menoveden tavoitelämpötilan ulkolämpötilan ja läm-
mityskäyrän perusteella. Energiataseen laskenta tapahtuu
menoveden tavoitelämpötilan ja todellisen lämpötilan avulla.
Niiden välinen ero mitattaan minuuteittain ja lasketaan
yhteen:

1 asteminuutti [°min] = 1 K lämpötilaero 1 minuutin aikana

Tietyn lämpövajeen (pienempi kuin valikon vaihtoehto Ase-
tukset→ Kompr. käynn. alk. ) ilmetessä lämpöpumppu
käynnistyy ja sammuu taas, kun johdettu lämpömäärä vas-
taa lämpövajetta. Mitä suurempi asetettu negatiivinen arvo
on, sitä pidempiä ovat välit, joina kompressori on käynnissä
tai ei ole käynnissä.

Lisäedellytyksenä on, että jos menoveden todellinen läm-
pötila poikkeaa yli 7 K menoveden tavoitelämpötilasta,
kompressori kytkeytyy suoraan päälle tai pois päältä.
Kompressori käynnistyy aina heti, kun jokin lämmityksen
tarve ilmenee säätimestä (esim. aikaikkunan vuoksi tai
vaihdettaessa kaasulaitekäytöstä lämpöpumppukäyttöön).

Kompressorikäytön ajalliset edellytykset

Käyttöä koskee aina:

– Vähimmäiskäyttöaika: 3 min

– Vähimmäistaukoaika: 7 min

– Käynnistyksen ja sammutuksen välinen vähimmäisaika:
20 min

9.7 Tilastojen haku näyttöön

Valikko → Ammattilaistaso → Testivalikko → Tilastot

Toiminnolla voi hakea näyttöön lämpöpumpun tilastot.

9.8 Tuotteen toiminnan tarkastus

1. Ota tuote käyttöön tuotekohtaisen käyttöohjeen mukai-
sesti.

2. Siirry kohtaan Valikko → Ammattilaistaso → Testiva-
likko → Tarkastusohjelmat.

3. Tarkasta lämmityskäyttö.

4. Tarkasta lämminvesikäyttö.

5. Tarkasta jäähdytyskäyttö.

10 Sopeutus lämmityslaitteeseen

10.1 Asetusparametri

Asennusopas käynnistyy, kun tuote kytketään päälle ensim-
mäistä kertaa. Asennusoppaan sulkemisen jälkeen valikossa
Asetukset voi säätää esimerkiksi asennusoppaan paramet-
reja uudelleen.

Valikko → Ammattilaistaso → Asetukset

10.2 Suurtehopumppujen säätäminen

10.2.1 Rakennuksen piirin pumpun asettaminen

Automaattinen käyttö
Tehtaalla nimellinen tilavuusvirta saavutetaan automaatti-
sesti tilavuusvirran säädön avulla. Säätö mahdollistaa raken-
nuksen piirin pumpun tehokkaan käytön, sillä pumpun pyöri-
misnopeus mukautuu järjestelmän hydrauliseen vastukseen.
Vaillant suosittelee säilyttämään tämän asetuksen.

Manuaalinen käyttö
Valikko → Ammattilaistaso → Asetukset → Konf.
rak.pump. läm.

Valikko → Ammattilaistaso → Asetukset → Konf.
rak.pump. jääh.

Valikko → Ammattilaistaso → Asetukset → Konf.
rak.pump. LKW

Jos pumppua ei haluta käyttää automaattikäytöllä, valikossa
Asetukset voi asettaa erilaisia manuaalisen käytön käyttöta-
poja. Seuraavissa kaavioissa on esitetty, miten pumpun oh-
jauksen asetukset vaikuttavat siirtopaineeseen, kun lämmi-
tyspuolen lämpötilaeron nimellinen tilavuusvirta on 5 K.

Rakennuksen piirin suurimman sallitun paine-eron
asettaminen
Valikko → Ammattilaistaso → Asetukset → maks. siirto-
paine

Kun rakennuksen piirin paine-eron enimmäisarvo ei saa ylit-
tyä, rajoituksen voi asettaa valikossa Asetukset alueelle
0,02...0,1 MPa (200...1 000 mbar).

10.2.2 Rakennuksen piirin pumpun siirtopaine

10.2.2.1 Rakennuksen piirin pumpun VWF 52/4
siirtopaine nimellistilavuusvirralla
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10.2.2.2 Rakennuksen piirin pumpun VWF 82/4
siirtopaine nimellistilavuusvirralla
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10.2.2.3 Rakennuksen piirin pumpun VWF 112/4
siirtopaine nimellistilavuusvirralla
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10.2.3 Ympäristöpiirin pumpun asettaminen

Kun lämpölähteen puolen lämpötilaero on jatkuvassa käy-
tössä alle 2 K vähäisen painehäviön (suuret putken halkaisi-
jat, vähäinen poraussyvyys, kun lämpölähteenä on ilma: ly-
hyempi etäisyys ilma-lämmönkeruuliuos-keräimeen) vuoksi,
pumpun tehoa voi sovittaa. Seuraavassa kaaviossa on esi-
tetty, miten pumpun ohjauksen asetukset vaikuttavat siirto-
paineisiin, kun lämpölähteen puolen lämpötilaeron nimelliset
tilavuusvirrat ovat 3 K.

Ympäristöpiirin pumpun tehdasasetus riippuu asetetusta
ympäristöpiirin tyypistä ja tehon yksiköstä.

▶ Siirry valikon vaihtoehtoon Valikko → Ammattilaistaso →
Asetukset → Ymp.pump. tav.arvo.

▶ Muuta tarvittaessa tehdasasetusta ja vahvista muutos
painamalla .

10.2.4 Ympäristöpiirin pumpun siirtopaine

10.2.4.1 Ympäristöpiirin pumpun VWF 52/4
siirtopaine nimellistilavuusvirralla
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10.2.4.2 Ympäristöpiirin pumpun VWF 82/4
siirtopaine nimellistilavuusvirralla
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10.2.4.3 Ympäristöpiirin pumpun VWF 112/4
siirtopaine nimellistilavuusvirralla
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10.3 Lämmityskäytön menoveden lämpötilan
asettaminen (ilman liitettyä säädintä)

1. Ota käyttöön manuaalinen käyttö.

– Valikko → Ammattilaistaso → Asetukset → Hätä-
käy. käyttö

2. Paina painiketta ( ).

◁ Näyttöön ilmestyy lämmityskäytön menoveden läm-
pötila.

3. Voit muuttaa lämmityskäytön menoveden lämpötilaa
painamalla painiketta tai .

– Lämmityskäytön maks. menoveden lämpötilan tavoi-
tearvo: 75 ℃

4. Vahvista muutos painamalla painiketta (OK).

10.4 Jäähdytyskäytön menoveden lämpötilan
asettaminen (ilman liitettyä säädintä)

1. Ota käyttöön manuaalinen käyttö.

– Valikko → Ammattilaistaso → Asetukset → Hätä-
käy. käyttö

2. Paina painiketta kaksi kertaa.

◁ Näyttöön ilmestyy jäähdytyskäytön menoveden läm-
pötilan arvo.

3. Voit muuttaa jäähdytyskäytön menoveden lämpötilaa
painamalla painiketta tai .

4. Vahvista muutos painamalla painiketta (OK).

Ohje

Tehdasasetuksena passiivisen jäähdytyskäy-
tön menoveden lämpötilan tavoitearvoksi voi
säätää 20 - 16 °C.

10.5 Tuotteen luovutus laitteiston omistajalle

▶ Selitä laitteiston omistajalle varolaitteiden sijainti ja toi-
minta.

▶ Opeta laitteiston omistajalle, kuinka tuotetta käytetään.

▶ Painota erityisesti turvaohjeita, joita laitteiston omistajan
on noudatettava.

▶ Kerro laitteiston omistajalle, että hänen on huollatettava
tuote ilmoitettujen huoltovälien mukaan.

▶ Luovuta laitteiston omistajalle kaikki ohjeet ja tuotetta
koskevat asiakirjat säilytettäviksi.

11 Häiriöiden korjaaminen

11.1 Live Monitorin (tuotteen nykyinen tila)
näyttäminen

Valikko → Live Monitor

Live Monitorin avulla voit tarkastaa tuotteen nykyisen tilan.

Toimintatilan koodit – yleiskuvaus (→ sivu 49)

11.2 Vikakoodien tarkastus

Näytössä näkyy vikakoodi F.xxx. Selkokielinen näyttö selit-
tää lisäksi näytössä näkyvää vikakoodia.

Vikakoodeilla on etusija kaikkiin muihin näyttöihin verrattuna.

Vikakoodit (→ sivu 51)

Jos useita vikoja esiintyy samanaikaisesti, näytössä vaihtu-
vat kahden sekunnin välein kaikki tilanteeseen liittyvät vika-
koodit.

▶ Korjaa vika.

▶ Ota tuote uudelleen käyttöön painamalla reset (→ Käyttö-
ohjeet).

11.3 Vikamuistin hakeminen esiin

Valikko → Ammattilaistaso → Vikalista

Tuotteessa on vikamuisti. Siitä voi hakea esiin viimeiset kym-
menen esiintynyttä vikaa aikajärjestyksessä.

Jos DCF-anturia ei ole liitetty, näytössä näkyy vain päivä-
määrä, jona vika on ilmennyt.

Näytöt
– Ilmenneiden vikojen määrä

– Nykyinen vika ja vian numero F.xxx

11.4 Vikamuistin palautus

1. Paina painiketta (Poista).

2. Vahvista vikamuistin tyhjentäminen painamalla paini-
ketta (OK).
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11.5 Asennusoppaan käynnistäminen uudelleen

Asennusoppaan voi käynnistää uudelleen milloin tahansa
hakemalla sen manuaalisesti näkyviin valikosta.

Valikko → Ammattilaistaso → Käynn. ohj. asennus

11.6 Tarkastusohjelmien käyttö

Valikko → Ammattilaistaso → Testivalikko → Tarkastusoh-
jelmat

Tällä toiminnolla voi käynnistää tarkastusohjelmat.

Ohje

Jos järjestelmässä on ilmennyt jokin häiriö, tarkas-
tusohjelmia ei suoriteta.

Voit sulkea tarkastusohjelmat milloin tahansa painamalla
(Peruuta).

11.7 Toimilaitetestin suorittaminen

Valikko → Ammattilaistaso → Testivalikko → Anturi-/toimi-
laitetesti

Anturi-/toimilaitetestillä voi tarkastaa lämmityslaitteen osien
toiminnan. Useita toimilaitteita voi tarkastaa samanaikaisesti.

Jos muutosvaihtoehtoja ei ole käytettävissä, voit hakea nä-
kyviin toimilaitteiden nykyiset ohjausarvot ja antureiden ar-
vot.

Antureiden ominaisarvoluettelo on liitteenä.

Sisäisen varaajan lämpötila-anturin ominaisarvot (→ sivu 56)

Sisäisten lämpötila-antureiden (kylmäainepiiri) ominaisarvot
(→ sivu 57)

Ulkolämpöanturin VRC DCF ominaisarvot (→ sivu 58)

11.8 Sähköisen lisälämmityksen
vikavirtasuojakytkin

Sisäinen sähköinen lisälämmitys on suojattu vikavirtasuoja-
kytkimellä oikosulun varalta. Jos vikavirtasuojakytkin on lau-
ennut, sähköinen lisälämmitys pysyy pois päältä, kunnes oi-
kosulku korjataan ja kytkentäkaapin vikavirtasuojakytkin kyt-
ketään takaisin päälle.

11.8.1 Sähköisen lisälämmityksen
vikavirtasuojakytkimen kytkentä takaisin
päälle

1. Tarkasta verkkoliitäntäpiirilevyn syöttöjohto.

2. Tarkasta verkkoliitäntäpiirilevyn toiminta.

3. Tarkasta sähköisen lisälämmityksen liitäntäjohdot.

4. Tarkasta sähköisen lisälämmityksen toiminta.

5. Korjaa oikosulku.

6. Kytke kytkentäkaapin vikavirtasuojakytkin takaisin
päälle.

12 Tarkastus ja huolto

12.1 Huoltoon ja tarkastukseen liittyviä ohjeita

12.1.1 Tarkastus

Tarkastuksen tarkoituksena on tarkastaa tuotteen todellinen
tila ja verrata sitä tavoitetilaan. Tämä tapahtuu mittausten,
tarkastusten ja tarkkailun avulla.

12.1.2 Huolto

Huolto on välttämätön, jotta todellisessa käyttötilassa mah-
dollisesti ilmenevät poikkeamat suhteessa ohjeelliseen käyt-
tötilaan saadaan korjattua. Tämä tapahtuu tavallisesti puh-
distamalla, säätämällä ja tarvittaessa vaihtamalla yksittäisiä,
kuluvia osia.

