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1 Dokumenttia koskevia ohjeita

Seuraavat ohjeet on tarkoitettu kokonaisdokumentaati-
on saatteeksi. 
Tämän asennusohjeen lisäksi on huomioitava muut pä-
tevät asiakirjat.
Emme ota mitään vastuuta näiden ohjeiden noudat-
tamatta jättämisestä aiheutuvista vahingoista.

Muut pätevät asiakirjat
Asennusohje käynnistysvirran rajoittimeen
VWZ 30/2 SV                                      Nro 00 2000 5481
Asennusohje monitoimivaraajaan VPA
Nro 00 2005 1595
Asennusohje kaksivaippaiseen varaajaan VDH
                                                            Nro 00 2003 0714
Asennusohje lämminvesivaraajaan VIH RW 300
                                                           Nro 00 2005 4325

Lisäksi laitteen käytössä pätevät kaikkia muita käytettä-
viä lisävarusteita ja säätimiä koskevat ohjeet. 

1.1 Asiakirjojen säilyttäminen
Anna nämä asennusohjeet sekä kaikki muut sen ohella 
pätevät asiakirjat laitteiston käyttäjälle. Tämän tehtävä-
nä on huolehtia säilyttämisestä, jotta kaikki ohjeet ovat 
saatavissa silloin, kun niitä tarvitaan.

1.2 Käytettävät symbolit
Noudata laitetta asentaessasi tähän asennusohjeeseen 
sisältyviä turvaohjeita!

d Vaara!
Välitön loukkaantumis- ja hengenvaara!

e Vaara!
Sähköiskun aiheuttama hengenvaara!

H Vaara!
Palovammavaara!

a Huomio!
Tuotteen ja ympäristön mahdollisesti 
vaarantava tilanne!

h Ohje!
Hyödyllisiä tietoja ja ohjeita.

• Symboli osoittaa vaadittavat toimet

Sisällysluettelo
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1.3 Ohjeiden voimassaolo
Tämä asennusohje pätee yksinomaan laitteelle, joissa on 
seuraavat tuotenumerot:

Tyyppinimitys Tuotenumero

Keruuliuos-vesi-lämpöpumput

VWS 61/2 0010002778

VWS 81/2 0010002779

VWS 101/2 0010002780

VWS 141/2 0010002781

VWS 171/2 0010002782

Vesi-vesi-lämpöpumput

VWW 61/2 0010002789

VWW 81/2 0010002790

VWW 101/2 0010002791

VWW 141/2 0010002792

VWW 171/2 0010002793

Taul. 1.1 Tyyppinimitys ja tuotenumerot

Katso laitteen tuotenumero tyyppikilvestä.

1.4 CE-merkintä
CE-merkinnällä laitteen valmistaja vakuuttaa, että 
geoTHERM-sarjaan kuuluvat laitteet täyttävät seuraavi-
en direktiivien asettamat perusvaatimukset:
– direktiivi sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta 

(neuvoston direktiivi 89/336/ETY)
– matalajännitedirektiivi 

(neuvoston direktiivi 73 / 23 / ETY)
– EN 14511 (sähkötoimisilla kondensaattoreilla varustetut 

lämmittämiseen tarkoitetut lämpöpumput, vaatimuk-
set huoneenlämmitykseen ja vedenlämmitykseen tar-
koitetuille laitteille)

– EN 378 (turvallisuustekniset ja ympäristölliset vaati-
mukset jäähdytyslaitteille ja lämpöpumpuille)

1.5 Tarkoituksenmukainen käyttö
Vaillantin geoTHERM-sarjan lämpöpumput on valmistet-
tu viimeisimmän tekniikan ja tunnustettujen turvallisuus-
sääntöjen mukaisesti. Silti epäasiallisesta tai epätarkoi-
tuksenmukaisesta käytöstä voi aiheutua käyttäjälle tai 
kolmannelle osapuolelle loukkaantumis- tai hengenvaara 
tai se voi johtaa laitteiden toiminnan heikkenemiseen ja 
muihin materiaalivahinkoihin.
Tätä laitetta ei ole tarkoitettu (lapset mukaan lukien) 
sellaisten henkilöiden käytettäväksi, joiden fyysiset, sen-
soriset tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneet tai joilla ei 
ole asian edellyttämää kokemusta ja/tai tietoa. Poikke-
uksen tästä tekee vain tilanne, jota valvoo kyseisten 
henkilöiden turvallisuudesta vastaava henkilö tai he ovat 
saaneet tältä ohjeet siitä, miten laitetta tulee käyttää.
Lapsia tulee valvoa, jotta voidaan olla varmoja, että he 
eivät leiki laitteella.

Laitteet on tarkoitettu lämmöntuottajiksi suljettuihin 
lämminvedellä toimiviin keskuslämmitysjärjestelmiin, 
jäähdytyskäyttöön sekä lämpimän veden tuottamiseen. 
Muu tai tätä laajempi käyttö katsotaan epätarkoituksen-
mukaiseksi. Valmistaja/toimittaja ei vastaa siitä aiheutu-
vista vahingoista. Riskin kantaa yksin käyttäjä.
Laitteet on tarkoitettu käytettäviksi sähköverkossa, 
jonka järjestelmäimpedanssi Zmax siirtopisteessä (liitäntä 
kotitalouteen) on maks. 0,16 ohmia. Jos järjestelmäimpe-
danssi on suurempi, lämpöpumppuun täytyy asentaa 
käynnistysvirran rajoitin VWZ 30 / 2 SV (tuoten-
ro 0020025744).
Tarkoituksenmukaiseen käyttöön kuuluu myös asennus-
ohjeen noudattaminen.

a  Huomio!
Kaikki vääränlainen käyttö on kielletty.

Laitteet saa asentaa vain valtuutettu ammattiasentaja, 
joka on vastuussa voimassa olevien asetusten, määräys-
ten ja direktiivien noudattamisesta.

1 Dokumenttia koskevia ohjeita
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2 Laitteen kuvaus

2.1 Tyyppikilpi
geoTHERM-lämpöpumpussa pohjalevyn sisäpuolelle on 
kiinnitetty tyyppikilpi. Tyyppimerkintä näkyy pylvään 
harmaan kehyksen yläosassa.

 R407 C

COP  B0/W35  4,3

COP  B5/W55  2,9

B0/W35
B5/W55

3/N/PE 400V 50Hz

IP 20

Vaillant GmbH Remscheid / Germany

1/N/PE 230V 50Hz

3/N/PE 400V 50Hz

 9,1 kW

 3,1 kW

 6 kW

 26 A

 <16 A

 1,9 kg
 2,9  (29) MPa (bar)

 5,9 kW

 6,4 kW

VWS 61/2 
DE AT CH

Serial-No. 21054500100028300006000001N1

21054500100028300006000001N4

16 A

 -- I

 -- MPa (bar)

Kuva 2.1 Tyyppikilpiesimerkki

Tyyppikilven symbolien selitykset

Kompressorin mitoitusjännite

Pumppujen + säätimen mitoitusjän-
nite

Lisälämmityksen mitoitusjännite

Mitoitusteho max.

Kompressorin, pumppujen ja sääti-
men mitoitusteho

Lisälämmityksen mitoitusteho

Käynnistysvirta ilman käynnistys-
virran rajoitinta

16 A
Käynnistysvirta käynnistysvirran 
rajoittimella

Käyttövesisäiliön tilavuus

Sallittu mitoitusylipaine

Kylmäainetyyppi

Täyttömäärä

Sall. mitoitusylipaine

COP B0/W35
Teholuku keruuliuoksen lämpötilas-
sa 0 °C ja lämmityksen menoveden 
lämpötilassa 35 °C

COP B5/W55
Teholuku keruuliuoksen lämpötilas-
sa 5 °C ja lämmityksen syöttöläm-
pötilassa 55 °C

B0/W35
Terminen lämmitysteho keruuliuok-
sen lämpötilassa 0 °C ja lämmityk-
sen syöttölämpötilassa 35 °C

B5/W55
Terminen lämmitysteho keruuliuok-
sen lämpötilassa 5 °C ja lämmityk-
sen syöttölämpötilassa 55 °C

CE-merkki

VDE-/GS-merkki

Lue käyttö- ja asennusohje!

Kosteussuojaustapa

Toimita laite sen käyttöiän päätyt-
tyä asianmukaisesti hävitettäväksi 
(ei kotitalousjätteen sekaan)

21054500100028300006000001N4
Sarjanumero (Serial Number)

Taul. 2.1 Symbolien selitys

Laitteen kuvaus 2
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2.2 Toimintaperiaate
Lämpöpumppulaitteistot muodostuvat kahdesta erilli-
sestä kiertopiiristä, joissa lämpöä siirretään nesteiden 
tai kaasujen avulla lämpölähteestä lämmitysjärjestel-
mään. Koska nämä kiertopiirit toimivat eri väliaineiden 
(liuos/vesi, kylmäaine ja lämmitysvesi) avulla, ne on kyt-
ketty yhteen lämmönvaihtimen välityksellä. Näissä läm-
mönvaihtimissa lämpö siirtyy kuumasta väliaineesta kyl-
mempään väliaineeseen.

Vaillant geoTHERM-lämpöpumppu voi käyttää hyväk-
seen erilaisten lämpölähteiden lämpöä kuten esim maa-
lämpöä (geoTHERM VWS) tai pohjaveden lämpöä 
(geoTHERM VWW).

3/4 Ympäristöenergia 4/4 Lämmitysenergia

1/4 Sähköenergia

Kuva 2.2  Maalämpölähteen käyttö

Lisä-
lämmitys

Lämminvesivaraaja

Lämmitysvesikiertopiiri

Lämpölähdekiertopiiri

Jäähdytysaine-
kiertopiiri

Lämmin vesi

Kylmä vesi

Vaihtoventtiili

Lämmityspiirin pumppu

Lauhdutin

Lämpölähde

Suolavesipumppu

Höyrystin
KompressoriPaisuntaventtiili

2 

1 

3 

4

Lämpöjär-
jestelmä

Kuva 2.3  Lämpöpumpun toimintatapa

Järjestelmä muodostuu erillisistä kiertopiireistä, jotka 
on yhdistetty toisiinsa lämmönvälittimin. Nämä kiertopii-
rit ovat:
- Lämpölähdekiertopiiri, jonka avulla lämpölähteen 

energiaa siirretään kylmäainekiertopiiriin.
- Kylmäainekiertopiiri, jossa lämpöä siirretään höyrystä-

mällä, tiivistämällä, lauhduttamalla ja paisuttamalla 
lämmitysvesikiertopiiriin.

- Lämmitysvesikiertopiiri, jossa lämpöä siirretään läm-
mitykseen ja lämminvesivaraajan lämpimän veden val-
mistukseen.

Kylmäainekierto on yhdistetty ympäristössä olevaan 
lämpölähteeseen höyrystimen (1) kautta. Tämän kautta 
se ottaa lähteestä lämpöenergiaa. Tällöin kylmäaineen 
olotila muuttuu, se höyrystyy. Kylmäainekiertopiiri on 
yhdistetty lämmitysjärjestelmään lauhduttimen (3) avul-
la. Lauhduttimessa piiri luovuttaa lämpöä. Tällöin kylmä-
aine muuttuu jälleen nestemäiseksi; se tiivistyy.
Lämpöenergia voi siirtyä ainoastaan yhteen suuntaan 
lämpimämmästä väliaineesta kylmempään väliainee-
seen. Siksi kylmäaineen täytyy olla höyrystimessä kyl-
mempää kuin ympäristön lämpölähteen. Toisaalta kyl-
mäaineen lämpötilan täytyy olla kondensaattorissa kor-
keampi kuin lämmitysveden, jotta se voi luovuttaa läm-
pöä veteen.

2 Laitteen kuvaus
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Nämä eri lämpötilat syntyvät kylmäainepiirissä kompres-
sorin (2) ja paisuntaventtiilin (4) avulla, jotka sijaitsevat 
höyrystimen ja kondensaattorin välissä. Kaasumainen 
kylmäaine virtaa höyrystimestä tullessaan kompresso-
riin, missä se tiivistetään. Tällöin kylmäainehöyryn paine 
ja lämpötila nousevat voimakkaasti. Tämän tapahtuman 
jälkeen se virtaa lauhduttimeen, jossa se luovuttaa läm-
pönsä tiivistymisen avulla lämmitysveteen. Nesteen 
muodossa se virtaa paisuntaventtiiliin, jossa se laajenee 
voimakkaasti ja menettää samalla äärimmäisen paljon 
paineestaan ja lämpötilastaan. Tämä lämpötila on nyt 
matalampi kuin höyrystimen läpi virtaavan keruuliuok-
sen lämpötila. Kylmäaine voi siten sitoa itseensä höyrys-
timessä uutta lämpöä, jolloin se höyrystyy uudelleen ja 
virtaa kompressoriin. Kierto alkaa uudelleen alusta.
Tarvittaessa sähköinen lisälämmitys voidaan mahdolli-
sesti kytkeä päälle yhdysrakenteisen säätimen avulla.
Jotta laitteen sisälle ei tiivistyisi vettä, lämpölähdekier-
topiirin ja kylmäainekiertopiirin johtimet on lämpöeris-
tetty. Jos lauhdevettä kuitenkin muodostuu, se kerään-
tyy lauhdevesialtaaseen (katso kuvaa 2.7) ja kulkeutuu 
laitteen alle. Laitteen alla saattaa siis ilmetä pisaran-
muodostusta.

2.3 Lämpöpumpun rakenne
Vaillantin geoTHERM-lämpöpumppua on saatavissa alla 
esitetyn tyyppisinä. Lämpöpumpputyypit eroavat toisis-
taan ennen kaikkea tehon suhteen.

Tyyppinimitys Lämmitysteho (kW)

Keruuliuos-vesi-lämpöpumput (B0/W35)

VWS 61/2 5,9

VWS 81/2 8,0

VWS 101/2 10,4

VWS 141/2 13,8

VWS 171/2 17,3

Vesi-vesi-lämpöpumput (W10/W35)

VWW 61/2 8,2

VWW 81/2 11,6

VWW 101/2 13,9

VWW 141/2 19,6

VWW 171/2 24,3

Taul. 2.2 Tyyppikatsaus

Lämpöpumpun tyyppimerkintä on nähtävissä pylvään 
kehyksessä olevasta tarrasta (katso kuvaa 2.4, kohta 1).
Lämpöpumppu on suunniteltu siten, että voit käyttää 
kaikkia tavallisia sähkösopimuksia.