12.2 Varaosien hankinta

Valmistaja on sertifioinut tuotteen alkuperäiset rakenneosat
vaatimustenmukaisuuden tarkastusmenettelyn avulla. Jos
käytät huollon tai korjauksen yhteydessä muita, sertifioimat-
tomia tai muita kuin sallittuja osia, tuotteen vaatimustenmu-
kaisuus raukeaa ja eikä tuote sen vuoksi vastaa voimassa
olevia normeja.

Suosittelemme ehdottomasti käyttämään valmistajan alkupe-
räisvaraosia, sillä siten voit varmistaa tuotteen häiriöttömän
ja turvallisen käytön. Lisätietoja käytettävissä olevista alku-
peräisvaraosista saat ottamalla yhteyttä ohjeiden takapuo-
lella olevaan osoitteeseen.

▶ Jos tarvitset huollossa tai korjauksessa varaosia, käytä
ainoastaan tuotteelle sallittuja varaosia.

12.3 Huoltoilmoitusten tarkastus

Kun näytössä näytetään symboli , tuote on huollettava tai
tuote on mukavuusvarmistuskäytössä.

▶ Halutessasi lisätietoja hae näyttöön Live-Monitor.
(→ sivu 34)

▶ Tee taulukossa kuvatut huoltotyöt. (→ sivu 51)

Edellytys: Lhm. 37 näytetään näytössä

Tuote on mukavuusvarmistuskäytössä. Tuote on havainnut
pysyvän häiriön ja toimii rajoitetussa mukavuustilassa.

Jos jokin rakennuksen piirin lähdön, ympäristöpiirin tulon tai
ympäristöpiirin lähdön lämpötila-antureista ei toimi, tuotetta
käytetään korvaavilla arvoilla.

▶ Määritä vialliset komponentit lukemalla vikamuisti.
(→ sivu 34)

Ohje

Vikailmoituksen yhteydessä tuote jää myös
nollauksen jälkeen mukavuusvarmistuskäyt-
töön. Nollauksen jälkeen näytössä näytetään
ensin vikailmoitus ja sitten ilmoitus Rajoitettu
käyttö (mukavuusvarm.).

▶ Tarkasta ilmoitetut komponentit ja vaihda ne.
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12.4 Tarkastus- ja huoltotarkastuslista

Seuraavaan taulukkoon on koottu tarkastus- ja huoltotyöt,
jotka on tehtävä tietyin välein.

Nro Työt Tarkastus
(vuosittain,
viimeistään
24 kuukauden
sisällä)

Huolto (2
vuoden
välein)

1 Tarkasta tuotteen yleis-
kunto ja tiiviys.

x x

2 Tarkasta lämmityspiirin
paine ja lisää tarvittaessa
lämmitysvettä.

x x

3 Tarkasta ja puhdista lämmi-
tyspiirin likasihdit.

x x

4 Tarkasta lämmönkeruuliu-
oksen määrä ja pitoisuus
sekä lämmönkeruuliuospii-
rin paine. Lisää lämmönke-
ruuliuosta tarvittaessa.

x x

5 Tarkasta, että paisunta-as-
tia ja lämmönkeruuliuos-
piirin varoventtiili toimivat
moitteettomasti.

x x

6 Tarkasta, että lämmityspii-
rin paisunta-astia ja varo-
venttiili toimivat moitteetto-
masti.

x x

7 Tarkasta, onko lämmönke-
ruuliuos- ja lämmityspiirissä
vuotoja, ja korjaa ne tarvit-
taessa.

x x

8 Tarkasta, että kytkentäkaa-
pin vikavirtasuojakytkin toi-
mii moitteettomasti.

x x

Varoitus!
Kylmäainepiirille tehtävien juottotöiden
aiheuttama syttymisvaara

Korjausten yhteydessä kylmäainepiirille teh-
tävät juottotyöt aiheuttavat syttymisvaaran
kylmäainepiirin sisältämän palavan öljyn
vuoksi.

▶ Tyhjennä kylmäainepiiri ennen juottotöitä
ja huuhtele se inertillä kaasulla.

12.5 Lämmityslaitteen täyttöpaineen tarkastus ja
korjaaminen

Jos täyttöpaine alittaa vähimmäispaineen, näyttöön ilmestyy
varoitusviesti.

– Lämmityspiirin vähimmäispaine: ≥ 0,05 MPa (≥ 0,50 bar)

▶ Lisää lämmitysvettä, jotta lämpöpumppu voidaan ottaa
uudelleen käyttöön. (→ sivu 22)

▶ Jos painehäviöitä ilmenee usein, selvitä ja poista sen
syys.

12.6 Lämmönkeruuliuospiirin täyttöpaineen
tarkastus ja korjaus

Jos täyttöpaine alittaa vähimmäispaineen, lämpöpumppu
sammutetaan automaattisesti ja näyttöön ilmestyy varoitus-
viesti.

– Lämmönkeruuliuoksen vähimmäispaine: ≥ 0,05 MPa
(≥ 0,50 bar)

▶ Lisää etukäteen sekoitettua lämmönkeruuliuosta,
jotta lämpöpumppu voidaan ottaa uudelleen käyttöön
(→ sivu 23). Pelkän veden lisääminen on kielletty.

– Lämmönkeruuliuoksen min. käyttöpaine: ≥ 0,07 MPa
(≥ 0,70 bar)

▶ Jos painehäviöitä ilmenee usein, selvitä ja poista sen
syys.

12.7 Uudelleenkäyttöönotto ja koekäyttö

Varoitus!
Kuumat ja kylmät osat voivat aiheuttaa
palovammoja!

Kaikkia eristämättömiä putkia ja sähköistä
lisälämmitystä koskettaessa on vaara saada
palovammoja.

▶ Asenna mahdollisesti irrotetut verhoiluo-
sat takaisin paikoilleen ennen käyttöönot-
toa.

1. Ota lämpöpumppujärjestelmä käyttöön.

2. Tarkasta lämpöpumppujärjestelmän asianmukainen
toiminta.

13 Käytöstäpoisto

13.1 Tuotteen tilapäinen käytöstäpoisto

1. Kytke tuote pois päältä rakenteeseen asennetulla kat-
kaisulaitteella (esimerkiksi sulakkeet tai tehonsäätökyt-
kin).

2. Noudata sijoituspaikkaa ja jäätymisen estoa koskevia
vaatimuksia. (→ sivu 11)

13.2 Tuotteen käytöstäpoisto

1. Kytke tuote pois päältä rakenteeseen asennetulla kat-
kaisulaitteella (esimerkiksi sulakkeet tai tehonsäätökyt-
kin).

2. Tyhjennä tuote.

3. Hävitä tuote sekä käyttölaitteet ja -välineet kansallisten
määräysten mukaan.

14 Kierrätys ja hävittäminen

Pakkauksen hävittäminen
▶ Hävitä pakkaus asianmukaisella tavalla.

▶ Noudata kaikkia asiaa koskevia määräyksiä.

Tuotteen ja lisävarusteiden hävittäminen
▶ Älä hävitä tuotetta tai lisävarusteita talousjätteen mu-

kana.
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▶ Hävitä tuote ja kaikki lisävarusteet asianmukaisella ta-
valla.

▶ Noudata kaikkia asiaa koskevia määräyksiä.

14.1 Lämmönkeruuliuoksen hävittäminen

▶ Varmista, että lämmönkeruuliuos toimitetaan paikallisia
määräyksiä noudattaen esimerkiksi soveltuvaan varas-
toon tai soveltuvaan polttolaitokseen.

▶ Jos määrä on vähäinen, ota yhteyttä hävittämisestä vas-
taavaan paikalliseen tahoon.

14.2 Kylmäaineen luovuttaminen hävitettäväksi

Tuote on täytetty kylmäaineella R410A.

▶ Luovuta kylmäaine hävitettäväksi valtuutetulle ammattilai-
selle, jolla on kylmälaiteasennuslupa.

15 Asiakaspalvelu

Asiakaspalvelumme yhteystiedot löytyvät takapuolella
mainitun osoitteen alta tai WWW-sivulta osoitteesta
www.vaillant.fi.



Liite

38 Asennus- ja huolto-ohjeet flexoCOMPACT exclusive 0020227722_04

Liite

A Lämpöpumppukaavio

HG1

AB

BA

CP1

V2

S1

HE2

HE1

C1

HE4

CP2

TCE

V1

V5

TT 11

TZ 11

PZ 11

PT 11

TT
 1

4

TT 10

PT 10

TT
 1

7

TT 30

PT 30

TT 31

TT 20

PT 20

TT 21

TZ 21

TT 50

M

C

D V7

TC
E

1 2 3 4

67

FLT1

FLT2

5

1 Kylmävesiliitäntä

2 Lämminvesiliitäntä

3 Lämmityksen menoyhde

4 Lämmityksen paluuyhde

5 Lämmityspiirin varoventtiilin liitäntä

6 Lämmin lämmönkeruuliuos

7 Kylmä lämmönkeruuliuos

C1 Kompressori

CP1 Lämpöjohtopumppu

CP2 Lämmönkeruuliuospumppu
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FLT1 Suodatin

FLT2 Suodatin

HE1 Lauhdutin

HE2 Höyrystin

HE4 Höyrystin väliruiskutusta varten

HG1 Sähköinen lisälämmitys

PT10 Matalapaineanturi

PT11 Korkeapaineanturi

PT20 Lämmityspiirin paineanturi

PT30 Lämmönkeruuliuoksen paineanturi

PZ11 Korkeapainekytkin

S1 Lämminvesivaraaja

TT10 Kompressorin tulon lämpötila-anturi

TT11 Kompressorin lähdön lämpötila-anturi

TT14 Väliruiskutuksen lämpötila-anturi kompressorin tu-
lossa

TT17 Elektronisen paisuntaventtiilin lähdön lämpötila-
anturi

TT20 Lämmityksen paluuyhteen lämpötila-anturi

TT21 Lämmityksen menoyhteen lämpötila-anturi

TT30 Lähteen tulon lämpötila-anturi

TT31 Lähteen lähdön lämpötila-anturi

TT50 Varaajan lämpötila-anturi

TZ11 Kompressorin lähdön lämpötilakytkin

TZ21 Lämpötilarajoittimen lämpötilakytkin

V1 Elektroninen paisuntaventtiili

V2 Lämpimän käyttöveden 3-tieventtiili

V5 Elektroninen paisuntaventtiili, väliruiskutus

V7 4-2-tieventtiili
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B Kytkentäkaavio

G
Y

BNBKG
Y

BNBKG
N
/Y
E

BU

RD BK

BU

PK

BK
GY

BK

BN

GY

BK
GY
BN
WH

BN
BK

GY

GN/YE
GN/YE

BN

PE

PE

BU

BN
BK

GY
BN
BK

GY

BNBK GY

WH
WH

OR

OR

YE

YE

WH

GN

BU

WH
WH

WH

GN/YE

BN
BU

GY BUBNBK

GY
BN
BK

GYBU BN BK

GY
BN

WH

BK

GN/YE

14 13 12

15

11 10 9 7

1

2

3

4

5

6

8

1 Varaajan lämpötila-anturin liitäntä

2 X15 sisäinen 3-tievaihtoventtiili

3 X13 sisäinen lämmönkeruuliuospumppu

4 X16 sisäinen lämpöjohtopumppu

5 X11 sisäinen 4-tievaihtoventtiili

6 Säätöpiirilevyn 230 V virransyöttö

7 Lämpöjohtopumpulle

8 4-tievaihtoventtiilille

9 3-tievaihtoventtiilille (lämmityksen / varaajan varauk-
sen vaihtoventtiili)

10 Sähköiselle lisälämmitykselle

11 Sähköisen lisälämmityksen lämpötilarajoittimelle

12 Virransyöttö sähköiselle lisälämmitykselle, kompres-
sorille

13 Antureille, kytkimille ja venttiileille

14 Lämmönkeruuliuospumpulle

15 Käyttöpaneelille
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C Rajoittamaton virransyöttö 3~/N/PE 400 V (kytkentäkaavio 1 = )

X102

X110A

X110B

X101

X103

X110

N L3 L2 L1

7
6
5

L1 L2 L3 N

L1 L2 L3 N

NL1

L3
L2
L1 1

2

3

1 Sisäisen sähköisen lisälämmityksen virransyöttö

2 Ohjauksen virransyöttö

3 jatkuva virransyöttö

X110A valinnainen jännitteen lähtö säätimen piirilevyyn
(X110)

X110B valinnainen jännitteen lähtö säätimen piirilevyyn
(X110)

X101 Kompressorin pääverkkoliitäntä

X103 valinnainen jännitteen lähtö sisäiseen sähköiseen
lisälämmitykseen (X102)

X102 Sisäisen sähköisen lisälämmityksen verkkoliitäntä

X110 Lämpöpumpun säätimen piirilevyn verkkoliitäntä

Tämä johdotus vastaa toimitustilaa. Tuote liitetään sähköverkkoon yhtä sähkön hintaa käyttäen (yksi sähkömittari).

Sisäiseen sähköiseen lisälämmitykseen syötetään virtaa esteettä tehtaalla asennetun X103:n ja X102:n välillä olevan hyppy-
johdon avulla.