2

3

1

Kuva 2.4 VWS/VWW edestä

Selitys kuvaan 2.4
1 Lämpöpumpun tyyppinimitystarra
2 Käyttökonsoli
3 Asennuspelti vrnetDIALOG (pylvään verhouksen takana)

Laitteen kuvaus 2
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3

2

1

5

4

6

7

Kuva 2.5 VWS/VWW takaa

Selitys kuvaan 2.5
1 Lämminvesivaraajan paluukierto
2 Lämpöpumppuun menevä lämpölähde
3 Lämpöpumpusta tuleva lämpölähde
4 Kuljetuskahvasyvennykset
5 Sähköliitännän johdon läpivienti
6 Lämmityksen paluuveden kierto
7 Lämmityksen menoveden kierto

2.3.1 Rakenneryhmät VWS

15 

16 

14 

13 

12 

11 

1 

9 

3

2

5
4

6 

7 

8 

10 

Kuva 2.6 VWS – edestäpäin avattuna

Selitys kuvaan 2.6
1 Sähköiset liitännät
2 Säädinpiirilevy (verhouspellin alla)
3 Varokkeet
4 Lisälämmityksen turvalämpötilarajoitin STB
5 Sähköinen lisälämmitys
6 Lauhdutin
7 Lämmityspiiripumppu
8 Lämmityskiertopiirin täyttö- ja tyhjennysventtiili
9 Tyyppikilpi
10 Kompressori
11 Lauhdevesiallas
12 Paisuntaventtiili
13 Keruuliuoskiertopiirin täyttö- ja tyhjennysventtiili
14  Suolavesipumppu 
15 Höyrystin
16 3-tieventtiili

2 Laitteen kuvaus
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2.3.2 Rakenneosaryhmät VWW

15 

16 

14 

12 

11 

13 
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Kuva 2.7 VWW – edestäpäin avattuna

Selitys kuvaan 2.7
1 Sähköiset liitännät
2 Säädinpiirilevy (verhouspellin alla)
3 Varokkeet
4 Lisälämmityksen turvalämpötilarajoitin STB
5 Sähköinen lisälämmitys
6 Lauhdutin
7 Lämmityspiiripumppu
8 Lämmityskiertopiirin täyttö- ja tyhjennysventtiili
9 Tyyppikilpi
10 Kompressori
11 Lauhdevesiallas
12 Paisuntaventtiili
13 Kylmäainekiertopiirin täyttö- ja tyhjennysventtiili
14 Kylmäainekiertopiirin virtauskytkin
15 Höyrystin
16 3-tieventtiili

2.4 Yleistä käyttötavoista ja toiminnoista
Lämmityspiiriä varten on valittavana viisi eri käyttöta-
paa, joilla lämpöpumppua voidaan ohjata aikaan ja läm-
pötilaan liittyen (katso luku 8 "Säätö").
Yhdysrakenteisen lämminvesivaraajan suhteen käytettä-
vissäsi on kolme muuta käyttötapaa.
Käyttöönoton yhteydessä lämpöpumppuun tulee syöt-
tää asennuksessa käytetty kytkentämalli (kytkentämallit 
löytyvät liitteestä) antamalla säätimeen vastaavan hyd-
raulikaavion numero. Näin kaikki käyttöparametrit ase-
tetaan esisäädetyille arvoille, jotta lämpöpumppu voi 
toimia optimaalisesti. Voit kuitenkin säätää ja sovittaa 
käyttötapoja ja toimintoja yksilöllisesti jälkikäteen.
Luvusta 8 "Säätö" löytyvät kaikki käyttötapoja sekä lisä- 
ja erikoistoimintoja koskevat tiedot.

Lämpöpumppu on varustettu lukuisilla automaattisilla 
lisätoiminnoilla, jotka takaavat häiriöttömän toiminnan 
(katso luku 8.2. "Automaattiset lisätoiminnot"):

– Pakkassuoja
Estää lämmityslaitteen jäätymisen.

– Varaajan pakkassuoja
Estää laitteeseen kytketyn varaajan jäätymisen.

– Ulkoisten anturien tarkastus
Tarkastaa laitteeseen kytketyt anturit ensimmäisen 
käyttöönoton yhteydessä ilmoitetun hydraulijärjestel-
män peruskytkennän perusteella.

– Lämmitysveden puutteen sulake
Katkaisee toiminnan lämmitysveden puuttuessa ja kyt-
kee toiminnan uudelleen vedenpaineen ollessa riittä-
vä.

– Pumpun tukkeutumissuoja
Estää laitteiston pumppujen tukkeutumisen.

– Keruuliuoksen puutteen sulake
Katkaisee toiminnan keruuliuoksen paineen ollessa 
liian alhainen ja kytkee toiminnan uudelleen keruu-
liuoksen paineen ollessa riittävä.

– Lattian suojakatkaisu
Lattian ylikuumenemissuoja (tärkeä esim. puulattialle).

– Vaihevalvonta
Kompressorin sammutus virheellisellä 400 V:n jännite-
syötöllä

– Jäätymisenestotoiminto
Sammuttaa kompressorin lämpölähteen lämpötilan 
laskiessa alle tietyn rajan.

Laitteen kuvaus 2
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Näiden lisäksi käytettävissä on muitakin säädettäviä li-
sätoimintoja (katso myös luku 8.3 "Säädettävät lisätoi-
minnot").

– Ajastusohjelmat
Näillä säädetään lämmitysajat lämmityspiireittäin.

– Loma-ohjelmat
Näillä ohjelmoidaan kaksi eri lomaohjelmaa syöttämäl-
lä päivämäärät ja alennetut lämpötilat.

– Party-toiminto
Jatkaa lämmitys- ja lämminvesiaikoja seuraavan sam-
mutusajan yli.

– Säästötoiminto
Laskee menoveden lämpötilan säädettäväksi ajanjak-
soksi.

– Jäähdytyskäyttö
Jäähdytyskäyttö mahdollistaa lämpöpumppujen käy-
tön jäähdytykseen.
Jäähdytyskäyttö on mahdollista ainoastaan lisävarus-
tetta VWZ NC 14/17 käytettäessä ja vain lämpöpum-
puille VWS 14 ja VWS 17.

– Tasoitusmassan kuivaus
Kuivaa tasoitusmassan lämmöllä.

– Legionellabakteerisuoja
Tappaa varaajassa ja putkistossa olevat itiöt.

– Kiinteän arvon säätö
Menoveden kiinteän lämpötilan säätö vrDIALOGilla

– Etähuolto
Diagnoosi ja säätö vrDIALOGin tai vrnetDIALOGin 
kautta

3 Turvaohjeet ja määräykset

3.1 Turvaohjeet
Lämpöpumpun asentajan on oltava virallisesti hyväksyt-
ty ammattilainen, joka vastaa voimassa olevien normien 
ja määräysten noudattamisesta. Emme ota mitään vas-
tuuta tämän ohjeen noudattamatta jättämisestä aiheu-
tuvista vahingoista.
Lämpöpumpun kuljetus- ja käyttöpainot ovat nähtävissä 
teknisistä tiedoista ja ne tulee ottaa huomioon kuljetuk-
sessa ja laitteiston sijoittamisessa. Lue ennen asennusta 
erityisesti luku 4.2 "Sijoituspaikkaa koskevat vaatimuk-
set".

d  Vaara!
Kylmäainepiirissä on painetta. Lisäksi 
siinä voi ilmetä korkeita lämpötiloja. Ai-
noastaan Vaillantin tehtaan asiakaspal-
velu tai valtuutettu ammattiasentaja 
saa avata pumpun ja huoltaa sitä. Kyl-
mäainepiiriin kohdistuvien töiden suorit-
tajan on oltava pätevä jäähdytysteknii-
kan ammattilainen.

e  Vaara!
Sähköiskuvaara!
Katkaise aina kaikki virransyöttöpiirit 
ennen sähköasennus- ja huoltotöitä. Var-
mista, etteivät ne pääse kytkeytymään 
päälle tahattomasti.

a  Huomio!
Vaurioitumisvaara!
Älä lisää lämmitysveteen pakkasnestet-
tä ja korroosiosuoja-aineita, koska ne 
voivat vahingoittaa tiivisteitä ja muita 
osia ja johtaa siten vuotoihin.

Pehmennä lämmitysvesi, jos veden kovuus on yli 
3,0 mmol/l. Voit käyttää tähän Vaillant ionivaihtajaa 
(tuotenro 990 349). Noudata vastaavia käyttöohjeita.

a  Huomio! Vain VWW:ssä:
Lämpöpumpun vaurioitumisvaara.
Imetyn pohjaveden laatu on tarkastetta-
va, jotta voidaan olla varmoja siitä, ett-
eivät imukaivo, putkisto ja höyrystin 
vaurioidu.

2 Laitteen kuvaus
3 Turvaohjeet ja määräykset



11Asennusohjeet geoTHERM VWS/VWW 0020051532_02

3.2 Määräykset, säädökset, direktiivit 
Lämpöpumpun ja lämminvesivaraajan sijoittamisessa,
asentamisessa ja käyttämisessä tulee noudattaa erityi-
sesti seuraavia paikallisia asetuksia, määräyksiä, sääntö-
jä ja direktiivejä, jotka koskevat
- sähköliitäntää
- sähköntoimittajaa
- vesilaitosta
- maalämmön käyttöä
- lämpölähteiden ja lämmityslaitteistojen liittämistä
- energian säästämistä
- hygieniaa

3.3 Kylmäaine
Lämpöpumppu toimitetaan täytettynä kylmäaineella 
R 407 C. Tämä kylmäaine ei sisällä klooria, eikä se vaiku-
ta maapallon otsonikerrokseen mitenkään. R 407 C ei 
ole palo- eikä räjähdysvaarallinen aine.
Kuitenkin kylmäainekiertopiiriä koskevia huoltotöitä ja 
muita töitä saa tehdä yksinomaan ammattiasentaja, jolla 
on näiden töiden edellyttämä suojavarustus.

d  Vaara!
Kylmäaine R 407 C!
Jos kylmäainekierrossa ilmenee vuoto, 
varo hengittämästä siitä syntyviä kaa-
suja ja höyryjä sisään. 
Terveysvaara! Vältä iho- ja silmäkoske-
tusta. Laitteesta karkaava kylmäaine voi 
johtaa paleltumiin, jos vuotokohtaa kos-
ketetaan! Normaalikäytössä ja -oloissa 
R 407 C -kylmäaineesta ei aiheudu mi-
tään vaaroja. Vääränlainen käyttö voi 
kuitenkin aiheuttaa vaurioita.

a  Huomio!
Tämä laite sisältää kylmäainetta 
R 407 C. Kylmäainetta ei saa päästä il-
makehään. R 407 C on Kioton sopimuk-
sessa mainittu fluorattu kasvihuonekaa-
su, jonka GWP on 1653 (GWP = Global 
Warming Potential).
Kaikki laitteen sisältämä kylmäaine täy-
tyy ottaa talteen sopivaan astiaan ennen 
laitteen hävittämistä. Sen jälkeen aine 
täytyy kierrättää tai hävityttää asiaan 
liittyviä määräyksiä noudattaen.
Vain virallisesti sertifioitu ammattihen-
kilöstö saa suorittaa vastaavia kylmäai-
neeseen liittyviä töitä.
Kylmäaineen valuttaminen ja uuden kyl-
mäaineen lisääminen (katso määrä tyyp-
pikilvestä) on suoritettava huoltoventtii-
lien kautta. Mikäli laite täytetään muulla 
kuin Vaillantin suosittelemalla kylmäai-
neella R 407 C, koko takuu mitätöityy.

Turvaohjeet ja määräykset 3
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4 Asennus

4.1 Lisävarusteet

h Ohje!
Tiedot mahdollisesti tarvittavista tarvik-
keista löytyvät ajankohtaisesta hinnas-
tosta.

Lämpöpumppulaitteistoa voidaan laajentaa seuraavilla 
lisävarusteilla. Katso lisävarusteiden asennusta koskevat 
tarkemmat tiedot luvusta 6.9.

Sekoitinmoduuli VR 60
Lämmityslaitteiston säätöä voidaan laajentaa kahdella 
sekoituspiirillä sekoitusmoduulin avulla. Sekoitusmoduu-
leja voidaan liittää korkeintaan kuusi kappaletta.

Kaukosäätölaite VR 90 
Ensimmäisiin kahdeksaan lämmityspiiriin (HK 1 – HK 8) 
voidaan kytkeä oma kauko-ohjaimensa.

Vakioanturi VR 10
Laitteiston kokoonpanosta riippuen voi olla tarpeen 
käyttää lisäantureita, esim. syöttö-, paluu-, kokooma- tai 
varaaja-anturia. 

vrDIALOG 810/2
vrDialog on tietoliikenneyksikkö, jossa on oma ohjelmis-
tonsa ja liitäntäjohtonsa. Se mahdollistaa lämpöpumpun 
diagnoosin tekemisen, tarkkailun ja parametrien säätä-
misen tietokoneen avulla.

vrnetDIALOG 840/2, 860/2
Tietoliikenneyksikkö vrnetDIALOG mahdollistaa etädiag-
noosin tekemisen, tarkkailun ja parametrien säätämisen 
puhelinliittymän tai yhdysrakenteisen GSM-modeemin 
kautta tietokoneella.

Käynnistysvirran rajoitin VWZ 30/2 SV
Käynnistysvirran rajoitinta VWZ 30/2 SV käytetään 
kompressorin käynnistymisen takia hetkeksi voimak-
kaasti kasvavan virrankulutuksen rajoittamiseen. Säh-
köntoimittajat (ST) suosittelevat tai vaativat tätä.

Lämminvesivaraaja VIH ja VDH
Vaillantin putkikierukkavaraaja VIH ja Vaillantin kaksi-
vaippainen varaaja VDH on suunniteltu erityisesti yhdis-
tettäviksi lämpöpumppuihin. Niitä käytetään veden läm-
mittämiseen ja lämpimän veden varaamiseen.

Yhdistelmävaraaja VPA
Vaillant-yhdistelmävaraaja VPA voi ottaa energiaa erilai-
sista lähteistä. Sitä käytetään sekä lämmitysveden että 
lämpimän käyttöveden lämmittämiseen.

Ulkoinen jäähdytys VWZ NC 14/17
Lisävarusteella ulkoinen jäähdytys VWZ voidaan lämpö-
pumppuja VWS 14 ja VWS 17 käyttää myös jäähdytyk-
seen.

Muut lisävarusteet
- Lämpöä johtava neste
- Täyttöpumppu
- Turvaryhmä ja poistosuppilo
- Lämmityspiirin paisunta-astia

4.2 Sijoituspaikkaa koskevat vaatimukset
– Valitse kuiva tila, jonka lämpötila ei milloinkaan laske 

alle nollan.
– Lattian on oltava tasainen ja kantava, jotta se kestää 

lämpöpumpun ja lämpimän veden ja tarvittaessa vielä 
puskurivaraajan painon.

– Putkitus on suoritettava tarkoituksenmukaisesti (sekä 
lämpölähteen, lämminveden että lämmityslaitteiston 
putkitus).

– Ota sijoituspaikkaa valitessasi huomioon, että lämpö-
pumpusta voi käytön aikana välittyä tärinää lattiaan 
tai läheisiin seiniin. 

– Normin DIN EN 378 T1 mukaan lämpöpumppujen sijoi-
tustilan minimikoko (Vmin) lasketaan seuraavasti:
Vmin = G/c
G = kylmäaineen täyttömäärä [kg]
c = käytännöllinen raja-arvo [kg/m3] 
 (R 407C:lle c = 0,31 kg/m3)
Tästä saadaan seuraava minimisijoitustila:

Lämpöpumpputyyppi Kylmäainemäärä 
[kg]

Sijoitustilan mini-
mikoko [m3]

VWS 61/2
VWW 61/2 1,9 6,1

VWS 81/2
VWW 81/2 2,2 7,1

VWS 101/2
VWW 101/2 2,05 6,6

VWS 141/2
VWW 141/2 2,9 9,4

VWS 171/2
VWW 171/2 3,05 9,8

Taul. 4.1 Sijoitustilan minimikoko

4 Asennus
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4.3 Etäisyydet ja mitat

600

100

140140

75 75

1200

0-10 1)

600

835

650

Kuva 4.1 Etäisyydet ja mitat

1) Säädettävät jalat säädettävissä korkeussuunnassa 10 mm

Asennus 4
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300 mm

10 mm

600 mm

300 mm

300 mm

Kuva 4.2 Vähimmäisetäisyydet lämpöpumpun sijoittamisessa

4.4 Yleiskatsaus asennukseen
– Poista pakkausmateriaali.
– Poista kuljetuksen aikaiset suojukset.
– Siirrä lämpöpumppu sijoitustilaan.
– Sijoita ja asettele lämpöpumppu haluttuun kohtaan.
– Irrota ylempi kotelo.
– Irrota etuosan verhoilu.
– Kiinnitä putket rakennukseen.
– Tee sähkökytkennät.
– Täytä lämmityspiiri.
– Täytä lämpölähteen piiri.
– Asenna kotelot paikoilleen.
– Asenna ohjauskonsoli paikoilleen.
– Ota laite käyttöön.
– Noudata käyttöönoton tarkistuslistaa.
– Luovuta laitteisto omistajalle ja anna ohjeistus.

4.5 Valmistelutyöt sijoitustilassa

1 

1 

2
3

3

Kuva 4.3 Valmistelutyöt sijoitustilassa

• Varmista, että alusta on riittävän kantava (katso 
luku 4.2 "Sijoituspaikkaa koskevat vaatimukset").