Säätöpiirilevyyn syötetään virtaa esteettä tehtaalla asennetun X110A:n ja X110:n välillä olevan hyppyjohdon avulla.
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D Kaksipiirivirransyötön erikoishinta A - 3~/N/PE 400 V (kytkentäkaavio 2 = )

NL1

X102

X110AX110B

X101

X103

X110

N L3 L2 L1

L3
L2
L1

L1 L2 L3 N

7
6
5

1

2

3

1 sisäisen sähköisen lisälämmityksen jatkuva virran-
syöttö

2 Ohjauksen virransyöttö

3 lukittu virransyöttö

X110A valinnainen jännitteen lähtö säätimen piirilevyyn
(X110)

X110B valinnainen jännitteen lähtö säätimen piirilevyyn
(X110)

X101 Kompressorin pääverkkoliitäntä

X103 valinnainen jännitteen lähtö sisäiseen sähköiseen
lisälämmitykseen (X102)

X102 Sisäisen sähköisen lisälämmityksen verkkoliitäntä

X110 Lämpöpumpun säätimen piirilevyn verkkoliitäntä

Tässä tapauksessa lämpöpumppua käytetään kahdella sähkön hinnalla (kaksi sähkömittaria).

Jatkuva virransyöttö takaa sisäisen sähköisen lisälämmityksen ja lämpöpumpun säätöpiirilevyn toiminnan oman sähkömitta-
rin avulla.

Ylimääräinen, lukittava kompressorin virransyöttö tapahtuu toisen sähkömittarin kautta, ja syöttöverkon operaattori voi kes-
keyttää sen käytön huippukausina. Katkaisun kestosta ja toistuvuudesta päättää energianjakeluyhtiö, tai ne tulee selvittää
sen kanssa.
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E Kaksipiirivirransyötön erikoishinta B - 3~/N/PE 400 V (kytkentäkaavio 3 = )

X102

X110A

X110B

X101

X103

X110

N L3 L2 L1
NL1

L1 L2 L3 N

L1

7
6
5

L2 L3 N

L3
L2
L1

1

2

3

1 sisäisen sähköisen lisälämmityksen lukittu virran-
syöttö

2 ohjauksen jatkuva virransyöttö

3 lukittu virransyöttö

X110A valinnainen jännitteen lähtö säätimen piirilevyyn
(X110)

X110B valinnainen jännitteen lähtö säätimen piirilevyyn
(X110)

X101 Kompressorin pääverkkoliitäntä

X103 valinnainen jännitteen lähtö sisäiseen sähköiseen
lisälämmitykseen (X102)

X102 Sisäisen sähköisen lisälämmityksen verkkoliitäntä

X110 Lämpöpumpun säätimen piirilevyn verkkoliitäntä

Tässä tapauksessa lämpöpumppua käytetään kahdella sähkön hinnalla (kaksi sähkömittaria).

Jatkuva virransyöttö takaa sivukuluttimien (kiertopumput, säädin jne.) käytön oman sähkömittarin avulla.

Ylimääräinen, lukittava kompressorin ja sisäisen sähköisen lisälämmityksen virransyöttö tapahtuu toisen sähkömittarin
kautta, ja syöttöverkon operaattori voi keskeyttää sen käytön huippukausina. Katkaisun kestosta ja toistuvuudesta päättää
energianjakeluyhtiö, tai ne tulee selvittää sen kanssa.
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F Kaksipiirivirransyötön lämpöpumpun sähkön hinta 3~/N/PE 400 V (kytkentäkaavio
4 = )

X102

X110A

X110B

X101

X103

X110

7
6
5

N L3 L2 L1 L1 L2 L3 N
NL1

L3
L2
L1

1

2

3

1 sisäisen sähköisen lisälämmityksen lukittu virran-
syöttö

2 Ohjauksen virransyöttö

3 jatkuva virransyöttö

X110A valinnainen jännitteen lähtö säätimen piirilevyyn
(X110)

X110B valinnainen jännitteen lähtö säätimen piirilevyyn
(X110)

X101 Kompressorin pääverkkoliitäntä

X103 valinnainen jännitteen lähtö lisälämmitykseen (X102)

X102 Sisäisen sähköisen lisälämmityksen verkkoliitäntä

X110 Lämpöpumpun säätimen piirilevyn verkkoliitäntä

Tässä tapauksessa lämpöpumppua käytetään kahdella sähkön hinnalla (kaksi sähkömittaria).

Jatkuva virransyöttö takaa kompressorin ja lämpöpumpun säätöpiirilevyn toiminnan oman sähkömittarin avulla.

Ylimääräinen, lukittava sisäisen sähköisen lisälämmityksen virransyöttö tapahtuu toisen sähkömittarin kautta, ja syöttöverkon
operaattori voi keskeyttää sen käytön huippukausina. Katkaisun kestosta ja toistuvuudesta päättää energianjakeluyhtiö, tai
ne tulee selvittää sen kanssa.

G Ammattilaistason yleiskuvaus

Asetustaso Arvot Yksikkö Askelväli, valinta, seli-
tys

Tehdasasetus Asetus

min. maks.

Ammattilaistaso →

Syötä koodi 00 99 1 (FHW-koodi 17) 00

Ammattilaistaso → Vikalista →

F.086 – F.1120
1) Poista

Ammattilaistaso → Testivalikko → Tilastot →

Kompr. tunnit nykyinen arvo h

Kompr. käynn. nykyinen arvo

1)
Katso vikakoodin yleiskuvaus
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Asetustaso Arvot Yksikkö Askelväli, valinta, seli-
tys

Tehdasasetus Asetus

min. maks.

Rak.pump. tunnit nykyinen arvo h

Rak.pump. käynn. nykyinen arvo

Ymp.pump. tunnit nykyinen arvo h

Ymp.pump. käynn. nykyinen arvo

4-tievent. tunnit nykyinen arvo h

4-tievent. kytk. nykyinen arvo

Puh. 1: tunnit nykyinen arvo h

Puh. 1: käynn. nykyinen arvo

Jäänp. 1: tunnit nykyinen arvo h

Jäänp. 1: kytk. nykyinen arvo

Jääh.sek.vent. vaih. nykyinen arvo

EEV vaiheet el. paisuntaventtiili
Vaiheet

nykyinen arvo

EEV-VI vaiheet el. paisuntavent-
tiili ruisk.vaiheet

nykyinen arvo

Kytk. vaihtovent. LKV nykyinen arvo

Vir.kul. säh.vas. yht. nykyinen arvo kWh

Kytk. säh.vas. nykyinen arvo

Käyttötun. säh.vas. nykyinen arvo h

Ammattilaistaso → Testivalikko → Tarkastusohjelmat →

P.01 Lämmityskäyttö Valitse

P.02 Jääh.käyttö Valitse

P.03 Lämmitystila Valitse

P.04 Sähkövastus Valitse

P.05 Ilmaus: rakennuspiiri Valitse

P.06 Ilmaus: ympäristöpiiri Valitse

P.07 Ilmaus: ympäristöja raken-
nuksen piiri

Valitse

P.08 Jäänpoisto Valitse

Ammattilaistaso → Testivalikko → Ant./toimil.testi →

Toimilaitteet

Rakennuksen piirin toimilaitteet

T.01 Rak. piirin pumppu Teho 0 100 % 5, pois pois

T.02 Ensisij. monitieventtiili LKV Lämmitys Lämmin
käyttövesi

Lämmitys, lämmin käyt-
tövesi

Lämmitys

T.03 Ensisij. monitievent. jäähdy-
tys (vain kun passiivinen jäähdy-
tys!)

Lämmitys Jäähdytys Lämmitys, jäähdytys Lämmitys

Ympäristöpiirin toimilaitteet

T.14 Ymp.piirin pumppu Teho 0 100 % 5 0

T.16 Jääh. sek.vent. Asento (vain
kun passiivinen jäähdytys!)

sulkeutuu avautuu sulkeutuu, pysähdyk-
sissä, avautuu

pysähdyksissä

T.18 Puhallin 1 Teho (vain
kun ympäristöpiirityyppi
ilma/lämmönkeruuliuos!)

0 100 % 5 0

T.19 Jäänp. 1 (vain kun
ympäristöpiirityyppi
ilma/lämmönkeruuliuos!)

pois päälle pois, päällä pois

Kylmäainepiirin toimilaitteet

1)
Katso vikakoodin yleiskuvaus
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Asetustaso Arvot Yksikkö Askelväli, valinta, seli-
tys

Tehdasasetus Asetus

min. maks.

T.33 Asento: EEV 0 100 % 5 0

T.34 Asento: EEV-VI 0 100 % 5 0

Muut toimilaitteet

T.45 Vika lähtö pois päälle pois, päällä pois

T.46 MA2 lähtö pois päälle pois, päällä pois

T.47 Järjestelmäpumppu Teho 0 100 % 5 0

T.48 Kiertopumppu pois päälle pois, päällä pois

T.49 Rele: jääh. käyt. (vain kun
passiivinen jäähdytys!)

pois päälle pois, päällä pois

Anturit

Rakennuksen piirin anturit

T.79 Menoved. lämpöt. −40 90 ℃ 0,1

T.80 Lämpötila Jääh. meno (vain
kun passiivinen jäähdytys!)

−40 90 ℃ 0,1

T.81 Paluuved. lämpöt. −40 90 ℃ 0,1

T.82 Rakennuksen piiri: Paine 0 4,5 bar 0,1

T.83 Rakennuksen piiri: Läpivir-
taus

0 4000 l/h 1

T.84 Estokontakti S20 auki kiinni auki, kiinni kiinni

T.85 Lämp.raj. Sähkövastus kiinni auki kiinni, auki kiinni

T.86 Varaajan lämpötila −40 90 ℃ 0,1

Ympäristöpiirin anturit

T.97 Ympäristöpiiri: tulolämpötila −40 90 ℃ 0,1

T.98 Ympäristöpiiri: Lähtölämpö-
tila

−40 90 ℃ 0,1

T.101 Ympäristöpiiri: Paine 0 4,5 bar 0,1

T.102 Vikakontakti Ymp.piirin
pumppu

kiinni auki kiinni, auki kiinni

T.103 Ympäristöpiiri: Painevahti
(vain kun ympäristöpiirityyppi
maa/lämmönkeruuliuos!)

kiinni auki kiinni, auki kiinni

T.105 Puh. tulolämpöt. Puhalli-
nyks. 1 (vain kun ympäristöpiiri-
tyyppi ilma/lämmönkeruuliuos!)

−40 90 ℃ 0,1

T.106 Läm.ker.li. lähtöläm. Puhal-
linyks. 1 (vain kun ympäristöpii-
rityyppi ilma/lämmönkeruuliuos!)

−40 90 ℃ 0,1

T.107 Lämp.raj. Puhallinyks. 1
(vain kun ympäristöpiirityyppi
ilma/lämmönkeruuliuos!)

kiinni auki kiinni, auki kiinni

Kylmäainepiirin anturit

T.121 Kompr. lähtölämpötila −40 135 ℃ 0,1

T.122 Kompr. tulolämpötila −40 90 ℃ 0,1

T.123 Lämpötila EEV-VI tulo −40 90 ℃ 0,1

T.124 Lämpötila EEV-VI tulo −40 90 ℃ 0,1

T.127 Korkeapaine 0 47 bar (abs) 0,1

T.128 Kondensaatiolämpötila −40 70 ℃ 0,1

T.129 Matalapaine 0 22 bar (abs) 0,1

T.130 Höyrystymislämpötila −40 90 ℃ 0,1

T.131 Tavoitearvo Ylikuumenem. −40 90 K 0,1

1)
Katso vikakoodin yleiskuvaus
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Asetustaso Arvot Yksikkö Askelväli, valinta, seli-
tys

Tehdasasetus Asetus

min. maks.

T.132 Oloarvo Ylikuumenem. −40 90 K 0,1

20 K asti ovat normaa-
leja käyttöparametreja

T.134 Korkeapainekytkin kiinni auki kiinni, auki kiinni

T.135 Lämpötilakytkin Kompr.
lähtö

kiinni auki kiinni, auki kiinni

Muut anturit

T.146 Ulkolämpötila −40 90 ℃ 0,1

T.147 DCF-tila Nykyinen arvo ei DCF-signaalia

DCF-signaalin vahvistus

kelvollinen DCF-signaali

T.148 Järj. lämpötila −40 90 ℃ 0,1

T.149 ME tulo kiinni auki kiinni, auki auki

Ammattilaistaso → Asetukset →

Kieli nykyinen kieli valittavat kielet 02 English

Yhteystiedot Puhelinnumero Puhelinnumero 0 - 9

Kompr. käynn. alk. −999 0 °min 1 −60

Maks. paluuv.lämpöt. 30 70 ℃ 1 70

Komp. hystereesi 3 15 1 7

maks. siirtopaine 200 1000 mbar 10 1000

Konf. rak.pump. lämm. Auto 100 % 1 Auto

Konf. rak.pump. jääh. Auto 100 % 1 Auto

Konf. rak.pump. LKV Auto 100 % 1 Auto

Nollaa estoaika Estoaika kytk.
jälk.: jännitteensyöttö.

0 120 min 10 0

Teho säh.vas. ulkoinen 9 kW 400 V 3 vaihetta

– ulkoinen

– 3 kW

– 6 kW

– 9 kW

6

Ymp.pump. tav.arvo 1 100 % 1 Ilma/lämmönke-
ruuliuos
– VWF 52/4:

55

– VWF 82/4:
78

– VWF 112/4:
86

Maa/lämmönke-
ruuliuos
– VWF 52/4:

100

– VWF 82/4:
100

– VWF 112/4:
100

Konf. puhallin Autom., 1 100 % 1 Auto

Hilj. käyttö puhallin 0 40 % 1 20

Jäätymissuoja 5Maa/lämmön-
keruuliuos:−14

Ilma/lämmön-
keruuliuos:−28

℃ 1 Maa/lämmönke-
ruuliuos:−7

Ilma/lämmönke-
ruuliuos:−28

1)
Katso vikakoodin yleiskuvaus
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Asetustaso Arvot Yksikkö Askelväli, valinta, seli-
tys

Tehdasasetus Asetus

min. maks.

Ymp.piirin tyyppi nykyinen arvo Maa/lämmönkeruuliuos

Ilma/lämmönkeruuliuos

Hätäkäy. käyttö pois päälle pois, päällä pois

Jäähdytystekniikka Ei jäähdy-
tystä

Pass.
jääh. ra-
kenteessa

Ei jäähdytystä

Pass. jääh.: lisävar.

Pass. jääh. rakenteessa

0

Laitetunniste 40 44 Nykyinen arvo VWF 5x/4 = 40

VWF 8x/4 = 41

VWF 11x/4 = 42

Ohjelmistoversio säätöpiirilevyn (HMU
xxxx) ja näytön (AI
xxxx) nykyinen arvo

Verkkoliitännän piirile-
vyn TB ohjelmistover-
sio

Käynnistysvirran rajoit-
timen ICL ohjelmisto-
versio

Ensimmäisen puhalli-
nyksikön OMU1 ohjel-
mistoversio

Toisen puhallinyksikön
OMU2 ohjelmistover-
sio

xxxx.xx.xx

Ammattilaistaso → Nollaukset →

Kytkentäviive: keskeytetäänkö? Kyllä, ei Ei

Tilastot palautetaanko? Kyllä, ei Ei

Tehdasasetukset Kyllä, ei Ei

Ammattilaistaso → Käynn. ohj. asennus →

Kieli valittavat kielet 02 English

Ymp.piirin tyyppi Valitse Ilma/lämmönkeruuliuos

Maa/lämmönkeruuliuos

Jäätymissuoja 5Maa/lämmön-
keruuliuos:−14

Ilma/lämmön-
keruuliuos:−28

℃ 1 Maa/lämmönke-
ruuliuos:−7

Ilma/lämmönke-
ruuliuos:−28

Teho säh.vas. ulkoinen 9 kW 400 V 3 vaihetta

– ulkoinen

– 3 kW

– 6 kW

– 9 kW

6

Jäähdytystekniikka Ei jäähdy-
tystä

Pass.
jääh. ra-
kenteessa

Ei jäähdytystä

Pass. jääh.: lisävar.

Pass. jääh. rakenteessa

Ei jäähdytystä

Tarkastusohje.: Ilmaus: ympäris-
töja rakennuksen piiri

Testi ei
toimin-
nassa

Testi toi-
minnassa

Testi ei toiminnassa,
testi toiminnassa

Testi ei toimin-
nassa

Tarkastusohje.: Ilmaus: raken-
nuspiiri

Testi ei
toimin-
nassa

Testi toi-
minnassa

Testi ei toiminnassa,
testi toiminnassa

Testi ei toimin-
nassa

Tarkastusohje.: Ilmaus: ympäris-
töpiiri

Testi ei
toimin-
nassa

Testi toi-
minnassa

Testi ei toiminnassa,
testi toiminnassa

Testi ei toimin-
nassa

Yhteystiedot Puhelinnumero Puhelinnumero 0 - 9 tyhjä

1)
Katso vikakoodin yleiskuvaus
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Asetustaso Arvot Yksikkö Askelväli, valinta, seli-
tys

Tehdasasetus Asetus

min. maks.

Lopetetaanko ohjattu asennus? Kyllä, paluu

1)
Katso vikakoodin yleiskuvaus

H Toimintatilan koodit – yleiskuvaus

Toimintatilan
koodi

Merkitys

Lämpöpumppujärjestelmää koskevat näytöt

S.34 Lämmityskäyttö Jäätymisen esto

S.91 Huoltoilmoitus: Esittelytila

S.100 Valmius

S.101 Lämm.: kompr. poiskytkentä

S.102 Lämm.: kompr. estetty

S.103 Lämm.: esikäynti

S.104 Lämm.: Kompr. käyt.

S.107 Lämm.: jälkikäynti

S.119 Jäähdytys: Sek.vent. käyt.

S.125 Lämm.: Säh.vas. käyt.

S.131 LKV: Kompr. poiskytkentä

S.132 LKV: Kompr. estetty

S.133 LKV: esikäynti

S.134 LKV: Kompr. käyt.

S.135 LKV: Säh.vas. käyt.

S.137 LKV: jälkikäynti

S.141 Lämm.: säh.vas. poiskytkentä

S.142 Lämm.: säh.vas. estetty

S.151 LKV: Säh.vas. poiskytk.

S.152 LKV: Säh.vas. estetty

Yleiset näytöt

S.170 Kompressori: Vaihevika

S.171 Kompressori: virh. vaihejärjestys

S.172 Kompressori: vika Käynn.virran raj.

S.173 Estoaika: energianjakeluyritys

S.201 Tarkastusohjelma: Ilmaus ymp.piiri käyt.

S.202 Tarkastusohjelma: Ilmaus rak. piiri käyt.

S.203 Toimilaitetesti käyt.

Tietoliikennettä koskevat näytöt

S.211 Yhteysvirhe: Näyttö ei tunnistettu

S.212 Yhteysvirhe: Säädin ei tunnistettu

S.213 Yhteysvirhe: Puhallin 1 ei tunnistettu

S.215 Yhteysvirhe: TMB ei tunnistettu

S.216 Yhteysvirhe: ASB ei tunnistettu

S.240 Kompr.öljy liian kylm., Ympäristö liian
kylmä

Ympäristöpiiriä koskevat näytöt

S.242 Ympäristöpiiri: Lähtölämpötila liian alhai-
nen

S.246 Ympäristöpiiri: Paine liian alh.

S.247 Ymp.piiri: vikakontakti pumppu auki
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Toimintatilan
koodi

Merkitys

S.248 Puhallinyks.: Jäänp. vain puhallin

S.249 Puhallinyks.: Jäänpoisto ja jäänpoistin

S.252 Puhallinyks. 1: Puhallin jumissa

S.253 Puh.yks. 1: lämp.raj. auki

S.254 Puhallinyks. 1: Jäänp. liian pitkä

S.255 Puhallinyks. 1: Puh. tulolämpöt. liian kor-
kea

S.256 Puhallinyks. 1: Puh. tulolämpöt. liian al-
hainen

S.265 Ympäristöpiiri: Painevahti auki

S.266 Ympäristöpiiri: Lähtölämpötila liian kor-
kea

Rakennuksen piiriä koskevat näytöt

S.272 Rakennuksen piiri: Siirtopainerajoitus
käytössä

S.273 Rakennuksen piiri: Menoved. lämpöt. liian
alhainen

S.274 Rakennuksen piiri: Paine liian alh.

S.275 Rakennuksen piiri: Läpivirt. liian alh.

S.276 Rakennuksen piiri: Estokontakti S20 auki

S.277 Rakennuksen piiri: Pumppuvika

Kylmäainepiiriä koskevat näytöt

S.302 Korkeapainekytkin auki

S.303 Kompr. lähtölämpötila liian korkea

S.304 Höyrystymislämpötila liian alh.

S.305 Kondensaatiolämpötila liian alh.

S.306 Höyrystymislämpötila liian korkea

S.308 Kondensaatiolämpötila liian korkea

S.311 Ympäristöpiiri: tulolämpötila liian alhai-
nen

S.312 Rakennuksen piiri: Paluuved. lämpötila
liian alhainen

S.313 Ympäristöpiiri: tulolämpötila liian korkea

S.314 Rakennuksen piiri: Paluuved. lämpötila
liian korkea

Sähköisen lisälämmityksen piiriä koskevat näytöt

S.350 Säh.vas.: lämp.raj. auki

S.351 Säh.vas.: menoved. lämpötila liian korkea

S.352 Sähkövastus: Paine liian alh.

S.353 Sähkövastus: Läpivirt. liian alh.

S.354 Sähkövastus: Vaihevika
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I Huoltoilmoitukset

Koodi Merkitys Syy Korjaaminen

M.32 Rakennuksen piiri: Paine alh. – Vuodosta tai ilmatyynystä johtuva
painehäviö

– Rakennuksen piirin paineanturin vika

– Rakennuksen piirin vuotojen tarkas-
tus, lämmitysveden lisääminen ja il-
maus

– Piirilevyn ja kaapelisarjan pistokkeen
tarkastus, paineanturin asianmukai-
sen toiminnan tarkastus, tarvittaessa
paineanturin vaihto

M.33

Vain kun
lämpö-
lähde:
ilma

Puhallinyks.: Puhd. välttämätön – Ilma-lämmönkeruuliuos-lämmönvaih-
timen ilmanottoaukko tai ilmanpois-
toaukko likainen

– Lämmönsiirto ilmasta lämpöpumpun
lämmönsiirtoaineeseen riittämätön

– Lämmönkeruuliuosputket liitetty
väärin päin

– Ympäristöpiirissä on ilmaa

– Jäänpoistimen vika

– Puhaltimen hiljainen käyttö aktivoitu

– Puhallinyksikkö sulatetaan useam-
min kuin tarpeellista. Lämpöpumpun
teho laskee.

Puhallinyksikön (ilma-lämmönkeruu-
liuos-lämmönvaihdin) lian poisto ja
puhdistus

– Lämmönkeruuliuosputkien liitäntöjen
kohdistuksen tarkastus

– Ympäristöpiirin ilmaaminen

– Jäänpoistimen tarkastus (anturi-
/toimilaitetesti?)

– Hiljaisen käytön pienentäminen

– Puhaltimen hiljaisen käytön täydelli-
nen deaktivointi

M.34 Ympäristöpiiri: Paine alh. – Ympäristöpiirin painehäviö vuodon
tai ilmatyynyn vuoksi

– Ympäristöpiirin paineanturin vika

– Ympäristöpiirin vuotojen tarkastus,
väliaineen (lämmönkeruuliuos/vesi)
lisääminen ja ilmaus

– Piirilevyn ja kaapelisarjan pistokkeen
tarkastus, paineanturin asianmukai-
sen toiminnan tarkastus, tarvittaessa
paineanturin vaihto

M.49

Vain kun
lämpö-
lähde:
ilma

Ymp.piiri: läm.ker.li putket vaihtu-
neet

– Lämmönkeruuliuosputkien liitäntöjen
kohdistuksen tarkastus

J Vikakoodit

Ohje

Harvinaisten, kylmäainepiirin komponenteista johtuvien vikojen yhteydessä ota yhteys asiakaspalveluun.

Koodi Merkitys Syy Korjaaminen

F.070 Vika: virheellinen laitetunniste – Säätöpiirilevyn ja näytön piirilevyn
vaihto

– Oikean laitetunnisteen määritys

F.514 Anturivika: lämpöt. kompr. tulo
– Anturia ei ole liitetty tai anturin tu-

lossa on oikosulku

– Anturin tarkastus ja tarvittaessa
vaihtaminen

– Kaapelisarjan vaihtaminen

F.517 Anturivika: lämpöt. kompr. lähtö – Anturia ei ole liitetty tai anturin tu-
lossa on oikosulku

– Anturin tarkastus ja tarvittaessa
vaihtaminen

– Kaapelisarjan vaihtaminen

F.519 Anturivika: lämpöt. rak.piirin pa-
luuvesi

– Anturia ei ole liitetty tai anturin tu-
lossa on oikosulku

– Anturin tarkastus ja tarvittaessa
vaihtaminen

– Kaapelisarjan vaihtaminen

F.520 Anturivika: lämpöt. rak.piirin me-
novesi

– Anturia ei ole liitetty tai anturin tu-
lossa on oikosulku

– Anturin tarkastus ja tarvittaessa
vaihtaminen

– Kaapelisarjan vaihtaminen
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Koodi Merkitys Syy Korjaaminen

F.532 Rakennuksen piiri: Läpivirt. liian
alh.