• Tee laite- ja liitäntämitat huomioon ottaen vähintään 
kaksi kairausreikää (1).

• Kukin lämpölähteen putki tarvitsee oman reikänsä.
• Mikäli vaarana on pohjaveden sisään tunkeutuminen, 

on käytettävä erityisiä putkiläpivientejä (noudata val-
mistajan ohjeita).

• Ota putkien etäisyydet huomioon jatkaessasi asennus-
ta.

• Vie lämpölähteiden putket (2) sijoitustilaan ulkoa päin.
• Aseta lämpölähteiden putket (2) keskelle porattuja 

reikiä (1), jotta lämmöneristys olisi tasaista.
• Tiivistä välys (1) kuvan mukaisesti sopivalla tiivistys-

vaahdolla (esim. kaivoihin tarkoitetulla massalla) (3).
• Eristä kellaritilojen lämpölähteiden putket höyrydiffuu-

sion kestävästi, koska muutoin niistä tihkuu lauhdevet-
tä (putkien lämpötila saattaa olla jopa -15 °C).

4 Asennus
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4.6 Lämmityskiertoa koskevat vaatimukset
Lämpöpumppu sopii liitettäväksi vain suljettuun keskus-
lämmitysjärjestelmään. Häiriöttömän toiminnan takaa-
miseksi asennus keskuslämmitysjärjestelmään on annet-
tava pätevän ammattilaisen suoritettavaksi, jonka on 
noudatettava asiaankuuluvia määräyksiä.
Lämpöpumppu sopii parhaiten alhaisia lämpötiloja käyt-
tävään lämmitysjärjestelmään. Tästä syystä laitteiston 
menoveden lämpötilan on oltava matala (tavoitearvo 
n. 30 - 35 °C). Lisäksi on varmistettava, että energiayhti-
öiden katkaisuajat eivät haittaa toimintaa.
Lämmitysjärjestelmien asennukselle on asetettu normis-
sa EN 12828 seuraavat vaatimukset:
– täyttöventtiili, jotta lämmitysjärjestelmä voidaan täyt-

tää vedellä ja jotta vettä voidaan valuttaa pois
– kalvopaisunta-astia lämmityskierron paluuletkuun
– manometrilla (turvaryhmä) varustettu ylipaineventtiili 

(avauspaine 3 bar) lämmityskierron menoveden let-
kuun välittömästi laitteen taakse

– ilman-/lianerotin lämmityskierron paluuletkuun.

Energianhukan estämiseksi lakimääräysten mukaisesti 
(esim. Saksassa EnEV) sekä jäätymisen estämiseksi kai-
kissa liitosletkuissa on oltava lämpöeristys.
Johdoissa ei saa olla likaa. Tarvittaessa huuhtele johdot 
ennen täyttämistä perusteellisesti.

a  Huomio!
Vaurioitumisvaara!
Älä lisää lämmitysveteen pakkasnestet-
tä ja korroosiosuoja-aineita, koska ne 
voivat vahingoittaa tiivisteitä ja muita 
osia ja johtaa siten vuotoihin.

Hydrauliasennuksissa, joissa käytetään pääasiassa läm-
möllä tai sähköllä ohjautuvia venttiilejä, on taattava riit-
tävä läpivirtaus lämpöpumpussa. Lämmitysjärjestelmäs-
tä riippumatta lämmitysveden nimellistilavuusvirran täy-
tyy olla taattu. Tämä taataan asentamalla puskurivaraa-
ja oikein.

4.7 Toimitukseen kuuluvat osat

3
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12
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Kuva 4.4 Toimituskokonaisuuden tarkastaminen

Katso symbolit taulukosta 4.2.

Lämpöpumppu toimitetaan lavalla seisovassa asennossa 
kahtena pakkauksena.
• Tarkasta lämpöpumppu ja erikseen pakatut ohjaus-

konsolit kuljetusvaurioiden varalta.

Asennus 4
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Kohde Lukumäärä Nimitys

1 1 Lämpöpumppu

2 1 Ohjauskonsoli, pylväsverhous
3 3

2

3

2

Lattatiivisteet (kelt./vihreä) lämmityspiirin 
liitäntäkulmalle
Litteäkantaiset pultit M6 ohjauskonsolin 
asentamiseksi kehykseen (plus yksi vara-
pultti)
Peltiruuvit ohjauskonsolin kehystä varten 
(sis. yhden vararuuvin)
Peltiruuvit vrnetDIALOGin kiinnittämiseen

4 1 6 - litrainen keruuliuoksen tasaussäiliö ml. 
messinkisovitin, maks. 3 bar

5 1 Ulkolämpötila-anturi VRC DCF

6 4 Anturit VR 10

7 1 Ohjausjohto vrnetDIALOGia varten

8 5 45°-kulmakappaleet ja hattumutterit

9 1 Keruuliuospiirin turvaventtiili, 1/2", 3 bar

10 1 Pikkuosia sisältävä pussi lämmönkeruuliuok-
sen tasoitussäiliön kiinnitykseen

11 1 Kiristin lämmönkeruuliuoksen tasoitussäili-
ön kiinnitykseen

12 1 Eristysmatto lämpölähteen liitäntään taka-
seinässä

13 5 Asennusohje, käyttöohje

14 2 Tiivisteet ja metallitukirengas lämpölähde-
kierron liitäntäkulmaa varten

Taul. 4.2 Toimituskokonaisuus

Ohjauskonsolin kehys on toimituksen yhteydessä val-
miiksi kiinnitettynä lämpöpumpun runkoon.

4.8 Laitteen purkaminen pakkauksesta ja 
toimituksen tarkastaminen

2 x

Kuva 4.5 Kuljetustuen pois ottaminen

• Poista varovasti pakkaus ja pehmuste vaurioittamatta 
laitteen osia.

• Irrota kuljetustuet (kulmat), joilla lämpöpumppu on 
kiinnitetty kuormalavaan.

Kulmakappaleita ei tarvita tämän jälkeen.

4.9 Lämpöpumpun siirtäminen
Siirtämisen apuvälineinä toimivat kahvasyvennykset lait-
teen takapuolella (ks. kuva 2.5, nro 4).

d  Vaara!
Loukkaantumisvaara!
Lämpöpumppu painaa tyypin mukaan 
täyttämättömänä 140 – 195 kg. Suoritta-
kaa nostaminen useamman henkilön voi-
min loukkaantumisten välttämiseksi.

a  Huomio!
Vaurioitumisvaara!
Kuljetustavasta riippumatta lämpöpump-
pu ei saa milloinkaan kallistaa yli 45°. 
Muutoin kylmäainekierron toiminnassa 
voi myöhemmin esiintyä häiriöitä, mikä 
voi pahimmassa tapauksessa johtaa 
koko laitteiston vikaan.

< 45°

Kuva 4.6 Kokonaislaitteiston siirtäminen (kantamalla)

4 Asennus
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Suosittelemme, että lämpöpumppua siirretään tarkoituk-
seen sopivan nokkakärryn avulla. 

< 45°

Kuva 4.7 Kokonaislaitteiston siirtäminen (nokkakärryllä)

a  Huomio!
Vaurioitumisvaara!
Katso lämpöpumpun painotiedot tekni-
sistä tiedoista. Huolehdi siitä, että valit-
semasi kuljetusapuväline sopii tähän 
tarkoitukseen.

Noudata seuraavia seikkoja nokkakärrysiirrossa:
• Sijoita nokkakärry ainoastaan lämpöpumpun 

takasivulle. Paino jakautuu tällöin kaikkein edullisim-
min.

• Kiinnitä lämpöpumppu kuormaliinalla.
• Käytä luiskaa apuna ajaessasi nokkakärryn alas kuor-

malavalta. Voi tehdä luiskan esim. puupalkista ja vah-
vasta levystä.

4.10 Lämpöpumpun pystyttäminen

0-10 mm

Kuva 4.8 Säädettävien jalkojen säätäminen

• Muista lämpöpumpun sijoittamisessa vähimmäisetäi-
syydet seinistä (katso kuva 4.2).

• Aseta lämpöpumppu säädettävien jalkojen avulla vaa-
kasuoraan.

Asennus 4
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4.11 Kotelon irrottaminen
Verhouspellit on ruuvattu kiinni ja niissä on lisäksi pidi-
keklemmarit.

Kuva 4.9 Ylemmän suojuksen pois ottaminen 

• Irrota klemmaripidikkeillä kiinnitetty putkien tuonnin 
suojus vetämällä sitä kevyellä painalluksella ylös.

• Irrota sen alla piilossa olevat yläsuojuksen ruuvit.
• Irrota yläsuojus ylöspäin.

Kuva 4.10 Etummaisen alaverhouksen pois ottaminen

• Irrota molemmat ruuvit konsolikehyksestä ja vedä se 
yhdessä alemman etukotelon kanssa pois rungosta.

Kuva 4.11  Kuva Ylemmän etukotelon irrottaminen 

• Irrota ylemmän etukotelon molemmat etupuoliset ruu-
vit ja irrota etukotelo.

4 Asennus
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4.12 Kiinteistössä tehtävät asennukset

a  Huomio!
Lämmityslaite tulee huuhdella huolelli-
sesti ennen sen liittämistä!
Näin poistat putkistosta kaikenlaiset 
jäänteet kuten hitsausroiskeet, hilseen, 
hamppukuidut, kitin, ruosteen, karkean 
lian tms. Muuten nämä aineet voivat 
kerrostua laitteeseen ja johtaa häiriöihin.

a  Huomio!
Vuotojen välttämiseksi huolehdi siitä, 
että liitäntäjohdot eivät joudu millään 
tavalla mekaanisesti jännittyneiksi!

- Putket on asennettava kuvan 4.1 mitta- ja kytkentä-
kaavioiden mukaisesti.

- Asennus on annettava ammattilaisen suoritettavaksi.
- Asennuksessa on noudatettava voimassa olevia mää-

räyksiä.

h  Ohje!
Lämmityslaitteistossa oleva ilma johtaa 
toiminnan heikkenemiseen ja heikentää 
lämmitystehoa. Asenna tarvittaessa il-
manpoistoventtiilejä.

3
4
5

6

7

2

1

Kuva 4.12 Kulmakappaleiden asentaminen

Selitys kuvaan 4.12
1 Lämmityksen menoveden kierto
2 Lämmityksen paluuveden kierto
3 Lämminvesivaraajan paluukierto
4 Lämpöpumppuun menevä lämpölähde
5 Lämpöpumpusta tuleva lämpölähde
6 Eristysmatto
7 Sulkutulpat

a  Huomio!
Epätiiviiden kohtien välttämiseksi on 
varmistettava, että liitäntäkulmissa 
käytetään sopivia tiivisteitä!
Jos lämpölähdepiirissä ei käytetä metal-
litukirenkaalla varustettuja tiivisteitä, 
siitä saattaa seurata epätiiviyttä!

• Poista sulkutulpat laitteen liitännöistä (7). Niitä ei tar-
vita tämän jälkeen, joten voit hävittää ne.

• Asenna kolme liitäntäkulmaa (1 - 3) lisävarusteissa ole-
vien kelt./vihreillä lattatiivisteillä.

• Asenna kaksi liitäntäkulmaa (4 ja 5) lisävarusteissa 
olevien metallitukirenkailla varustettujen tiivisteiden 
kanssa.

• Liitäntäpellin lämpöeristystä varten oheispakkaukses-
sa on siihen tarkoitettu eristysmatto. Aseta eristys-
matto molempiin oikeanpuoleisiin kierrekiinnityk-
siin (6).

Asennus 4
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4.12.1 Lämmityslaitteen asennus

a  Huomio!
Vaurioitumisvaara!
Mahdollisen ylipaineen tasaamiseksi 
lämpöpumppuun on asennettava paisun-
ta-astia ja turvaventtiili, vähintään 
DN 20, avauspaine maks. 3 bar) (eivät 
sisälly toimitukseen).

H  Vaara!
Palovammavaara!
Turvaventtiilin puhallusilman poistoka-
nava, jonka on oltava yhtä suuri kuin 
turvaventtiilin poistoaukko, on asennet-
tava jäätymättömään ympäristöön. Sen 
täytyy olla aina auki. Se on asennettava 
siten, ettei ulos tuleva kuuma vesi tai 
höyry voi vahingoittaa ketään.
Suosittelemme Vaillant-turvaryhmän ja -
poistosuppilon asentamista.

• Asenna lämmityksen menovesi- ja paluuvesiletkut 
kaikkine rakenneosineen.

• Eristä kaikki letkut.

4.12.2 Keruuliuoskiertopiirin asennus (vain VWS)
•  Asenna lämpölähteen letkut kaikkine siihen kuuluvine 

komponentteineen.

49

61

49

61

58

57
65

42a

5858

Keräin 33

Kuva 4.13 Lämpölähdepiiri VWS

Selitys kuvaan 4.13
33  Ilmanerotin / likasuodatin
42a Turvaventtiili
49  Läpivirtausmääränsäädin
57  Keruuliuoksen tasaussäiliö
58  Täyttö- ja tyhjennysventtiili
61  Keruuliuoskierto
65  Keruuliuoksen keräyssäiliö

42a

57 65

1

Kuva 4.14 Keruuliuoksen tasaussäiliön asentaminen

h  Ohje!
Keruuliuoksen tasaussäiliön tilavuus on 
n. 6 litraa, joten se riittää kooltaan kor-
keintaan 1900 litran kokoisille keruu-
liuoskierroille.

a  Huomio!
Ulos vuotavan lämmönkeruuliuoksen ai-
heuttamat aineelliset vahingot!
Keruuliuoksen tasaussäiliön ruuviliitok-
set on tiivistettävä hampulla. Esimerkik-
si teflonnauhan käyttö tiivisteenä voi ai-
heuttaa keruuliuospiiriin vuotoja.

• Asenna lämmönkeruuliuoksen tasoitussäiliön teline 
seinään tulpan ja ruuvin avulla.

• Irrota esiasennettu liitäntäkappale lämmönkeruuliuok-
sen tasoitussäiliöstä (57).

• Kiedo liitäntäkappaleiden ulkokierteisiin hamppua.
• Asenna ensimmäinen liitäntäkappale 3 baarin turva-

venttiiliin (42a), joka on lämpöpumpun ohessa.
• Asenna lisävarusteista keruuliuoksen tasaussäiliö 

(57) toisella liitäntäkappaleella johtoon (1), joka johtaa 
lämmönlähteestä lämpöpumppuun.

• Kiinnitä keruuliuoksen tasaussäiliö telineen avulla.
• Asenna turvaventtiilillä varustettu liitäntäkappale läm-

mönkeruuliuoksen tasaussäiliöön.
• Asenna keruuliuoksen keräyssäiliö (65) paineettomas-

ti turvaventtiiliin (42a). 
Keruuliuoksen keräyssäiliö ei saa olla täysin suljettu, 
koska muuten turvaventtiilin toiminta ei ole taattu.

• Varusta kaikki johdot höyrydiffuusiotiiviillä lämpöeris-
tyksellä. Lisävarusteissa on liitäntäpellin lämpöeristyk-
seen tarkoitettu eristysmatto.

4 Asennus
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4.12.3 Kaivolaitteiston asennus (vain VWW)

a  Huomio!
Vaurioitumisvaara!
Varmista, ettei putkiin voi syntyä alipai-
netta käytön aikana tai kaivopumpun 
sammuttamisen jälkeen. Putkiston ali-
paine voi vahingoittaa lämpöpumpun si-
sällä olevia joustavia letkuja.

Jos lämpölähteenä käytetään vettä, useimmissa tapauk-
sissa kaivoon asennetaan imu- ja niskakaivo. Nostokai-
voon tulee sijoittaa käyttäjän puolesta kaivopumppu 
(uppopumppu). Noudata tässä kaivopumpun asennusoh-
jeita. Kaivopumpun sähköinen liittäminen, ks. luku 6.4.4.
Jos lämpölähteenä käytetään pohjavettä, on pohjaveden 
laatu tutkittava ennen asennusta. Tätä varten vesinäyte 
täytyy tutkituttaa laboratoriossa ja sitten päättää Vail-
lantilta saatujen veden laadun arvioimisen apuvälineiden 
(taulukot, laskentaohjelmat) avulla, voidaanko pohjavet-
tä ylipäänsä käyttää lämpölähteenä. Pohjaveden laadun 
ollessa huono VWS-lämpöpumppuun on asennettava vä-
lilämmönvaihtaja (tarkemmat ohjeet: 
PLI geoTHERM Vaillant, nro 877959).
• Asenna lämpölähdejohdot ja kaikki niihin kuuluvat 

komponentit
• Lämpöeristä kaikki letkut höyrydiffuusion kestäviksi. 

Ohessa toimitetuissa lisäosissa on liitäntälevyn lämpö-
eristykseen tarkoitettu eristysmatto.

4.13 Ulkolämpötila-anturin VRC DCF asennus
Asenna anturi oheisen asennusohjeen mukaisesti.

4.14 Kauko-ohjaimen VR 90 asennus
Jos asennat useampia lämmityspiirejä, ensimmäiset 
kahdeksan niistä voidaan yhdistää kukin omaan VR 90 -
laitteeseensa. Sillä voidaan valita käyttötapa ja huoneen 
tavoitelämpötila, ja se ottaa huomioon huoneen lämpöti-
lan sisäänrakennetun anturin avulla.
Voit myös säätää vastaavan lämmityspiirin parametrejä 
(aikaohjelma, lämmityskäyrä jne.) ja valita erikoistoimin-
toja (party jne.).
Lisäksi kauko-ohjaimesta voidaan katsoa lämmityspiiriin 
liittyviä huolto- ja häiriöilmoituksia. 
Kaukosäätölaitteen VR 90 asentamista varten lue sen 
mukana toimitettu asennusohje. Katso lisää asennusoh-
jeita luvusta 6.9.1.

4.15 Sekoitinmoduulin VR 60 asennus
Lämmityslaitteiston säätöä voidaan laajentaa kahdella 
sekoituspiirillä sekoitusmoduulin avulla. Sekoitusmoduu-
leja voidaan liittää korkeintaan kuusi kappaletta.
Aseta sekoitusmoduuliin selvä väyläosoite kiertokytkintä 
käyttäen. Säädä lämmitysohjelmat sekä kaikki tarvitta-
vat parametrit ohjauskonsolin kautta. Kaikki lämmitys-
piirikohtaiset liitännät (anturi, pumput) kytketään suo-
raan sekoitusmoduuliin ProE-pistokkeella.

Asenna sekoitusmoduuli VR 60 oheisten asennusohjei-
den mukaisesti. Katso asennusohjeita luvusta 6.9.2.

5 Lämmitys- ja 
lämpölähdelaitteistojen täyttäminen

Lämmityspiiri ja keruuliuospiiri (vain VWS) täytyy täyt-
tää ennen kuin lämpöpumppu voidaan ottaa käyttöön.

h  Ohje!
Lämpöpumpun verhousosat asennetaan 
paikalleen vasta, kun lämmityspiiri on 
täytetty ja sen jälkeen ilmattu.

5.1 Lämmityspiirin täyttö

a  Huomio!
Vikatoiminto!
Täytä lämmityspiiri lämmityskiertoon in-
tegroidun täyttö- ja tyhjennysventtiilin 
avulla, jotta lämmityskierto ilmautuisi 
täysin.
Varmista, että lämminvesivaraajan olles-
sa suljettuna 3-tieventtiili on keskiasen-
nossa.

• Jos lämminvesivaraaja on liitetty, käännä 3-tieventtiili 
(katso kuva 2.6, kohta 16) keskiasentoon.

• Käännä lämmitysjärjestelmän kaikki termostaattivent-
tiilit auki.

• Liitä täyttöletku vesihanaan.
• Kiinnitä täyttöletkun vapaa pää täyttöventtiiliin (katso 

kuva 2.6, kohta. 8).
• Avaa täyttöventtiili.
• Kierrä vesihana hitaasti auki ja täytä laitteistoon vettä 

niin kauan, että manometri näyttää noin 1,5 baarin jär-
jestelmän painetta.

• Kierrä täyttöventtiili kiinni ja irrota letku.
• Ilmaa laitteisto uudelleen siihen tarkoitetuista kohdista.
• Tarkasta lopuksi vielä kerran laitteiston vedenpaine 

(tarvittaessa toista täyttömenettely).

5.2 Keruuliuospiirin täyttö (vain VWS)
Lämmönkeruuliuos koostuu vedestä, johon on sekoitettu 
lämpöä johtavaa nestetiivistettä. Lisäaineeksi suositte-
lemme propyleeniglykolia (vaihtoehto: etyleeniglykoli), 
jossa on ruosteenestoaineita. Keruuletkun DN 40 tila-
vuus on noin 1 litra käyttömetriä kohti.
Sallitut keruuliuokset vaihtelevat suuresti alueittain. Ota 
asiasta selvää paikalliselta viranomaiselta.
Vaillant sallii lämpöpumpun käyttämisen vain
seuraavilla keruuliuosaineilla:
– kork. 30% etyleeniglykolia/vettä
– kork. 33% propyleeniglykolia/vettä
– kaliumkarbonaattia/vettä
– kork. 60% etanolia/vettä.

Asennus 4
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Lämpölähteestä LP:uun 
(lämpöpumppu)

LP:sta (lämpöpumppu) 
lämpölähteeseen

66

64 58

62

59

60

29

576167
65

Kuva 5.1 Keruuliuoskiertopiiri

Selitys kuvaan 5.1
29   Suolavesipumppu
57   Sulkuventtiili
58   Ilmanpoistoventtiili
59    Keruuliuoksen tasaussäiliö
60   Turvaventtiili
61    Sulkuventtiili
62   Sulkuventtiili
64   Sulkuventtiili 
65   Keruuliuoksen keräyssäiliö
66   Keruuliuossäiliö
67   Täyttöpumppu

a  Huomio!
Ympäristöhaittavaara!
Lämmönkeruuaineet eivät saa aiheuttaa 
pohjaveden tai maan saastumista vuo-
don sattuessa. Siksi on valittava myr-
kyttömiä ja luontoon hajoavia aineita.

h  Ohje!
Asenna lämpöpumpun verhousosat pai-
kalleen vasta, kun lämmityspiiri on täy-
tetty ja sen jälkeen ilmattu.

5 Lämmitys- ja lämpölähdelaitteistojen täyttäminen
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Menettele seuraavalla tavalla täyttääksesi keruu-
liuoskiertopiirin:
• Sekoita Vaillantin Saksassa, Itävallassa ja Sveitsissä 

käyttämää jäätymisenestoainetta eli 1,2-prosenttista 
propyleeniglykolia veteen suhteessa 1 : 2. 
Näin sen jäätymissuoja riittää lämpötilaan -15 °C saak-
ka.

• Sekoita ulkoisessa astiassa (esim. muovikanisterissa, 
ks. kuva 6.1, kohta 66) vesi ja pakkasneste määrätyssä 
suhteessa. Kaikki sekoitettavat aineet on sekoitettava 
huolellisesti.

• Tarkista keruuliuoksen sekoitussuhde. Vaillant suosit-
telee refraktometrin käyttöä.

• Kaada tämän jälkeen lämmönkeruuliuos säiliöstä (66) 
lämpölähdejärjestelmään. Tähän tarvitaan täyttö-
pumppu (67), joka poistaa täytön aikana ilman keruu-
piiristä. Vaillant suosittelee Vaillant-täyttöpumppua 
(tuotenro 307 093). Liitä pumpun paineletku sulku-
venttiiliin (62). 

• Sulje sulkuventtiili (57). 
• Avaa sulkuventtiilit (62) ja (64).
• Avaa sulkuventtiili (61) ja liitä venttiiliin letku, joka joh-

taa glykoliseokseen.
• Käynnistä täyttöpumppu (67) ja täytä keruuletku. 
• Anna täyttöpumpun (67) käydä niin kauan, että sulku-

venttiilin (61) letkusta tulee nestettä ilman ilmaa.
• Avaa venttiili (57), jotta ilma pääsee ulos venttiilien 

(61) ja (62) välistä.
• Sulje venttiili (61) ja nosta lämmönkeruuliuoksen pai-

netta täyttöpumpulla (67). Varo nostamasta painetta 
yli 3 baarin.

• Sulje nyt myös venttiili (62).
• Sammuta täyttöpumppu (67) ja irrota täyttöletku.
• Avaa turvaventtiili (60), jotta mahdollinen ylipaine 

pääsee pois. Keruuliuoksen paisuntasäiliön täytyy olla 
2/3 tasoon asti täynnä nestettä. Varmista, että venttii-
li (61) on kiinni. 

• Kaada mahdollisesti yli jäänyt keruuliuos sopivaan säi-
liöön (esim. muovikanisteriin) myöhempää täyttöä var-
ten ja anna säiliö laitteiston omistajalle säilytettäväksi.

Uusi ilmaus suoritetaan verhousosien asentamisen ja 
lämpöpumpun käyttöönoton jälkeen (ks. luku 7.4).

Keruuliuoksen määrän tarkastaminen

a  Huomio!
Vaurioitumisvaara!
Täyttötaso on oikein, kun lämmönkeruu-
liuoksen tasaussäiliössä on 2/3 nestet-
tä. Jos täyttötaso on liian korkea, lait-
teisto voi vaurioitua.

• Lisää lämmönkeruuliuosta, kun täyttötaso laskee niin 
alas, että nestettä ei enää näy lämmönkeruuliuoksen 
tasaussäiliössä.

1 2

Kuva 5.2  Lämmönkeruuliuoksen tasaussäiliön täyttömäärä

Selitys kuvaan 5.2
1 Täyttömäärä liian alhainen
2 Täyttömäärä oikein

On normaalia, että keruuliuoksen täyttömäärä pienenee 
hieman ensimmäisen käyttöönottoa seuraavan kuukau-
den aikana. Täyttötaso saattaa vaihdella myös lämpö-
lähteen mukaan, mutta se ei saa milloinkaan laskea niin 
alas, ettei nestettä ole enää näkyvissä lämmönkeruu-
liuoksen tasaussäiliössä.

5.3 Kaivojärjestelmä (vain VWW)
Käytettäessä vettä lämpölähteenä lämpölähdejärjestel-
mää ei tarvitse täyttää, koska kyseessä on avoin järjes-
telmä.

Lämmitys- ja lämpölähdelaitteistojen täyttäminen 5
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6 Sähköasennus

6.1 Turvallisuus- ja asennusohjeita

e  Vaara!
Sähköiskuvaara!
Katkaise aina virransyöttö ennen sähkö-
asennustöitä. Varmista, ettei se pääse 
kytkeytymään päälle tahattomasti.

a  Huomio!
Vaurioitumisvaara!
Sähköliitäntä on voitava katkaista kaik-
kinapaisesti kiinteällä kytkimellä, jonka 
kosketusväli on vähintään 3 mm (esim. 
virtaverkon suojakytkin).

On järkevää asentaa tämä erotuslaitteisto lämpöpum-
pun välittömään läheisyyteen.

a  Huomio!
Vaurioitumisvaara!
Ainoastaan valtuutettu ammattiasentaja 
saa suorittaa sähköasennuksen.

a  Huomio!
Oikosulkuvaara!
Kuori 230 volttia johtavia Pro-E-pistok-
keeseen johtavia johtoja turvallisuus-
syistä korkeintaan 30 mm.
Jos johtoja kuoritaan enemmän, saattaa 
piirilevyyn syntyä oikosulku, jos johtoja 
ei kiinnitetä oikein pistokkeeseen.

a  Huomio!
Vikatoiminnon vaara!
Ulkolämpötila-anturin ja huoneenlämpö-
tilan säätimen johdot välittävät pieniä ja 
heikkoja sähkövirtoja. Ympäristöstä tu-
levat sähkövaikutteet voivat vaikuttaa 
anturien johtoihin ja aiheuttaa väärien 
tietojen kulkemisen lämpöpumpun sääti-
meen. Tästä syystä anturien johdot on 
ehdottomasti vedettävä oikein.
Heikkovirtajohdot on vedettävä riittävän 
kauaksi vahvavirtajohdoista. Mikäli heik-
ko- ja vahvavirtajohdot asetetaan vie-
rekkäin, on niiden väliin jätettävä (pituu-
den ollessa vähintään 10 m) 25 cm:n vä-
himmäisetäisyys.

Säädin tarkistaa käyttöönoton yhteydessä automaatti-
sesti oikean vaihejärjestyksen. Vaihda vaiheet keske-
nään, jos näkyviin tulee virheilmoitus. 

Huomaa lisäksi:
– Kytke lämpöpumppu virransyöttöä varten kolmivaihei-

seen 400 V:n vaihtovirtaverkkoon nolla- ja maajoh-
dolla. Eristä tämä kytkentä teknisten tietojen mukai-
sesti.

– Asenna lämpöpumppu kiinteään verkkoliitäntään.
– Johtojen halkaisijat on määritettävä teknisissä tiedois-

sa annettujen arvojen mukaisesti maksimaalista nimel-
listehoa varten. Määrittäjän on oltava pätevä ammatti-
lainen. Kaikissa tapauksissa on otettava huomioon ra-
kennuksen asennusolosuhteet.

– Mikäli paikallinen energiayhtiö (VNB) määrää, että 
lämpöpumppua on ohjattava sammutussignaalilla, 
tulee lämpöpumppuun asentaa energiayhtiön hyväksy-
mä kosketuskytkin kaksijohtimisen johdon avulla.

6.2 Sähköasennusta koskevat määräykset
Anturien johtojen pituus ei saa ylittää 50 metriä.
230 V/400 V -liitäntäjohdot sekä anturi- ja väyläjohtimet 
pitää vetää erilleen toisistaan, jos niiden pituus on yli 
10 metriä.

Laitteen vapaita liittimiä ei saa käyttää tukiliittiminä 
muuta johdotusta varten.

6 Sähköasennus
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6.3 Sähkökytkentäkaappi

2

1

3

5

6

4

Kuva 6.1 Sähkökytkinkaappi

Selitys kuvaan 6.1
1 Säädinpiirilevy (suojapellin alla) ja liitäntäkisko antureille ja ul-

koisille komponenteille
2 Vedonpoistimet
3 Käynnistysvirtarajoitettu piirilevy (lisävaruste), alempi kytken-

täkotelotaso
4 Lisälämmityksen turvalämpötilarajoitin (STB)
5 Suojat lisälämmitintä ja kompressoria varten, sekä

vain VWW: kaivopumppu-suoja moottorin suojakytkimellä 
6 Liittimet virransyöttöä varten

Tarkka liittimien (6) jako on esitetty luvussa 6.4.

Sähkökytkinkaappiin on lisäksi asennettu riippumaan 
kaksi johtorullaa (eivät näy tässä):
– pieni kaksinapainen pistoke: 

ohjauskonsolin liitäntäjohto
– suuri kolminapainen pistoke: 

vrnetDIALOGin virransyöttö
Ohjausjohto vrnetDIALOGia varten sisältyy lisäksi toimi-
tuskokonaisuuteen (oheispakkaus).

6.4 Virransyötön kytkeminen
Energiayhtiö (VNB) tarjoaa erityyppistä virransyöttöä 
lämpöpumppuun. Lämpöpumppua voidaan käyttää eri-
laisilla sähkönsyöttötavoilla. Seuraavilla sivuilla on ku-
vattu kolme eri kytkentätyyppiä.
• Vie virransyöttöjohto tai -johdot laitteen takapaneelin 

pitkän reiän läpi.
• Vie johdot laitteen läpi sopivien kaapelipuristimien läpi 

liitäntälevyn liittimiin. 
• Suorita johdotus jäljempänä esitettyjen johdotuskaavi-

oiden mukaisesti.

a  Huomio!
Laitteen verhoukset täytyy asentaa ta-
kaisin paikalleen, kun asennustyöt on 
suoritettu loppuun.