– Sulkuhana ei auennut

– Rakennuksen piirin pumppu ei toimi

– Lämmitysjärjestelmän kaikki katkaisi-
jat ovat kiinni

– Läpivirtaus liian pieni määrittämiseen
tilavuusvirta-anturilla (< 120 l/h)

– Termostaattiventtiili(e)n vika

– Ei ylivirtausventtiilejä järjestelmissä,
joissa ei ole puskurivaraajaa

– Ylivirtausventtiili säädetty väärin tai
viallinen

– Ilmaa lämpöpumpussa

– Pumpun teho riittämätön tai pumppu
viallinen

– Lauhdutin likaantunut

– Mahdollinen likasuodatin tukossa

– Sulkuventtiilien, termostaattiventtii-
lien, ylivirtausventtiilin ja likasuodatti-
men tarkastus

– Nimellisen tilavuusvirtauksen 35 %:n
vähimmäisvirtauksen varmistaminen

– Rakennuksen piirin pumpun toimin-
nan tarkastus

– Rakennuksen piirin ilmaaminen

F.546 Anturivika: Korkeapaine – Anturia ei ole liitetty tai anturin tu-
lossa on oikosulku

– Anturin tarkastus (esim. mittarilla) ja
tarvittaessa vaihtaminen

– Kaapelisarjan vaihtaminen

F.583 Rak.piiri: menoved. lämp. liian alh. – Menoyhteen lämpötila-anturi on
viallinen

– Rakennuksen piirissä on ilmaa

– Rakennuksen piirin läpivirtauksen
tarkastus

– Piirilevyn ja kaapelisarjan pistokkeen
tarkastus

– Anturin toiminnan tarkastus (vastuk-
sen mittaaminen anturin tunnusarvo-
jen avulla)

– Anturin vaihto

– Rakennuksen piirin ilmaaminen

F.685 Yhteysvirhe: Säädintä ei tunn. – Järjestelmäsäädin on jo tunnistettu,
mutta yhteys on katkennut

– Järjestelmäsäätimeen johtavan
eBUS-johdon tarkastus

F.701 Anturivika: lämpöt. Ymp.piirin tulo – Anturia ei ole liitetty tai anturin tu-
lossa on oikosulku

– Anturin tarkastus ja tarvittaessa
vaihtaminen

– Kaapelisarjan vaihtaminen

F.702 Anturivika: lämpöt. Ymp.piirin
lähtö

– Anturia ei ole liitetty tai anturin tu-
lossa on oikosulku

– Anturin tarkastus ja tarvittaessa
vaihtaminen

– Kaapelisarjan vaihtaminen

F.703 Anturivika: Matalapaine – Anturia ei ole liitetty tai anturin tu-
lossa on oikosulku

– Anturin tarkastus ja tarvittaessa
vaihtaminen

– Kaapelisarjan vaihtaminen

F.704 Anturivika: Rak.piirin paine – Anturia ei ole liitetty tai anturin tu-
lossa on oikosulku

– Anturin tarkastus ja tarvittaessa
vaihtaminen

– Kaapelisarjan vaihtaminen

F.705 Anturivika: Ymp.piirin paine – Anturia ei ole liitetty tai anturin tu-
lossa on oikosulku

– Anturin tarkastus ja tarvittaessa
vaihtaminen

– Kaapelisarjan vaihtaminen

F.708 Yhteysvirhe: Puhallinyks. 1 – Ei eBUS-yhteyttä puhallinyksikköön – Puhallinyksikön eBUS-yhteyden
tarkastus

Lämpöpumppua ei saa liittää väylä-
liittimen VR 32 avulla eBUS-väylään.

– Puhallinyksikön 1 piirilevyn osoitekyt-
kimen asennon tarkastus. Välttämä-
tön kytkimen asento: 1
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Koodi Merkitys Syy Korjaaminen

F.710 Ympäristöpiiri: Lähtölämpötila
liian alhainen

– Ympäristöpiirin pumppu ei toimi

– Ympäristöpiirin lähdön lämpötila-
anturi viallinen

– Ympäristöpiirin tilavuusvirta on liian
pieni

– Ympäristöpiirissä on ilmaa

– Laitetunnisteen (DSN) asetusta ei
otettu käyttöön, kun säätöpiirilevy
(HMU) vaihdettiin

– Jäätymissuojan asetusta ei otettu
käyttöön, kun säätöpiirilevy (HMU)
vaihdettiin

– Ympäristöpiirin läpivirtauksen tarkas-
tus

– Piirilevyn ja kaapelisarjan pistokkeen
tarkastus

– Anturin toiminnan tarkastus (vastuk-
sen mittaaminen anturin tunnusarvo-
jen avulla)

– Anturin vaihto

– Ympäristöpiirin tilavuusvirran tarkas-
tus (optimaalinen levitys 3 K)

– Ympäristöpiirin ilmaaminen

– Laitetunnisteen (DSN) asetuksen
tarkastus tehtävä aina

– Jäätymissuojan asetusarvon tarkas-
tus kyseisen ympäristöpiirin tyypin
mukaan käyttöpaneelista

F.714 Ympäristöpiiri: Paine liian alh. – Ympäristöpiirin painehäviö vuodon
tai ilmatyynyn vuoksi

– Ympäristöpiirin paineanturi ei toimi

– Ympäristöpiirin tarkastus vuotojen
varalta

– Aineen (lämmönkeruuliuos/vesi)
täyttäminen, ilmaaminen

– Piirilevyn ja kaapelisarjan pistokkeen
tarkastus

– Paineanturin asianmukaisen toimin-
nan tarkastus

– Paineanturin vaihto

F.715 Ymp.piiri: vikakontakti pumppu
auki

– Suurtehopumpun elektroniikassa on
havaittu häiriö (esim. kuivakäynti,
tukos, ylijännite tai alijännite) ja
pumppu on sammutettu.

– Ympäristöpiirissä on ilmaa

– Lämmönkeruuliuoksen viskositeetti
on liian korkea

– Lämpöpumpun virran katkaiseminen
vähintään 30 sekunnin ajaksi

– Piirilevyn pistokkeen tarkastus

– Pumpun toiminnan tarkastus

– Ympäristöpiirin ilmaaminen

– Lämmönkeruuliuoksen seossuhteen
tarkastus refraktometrilla

– Likasuodattimen/siivilän likaantumi-
sen tarkastus

– Ilmanerottimen tarkastus

F.718 Puhallinyks. 1: Puhallin jumissa – Puhaltimen pyörimisen vahvistussig-
naali puuttuu

– Ilmatien tarkastus, mahdollisten
tukosten poistaminen

– Puhallinyksikön (OMU) piirilevyn su-
lakkeen F1 tarkastus ja tarvittaessa
vaihtaminen

F.719 Puh.yks. 1: lämp.raj. auki – Jäänpoistimen lämpötilarajoitin on
avattu, koska tilavuusvirta on liian
pieni tai lämmönkeruuliuoksen läm-
pötila on yli 65 °C

– Jäänpoistimen käyttö sallitun käyttö-
alueen ulkopuolella

– Jäänpoistimen käyttö, kun läm-
mönkeruuliuospiiriä ei ole täytetty

– Jäänpoistimen käyttö lämmön-
keruuliuoksen lämpötilan ollessa
yli 115 °C laukaisee lämpötilara-
joittimen sulakkeen, ja sulake on
vaihdettava

– Ympäristöpiirin pumpun kierron
tarkastus

– Sulkuventtiilien avaaminen tarvit-
taessa

Lämpötilarajoitin nollataan automaatti-
sesti heti, kun sulakkeen lämpötila on
taas alle 30 °C.

Jos lämpötilarajoitin on edelleen auki,
kun jäänpoistimen lämpötila on alle
65 °C (tai 30 °C), lämpötilat ovat ylit-
täneet 115 °C ja sulake on lauennut.

– Ilma-lämmönkeruuliuos-keräimen su-
lakkeen F1 tarkastus ja tarvittaessa
vaihtaminen

– Lämpötilarajoittimen vaihtaminen

F.723 Rakennuksen piiri: Paine liian alh. – Vuodosta tai ilmatyynystä johtuva
painehäviö

– Rakennuksen piirin paineanturin vika

– Rakennuksen piirin tarkastus vuoto-
jen varalta

– Veden lisääminen, ilmaaminen

– Piirilevyn ja kaapelisarjan pistokkeen
tarkastus

– Paineanturin asianmukaisen toimin-
nan tarkastus

– Paineanturin vaihto
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Koodi Merkitys Syy Korjaaminen

F.724 Anturivika: lämpöt. Ilm.tulo
puh.yks. 1

– Anturia ei ole liitetty tai anturin tu-
lossa on oikosulku

– Puhallinyksikön anturin tarkastus ja
tarvittaessa vaihtaminen

– Puhallinyksikön kaapelisarjan vaihta-
minen

F.725 Anturivika: lämpöt.
Läm.li.men.puh.yks.1

– Anturia ei ole liitetty tai anturin tu-
lossa on oikosulku

– Puhallinyksikön anturin tarkastus ja
tarvittaessa vaihtaminen

– Puhallinyksikön kaapelisarjan vaihta-
minen

F.731 Korkeapainekytkin auki – Kylmäaineen paine liian korkea.
Integroitu korkeapainekytkin on
lauennut paineen ollessa 46 baaria
(g) tai 47 baaria (abs)

– Energiansyöttö ei ole riittävä kysei-
sen kondensaattorin kautta

– Rakennuksen piirin ilmaaminen

– Liian pieni tilavuusvirta yksittäishuo-
neiden säädinten sulkemisen vuoksi
lattialämmitystä käytettäessä

– Käytössä olevien likasihtien läpäisy-
kyvyn tarkastus

– Kylmäaineen kiertomäärä on liian
pieni (esimerkiksi elektroninen pai-
suntaventtiili on viallinen, suodatin
on tukossa). Ota yhteys asiakaspal-
veluun.

F.732 Kompr. lähtölämpötila liian korkea Kompressorin lähtölämpötila on yli
130 °C:

– Käyttörajat ylitetty

– EEV ei toimi, tai se ei avaudu oikein

– Kylmäainemäärä liian pieni

– Matalapaineanturin ja kompressorin
tulo- ja lähtöanturin tarkastus

– EEV:n tarkastus (Liikkuuko EEV
pysäyttimeen asti? Käytä anturi-
/toimilaitetestiä)

– Kylmäainemäärän tarkastus (katso
tekniset tiedot)

– Tiiviyden tarkastus

F.733 Höyrystymislämpötila liian alh. – Ympäristöpiirissä ei ole läpivirtausta
(lämmityskäyttö)

– Ympäristöpiirin energiansaanti on
liian pieni (lämmityskäyttö)

– Ympäristöpiirin läpivirtauksen tarkas-
tus

– Ympäristöpiirin (lämmitys-
käyttö) mitoituksen tarkastus
maan/lämmönkeruuliuoksen osalta

– VWL_SA (lämmityskäyttö)

– Puhallinyksikön likaantumisen
tarkastus

– EEV:n tarkastus (Liikkuuko EEV
pysäyttimeen asti? Käytä anturi-
/toimilaitetestiä)

– Matalapaineanturin ja kompressorin
tuloanturin tarkastus

F.735 Höyrystymislämpötila liian korkea – Ympäristöpiirin lämpötila (lämmitys-
käyttö) on liian korkea kompressori-
käyttöä varten

– Vieraan lämmön syöttö ympäristöpii-
riin

– Vapaan lämmön syötön vähentämi-
nen tai estäminen

– Jäänpoistimen tarkastus (lämmit-
tääkö, vaikka anturi-/toimilaitetestissä
Pois?)

– EEV:n tarkastus (Liikkuuko EEV
pysäyttimeen asti? Käytä anturi-
/toimilaitetestiä)

– Kompressorin tuloanturin ja matala-
paineanturin tarkastus

F.740 Ymp.piiri: tulolämpötila liian alh. – Ympäristöpiirin tulolämpötila liian
matala kompressorin käynnistämistä
varten lämmityksen yhteydessä:

– Ilma/lämmönkeruuliuos: ympäristöpii-
rin tulolämpötila < -28 °C

– Maa/lämmönkeruuliuos: ympäristöpii-
rin tulolämpötila < −7 °C

– Ympäristöpiirin mitoituksen tarkastus

– Antureiden tarkastus

F.741 Rakennuksen piiri: Paluuved.
lämpötila liian alhainen

– Rakennuksen piirin paluulämpötila
liian alhainen kompressorin käynnis-
tämistä varten

Lämmitys:

– Paluuveden lämpötila < 5 °C

– Antureiden tarkastus
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Koodi Merkitys Syy Korjaaminen

F.742 Ymp.piiri: tulolämpötila liian kor-
kea

– Ympäristöpiirin tulolämpötila liian
korkea kompressorin käynnistämistä
varten

– Lämmönkeruuliuoksen tulolämpötila
> 50 °C

– Vieraan lämmön syöttö ympäristöpii-
riin

– Ympäristöpiirin tarkastus

– Antureiden tarkastus

– Vapaan lämmön syötön vähentämi-
nen tai estäminen

F.743 Rak.piiri: paluuved. läm. liian kork. – Rakennuksen piirin paluulämpötila
liian korkea kompressorin käynnistä-
mistä varten

Lämmitys:

– Paluuveden lämpötila > 55 - 60 °C

(riippuu lämmönkeruuliuoksen tulo-
lämpötilasta)

– Antureiden tarkastus

F.783 Yhteysvirhe: Terminal board
(TMB)

Kaapelia ei ole liitetty tai se on liitetty
väärin

Verkkoliitännän piirilevyn ja säätimen
piirilevyn välisen liitäntäjohdon tarkastus

F.784 Yhteysvirhe: Käynn.virran raj. Kaapelia ei ole liitetty tai se on liitetty
väärin

Verkkoliitännän piirilevyn ja käynnistys-
virran rajoittimen piirilevyn välisen liitän-
täjohdon tarkastus

F.787 Ympäristöpiiri: Painevahti auki – Ympäristöpiirin painehäviö vuodon
tai ilmatyynyn vuoksi

– Ympäristöpiirin painevahti auki

– Ympäristöpiirin tarkastus vuotojen
varalta

– Aineen (lämmönkeruuliuos/vesi)
täyttäminen, ilmaaminen

– Piirilevyn ruuvikontaktin tarkastus

– Painevahdin toiminnan tarkastus

– Painevahdin vaihtaminen

F.788 Rakennuksen piiri: Pumppuvika – Suurtehopumpun elektroniikassa on
havaittu häiriö (esim. kuivakäynti,
tukos, ylijännite tai alijännite) ja
pumppu on sammutettu.

– Lämpöpumpun virran katkaiseminen
vähintään 30 sekunnin ajaksi

– Piirilevyn pistokkeen tarkastus

– Pumpun toiminnan tarkastus

– Rakennuksen piirin ilmaaminen

F.792 Anturivika: lämpöt. VI tulo – Anturia ei ole liitetty tai anturin tu-
lossa on oikosulku

– Anturin tarkastus ja tarvittaessa
vaihtaminen

– Kaapelisarjan vaihtaminen

F.793 Anturivika: lämpöt. EEV-VI lähtö – Anturia ei ole liitetty tai anturin tu-
lossa on oikosulku

– Anturin tarkastus ja tarvittaessa
vaihtaminen

– Kaapelisarjan vaihtaminen

F.797 Anturivika: lämpöt. Jääh. meno – Anturia ei ole liitetty tai anturin tu-
lossa on oikosulku

– Anturin tarkastus ja tarvittaessa
vaihtaminen

– Kaapelisarjan vaihtaminen

F.1100 Säh.vas.: lämp.raj. auki Sähkövastuksen lämpötilarajoitin on auki,
koska:

– tilavuusvirta on liian pieni tai raken-
nuksen piirissä on ilmaa

– sähkövastusta käytetään, vaikka
rakennuksen piiriä ei ole täytetty

– Sähkövastuksen käyttö menovirtauk-
sen lämpötilan ollessa yli 110 °C lau-
kaisee lämpötilarajoittimen sulakkeen
ja sulake on vaihdettava

– Vapaan lämmön syöttö rakennuksen
piiriin

– Rakennuksen piirin pumpun kierron
tarkastus

– Avaa sulkuhana tarvittaessa. Lämpö-
tilarajoitin nollataan automaattisesti
heti, kun sulakkeen lämpötila on taas
alle 55 °C.

Paina lisäksi reset .

Jos lämpötilarajoitin on edelleen
auki, kun sähkövastuksen lämpötila
on alle 55 °C, lämpötilat ovat ylittä-
neet 110 °C ja sulake on lauennut.

– Lämpötilarajoittimen vaihtaminen

– Vapaan lämmön syötön vähentämi-
nen tai estäminen

F.1117 Kompressori: Vaihevika – Käynnistysvirran rajoittimen vika tai
virheellinen liitäntä

– Sulake ei toimi

– Huonosti tehdyt sähköliitännät

– Verkkojännite liian alhainen

– Kompressorin / alhaisen sähkön
hinnan jännitteensyöttöä ei liitetty

– EVU-esto yli kolme tuntia

– Sulakkeen tarkastus

– Sähköliitäntöjen tarkastus

– Lämpöpumpun sähköliitännän jännit-
teen mittaaminen

– EVU-estoajan lyhentäminen alle
kolmeen tuntiin
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Koodi Merkitys Syy Korjaaminen

F.1118 Kompressori: virh. vaihejärjestys – Verkkosyötön vaiheliitännän väärä
järjestys

– Käynnistysvirran rajoittimen vika tai
virheellinen liitäntä

– Vaihejärjestyksen muuttaminen
vaihtamalla 2 verkkosyötön vaihetta
kerrallaan

– Käynnistysvirran rajoittimen tarkastus

F.1119 Kompressori: vika Käynn.virran
raj.

– Käynnistysvirran rajoittimen vika tai
virheellinen liitäntä

– Verkkojännite liian alhainen

– Kaikkien kontaktien tarkastus

– ASB-kompressorin yhteyden tarkas-
tus

– ASB-säätöpiirilevyn yhteyden tarkas-
tus

– ASB:n vaihtaminen

F.1120 Sähkövastus: Vaihevika – Kytkentäkaapin vikavirtasuojakytkin
on lauennut.

– Sähköisen lisälämmityksen vika

– Huonosti tehdyt sähköliitännät

– Verkkojännite liian alhainen

– EVU-esto yli viisi tuntia

– Sähköisen lisälämmityksen ja sen
virransyötön tarkastuttaminen sähkö-
alan ammattilaisella ja vikavirtasuoja-
kytkimen kytkentä takaisin päälle

– Sähköliitäntöjen tarkastus

– Sähköisen lisälämmityksen sähkölii-
tännän jännitteen mittaaminen

K Sisäisen varaajan lämpötila-anturin ominaisarvot

Lämpötila (°C) Vastus (ohmi)

‒10 14947

‒5 11430

0 8818

5 6856

10 5373

15 4242

20 3373

25 2700

30 2176

35 1764

40 1439

45 1180

50 973,7

55 807,5

60 673,2

65 563,9

70 474,6

75 401,3

80 340,8

85 290,6

90 248,8

95 213,9

100 184,6

105 160,0
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L Sisäisten lämpötila-antureiden (kylmäainepiiri) ominaisarvot

Lämpötila (°C) Vastus (ohmi)

‒40 327344

‒35 237193

‒30 173657

‒25 128410

‒20 95862

‒15 72222

‒10 54892

‒5 42073

0 32510

5 25316

10 19862

15 15694

20 12486

25 10000

30 8060

35 6535

40 5330

45 4372

50 3605

55 2989

60 2490

65 2084

70 1753

75 1481

80 1256

85 1070

90 916

95 786

100 678

105 586

110 509

115 443

120 387

125 339

130 298

135 263

140 232

145 206

150 183
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M Ulkolämpöanturin VRC DCF ominaisarvot

Lämpötila (°C) Vastus (ohmi)

-25 2167

-20 2067

-15 1976

‒10 1862

‒5 1745

0 1619

5 1494

10 1387

15 1246

20 1128

25 1020

30 920

35 831

40 740

N Tarkastusedellytykset tehotietojen määrittämiseen standardin EN 14511 mukaan

Käyttö lämpölähteille maa ja pohjavesi

N.1 Rakennuksen piiri (lämpöä käyttävä järjestelmä lämmityskäytössä)

Rakennuksen piirin pumpun asetus:

Valikko → Ammattilaistaso → Asetukset → Konf. rak.pump. läm.

Autom.-arvon asetus 100 %:iin.

O Tekniset tiedot

O.1 Yleistä

Mitat

VWF 52/4 VWF 82/4 VWF 112/4

Tuotteen mitat, korkeus ilman säätöjalkoja 1 780 mm 1 780 mm 1 780 mm

Tuotteen mitat, leveys 595 mm 595 mm 595 mm

Tuotteen mitat, syvyys 650 mm 650 mm 650 mm

Paino pakkauksen kanssa 225 kg 239 kg 247 kg

Paino ilman pakkausta 212 kg 227 kg 234 kg

Paino, käyttövalmiina 401 kg 417 kg 425 kg

Sähkö

VWF 52/4 VWF 82/4 VWF 112/4

Kompressorin/lämmityspiirin mitoitusjän-
nite

3~/N/PE 400 V 50 Hz 3~/N/PE 400 V 50 Hz 3~/N/PE 400 V 50 Hz

Ohjauspiirin mitoitusjännite 1~/N/PE 230 V 50 Hz 1~/N/PE 230 V 50 Hz 1~/N/PE 230 V 50 Hz

Lisälämmityksen mitoitusjännite 3~/N/PE 400 V 50 Hz 3~/N/PE 400 V 50 Hz 3~/N/PE 400 V 50 Hz

Tehokerroin cos φ = 0,75 ... 0,9 cos φ = 0,75 ... 0,9 cos φ = 0,75 ... 0,9

Tarvittava verkkoimpedanssi Zmaks. ja käyn-
nistysvirran rajoitin

≤ 0,472 Ω ≤ 0,472 Ω ≤ 0,472 Ω

Sulaketyyppi, luokitus C, hidas kolmina-
paisesti kytkevä (kolmen virtajohdon vir-
rankatkaisu kytkennän avulla)

asennus valittujen
kytkentäkaavioiden

mukaisesti

asennus valittujen
kytkentäkaavioiden

mukaisesti

asennus valittujen
kytkentäkaavioiden

mukaisesti
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VWF 52/4 VWF 82/4 VWF 112/4

Lisävarusteena saatava rakenteen vikavir-
tasuojakytkin

RCCB tyyppi A
(pulssivirralle herkkä tyypin
A vikavirtasuojakytkin) tai

RCCB tyyppi B (yleisvirralle
herkkä tyypin B

vikavirtasuojakytkin)

RCCB tyyppi A
(pulssivirralle herkkä tyypin
A vikavirtasuojakytkin) tai

RCCB tyyppi B (yleisvirralle
herkkä tyypin B

vikavirtasuojakytkin)

RCCB tyyppi A
(pulssivirralle herkkä tyypin
A vikavirtasuojakytkin) tai

RCCB tyyppi B (yleisvirralle
herkkä tyypin B

vikavirtasuojakytkin)

Käynnistysvirta kun käynnistysvirran rajoi-
tin

≤ 15 A ≤ 19 A ≤ 22 A

Mitoitusvirta, maks. 19,8 A 21,2 A 23,4 A

Sähkötehon minimikulutus 1,40 kW 2,00 kW 2,50 kW

Sähkötehon maksimikulutus 11,50 kW 12,80 kW 14,10 kW

Lisälämmityksen sähkötehon maksimiku-
lutus

9 kW 9 kW 9 kW

Suojausluokka EN 60529 IP 10B IP 10B IP 10B

Hydrauliikka

VWF 52/4 VWF 82/4 VWF 112/4

Lämmityksen meno-/paluuyhteen liitäntä Kupariputki 28 mm Kupariputki 28 mm Kupariputki 28 mm

Lämpölähteen meno-/paluuyhteen liitäntä Kupariputki 28 mm Kupariputki 28 mm Kupariputki 28 mm

Kylmä-/lämminvesiliitäntä G 3/4 " G 3/4 " G 3/4 "

Integroitu lämminvesivaraaja

VWF 52/4 VWF 82/4 VWF 112/4

Sisältö, netto 171 l 171 l 171 l

Maks. käyttöpaine 1 MPa

(10 bar)

1 MPa

(10 bar)

1 MPa

(10 bar)

Lämpimän poistoveden maksimilämpötila,
kun lämpöpumppu

≤ 63 ℃ ≤ 63 ℃ ≤ 63 ℃

Lämpimän poistoveden maksimilämpötila,
kun lämpöpumppu ja lisälämmitys

≤ 75 ℃ ≤ 75 ℃ ≤ 75 ℃

Lämminvesivaraajan lämmitysaika varaa-
jan tavoitelämpötilaan 50 °C

75 min 68 min 52 min

Tehonkulutus valmiustilassa standardin
DIN EN 16147 mukaan

24 W 26 W 27 W

Lämpölähdepiiri/lämmönkeruuliuospiiri

VWF 52/4 VWF 82/4 VWF 112/4

Lämpöpumpun lämmönkeruuliuospiirin
lämmönkeruuliuoksen määrä

2,5 l 3,1 l 3,6 l

Lämmönkeruuliuospiirin materiaalit Cu, CuZn-Alloy, Stainless
Steel, EPDM, Brass, Fe

Cu, CuZn-Alloy, Stainless
Steel, EPDM, Brass, Fe

Cu, CuZn-Alloy, Stainless
Steel, EPDM, Brass, Fe

Lämmönkeruuliuoksen min. käyttöpaine ≥ 0,07 MPa

(≥ 0,70 bar)

≥ 0,07 MPa

(≥ 0,70 bar)

≥ 0,07 MPa

(≥ 0,70 bar)

Lämmönkeruuliuoksen maks. käyttöpaine ≤ 0,3 MPa

(≤ 3,0 bar)

≤ 0,3 MPa

(≤ 3,0 bar)

≤ 0,3 MPa

(≤ 3,0 bar)

Lämmönkeruuliuospiirin pumpun sähköte-
hon maksimikulutus

76 W 76 W 130 W

Lämmönkeruuliuospumpun tyyppi Suurtehopumppu Suurtehopumppu Suurtehopumppu

Rakennuksen piiri / lämmityspiiri

VWF 52/4 VWF 82/4 VWF 112/4

Lämpöpumpun lämmityspiirin vesimäärä 15,4 l 16,1 l 16,5 l

Lämmityspiirin materiaalit Cu, CuZn-Alloy, Stainless
Steel, EPDM, Brass, Fe

Cu, CuZn-Alloy, Stainless
Steel, EPDM, Brass, Fe

Cu, CuZn-Alloy, Stainless
Steel, EPDM, Brass, Fe
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VWF 52/4 VWF 82/4 VWF 112/4

Lämmitysveden sallitut ominaisuudet Lämmitysveteen ei saa
lisätä pakkas- tai

korroosiosuoja-ainetta!
Pehmennä lämmitysvesi

standardin VDI2035 sivun 1
mukaan, kun veden kovuus

on vähintään 3,0 mmol/l
(16,8° dH)!