Sähköasennus 6
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6.4.1 Rajoittamaton verkkosyöttö (sähkökaavio 1)

L3 L2 L1 N PE L3 L2 L1 L3 L3L3 L2 L1N N N NPE PE PES S A Z N
PE L2 L1 L3 N 

(VWW) 400 V / 50 Hz

1

+ +

+

Kuva 6.2 Katkeamaton verkkosyöttö (toimituskunto) 

Selitys kuvaan 6.2

Pumppu

Kompressori

Säädin

Lisälämmitys

Lämpölähdepiiri

Tämä lämpöpumpun johdotus vastaa laitteen toimitus-
kuntoa.
Lämpöpumppu liitetään sähköverkkoon yhtä sähkötarif-
fia käyttäen (yksi sähkömittari) (1). Tällöin sähköntoimit-
taja (ST) varaa itselleen mahdollisuuden kytkeä kom-
pressori ja lisälämmitys ohjaussignaalin avulla tarvitta-
essa pois päältä. Sammutuksen kestosta ja toistuvuu-
desta päättää energiayhtiö tai ne tulee selvittää sen 
kanssa.

• Liitä virransyöttö pääverkkosyöttöön (1).
• Yhdistä ohjaussignaalirele liittimeen 13 "EVU" (ks. 

kuva 6.6), jos ST sitä vaatii. Tällä signaalilla lämpö-
pumpun toiminta estyy kontaktin ollessa kiinni.

Yleiskatsaukseen koko kytkentäkaavioon löydät liittees-
tä.

6 Sähköasennus
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6.4.2 Kaksipiirisyöttö LP-tariffi (sähkökaavio 2)

PES S A Z NL3NPEL3 L2 L1 N PE L3 L2 L1 L3 L3 L2 L1 N N N PE 
L2 L1 L3 N PE 

(VWW) 400 V / 50 Hz 

1

2

3

400 V / 50 Hz 

+ +

Kuva 6.3 Kaksipiirisyöttö LP-tariffi 

Selitys kuvaan 6.3

Pumppu

Kompressori

Säädin

Lisälämmitys

Lämpölähdepiiri

Tässä tapauksessa lämpöpumppua käytetään kahdella 
sähkötariffilla (kaksi sähkömittaria). Katkeamattoman 
virransyötön (2) oheislaitteille (lisälämmitys, kierrä-
tyspumput, säädin jne.) täytyy toimia varmasti yhden 
sähkömittarin kautta. Edullinen virransyöttö (1) kom-
pressorille kulkee toisen sähkömittarin kautta. Sähkön-
toimittaja (ST) voi katkaista sen huippukuormituksen ai-
kaan.

• Poista hyppylankajohtimet (katkoviivat, 3).
• Liitä katkeamaton virransyöttö kalliimman tariffin 

verkkosyöttöön (2).
• Liitä matalatariffivirransyöttö vastaavaan halvemman 

tariffin verkkosyöttöön (1).
• Yhdistä ohjaussignaalirele liittimeen 13 "EVU" (ks. 

kuva 6.6), jos ST sitä vaatii. Tällä signaalilla lämpö-
pumpun toiminta estyy kontaktin ollessa kiinni.

Yleiskatsaukseen koko kytkentäkaavioon löydät liittees-
tä.

Sähköasennus 6
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6.4.3 Kaksipiirisyöttö erikoistariffi
(sähkökaavio 3)

PES S A Z NL3 L2 L1 N PE L3 L2 L1 L3 L3 L3 L2 L1 N N N N PE PE 
PE L2 L1 L3 N 

(VWW) 

1

2

3

400 V / 50 Hz 

230 V / 50 Hz 

+ 

+ 

Kuva 6.4 Kaksipiirisyöttö erikoistariffi 

Selitys kuvaan 6.4

Pumppu

Kompressori

Säädin

Lisälämmitys

Lämpölähdepiiri

Tässä tapauksessa lämpöpumppua käytetään kahdella 
sähkötariffilla (kaksi sähkömittaria). Katkeamattoman 
virransyötön (2) oheislaitteille (kierrätyspumput, sää-
din jne.) täytyy toimia varmasti yhden sähkömittarin 
kautta. Edullinen virransyöttö (1) kompressorille ja li-
sälämmitykselle kulkee toisen sähkömittarin kautta. 
Sähköntoimittaja (ST) voi katkaista sen huippukuormi-
tuksen aikaan.

• Poista hyppylankajohtimet (katkoviivat, 3).
• Liitä katkeamaton virransyöttö säätimen verkkosyöt-

töön (2).
• Liitä matalatariffivirransyöttö vastaavaan halvemman 

tariffin verkkosyöttöön (1).
• Yhdistä ohjaussignaalirele liittimeen 13 "EVU" (ks. 

kuva 6.6), jos ST sitä vaatii. Tällä signaalilla lämpö-
pumpun toiminta estyy kontaktin ollessa kiinni.

Yleiskatsaukseen koko kytkentäkaavioon löydät liittees-
tä.

6 Sähköasennus
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6.4.4 Ulkoisten komponenttien liittäminen

L3 L2 L1 L3 L3 L3 NL2 ZL1 AN N N N PE PE 
PE L2 L1 L3 N 

PES S 

p

(VWS)

L3 L2 L1 N PE 

(VWW)

1 32

Kuva 6.5 Ulkoisten komponenttien liittäminen

Selitys kuvaan 6.5

Pumppu

Lämpölähdepiiri

p Keruul. painekytkin

3-tieventtiili ja magneettikela

Vain asennettaessa monitoimivaraaja VPA tai jokin 
muu monitoimivaraaja
• Liitä liittimiin (3) monitoimivaraajan VPA ulkoinen 

3-tieventtiili.

h  Ohje!
Kun käytetään ulkoista 3-tieventtiiliä, 
lämpöpumpun asianmukainen toiminta 
on varmaa vain siinä tapauksessa, että 
käytössä on monitoimivaraajan VPA mu-
kana toimitettu 3-tieventtiili. 

Vain VWW:
• Liitä asiakkaan hankkima kaivopumppu liittimiin (1).

Kaivopumpulle syötetään kaivopumppukontaktorin kaut-
ta kolmivaiheista 400 V -jännitettä.
Lämpöpumpussa oleva moottorisuojakytkin (ks. kuva 6.1, 
kohta 5) suojaa ulkoista kaivopumppua ylikuormituksel-
ta. Säädä sitä varten moottorisuojakytkimeen kaivopum-
pun nimellisvirta (0,8 – 2,7 A).

a  Huomio!
Vaurioitumisvaara!
Ulkoinen kaivopumppu ei ole suojassa 
ylikuormitukselta, jos moottorisuojakyt-
kintä ei säädetä asianmukaisesti.

Vain VWS:
Jos haluat liittää lämpöpumppuun ulkoisen keruuliuok-
sen painekytkimen, käytä tähän liittimiä (2).

6.5 Käynnistysvirran rajoittimen (lisävaruste) 
liittäminen

Eräät sähköntoimittajat vaativat, että lämpöpumppua 
varten asennetaan käynnistysvirran rajoitin 
(tuotenro 0020025744).
• Asenna käynnistysvirran rajoittimen piirilevy säädin-

piirilevyn alle rajoittimen ohjeissa kuvatulla tavalla 
(ks. kuva 6.1).

• Liitä käynnistysvirran rajoitin sen ohjeiden mukaisella 
tavalla.

Sähköasennus 6
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6.6 Säädinpiirilevyn yleiskatsaus

1 
L L L L L 1 L N N N N N 2 N 2 1 2 1 L N 

2 3 4 5 S CH 6 7 8 A SB 

N N A uf Z u L N 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 DCF O T AF 

  -   + 

A uf Z u 
ZH 

N L 
ZP 

N L 
SK 2 -P 

N L 
HK 2 -P HK2 VF2 RF1 VF1 SP BUS DC F / AF E VU 1xZP L P /UV 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

21 

33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 

15 

16 

18 

17 

19 

22 

23 

20 

Kuva 6.6 Säädinpiirilevy

Selitys kuvaan 6.6

Liittimet ylhäällä
1 ZH Sähköinen lisälämmitys
2 LP/UV 1 Lämpimän veden valmistuksen 3-tievaihtoventtiili
3 ZP Lämpimän veden kierrätyspumppu
4 SK2-P  Vain VWW: Kaivopumpun kontaktori
5 HK2-P Ulkoinen (toinen) lämmityspiiripumppu
6 HK2 3-tiesekoitusventtiili
7 VF2 Ulkoinen syöttöanturi
8 RF1 Puskurivaraajan pohjalämpöanturi
9 VF1 Puskurivaraajan pääpuolen lämpöanturi
10 SP Lämminvesivaraajan lämpötila-anturi
11 BUS eBUS
12 DCF/AF Ulkolämpötila-anturi + DCF-signaali
13 EVU  EVU-kontakti (sähkönsyötön katkaisu, ohjaussignaa-

li sähköntoimittajalta) 
auki: kompressorikäyttö sallittu
kiinni: kompressorikäyttö estetty

14 1xZP Kontakti ainutkertaiseen vaatimukseen
  kiertopumpulle, esim. painikkeella

Piirilevyn osat
15 eBUS/vrDIALOG
16 eBUS-osoitteen kiertokytkin, asennossa "1" (tehdasasetus)

17 Sulake T 4A/250 V
18 Jännitteensyötön valodiodi (palaa vihreänä, kun ok)
19 Sulake T 4A/250 V keruuliuoksen pumppua varten
20 Kompressorin vaihejärjestyksen valvonta
21 Säätimen pistoke (User Interface)
22 Anturiliitäntä-pistoke 1
23 Anturiliitäntä-pistoke 2

Liittimet alhaalla
24 ASB Käynnistysvirran rajoitin
25 8 Kompressorin kontaktori
26 7 Pressostaatit
27 6 (ei liitetty)
28 SCH  Lisävaruste keruuliuoksen painekytkin 

(VWW: virtauskatkaisin)
29 5 Lämmönkeruuliuospumppu (vain VWS)
30 4 Jännitesyöttö
31 3 Sisäinen lämpökiertopumppu
32 2 Vapaa
33 1 Vapaa

Säätimen piirilevyssä on suojaava levy, jossa on syven-
nykset eBUS-/vrDIALOG-liitäntöjä (kohta 15) sekä jännit-
teensyötön valodiodia (kohta 18) varten.
Suojalevy on irrotettava sulakkeiden, kohdat 17 ja 19, 
vaihtamista varten.
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6.7 Säädinpiirilevyn johdottaminen
Säätimessä on automaattinen anturitunnistus. Liitetty-
jen lämmityspiirien konfigurointi täytyy suorittaa lait-
teiston kokoonpanoa vastaavasti. Seuraavassa on esi-
tetty lämpöpumpun käyttömahdollisuudet.

6.7.1 Vakioanturin VR 10 liittäminen
Laitteiston rakenteesta riippuen siinä tarvitaan lisäksi 
menoveden, paluuveden, kokoojaputken ja varaajan an-
turit. Vakioanturi VR 10 on tehty sellaiseksi, että sitä voi-
daan käyttää vaihtoehtoisesti uppoanturina, esim. va-
raaja-anturina varaaja-anturiputkessa, tai syöttöanturi-
na hydraulisessa vaihteessa. Oheisella kiinnittimellä voit 
kiinnittää sen myös laitteistoanturiksi syöttö- tai paluu-
kierron lämmitysputkeen. On suositeltavaa eristää sekä 
putki että anturi, jotta lämpötilan mittaus onnistuu par-
haiten.

Kuva 6.7 Vakioanturi VR 10

Sähköasennus 6
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6.7.2 Suora lämmityskäyttö (hydraulikaavio 1)
Lämpöpumppu liitetään suoraan lattialämmityspiiriin. 
Säätely tapahtuu vakiona energiatasesäätelynä (ks. 
luku 8.4.2). Tätä varten on kytkettävä menoveden läm-
pötilan anturi VF2 (lattialämpötilan suojakytkin).

400 V
400 V

WQ

16

42b

32

VF2

30

31

30

31
42a

33

AF

VF2

30

31

39

27

Kuva 6.8 Hydraulikaavio 1

Selitys kuvaan 6.8
16 Ulkoanturi (AF)
30 Painovoimalla toimiva virtausrajoitin
31 Säätöventtiili, jossa asentonäyttö
32 Korkkiventtiili
33 Ilmanerotin / likasuodatin
42a Turvaventtiili
42b Paisuntasäiliö
43 Lämminvesijohdon turvaryhmä
VF2 Syöttölämpötila-anturi
WQ  Lämpölähdepiiri

Optiona hydrauliseen erottamiseen:
27   Lämmityspiirin pumppu, jossa lämpöpumpun ohjausjohto
39   Hydraulivaihde

h  Ohje!
Jos lämmityspiirin hydraulinen erottami-
nen on tarpeen, asenna laitteistoon hyd-
raulinen vaihde sekä ulkoinen lämmitys-
piiripumppu kuvasta 6.8 ilmenevällä ta-
valla.

h  Ohje!
Jos olet asentanut lämpöpumpun ja läm-
mitysjärjestelmän väliin hydraulisen 
vaihteen, lämpötila-anturi VF2 täytyy 
asentaa lämmitysjärjestelmään hydrauli-
sen vaihteen sisäänmenon puolelle.
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6.7.3 Sekoitinpiiri ja puskurivaraaja 
(hydraulikaavio 2)

Säätelemättömiä lattialämmityspiirejä syötetään ulkoi-
sella lämmityspiiripumpulla puskurivaraajasta sekoitti-
men kautta. Menokierron lämpötila-anturi sijaitsee ulkoi-
sen pumpun takana.
Lämpöpumppu reagoi puskurivaraajan lämpötarpee-
seen.

VF1

46 VF2

27

RF1

42b

42a

32

33

30

31

30

31
M

400 V
400 V

AF

WQ

16

Kuva 6.9 Hydraulikaavio 2

Selitys kuvaan 6.9
16 Ulkoanturi (AF)
27 Lämmityspiiripumppu
30 Painovoimalla toimiva virtausrajoitin
31 Säätöventtiili, jossa asentonäyttö
32 Korkkiventtiili
33 Ilmanerotin / likasuodatin
42a Turvaventtiili
42b Paisuntasäiliö
46 3-tiesekoitusventtiili
VF1 Puskurivaraajan pääpuolen lämpöanturi
VF2 Syöttölämpötila-anturi
RF1 Puskurivaraajan pohjalämpöanturi
WQ Lämpölähdepiiri
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6.7.4 Suora lämmityskäyttö ja lämminvesivaraaja 
(hydraulikaavio 3)

Lämpöpumppu liitetään suoraan lattialämmityspiiriin. 
Säätely tapahtuu vakiona energiatasesäätelynä (ks. 
luku 8.4.2). Tätä varten on kytkettävä menoveden läm-
pötilan anturi VF2 (lattialämpötilan suojakytkin).
Lämpöpumppu syöttää tämän lisäksi lämminvesivaraa-
jaa.

SP

42b

32

33
WQ

16

VF2

30

31

30

31
42a

400 V
400 V

43

25

KW

AF

VF2

30

31

39

27

Kuva 6.10 Hydraulikaavio 3

Selitys kuvaan 6.10
16 Ulkoanturi (AF)
25 Kierrätyspumppu
30 Painovoimalla toimiva virtausrajoitin
31 Säätöventtiili, jossa asentonäyttö
32 Korkkiventtiili
33 Ilmanerotin / likasuodatin
42a Turvaventtiili
42b Paisuntasäiliö
43 Lämminvesijohdon turvaryhmä
VF2 Syöttölämpötila-anturi
SP Varaajalämpötila-anturi
WQ  Lämpölähdepiiri
KW  Kylmä vesi

Optiona hydrauliseen erottamiseen:
27   Lämmityspiirin pumppu, jossa lämpöpumpun ohjausjohto
39   Hydraulivaihde

h  Ohje!
Jos lämmityspiirin hydraulinen erottami-
nen on tarpeen, asenna laitteistoon hyd-
raulinen vaihde sekä ulkoinen lämmitys-
piiripumppu kuvasta 6.10 ilmenevällä ta-
valla.

h  Ohje!
Jos olet asentanut lämpöpumpun ja läm-
mitysjärjestelmän väliin hydraulisen 
vaihteen, lämpötila-anturi VF2 täytyy 
asentaa lämmitysjärjestelmään hydrauli-
sen vaihteen sisäänmenon puolelle.