Lämmitysveteen ei saa
lisätä pakkas- tai

korroosiosuoja-ainetta!
Pehmennä lämmitysvesi

standardin VDI2035 sivun 1
mukaan, kun veden kovuus

on vähintään 3,0 mmol/l
(16,8° dH)!

Lämmitysveteen ei saa
lisätä pakkas- tai

korroosiosuoja-ainetta!
Pehmennä lämmitysvesi

standardin VDI2035 sivun
1 mukaan, kun veden
kovuus on vähintään

3,0 mmol/l (16,8° dH)!

Lämmityspiirin min. käyttöpaine ≥ 0,07 MPa

(≥ 0,70 bar)

≥ 0,07 MPa

(≥ 0,70 bar)

≥ 0,07 MPa

(≥ 0,70 bar)

Lämmityspiirin maks. käyttöpaine ≤ 0,3 MPa

(≤ 3,0 bar)

≤ 0,3 MPa

(≤ 3,0 bar)

≤ 0,3 MPa

(≤ 3,0 bar)

Lämmityskäytön min. menoveden lämpö-
tila

25 ℃ 25 ℃ 25 ℃

Lämmityskäytön maks. menoveden lämpö-
tilan tavoitearvo

75 ℃ 75 ℃ 75 ℃

Lämpöjohtopumpun sähkötehon maksimi-
kulutus

63 W 63 W 63 W

Lämpöjohtopumpun tyyppi Suurtehopumppu Suurtehopumppu Suurtehopumppu

Kylmäainepiiri

VWF 52/4 VWF 82/4 VWF 112/4

Kylmäainetyyppi R410A R410A R410A

Lämpöpumpun kylmäainepiirin kylmäaine-
määrä

1,50 kg 2,40 kg 2,50 kg

Lämmitysvaikutus (GWP) asetuksen (EU)
N:o 517/2014 mukaan

2088 2088 2088

Vastaava hiilidioksidimäärä 3,132 t 5,011 t 5,220 t

Lämmitysvaikutus 100 (GWP100) asetuksen
(EY) N:o 842/2006 mukaan

1975 1975 1975

Paisuntaventtiilin tyyppi elektroninen elektroninen elektroninen

Sallittu käyttöpaine (suhteellinen) ≤ 4,6 MPa

(≤ 46,0 bar)

≤ 4,6 MPa

(≤ 46,0 bar)

≤ 4,6 MPa

(≤ 46,0 bar)

Kompressorityyppi Scroll Scroll Scroll

Öljytyyppi Esteri (EMKARATE RL32-
3MAF)

Esteri (EMKARATE RL32-
3MAF)

Esteri (EMKARATE RL32-
3MAF)

Öljyn täyttömäärä 0,75 l 1,25 l 1,25 l

Sijoituspaikka

VWF 52/4 VWF 82/4 VWF 112/4

Sijoituspaikka sisällä/kuiva sisällä/kuiva sisällä/kuiva

Sijoitustilan tilavuus EN 378 3,41 m³ 5,45 m³ 5,68 m³

Sijoituspaikan sallittu lämpötila 7 … 25 ℃ 7 … 25 ℃ 7 … 25 ℃

O.2 Lämpölähde, lämmönkeruuliuos

Lämpölähdepiiri/lämmönkeruuliuospiiri

VWF 52/4 VWF 82/4 VWF 112/4

Min. lähteen tulolämpötila (lämmin läm-
mönkeruuliuos) lämmityskäytössä

−10 ℃ −10 ℃ −10 ℃

Maks. lähteen tulolämpötila (lämmin läm-
mönkeruuliuos) lämmityskäytössä

25 ℃ 25 ℃ 25 ℃

Nimellinen tilavuusvirta ΔT 3 K kun
B0/W35

1 290 l/h 2 320 l/h 3 000 l/h

Minimitilavuusvirta jatkuvassa käytössä
käyttörajoissa

1 110 l/h 2 140 l/h 2 460 l/h

Maksimitilavuusvirta jatkuvassa käytössä
käyttörajoissa

1 290 l/h 2 320 l/h 3 000 l/h
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VWF 52/4 VWF 82/4 VWF 112/4

Maksimisiirtopaine, kun ΔT 3 K ja B0/W35 0,062 MPa

(0,620 bar)

0,038 MPa

(0,380 bar)

0,050 MPa

(0,500 bar)

Lämmönkeruuliuospiirin pumpun sähkö-
tehon kulutus, kun B0/W35 ΔT 3 K ja läm-
mönkeruuliuospiirin ulkoinen painehäviö
250 mbar

44 W 62 W 64 W

Lämmönkeruuliuoksen tyyppi – Etyleeniglykoli 30 til.-%

– Etanoli 29 til.-%

– Propyleeniglykoli 33 til.-
%

– Etyleeniglykoli 30 til.-%

– Etanoli 29 til.-%

– Propyleeniglykoli 33 til.-
%

– Etyleeniglykoli 30 til.-%

– Etanoli 29 til.-%

– Propyleeniglykoli 33 til.-
%

Rakennuksen piiri / lämmityspiiri

VWF 52/4 VWF 82/4 VWF 112/4

Nimellistilavuusvirta, kun ΔT 5 K B0/W35 920 l/h 1 530 l/h 1 920 l/h

Maksimisiirtopaine, kun ΔT 5 K B0/W35 0,065 MPa

(0,650 bar)

0,044 MPa

(0,440 bar)

0,033 MPa

(0,330 bar)

Nimellistilavuusvirta, kun ΔT 8 K B0/W55 570 l/h 980 l/h 1 240 l/h

Maksimisiirtopaine, kun ΔT 8 K B0/W55 0,068 MPa

(0,680 bar)

0,065 MPa

(0,650 bar)

0,057 MPa

(0,570 bar)

Minimitilavuusvirta jatkuvassa käytössä
käyttörajoissa

570 l/h 980 l/h 1 240 l/h

Maksimitilavuusvirta jatkuvassa käytössä
käyttörajoissa

920 l/h 1 530 l/h 1 920 l/h

Lämpöjohtopumpun sähkötehon kulutus,
kun B0/W35 ΔT 3 K ja lämmityspiirin ulkoi-
nen painehäviö on 250 mbar

25 W 30 W 45 W

Tehotiedot
Seuraavat tehotiedot koskevat uusia tuotteita, joissa on puhtaat lämmönvaihtimet.

VWF 52/4 VWF 82/4 VWF 112/4

Lämmitysteho B0/W35 ΔT 5 K 5,28 kW 8,82 kW 11,18 kW

Todellinen tehonkulutus B0/W35 ΔT 5K 1,20 kW 1,82 kW 2,34 kW

Teholuku B0/W35 ΔT 5 K / Coefficient of
Performance EN 14511

4,41 4,84 4,77

Lämmitysteho B0/W45 ΔT 5 K 5,26 kW 8,76 kW 11,14 kW

Todellinen tehonkulutus B0/W45 ΔT 5 K 1,56 kW 2,39 kW 3,03 kW

Teholuku B0/W45 ΔT 5K / Coefficient of
Performance EN 14511

3,37 3,67 3,68

Lämmitysteho B0/W55 ΔT 8K 5,34 kW 8,94 kW 11,33 kW

Todellinen tehonkulutus B0/W55 ΔT 8K 1,85 kW 2,78 kW 3,66 kW

Teholuku B0/W55 ΔT8 K / Coefficient of
Performance EN 14511

2,89 3,22 3,10

Lämpimän käyttöveden teholuku /
Coefficient of Performance B0/Wxx DIN
EN 16147, kun varaajan tavoitelämpötila
53 °C ja 6 K hystereesi

3,00 2,90 2,80

Lämpimän käyttöveden laskuprofiili
B0/Wxx DIN EN 16147

XL XL XL

Lämpimän käyttöveden sekavesimäärä
40 °C (V40) B0/Wxx, kun varaajan tavoite-
lämpötila 53 °C

248 l 250 l 252 l

Ääniteho B0/W35 EN 12102 / EN 14511 LWI

lämmityskäytössä
38,6 dB(A) 44,4 dB(A) 43,9 dB(A)

Ääniteho B0/W45 EN 12102 / EN 14511 LWI

lämmityskäytössä
38,4 dB(A) 43,5 dB(A) 43,2 dB(A)

Ääniteho B0/W55 EN 12102 / EN 14511 LWI

lämmityskäytössä
39,7 dB(A) 44,7 dB(A) 42,8 dB(A)
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Lämmityksen lämpöpumpun käyttörajat (lämpölähde lämmönkeruuliuos)
– Samoilla tilavuusvirroilla lämmityspiirissä (ΔT 5 K tai ΔT 8 K) ja lämmönkeruuliuospiirissä (ΔT 3 K) kuten normi- ja nimel-

lisehtojen mukaisessa nimellislämpötehon tarkastuksessa. Jos lämpöpumppua käytetään käyttörajoitusten ulkopuolella,
sisäiset säätö- ja turvalaitteet kytkevät lämpöpumpun pois päältä.

– Lämmityksen lämpöpumpun käyttörajat (Lämpölähde, lämmönkeruuliuos): B15/W65, B25/W59, B25/W25, B−10/W25,
B−10/W60, B−5/W65

O.3 Lämpölähde, ilma

Äänitehotaso

VWL 11/4 SA

Ääniteho A7/W35, A7/W45, A7/W55 stan-
dardin EN 12102 / EN 14511 LWA mukaan
lämmityskäytössä

VWF 52/4 ≤ 42,7 dB(A)

VWF 82/4 ≤ 50,6 dB(A)

VWF 112/4 ≤ 56,0 dB(A)

Ääniteho A7/W35, A7/W45, A7/W55 stan-
dardin EN 12102 / EN 14511 LWA mukaan.
Maksimiäänitehotaso lämmityskäytön hil-
jaisessa tilassa

VWF 52/4 ≤ 39,9 dB(A)

VWF 82/4 ≤ 46,0 dB(A)

VWF 112/4 ≤ 52,4 dB(A)

Tonaalisuuden erotettavuuden kasvu
terssikaistamenetelmän mukaan
kun A7/W35, A7/W45, A7/W55
lämmityskäytössä ja lämmityskäytön
hiljaisessa tilassa

VWF 52/4 ≤ 0 dB

VWF 82/4 ≤ 0 dB

VWF 112/4 ≤ 0 dB

Ääniteho A35/W18 standardin EN 12102 /
EN 14511 LWA mukaan jäähdytyskäytössä

VWF 52/4 ≤ 53,5 dB(A)

VWF 82/4 ≤ 60,5 dB(A)

VWF 112/4 ≤ 66,3 dB(A)

Lämpölähdepiiri/lämmönkeruuliuospiiri

VWF 52/4 VWF 82/4 VWF 112/4

Lämmönlähdemoduuli 1 x VWL 11/4 SA 1 x VWL 11/4 SA 1 x VWL 11/4 SA

Lämmönkeruuliuostyyppi 44 til.-% etyleeniglykoolia 44 til.-% etyleeniglykoolia 44 til.-% etyleeniglykoolia

Rakennuksen piiri / lämmityspiiri

VWF 52/4 VWF 82/4 VWF 112/4

Lämmönlähdemoduuli 1 x VWL 11/4 SA 1 x VWL 11/4 SA 1 x VWL 11/4 SA

Nimellistilavuusvirta kun ΔT 5 K 1 070 l/h 1 510 l/h 1 990 l/h

Maksimisiirtopaine, kun ΔT 5 K 0,060 MPa

(0,600 bar)

0,041 MPa

(0,410 bar)

0,029 MPa

(0,290 bar)

Nimellinen tilavuusvirta kun ΔT 8 K 660 l/h 1 020 l/h 1 350 l/h

Maksimisiirtopaine, kun ΔT 8 K 0,069 MPa

(0,690 bar)

0,056 MPa

(0,560 bar)

0,053 MPa

(0,530 bar)

Minimitilavuusvirta jatkuvassa käytössä
käyttörajoissa

660 l/h 1 020 l/h 1 350 l/h

Maksimitilavuusvirta jatkuvassa käytössä
käyttörajoissa

1 070 l/h 1 510 l/h 1 990 l/h

Lämpöjohtopumpun sähkötehon kulutus,
kun A7/W35 ΔT 5K ja lämmityspiirin ulkoi-
nen painehäviö on 250 mbar

28 W 36 W 50 W

Tehotiedot
Seuraavat tehotiedot koskevat uusia tuotteita, joissa on puhtaat lämmönvaihtimet.