6 Sähköasennus



35Asennusohjeet geoTHERM VWS/VWW 0020051532_02

6.7.5 Sekoitinpiiri ja puskurivaraaja sekä 
lämminvesivaraaja (hydrauliikkakaavio 4)

Säätelemättömiä lattialämmityspiirejä syötetään ulkoi-
sella lämmityspiiripumpulla puskurivaraajasta sekoitti-
men kautta. Menokierron lämpötila-anturi sijaitsee ulkoi-
sen pumpun takana.
Lämpöpumppu reagoi puskurivaraajan lämpötarpee-
seen.

SP

42a

AF

43

25

KW

42b

32

VF1

46 VF227

RF1

55

30

31

30

30

31

M

WQ 33

400 V
400 V

Kuva 6.11 Hydraulikaavio 4

Selitys kuvaan 6.11
16 Ulkoanturi (AF)
25 Kierrätyspumppu
27 Lämmityspiiripumppu
30 Painovoimalla toimiva virtausrajoitin
31 Säätöventtiili, jossa asentonäyttö
32 Korkkiventtiili
33 Ilmanerotin / likasuodatin
42a Turvaventtiili
42b Paisuntasäiliö
43 Lämminvesijohdon turvaryhmä
46 3-tiesekoitusventtiili
VF1 Puskurivaraajan pääpuolen lämpöanturi
VF2 Syöttölämpötila-anturi
RF1 Puskurivaraajan pohjalämpöanturi
SP Varaajalämpötila-anturi
WQ Lämpölähdepiiri 
KW Kylmä vesi
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6.7.6 Jäähdytyskäyttö
Jäähdytyskäyttö on mahdollista ainoastaan lisävarustet-
ta VWZ NC 14/17 käytettäessä ja vain lämpöpumpuille 
VWS 14 ja VWS 17. Lähempiä tietoja tästä löytyy lisäva-
rusteen VWZ NC 14/17 asennusohjeista. Lisävarusteen 
VWZ NC 14/17 asennusohjeista löytyy tietoja hydrauli-
kaavioista.

6.8 DCF-vastaanottimen kytkentä

AF
0

DCF

AF
0

DCF

Kuva 6.12 VRC DCF-vastaanottimen liittäminen

• Johdota DCF-vastaanotin kuvaa 6.12 vastaavalla taval-
la:
– vasen: mukana toimitettu ulkoanturi (DCF-vastaan-
otin)
– oikea: erikoisratkaisu ulkoista ulkoanturia käyttäen

Erikoisratkaisu erillisellä ulkoanturilla VRC 693 on tar-
peen, jos esim. radiotaajuusvastaanotto ei ole mahdollis-
ta ulkoanturin asennuspaikassa.

6.9 Lisävarusteiden liittäminen

a  Huomio!
Vaurioitumisvaara!
Kytke virransyöttö pois päältä ennen li-
sälaitteiden liittämistä eBUS-väylään.

Voit liittää seuraavat lisävarusteet:
– korkeintaan kuusi sekoitusmoduulia VR 60 laitteiston 

laajentamiseksi 12 laitteistopiirillä (tehtaalla asetettu 
sekoitinpiireiksi)

– Jopa kahdeksan kauko-ohjainta VR 90 ensimmäisten 
kahdeksan lämmityspiirin säätelyä varten.

– vrnetDIALOG 840/2 tai 860/2
– Liitäntä aina eBUS-liittimeen (kuva 6.6 nro 11), kytket-

ty rinnan.

6.9.1 Kauko-ohjaimen VR 90 asentaminen
Kaukosäätölaitteet VR 90 kommunikoivat lämmityssää-
timen kanssa eBUS-väylän kautta. Ne voidaan liittää jär-
jestelmän mihin tahansa liittimeen. On ainoastaan var-
mistettava, että väylien liittimet on liitetty lämpöpum-
pun säätimeen.

Vaillant-järjestelmä on rakennettu siten, että voit vetää 
eBUS-väylän komponentista komponenttiin (ks. 
kuva 6.13). Johtojen vaihtaminen keskenään ei siis johda 
tiedonsiirron häiriytymiseen.

Kuva 6.13 Kaukosäätölaitteiden liittäminen

Kaikki pistokkeet on valmistettu siten, että kuhunkin lii-
täntäaukkoon mahtuu vähintään 2 x 0,75 mm2:n johdo-
tus.
eBUS-johdoiksi suositellaan siksi johtoja, joiden halkaisi-
ja on 2 x 0,75 mm2.

Väyläosoitteen asettaminen
Jotta kaikki komponentit voivat kommunikoida moitteet-
tomasti keskenään, on välttämätöntä, että kaukosäätö-
laitteelle annetaan ohjattavaan lämmityspiiriin sopiva 
osoite.
• Aseta ensimmäisen lisäkauko-ohjaimen VR 90 väylä-

osoitteeksi "2".
• Aseta muiden kauko-ohjainten väyläosoitteeksi jokin 

toinen osoite. Noudata VR 90:n asennusohjeita.

2

Kuva 6.14 Väyläosoitteen asettaminen
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6.9.2 Lisäsekoitinpiirien liittäminen
Kauko-ohjainten VR 90 tapaan myös sekoitusmoduulit 
VR 60 viestivät lämmityksen säätimen kanssa eBUS-
väylän kautta. Noudata asennuksessa samaa menettely-
tapaa kuin kaukosäätölaitteiden liittämisessä 
(ks. luku 6.9.1).
Katso järjestelmärakenne kuvasta 6.15. Nouda sekoitin-
moduulin asennusohjetta.

Kuva 6.15 Lisäsekoitinpiirien liittäminen

6.9.3 vrnetDIALOGin kytkentä
Tietoliikenneyksikkö vrnetDIALOG (lisävaruste) kiinnite-
tään sille tarkoitettuun asennuspeltiin ohjauskonsolin 
kehykseen. Se yhdistetään säädinpiirilevyyn.

Kuva 6.16 vrnetDIALOGin kiinnittäminen

5

1

2

6

4

3

Kuva 6.17 vrnetDIALOGin asentaminen

• Kiinnitä vrnetDIALOGin kotelo ohjauslevyn asennusle-
vyyn peltiruuveilla (1) ja (2), jotka on toimitettu ohes-
sa. Katso asennustietoja myös vrnetDIALOGin ohjees-
ta.

• Vie lämpöpumpussa oleva jännitteensyötön johto (5) 
etupuolen yläosan kotelon aukon läpi ja kytke se vr-
netDIALOGiin.

• Vie seuraavaksi myös ohjauskonsolin liitosjohto (6) 
etupuolen yläosan kotelon aukon läpi ja kytke siihen 
mukana toimitettu sovituskaapeli (4) vrnetDIALOGin 
ja lämpöpumpun väliin.

Sovituskaapelin pistoliitäntä on tarkoitettu ohjauskonso-
lia varten, toinen johto on tarkoitettu vrnetDIALOGin liit-
tämiseksi eBUS-liittimeen. 

h  Muita vrnetDIALOGissa jo mahdollisesti 
olevia eBUS-johtimia ei tarvita, joten nii-
den asennus voidaan purkaa.

• Kytke nyt antennin tai puhelimen kaapeli (3) 
vrnetDIALOGiin (katso myös vrnetDIALOGin ohjeet). 
Näitä johtimia ei saa vetää lämpöpumpun läpi.

Sähköasennus 6
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6.10 Ulkoisen lämmityslaitteen kytkentä
Jos ulkoisessa lämmityslaitteessasi on Vaillant eBUS -lii-
tin, voit yhdistää sen VR 32 -lisävarusteen avulla lämpö-
pumpun eBUS-väylään (katso tätä varten myös VR 32: n 
ohjetta).

ABB     A12-30-01

L1L2L3NPE L1 L2 L3L1 L2 L3 NL1 L2 L3'L3 N N PEL3 N PE L1 L2 L3 PE
PE L2 L3L1N

ABB     A12-30-01ABB     A12-30-01

1
L L L L L 1 LN N N N N 2 N 2 1 2 1L N

2 3 4 5 SCH 6 7 8 ASB

N NAufZuL N 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2DCF OT AF

  -  +

AufZu
ZH

NL
ZP

NL
SK2-P

NL
HK2-P HK2-M VF2 RF1 VF1 SP BUS DCF/AF EVU 1xZPLP/UV 1

VR 32

-  + DCF 0 AF

1x 2P
1  2 1  2

Tel BUS F AFDC /

Kuva 6.18 Lämmityslaitteen liittäminen eBUS-liittimeen

Lämmityslaitteet, joissa ei ole eBus-liitintä, kytketään si-
säisen lisälämmityksen kontaktin (ZH, ks. kuva 6.6) kaut-
ta erotusreleellä (lisävaruste, Vaillant nro 306249).

1

ABB     A12-30-01

L1L2L3NPE L1 L2 L3L1 L2 L3 NL1 L2 L3'L3 N N PEL3 N PE L1 L2 L3 PE
PE L2 L3L1N

ABB     A12-30-01ABB     A12-30-01

1
L L L L L 1 LN N N N N 2 N 2 1 2 1L N

2 3 4 5 SCH 6 7 8 ASB

N NAufZuL N 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2DCF OT AF

  -  +

AufZu
ZH

NL
ZP

NL
SK2-P

NL
HK2-P HK2-M VF2 RF1 VF1 SP BUS DCF/AF EVU 1xZPLP/UV 1

N NAufZuL
ZH LP/UV 1

Kuva 6.19  Lämmityslaitteen, jossa ei ole eBUS-liitintä, liittämi-

nen

Selitys kuvaan 6.19
1 Erotusrele  (lisävaruste nro 306249)

Kummassakin tapauksessa lämpöpumppu kytkee ulkoi-
sen lämmityslaitteen päälle lämpötarpeesta ja sää-
dinasetuksesta riippuen. Säädä hydrauliliitäntä valikosta 
C8 "Lisälämmitys 1".

6.11 Kotelon ja ohjauskonsolin asentaminen

Kuva 6.20 Etummaisen yläverhouksen asentaminen

• Vie konsolin pistoke etupuolen yläkotelon läpi ja paina 
kotelo laitteen koteloinnin kiinnikkeeseen.

• Ruuvaa verhoilupelti kuvassa 6.3 osoitetulla tavalla 
kahdella ruuvilla kiinni koteloon.

Kuva 6.21 Ohjauskonsolin asentaminen

6 Sähköasennus
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• Jos olet asentanut vrnetDIALOG-tietoliikenneyksikön, 
yhdistä liitäntäpistoke ja lämpöpumpun oheispakkauk-
sessa oleva ohjausjohdin paikoilleen (ks. vrnetDIALOG-
ohjetta ja lukua 6.9.3).

e  Vaara!
Sähköiskuvaara!
Jos vrnetDIALOG-lisävarustetta ei käy-
tetä tai sille ei syötetä jännitettä lämpö-
pumpun kautta, vrnetDIALOG-liitäntä-
pistokkeen (230 V -jännitteensyöttö) 
täytyy jäädä kiinnitetyksi lämpöpumpun 
sisäpuolelle.

Kuva 6.22 Etummaisen alaverhouksen asentaminen

• Paina alempi verhouspelti kotelon klemmaripidikkeisiin 
ja ruuvaa konsolikehys kuvassa 6.5 osoitetulla tavalla 
molemmilla ruuveilla kiinni koteloon.

Kuva 6.23 Ylemmän verhouksen asentaminen

• Aseta ylempi suojus paikoilleen ja ruuvaa se kahdella 
ruuvilla kiinni.

• Paina putken läpivientisuojus kiinnikkeeseen.

Sähköasennus 6
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Kuva 6.24 Ohjauskonsolin asentaminen ja liittäminen

• Kytke liitosjohto ohjauskonsoliin.

Kuva 6.25 Etupellin ja ohjauskonsolin asentaminen

• Työnnä ohjauskonsolin etulevy konsolin kehyksen kiin-
nikkeeseen.

6 Sähköasennus
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7 Käyttöönotto

d  Vaara!
Loukkaantumisvaara!
Lämpöpumpun saa ottaa käyttöön vasta 
koko koteloinnin kiinnittämisen jälkeen.

7.1 Yleistä käyttöönotosta
• Käy läpi luvussa 14 oleva käyttöönoton tarkistuslista 

ennen lämpöpumpun käyttöönottoa.

Lämpöpumpun saa ottaa käyttöön vain siinä tapaukses-
sa, että kaikki siinä mainitut asiat ovat kunnossa.

Opettele käyttämään säädintä seuraavassa kuvatulla ta-
valla ennen kuin otat lämpöpumpun käyttöön.

7.2 Säätimen käyttö

7.2.1 Säätimeen tutustuminen

Perustiedot

Pvm
Viikonpäivä
Kellonaika

Aseta päivä

Pe

21

3

45

6

Kuva 7.1  Käytön yleiskuva

Selitys
1 Valikkonimi
2 Kursori, osoittaa valitun parametrin
3 Valikkonumero
4 Säädin , 

parametrin asettaminen (kiertämällä), parametrin valitseminen 
(painamalla)

5 Säädin , 
valikon valitseminen (kiertämällä), erikoiskäyttötavan aktivointi 
(painamalla)

6 Tietorivi (esimerkissä toimintapyyntö) 

Käyttöönotto 7
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7.2.2 Näyttöjen kutsuminen esiin
Valikkojen numerointi näkyy näytön oikeassa yläkulmas-
sa. Säädintä  kiertämällä pääset seuraavaan valikkoon. 
Numerointi helpottaa yksittäisten valikkojen löytämistä 
ohjelmoinnin aikana.

7.2.3 Tyypillinen käyttökulku käyttäjätasolla

• Kierrä säädintä , kunnes tar-
vittava valikko on valittu. 

• Kierrä säädintä , kunnes 
muutettava parametri on va-
littu. 

• Paina säädintä  merkitäksesi 
muutettavan parametrin. Pa-
rametrin pohja muuttuu tum-
maksi. 

• Kierrä säädintä  muuttaakse-
si parametrin säätöarvoa. 

• Paina säädintä  ottaaksesi 
muutetun säätöarvon käyt-
töön. 

• Toista tämä kulku, kunnes 
kaikki asetukset on suoritettu.

7.3 Ensimmäisen käyttöönoton suorittaminen
Heti sen jälkeen kun lämpöpumppu on saanut virtaa en-
simmäisen käyttöönoton yhteydessä, sisäinen itsetesti 
käynnistyy automaattisesti, jolloin lämpöpumppu tarkas-
taa oman toimintansa ja lämpöpumppuun kytkettyjen 
komponenttien toiminnan. Tällöin tarkastetaan anturiko-
koonpano, määritellään sähkökentän oikea pyörimis-
suunta sekä tarkastetaan käytettyjen antureiden toimin-
ta.

Ellei itsetesti onnistu, säätimen näyttöön ilmestyy vikail-
moitus (katso luku 10 "Vianpoisto ja diagnoosit").

• Kytke sulake päälle, jotta lämpöpumppuun tulee vir-
taa.

Lämpöpumppu käynnistyy, säätimen ohjelmisto aluste-
taan.

Vaillant

Loading...

Kuva 7.2 Säädin alustetaan

Lyhyen ajan kuluttua säädin on käyttövalmis ja tunnis-
taa, että on kyse ensimmäisestä käyttöönottokerrasta. 
Ensimmäisessä asennuksessa säädin käynnistyy aina 
asennuksen apuohjelman kanssa - Valikko A1.

Asennus A1

Kielivalinta

Kieli >FIN suomi

>valitse

Kuva 7.3 Valikko A1: Kielivalinta

Muuta tarvittaessa kieliasetusta ja käännä säädintä 
seuraavaan valikkoon.

asennusopas A2

Hydrauliikkakaavio 0

Sähkökaavio 0

käyttöön EI

>valitse

Kuva 7.4 Valikko A2: asennusopas 

h  Lämpöpumpun tyyppi on valittu jo teh-
taalla, eikä sitä saa muuttaa!

Hydraulikaavion valitseminen

a  Huomio!
Mahdollisia toimintahäiriöitä.
Huolehdi siitä, että valitset oikean hyd-
rauliikkakaavion, koska muuten laitteis-
tossa voi ilmetä toimintahäiriöitä.

• Kierrä säädintä , kunnes osoitin > osoittaa 
hydraulikaavion numeroa.

• Paina säädintä . Parametri aktivoidaan ja esitetään 
käänteisenä.

• Kierrä säädintä , kunnes olet valinnut laitteistoosi 
sopivan hydraulikaavion (katso taul. 7.1).

7 Käyttöönotto
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Laitteiston hydraulikaavio on löytyy luvusta 6.7.2 alka-
en.

• Paina säädintä , niin vahvistat valintasi.
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1 X AF, VF2 6.8

2 X X AF, VF1, VF2, RF1 6.9

3 X X AF, SP, VF2 6.10

4 X X X AF, SP, VF1, VF2, RF1 6.11

Taul. 7.1 Hydraulikaavion numeron valitseminen

Sähkökaavion valitseminen
• Kierrä säädintä , kunnes osoitin > osoittaa sähkökaa-

vion numeroa.
• Paina säädintä . Parametri aktivoidaan ja esitetään 

käänteisenä.
• Valitse 
• Kierrä säädintä , kunnes olet valinnut sähkösyöttöösi 

sopivan sähkökaavion "1", "2" tai "3" (ks. luku 6.4):
1 = Katkeamaton verkkosyöttö 
2 = Kaksipiirisyöttö LP-tariffi 
3 = Kaksipiirisyöttö erikoistariffi

• Paina säädintä , niin vahvistat valintasi.

Asetusten käyttöönotto
• Kierrä säädintä , kunnes osoitin > osoittaa valikko-

kohdan "Hyväksy?" oikealla puolella vaihtoehtoa EI.
• Paina säädintä . Parametri aktivoidaan ja esitetään 

käänteisenä.
• Kierrä säädintä , kunnes vaihtoehto "KYLLÄ" tulee 

näkyviin.
• Paina säädintä , niin vahvistat valintasi.

h  Ohje!
Ensimmäisen käyttöönoton näytön (va-
likko A1 - A9) täydellinen kuvaus löytyy 
taulukosta 8.4 

• Suorita kaikki tarvittavat asetukset ja anna asennuk-
sen apuohjelman käydä loppuun asti.

Asennus suoritettu A9

Poistu tavasta? >kyllä

>Arvot säädettävissä

Kuva 7.5 Valikko A9: Asennuksen päättäminen

• Aseta kohdan "Poistu tavasta?" arvoksi "KYLLÄ" 
vasta, kun olet varma, että kaikki on asetettu oikein.

Kun olet vahvistanut kohdan "KYLLÄ", säädin vaihtaa 
grafiikkanäyttöön. Lämpöpumppu aloittaa itsenäisen 
säätelyn.

7.4 Keruuliuospiirin ilmaaminen (vain VWS) 
Lämmönkeruuliuospiirin ilmaamista varten on valikossa 
A7 valikkokohta "Lämmönkeruuliuoksen ilmaus" kytket-
tävä päälle. Keruuliuospumppu vaihtaa nyt 50 minuutin 
käytöstä 10 minuutin taukoon.
Tarkasta, onko nesteen määrä keruuliuoksen paisunta-
säiliössä vakiintunut.
• Anna keruuliuospumpun käydä edelleen, jotta järjes-

telmässä oleva ilma pääsee keräyssäiliöön. Ilman pois-
tumisen takia nestepinta paisuntasäiliössä laskee. 
Nestettä täytyy lisätä luvussa 5.2 kuvatulla tavalla.

• Avaa turvaventtiili, jotta mahdollinen ylipaine pääsee 
pois. Astian täytyy olla 2/3 tasoon asti täynnä nestet-
tä. 

7.5 Lämmityskiertopiirin ilmaaminen
• Jos lämpökierron ilmaamiseen tarvitaan lämpökierto-

pumpun ja 3-tieventtiilin manuaalista kytkentää, suori-
ta kytkentä valikossa A5/A6 (ks. taul. 8.4).

7.6 Laitteiston luovuttaminen laitteiston 
omistajalle

• Opasta laitteiston omistajaa kaikkien laitteiden käsit-
telystä ja toiminnosta. 

• Anna kaikki ohjeet ja laitepaperit laitteiston omistajal-
le säilytettäviksi. 

• Muistuta laitteiston omistajaa siitä, että ohjeet tulee 
säilyttää laitteen läheisyydessä. Kerro laitteiston omis-
tajalle laitteiston säännöllisten tarkastusten välttämät-
tömyydestä.

Käyttöönotto 7
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8 Säätö

Lämpöpumpun taloudellisen käytön kannalta on tärkeää, 
että säätely sovitetaan asiakkaan rakennuksen lämmi-
tyslaitteistoon ja lämmityskäyttäytymiseen.
Seuraavassa luvussa selitetään kaikki säätilaohjatun 
energiatasesäätimen toiminnot.

8.1 Käyttötavat ja toiminnot
Lämmityspiirin suhteen käytettävissäsi on viisi käyttöta-
paa:
– Auto: Lämmityspiirin toiminta vaihtelee esiasetetun 

aikaohjelman perusteella käyttötapojen "lämmitys" ja 
"pudotus" välillä.

– Eco: Lämmityspiirin toiminta vaihtelee esiasetetun ai-
kaohjelman perusteella käyttötapojen "lämmitys" ja 
"pois". Tällöin lämmityspiiri kytketään pois päältä pu-
dotusajaksi, jos pakkasuojatoimintoa (riippuu ulkoläm-
pötilasta) ei ole kytketty päälle.

– Pudotus: Lämmityspiiri säädetään esiasetetusta aika-
ohjelmasta riippumattomasti pudotuslämpötilalle.

– Lämmitys: Lämmityspiiriä käytetään esiasetetusta ai-
kaohjelmasta riippumattomasti ohjesyöttölämpötilalla.

– Pois: Lämmityspiiri on pois toiminnasta, jos pakka-
suojatoimintoa (riippuu ulkolämpötilasta) ei ole kytket-
ty päälle.

Laitteeseen kytkettyä lämminvesivaraajaa voidaan käyt-
tää käyttötavoilla "Auto", "Päällä" ja "Pois":
– Auto: Varaajan lämmitys ja kierrätyspumpun vapau-

tus käyttöön määräytyy esiasetetun aikaohjelman pe-
rusteella.

– Päällä: Varaajan lataus on aina sallittu ts. varaajaa 
lämmitetään tarvittaessa heti, kierrätyspumppu on 
koko ajan käytössä.

– Pois: Varaajaa ei lämmitetä, kierrätyspumppu on pois 
päältä. Ainoastaan siinä tapauksessa, että varaajan 
lämpötila laskee alle 10 °C:n, varaaja lämmitetään pak-
kassuojasyistä 15 °C:seen.

8.2 Automaattiset lisätoiminnot

Pakkassuoja
Säätölaite on varustettu pakkassuojatoiminnolla. Tämä 
toiminto takaa kaikissa käyttötavoissa lämmityslaitteis-
ton pakkassuojan.
Jos ulkolämpötila laskee 3 °C:n alapuolelle, jokainen läm-
mityspiiri asettuu automaattisesti säädettyyn pudotus-
lämpötilaan.

Varaajan pakkassuoja
Toiminto käynnistyy automaattisesti, kun varaajan tosi-
lämpötila laskee alle 10 °C:n. Varaaja lämpiää tällöin 
15 °C:seen. Tämä toiminto on aikaohjelmista riippumatta 
toiminnassa myös käyttötavoissa "Pois" ja "Auto".

Ulkoisten anturien tarkastaminen
Välttämättömät anturit määritetään hydraulisen perus-
kytkennän valinnalla ensimmäisen käyttöönottokerran 
yhteydessä. Lämpöpumppu tarkastaa jatkuvasti auto-
maattisesti, että kaikki anturit on asennettu ja että ne 
ovat toimintakunnossa.

Lämmitysvesipula-varmistin
Analoginen paineanturi valvoo mahdollista veden vä-
hyyttä ja kytkee lämpöpumpun pois toiminnasta, jos ve-
denpaine laskee manometrissa alle 0,5 baarin, ja kytkee 
sen uudelleen toimintaan, kun vedenpaine nousee ma-
nometrissa yli 0,7 baarin.

Pumpun ja venttiilin sulkusuojaus
Lämmitys-, kierrätys- ja keruuliuospumpun tai lämmin-
veden vaihtoventtiilin UV1 jumittumisen välttämiseksi 
kaikki ne pumput ja venttiili, jotka eivät ole käyneet 
24 tuntiin, kytketään vuorotellen päälle noin 20 sekunnin 
ajaksi.

Liuospula-varmistin (vain VWS)
Analoginen paineanturi valvoo mahdollista lämmönke-
ruuliuoksen puutetta ja sammuttaa lämpöpumpun, jos 
keruuliuoksen paine alittaa 0,2 baarin painemittaripai-
neen ja vikamuistissa näytetään vika 91.
Lämpöpumppu kytkeytyy automaattisesti uudelleen 
päälle, kun keruuliuoksen paine nousee 0,4 baarin paine-
mittaripaineen yläpuolelle.
Jos keruuliuoksen paine laskee yli minuutin ajaksi alle 
0,6 baarin painemittaripaineen alapuolelle, valikossa 1 
annetaan varoitus.

Lattiasuojakytkentä kaikilla hydrauliikoilla ilman pus-
kurivaraajaa (esim. hydraulikaaviot 1 ja 3)
Jos lattian lämmityspiirin anturilla VF2 mitattu lämmi-
tyksen menoveden lämpötila ylittää jatkuvasti yli 
15 minuutin ajan arvon (maks. HK-lämp. + Kompr. hyste-
reesi + 2 K, tehdasasetus: 52 °C), lämpöpumppu sammuu 
ja näyttöön tulee vikailmoitus 72 (katso luku 10.6). Kun 
lämmityksen menoveden lämpötila on laskenut jälleen 
tämän arvon alle ja virhe on nollattu, lämpöpumppu kyt-
keytyy taas päälle.
Suurinta sallittua lämmityksen menoveden lämpötilaa 
muutetaan parametrilla "lämmityskierron maksimaali-
nen lämpötila" vrDIALOGilla.

a  Huomio!
Lattian vaurioitumisvaara.
Aseta lattiasuojakytkennän arvo vain 
niin korkeaksi, että lämmitetyt lattiat 
eivät vahingoitu liian korkeiden lämpöti-
lojen takia.

8 Säätö
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Vaiheen tarkkailu
Laitteisto tarkkailee 400 voltin jännitteensyötön vaihei-
den toimintaa ja järjestystä (oikealle kiertävä kenttä) en-
simmäisen käyttöönoton ja laitteiston toiminnan aikana 
jatkuvasti. Jos järjestys ei ole oikein tai jokin vaihe puut-
tuu, lämpöpumppu sammuu kompressorin vaurioiden 
välttämiseksi.

Jäätymissuojatoiminto
Lämpölähteen ulostulolämpötilaa mitataan jatkuvasti. 
Jos lämpölähteen ulostulolämpötila laskee tietyn arvon 
alle, kompressori sammuu väliaikaisesti ja antaa vikail-
moituksen 20 tai 21 (ks. luku 10.4). Jos tämä vika esiin-
tyy kolmesti peräkkäin, seurauksena on vikasammutus 
(ks. luku 10.5).
geoTHERM VWS lämpöpumpuille voidaan jäätymissuojan 
arvo (tehdasasetus -10 °C) asettaa asennuksen apuohjel-
massa A4.
geoTHERM VWW lämpöpumpuille on asetettu tehtaalla 
arvoksi +4 °C, tätä arvoa ei voida muuttaa.

8.3 Säädettävät lisätoiminnot
Säätimellä voidaan säätää seuraavia lisätoimintoja ja 
siten sopeuttaa laite haluttuihin olosuhteisiin tai omista-
jan toiveisiin.

h  Ohje:
Säätimen käyttö on jaettu kolmelle ta-
solle:
- Käyttäjätaso -> käyttäjälle
- Kooditaso -> ammattilaisille
- vrDIALOG -> ammattilaisille

8.3.1 Lisätoiminnot käyttäjätasolla:

Aikaohjelmat
Tällä toiminnolla voidaan asettaa kunkin lämmityspiirin 
lämmitysajat. Valittavana on päivittäin tai ryhmittäin 
(ryhmä = ma - pe tai ma - su tai la - su) korkeintaan kolme 
lämmitysaikaa.
Ks. taulukko 8.3, valikko 3 "Aikaohjelmat".

Lomien ohjelmointi
Laitteeseen voidaan ohjelmoida kaksi loma-ajanjaksoa 
päivämäärineen. Lisäksi on mahdollista määrittää halut-
tu pudotuslämpötila, jonka tulee pysyä poissaolon aika-
na.
Ks. taulukko 8.3, valikko 4 "Lomien ohjelmointi".

Party-toiminto
Party-toiminto mahdollistaa lämmitys- ja lämminvesiai-
kojen jatkamisen seuraavan katkaisuhetken yli lämmi-
tyksen seuraavaan aloitushetkeen asti.
Ks. luku 8.9.

Säästötoiminto
Säästötoiminto mahdollistaa lämmitysaikojen pudotta-
misen säädettäväksi ajaksi. 
Ks. luku 8.9.

Jäähdytyskäyttö
Jäähdytyskäyttö on mahdollista ainoastaan lisävarustet-
ta VWZ NC 14/17 käytettäessä ja vain lämpöpumpuille 
VWS 14 ja VWS 17. Lähempiä tietoja tästä löytyy lisäva-
rusteen VWZ NC 14/17 asennusohjeista.

8.3.2 Lisätoiminnot kooditasolla:

Tas.mass.kuiv.
Tällä toiminnolla voidaan kuivattaa tuore tasoitusmassa 
taulukon 8.1 mukaisesti. Syöttölämpötila vastaa sääti-
meen tallennettua rutiinia eikä se riipu mitenkään ulko-
lämpötilasta. Toiminnon ollessa aktivoituna kaikki valitut 
käyttötavat on keskeytetty. Ks. taulukko 8.4, valikko C6.

Toiminnon 
aloittamisen 
jälkeinen päivä

Syöttölämpötila tälle päivälle

Aloituslämpötila
1 
2
3
4

5 – 12
13 
14 
15 
16 

17 – 23 

24
25
26
27
28
29

25 °C
25 °C
30 °C
35 °C
40 °C
45 °C
40 °C
35 °C
30 °C
25 °C
10 °C
(pakkassuojatoiminto, pumppu toiminnassa)
30 °C
35 °C
40 °C
45 °C
35 °C
25 °C

Taul. 8.1 Tasoitusmassan kuivatusprosessi

Näytössä näytetään toimintatapa ja nykyinen päivä sekä 
syötön ohjelämpötila, kuluva päivä on säädettävissä 
käsin.
Jos lämmönkeruuliuoskierto ei ole vielä valmis, voidaan 
tasoitusmassan kuivatus suorittaa lisälämmityksen avul-
la. Jotta tasoitusmassan kuivatus voisi tapahtua lisäläm-
mityksen avulla, on valikossa C7 "Lisälämmitys" valitta-
va parametrille "Käyttö lämmitys" arvoksi "vain ZH".

a  Huomio!
Lämpölähteen ylikuormitus!
Liian suuri lämpölähteestä tuleva ener-
giamäärä voi ylikuormittaa lämpölähdet-
tä tasoitusmassan kuivattamisen aikana 
(esim. talvikuukausien aikana) ja heiken-
tää sen toimintaa.