VWF 52/4 VWF 82/4 VWF 112/4

Lämmönlähdemoduuli 1 x VWL 11/4 SA 1 x VWL 11/4 SA 1 x VWL 11/4 SA

Lämmitysteho A2/W35 5,63 kW 7,79 kW 10,27 kW

Todellinen tehonkulutus A2/W35 1,36 kW 1,99 kW 2,68 kW

Teholuku A2/W35 / Coefficient of Perfor-
mance EN 14511

4,14 3,91 3,83

Lämmitysteho A7/W35 ΔT 5 K 6,16 kW 8,74 kW 11,45 kW
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VWF 52/4 VWF 82/4 VWF 112/4

Todellinen tehonkulutus A7/W35 ΔT 5 K 1,31 kW 1,91 kW 2,50 kW

Teholuku A7/W35 ΔT 5 K / Coefficient of
Performance EN 14511

4,69 4,58 4,58

Lämmitysteho A7/W45 ΔT 5 K 6,04 kW 9,00 kW 11,98 kW

Todellinen tehonkulutus A7/W45 ΔT 5 K 1,66 kW 2,44 kW 3,17 kW

Teholuku A7/W45 ΔT 5 K / Coefficient of
Performance EN 14511

3,64 3,69 3,77

Lämmitysteho A7/W55 ΔT 8 K 6,09 kW 9,45 kW 12,20 kW

Todellinen tehonkulutus A7/W55 ΔT 8 K 1,97 kW 2,95 kW 3,84 kW

Teholuku A7/W55 ΔT 8 K / Coefficient of
Performance EN 14511

3,09 3,21 3,17

Lämpimän käyttöveden teholuku / Coef-
ficient of Performance A7/Wxx EN 16147,
kun varaajan tavoitelämpötila 53 °C ja 6 K
hystereesi

2,90 2,70 2,60

Lämpimän käyttöveden laskuprofiili
A7/Wxx EN 16147

XL XL XL

Lämpimän käyttöveden sekavesimäärä
40 °C (V40) A7/Wxx, kun varaajan tavoite-
lämpötila 53 °C

248 l 250 l 252 l

Ääniteho A7/W35 EN 12102 / EN 14511 LWI

lämmityskäytössä
40,3 dB(A) 43,9 dB(A) 44,9 dB(A)

Ääniteho A7/W45 EN 12102 / EN 14511 LWI

lämmityskäytössä
39,9 dB(A) 43,3 dB(A) 44,5 dB(A)

Ääniteho A7/W55 EN 12102 / EN 14511 LWI

lämmityskäytössä
39,9 dB(A) 44,6 dB(A) 42,9 dB(A)

Lämmityksen lämpöpumpun käyttörajat (lämpölähde ilma)
– Samoilla tilavuusvirroilla lämmityspiirissä (ΔT 5 K tai ΔT 8 K) ja lämmönkeruuliuospiirissä (ΔT 3 K) kuten normi- ja nimel-

lisehtojen mukaisessa nimellislämpötehon tarkastuksessa. Jos lämpöpumppua käytetään käyttörajoitusten ulkopuolella,
sisäiset säätö- ja turvalaitteet kytkevät lämpöpumpun pois päältä.

– Lämmityksen lämpöpumpun käyttörajat (Lämpölähde, ilma): A40/W65, A40/W25, A−22/W25, A−22/W50, A−2/W65,
A15/W65
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P Mitoitusvirrat = In [A]

In       
                    

 
                              

VWF xx1/4 400 V        3~/N/PE 400 V 3~/N/PE 400 V 

VWF xx2/4 400 V       
 

  
 

        

        

        X101 X102 X101 
                       

        L1 L2 L3  L1 L2 L3 L1 L2 L3 
                                
          

 

  A A A   A A A A A A 
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00

 V
 

VW
F

52
/4
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0

V

 

 

 

0,0 kW 5,0 4,6 4,6 0,4 0,0 0,0 4,6 4,6 4,6 
3,0 kW 8,0 9,6 9,6 3,4 5,0 5,0 4,6 4,6 4,6 
5,5 kW 10,0 13,3 13,3 5,4 8,7 8,7 4,6 4,6 4,6 
8,5 kW 14,7 18,3 18,3 10,1 13,7 13,7 4,6 4,6 4,6 

       

 

 

X12  
(max. 1,3 A), 

X14  
(max. 0,9 A), 
X141, X143, 
X144, X145, 
(max. 2,5 A) 

0,0 kW 9,7 4,6 4,6 5,1 0,0 0,0 4,6 4,6 4,6 
3,0 kW 12,7 9,6 9,6 8,1 5,0 5,0 4,6 4,6 4,6 
5,5 kW 14,7 13,3 13,3 10,1 8,7 8,7 4,6 4,6 4,6 
8,5 kW 19,4 18,3 18,3 14,8 13,7 13,7 4,6 4,6 4,6 

                                
          

 

                    

VW
F 

81
/4
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00

 V
 

VW
F

82
/4

40
0

V

 

 

 

0,0 kW 6,6 6,0 6,0 0,6 0,0 0,0 6,0 6,0 6,0 
3,0 kW 9,6 11,0 11,0 3,6 5,0 5,0 6,0 6,0 6,0 
5,5 kW 11,6 14,7 14,7 5,6 8,7 8,7 6,0 6,0 6,0 
8,5 kW 16,3 19,7 19,7 10,3 13,7 13,7 6,0 6,0 6,0 

       

 

 

X12  
(max. 1,3 A), 

X14  
(max. 0,9 A), 
X141, X143, 
X144, X145, 
(max. 2,5 A) 

0,0 kW 11,3 6,0 6,0 5,3 0,0 0,0 6,0 6,0 6,0 
3,0 kW 14,3 11,0 11,0 8,3 5,0 5,0 6,0 6,0 6,0 
5,5 kW 16,3 14,7 14,7 10,3 8,7 8,7 6,0 6,0 6,0 
8,5 kW 21,0 19,7 19,7 15,0 13,7 13,7 6,0 6,0 6,0 

                                
          

 

                    

VW
F 
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1/

4 
40

0 
V 

VW
F

11
2 /

4
40

0
V

 

 

 

0,0 kW 9,0 8,2 8,2 0,8 0,0 0,0 8,2 8,2 8,2 
3,0 kW 12,0 13,2 13,2 3,8 5,0 5,0 8,2 8,2 8,2 
5,5 kW 14,0 16,9 16,9 5,8 8,7 8,7 8,2 8,2 8,2 
8,5 kW 18,7 21,9 21,9 10,5 13,7 13,7 8,2 8,2 8,2 

       

 

 

X12  
(max. 1,3 A), 

X14  
(max. 0,9 A), 
X141, X143, 
X144, X145, 
(max. 2,5 A) 

0,0 kW 13,7 8,2 8,2 5,5 0,0 0,0 8,2 8,2 8,2 
3,0 kW 16,7 13,2 13,2 8,5 5,0 5,0 8,2 8,2 8,2 
5,5 kW 18,7 16,9 16,9 10,5 8,7 8,7 8,2 8,2 8,2 
8,5 kW 23,4 21,9 21,9 15,2 13,7 13,7 8,2 8,2 8,2 

Kompres-
sori

Pumput ja
elektroninen
ohjaus

Lisälämmi-
tys

Virtalähde Sähkö-
kaavio

Esimerkki

Lämpöpumpun VWF 5X/4, jonka nimellislämpöteho on 5 kW, mitoitusvirta on kytkentäkaavion 1 mukaisesti liitettäessä
kompressorikäytössä aktiivisen sähköisen lisälämmityksen yhteydessä sallitulla 5,5 kW:n teholla L1:ssä 10,0 A ja kaikkien
liitettävissä olevien lisävarusteiden ollessa liitettyinä liitännöissä X12 - X145 14,7 A.
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In       
                       

 

                                       

VWF xx1/4 400 V       1~/N/PE 
230 V 3~/N/PE 400 V  3~/N/PE 400 V 

VWF xx2/4 400 V        
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0,0 kW 0,4 4,6 4,6 4,6  0,0 0,0 0,0 5,0 4,6 4,6 
3,0 kW 0,4 7,6 9,6 9,6  3,0 5,0 5,0 5,0 4,6 4,6 
5,5 kW 0,4 9,6 13,3 13,3  5,0 8,7 8,7 5,0 4,6 4,6 
8,5 kW 0,4 14,3 18,3 18,3  9,7 13,7 13,7 5,0 4,6 4,6 

          

 

 

X12  
(max. 1,3 A), 

X14  
(max. 0,9 A), 
X141, X143, 
X144, X145, 
(max. 2,5 A) 

0,0 kW 5,1 4,6 4,6 4,6  0,0 0,0 0,0 9,7 4,6 4,6 
3,0 kW 5,1 7,6 9,6 9,6  3,0 5,0 5,0 9,7 4,6 4,6 
5,5 kW 5,1 9,6 13,3 13,3  5,0 8,7 8,7 9,7 4,6 4,6 
8,5 kW 5,1 14,3 18,3 18,3  9,7 13,7 13,7 9,7 4,6 4,6 
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F

82
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0

V

 

 

 

0,0 kW 0,6 6,0 6,0 6,0  0,0 0,0 0,0 6,6 6,0 6,0 
3,0 kW 0,6 9,0 11,0 11,0  3,0 5,0 5,0 6,6 6,0 6,0 
5,5 kW 0,6 11,0 14,7 14,7  5,0 8,7 8,7 6,6 6,0 6,0 
8,5 kW 0,6 15,7 19,7 19,7  9,7 13,7 13,7 6,6 6,0 6,0 

          

 

 

X12  
(max. 1,3 A), 

X14  
(max. 0,9 A), 
X141, X143, 
X144, X145, 
(max. 2,5 A) 

0,0 kW 5,3 6,0 6,0 6,0  0,0 0,0 0,0 11,3 6,0 6,0 
3,0 kW 5,3 9,0 11,0 11,0  3,0 5,0 5,0 11,3 6,0 6,0 
5,5 kW 5,3 11,0 14,7 14,7  5,0 8,7 8,7 11,3 6,0 6,0 
8,5 kW 5,3 15,7 19,7 19,7  9,7 13,7 13,7 11,3 6,0 6,0 
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0,0 kW 0,8 8,2 8,2 8,2  0,0 0,0 0,0 9,0 8,2 8,2 
3,0 kW 0,8 11,2 13,2 13,2  3,0 5,0 5,0 9,0 8,2 8,2 
5,5 kW 0,8 13,2 16,9 16,9  5,0 8,7 8,7 9,0 8,2 8,2 
8,5 kW 0,8 17,9 21,9 21,9  9,7 13,7 13,7 9,0 8,2 8,2 

          

 

 

X12  
(max. 1,3 A), 

X14  
(max. 0,9 A), 
X141, X143, 
X144, X145, 
(max. 2,5 A) 

0,0 kW 5,5 8,2 8,2 8,2  0,0 0,0 0,0 13,7 8,2 8,2 
3,0 kW 5,5 11,2 13,2 13,2  3,0 5,0 5,0 13,7 8,2 8,2 
5,5 kW 5,5 13,2 16,9 16,9  5,0 8,7 8,7 13,7 8,2 8,2 
8,5 kW 5,5 17,9 21,9 21,9  9,7 13,7 13,7 13,7 8,2 8,2 

Kompres-
sori

Pumput ja
elektroninen
ohjaus

Lisälämmi-
tys

Virtalähde Sähkö-
kaavio
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Anturitesti ............................................................................ 35
Asennus, sähkö................................................................... 24
Asennus, VRC DCF ............................................................ 29
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Lämpöpumppu, kuljettaminen ............................................. 13
Lämpöpumppu, kytkeminen päälle...................................... 30
Lämpötilarajoitin .................................................................... 9
M
Maksimitermostaatti, liittäminen .......................................... 25
Menoveden lämpötila, asettaminen, jäähdytyskäyttö.......... 34
Menoveden lämpötila, asettaminen, lämmityskäyttö........... 34
Menoveden lämpötilan säätö .............................................. 32
Mitat..................................................................................... 12
Mittapiirros........................................................................... 12
Mukavuusvarmistuskäyttö ................................................... 35
Muuttaminen, kieli ............................................................... 31
Määräykset............................................................................ 6
O
Ohjattu asennus .................................................................. 31
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Pätevyys................................................................................ 4
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Sähkö .................................................................................... 5
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