Säätely 8
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Käynnistyksen ajankohta tallentuu toiminnon käynnistä-
misen yhteydessä. Päivän vaihto tapahtuu aina tarkal-
leen tähän kellonaikaan.
Virransyötön käynnistämisen ja sammuttamisen yhtey-
dessä tasoitusmassan kuivatus alkaa seuraavasti:

Viimeinen päivä ennen 
sähkökatkoa

Aloitus sähkön palautumisen 
jälkeen

1 - 15
16

17 - 23
24 - 28

29

1
16
17
24
29

Taul. 8.2  Tasoitusmassan kuivatusprosessi virransyötön käyn-

nistämisen/sammuttamisen jälkeen

Jos et haluat kuivattaa tasoitusmassaa annetuilla läm-
pötiloilla ja/tai ajoilla, voit syöttää kiinteän arvon säädöl-
lä (katso seuraava luku) menoveden tavoitelämpötilapa-
rametrin. Noudata tällöin voimassa olevia kompressori-
hystereesejä (säädettävissä vrDIALOGissa, ks. luku 8.10).

Legionellasuoja
Legionellabakteerisuojatoiminnon avulla tapetaan va-
raajassa ja putkistossa olevat itiöt.
Lämminvesivaraajan lämpötila nostetaan kerran viikos-
sa noin 70 °C: seen.
Alan ammattilainen aktivoi kooditasolla toiminnon "Le-
gionellabakteerisuoja" ja voi asettaa samalla käynnistys-
ajan ja käynnistyspäivän (viikonpäivä), jolloin kuumen-
nuksen halutaan tapahtuvan (katso taul. 8.4, valikko C9).

Parametrien etäsäätö/hälytys/diagnoosi
Lämpöpumpun diagnoosit voidaan laatia etäältä 
vrDIALOG 810/2:n tai vrnetDIALOG 840/2:n tai 860/2:n 
avulla etähuoltotoimintoa käyttäen ja lämpöpumppu voi-
daan säätää myös samalla tavalla. Katso lähemmät tie-
dot laitteiden käyttohjeista.

8.3.3 Lisätoiminnot vrDIALOGin kautta:
vrDIALOG 810/2 (eBUS) mahdollistaa lämmityslaitteiden 
ja säätöjärjestelmien optimoinnin tietokonetuetun graa-
fisen visualisoinnin ja konfiguroinnin avulla sekä näin 
energiansäästömahdollisuuksien hyödyntämisen. Kum-
mankin avulla voidaan säätöjärjestelmissä olevia proses-
seja tarkkailla ja niihin vaikuttaa koska tahansa optisen 
kuvan avulla. Ohjelmat mahdollistavat useiden järjestel-
mätietojen tarkkailun ja graafisen valmistelun, laitekon-
figuraatioiden lataamisen, online-muuttamisen ja -tallen-
tamisen sekä tietojen tallentamisen raporttimuotoon.
vrDIALOG 810/2:lla voidaan suorittaa lämpöpumpun 
kaikki asetukset sekä muita optimointiin tähtääviä ase-
tuksia. Ks. luku 8.10.

Pikatesti
Tämä käyttötapa yksinkertaistaa lämpöpumpun toimin-
tojen diagnoosia nopeuttamalla hydraulikaaviossa 1 tai 3 
energiatasapainotusta kertoimella 60. Se toimii testitoi-
mintona.
Ks. luku 8.10.

Kiintoarvosäätely
Tällä toiminnolla voidaan asettaa säästä riippuvaisesta 
säädöstä riippumatta kiinteä menoveden lämpötila 
vrDIALOGilla. Ks. luku 8.10.

8.4 Säätimen kuvaus

8.4.1 Mahdolliset laitteistopiirit
Säädin kykenee ohjaamaan seuraavia laitteistopiirejä:
– lämmityspiiri
– epäsuoralla lämmityksellä varustettu lämminvesiva-

raaja
– lämminvesikiertopumppu
– puskuripiiri.

Järjestelmää voidaan laajentaa puskuripiirin avulla kor-
keintaan kuudella ylimääräisellä sekoitinpiirimoduulilla 
VR 60 (lisävaruste), joissa on kussakin kaksi sekoitinpii-
riä.
Sekoitinpiirit ohjelmoidaan lämpöpumpun ohjauskonso-
lin säätimellä.

Käyttömukavuuden lisäämiseksi voidaan ensimmäiseen 
kahdeksaan lämmityspiiriin liittää kauko-ohjain VR 90 
(ks. luku 4.13).

8.4.2 Energiataseen säätely
Energiataseen säätely koskee vain hydrauliikkoja ilman 
puskurivaraajaa (esim. hydraulikaavio 1 ja 3).
Lämpöpumpun taloudellisen ja häiriöttömän toiminnan 
kannalta on tärkeää, että kompressorin käynnistymistä 
säädellään. Kompressorin käynnistymishetki on se hetki, 
jolloin kaikkein suurimmat kuormitukset ilmenevät. 
Energiatasapainon säädön avulla on mahdollista mini-
moida lämpöpumpun käynnistykset jäämättä silti ilman 
mukavaa huoneenlämpötilaa.
Kuten muissakin säästä riippuvaisissa lämmityssäätimis-
sä tämäkin säädin päättää ulkolämpötilan määrityksestä 
menoveden tavoitelämpötilakäyrän perusteella. Energia-
taselaskelma tehdään tämän syötölle asetetun ohjeläm-
pötilan ja syötön tosilämpötilan perusteella. Näiden ero-
tus per minuutti mitataan ja lasketaan yhteen:

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

Tietyn lämpövajeen ilmetessä (vapaasti valittavissa sää-
timellä, katso valikko C4) lämpöpumppu käynnistyy. Se 
kytkeytyy pois päältä vasta sitten, kun järjestelmään 
syötetty lämpömäärä on yhtä suuri kuin lämpövaje.
Mitä suurempi säädetty negatiivinen lukuarvo on, sitä pi-
dempiä ovat jaksot, joiden ajan kompressori käy tai sei-
soo.

8 Säätely
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8.4.3 Puskurivaraajan latausperiaate
Puskurivaraaja ohjaus toimii riippumatta menoveden ta-
voitelämpötilasta. Lämpöpumppu lämmittää, kun pusku-
rivaraajan päälämpötila-anturin VF1 lämpötila on pie-
nempi kuin ohjelämpötila. Pumppu lämmittää niin kauan, 
että puskurivaraajan pohjan lämpötila-anturi RF1 saavut-
taa tavoitelämpötilan plus 2 K.
Puskurivaraaja latautuu myös liitettynä lämminvesiva-
raajan lataukseen, kun päälämpötila-anturin VF1 lämpö-
tila on alle 2 K:ta suurempi kuin tavoitelämpötila (ennen-
aikainen lataus): VF1 < T VL ohje + 2 K.

8.4.4 Tehdasasetusten palauttaminen

a  Huomio!
Erityisten asetusten poistaminen epä-
huomiossa!
Jos palautat säädön tehdasasetuksiin, 
saattavat laitteiston erityiset asetukset 
kadota ja laitteisto voi sammua. Lait-
teisto ei voi vaurioitua.

• Paina grafiikkanäytön perusnäytöstä molempia sääti-
miä yhtä aikaa väh. 5 sekunnin ajan.

Tämän jälkeen voit valita, haluatko palauttaa vain ajas-
tusohjelmat vai kaikki arvot tehdasasetuksiin.

8.4.5 Säädinrakenne
Perusnäyttönä näkyy graafinen näyttö. Se on lähtöpis-
te, josta siirrytään kaikkiin näyttöihin. Jos kumpaakaan 
säädintä ei käytetä säätöjen teon aikana pitkään aikaan, 
tämä näyttö ilmestyy automaattisesti uudelleen näky-
viin.

Seuraavissa kuvissa on esitetty säätimen kaikki näyttö-
ikkunat yleiskaaviona ja toiminnan perusteella järjestet-
tyinä. Yksittäisiä näyttöikkunoita koskevat selitykset 
ovat luettavissa jäljempänä.

Säätimen käyttö on jaettu kolmelle tasolle:
Omistajataso on tarkoitettu omistajalle. 
Kooditaso (valikko C1 - C9, D1 - D5, I1 - I5 ja A1 - A9) on va-
rattu alan ammattilaiselle ja suojattu tahattomien vääri-
en säätöjen varalta koodinsyötöllä.
Jos mitään koodia ei syötetä ts. jos kooditasoa ei oteta 
käyttöön, yksittäisissä valikoissa voidaan nähdä seuraa-
vat parametrit. Niiden arvojen muuttaminen ei kuiten-
kaan ole mahdollista.
Valikoissa C1 - C9 voidaan asettaa lämpöpumpun eri toi-
mintojen parametrejä lämmityspiiriä varten.
Valikoissa D1 - D5 voidaan lämpöpumppua käyttää diag-
noositilassa ja testata niitä.
Valikoissa I1 - I5 saat yleisiä tietoja lämpöpumpun asetuk-
sista.
Valikoissa A1 - A9 sinut johdatellaan lämpöpumpun en-
simmäisellä käyttöönottokerralla asetusvalikon läpi.

Erikoistoimintojen kuten säästötoiminnon näyttöön ha-
keminen ja valitseminen on mahdollista. Paina tällöin pe-
rusnäytön säädintä kerran tai kaksi tai kolme kertaa 
(katso kuva 8.1).
Kolmas taso sisältää toimintoja laitteiston optimointiin 
ja sitä voi säätää alan ammattilainen vain 
vrDIALOG 810/2:n avulla (katso luku 8.10).

Säätely 8
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8.5 Käyttäjätason vuokaavio

HK2
Parameter

2

Betriebsart Heizen
   >Auto

15 ºCPudotuslämpötila
20 ºCRaumsolltemp.

HK2
Muuttuja

2

Käyttötapa lämmitys 
   >Auto

15 ºCPudotuslämpötila
20 ºCOhjearvo päivä

Ma 21.04.08
Syöttölämpöt. TOSI

16:49

Lämm.laitt.paine 1,2bar
1,4barLämpöläht. paine

Lämm. vain komp.
Varoitusilmoitus
Varoitusilmoitus

28ºC
1

Ke 16.02.08 9:35

Säästö päällä > 12:00

> Loppu kellonajan valinta

Ke 16.02.08 9:35

Party päällä

Ke 16.02.08 9:35

Kerran
Varaajalat. päällä

Ke 16.02.08 9:35

Jäähdytystoiminto aktiivinen >3pv.

> Aseta ajallinen kesto

Jäähdytyskäyttö *

Lämmin vesi
Muuttuja

4

Käyttötapa LV  > Auto
60 ºCMax. läm.ved. lämp.

51 ºCVaraajalämpöt.TOSI
44 ºCMin. läm.ved.lämp.

HK2
Aikaohjelmat

5

>Ma
 1 00:00 24:00

 3 : :

>Valitse viikonp./lohko

 2 : :

HK2
Aikaohjelmat

5

>Ma
 1 00:00 24:00

 3 : :

>Valitse viikonp./lohko

 2 : :

HK2
Aikaohjelmat

5

>Ma
 1 00:00 24:00

 3 : :

>Valitse viikonp./lohko

 2 : :

Lämmin vesi
Aikaohjelmat

5

>Ma
 1 06:00 22:00

 3 : :

>Valitse viikonp./lohko

 2 : :

Kierrätyspumppu
Aikaohjelmat

5

>Ma
 1 06:00 22:00

 3 : :

>Valitse viikonp./lohko

 2 : :

Lomien ohjelmointi
kokonaisjärjestelmään

6

Aikavälit
 1 >06.01.08 08.01.08

12 ºCOhjelämpötila

>Alku päivän asetus

 2   14.01.08 31.01.08

Perustiedot 7

Viikonpäivä > Ma
Pvm  21.04.08

> Aseta viikonpäivä

Kellonaika 09:35

Kooditaso 8

Koodinumero:
 > 0 0 0 0

   1 0 0 0

>Säädä merkki

Vakiokoodi:

Ke 16.02.08 9:35

Tehdasasetus
EI/KYLLÄKeskeytä

Kaikki

> Valitse

Aikaohjelmat EI/KYLLÄ
EI/KYLLÄ

Tehdasasetusten 
palautus

Graafinen näyttö 

Energiamääränäyttö

Erikoistoiminnot

Graafinen näyttö jäähdytyskäyttö*

Code-taso vain ammattimiehen 
käyttöön

> 5 sek.

>Valitse käyttötapa

>Valitse käyttötapa

*) harmaalla esitetyt näytöt riippuvat asetetusta hydraulikaavios-
ta

Kuva 8.1 Omistajatason näytöt
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8.6 Kooditason vuokaavio

HK 2 C2

Art
AT-Abschaltgrenze 21 ºC

Muuttuja
Kiintoarvo

> Arvot säädettävissä

HK 2 C2

Art
AT-Abschaltgrenze 21 ºC

Muuttuja
Kiintoarvo

> Arvot säädettävissä

HK 2 C2

Laji
AT-poiskytkentäraja 21 ºC

Muuttuja
Kiintoarvo

> Arvot säädettävissä

Kooditaso
muuta

C1

Koodinumero:
0 0 0 0

Käyttöön? Ei

>Säädä merkki

HK 2 C2

Laji
Lämmityskäyrä > 0,80
AT-poiskytkentäraja 21 ºC 

Muuttuja
Poltinpiiri

Komp. käyn. alk -120ºmin

> Aseta lämmityskäyrä

HK2
Muuttuja

C4

Syöttölämpöt. OHJE 41 °C
Vorlauftemp. IST 29 °C
Pumpenstatus POIS
Mischerstatus AUKI

HK2
Muuttuja

C4

Syöttölämpöt. OHJE 41 °C
Vorlauftemp. IST 29 °C
Pumpenstatus POIS
Mischerstatus AUKI

HK2
Muuttuja

C4

Syöttölämpöt. OHJE 41 °C
Syöttölämpöt. TOSI 29 °C
Pumpun tila POIS
Sekoitt.tila AUKI

HK2
Tieto

C4

Syöttölämpöt. OHJE 41 ºC
30 ºCSyöttölämpöt. VF2
POISPumpun tila

-183ºminEnergiaintegr.

HK2
Muuttuja

C5

Raumaufschaltung
Keine

Fernbedienung JA 23 °C

>Arvot säädettävissä

HK2
Muuttuja

C5

Raumaufschaltung
Keine

Fernbedienung JA 23 °C

>Arvot säädettävissä

HK2
Muuttuja

C5

Tilakytkentä
Ei mitään

Kaukosäädin KYLLÄ 23 °C

>Arvot säädettävissä

Erikoistoiminto
Tasoitusmassan kuiv.

C6

 Päivä Lämp.
HK2: > 1
HK3:
HK4:

0 °C

> Alku päivän asetus

Lisälämmitys C7

Käyttö lämmitys ilman ZH
Käyt. lämm.vesi ZH
ZH Käyn. alk -600°min

> Arvot säädettävissä

Legionellasuoja C9

Legionellasuoja POIS
Legionella alku 4:00

> Valitse

Puskurivaraaja C3

Syöttölämpöt. OHJE 41 °C
Syöttöanturi VF1 30 °C
Paluuanturi RF1 25 °C

Tieto

Jäähdytyskäyttö
Muuttuja

C8

Syöttölämpötila 22 °C

> Valitse

*) harmaalla esitetyt näytöt riippuvat asetetusta hydraulikaavios-
ta

Kuva 8.2 Kooditason näytöt
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Virhemuisti I1

Virhenumero
96
>1

Virhe Kylmäaineen paineanturi
16.02.05 07:18
Virhekoodi

Käyttötiedot I2

Kompres. käyttö
Kompres. käynn. 33
Lisälämm. käyttö 2 t.

7 t.

Lisälämm. käynn. 21

Ohjelmistoversiot I3

i/o-kortti 1 3.34
1 2.22User Interface

VR80
VR90

Työkalu
Kalibrointi

A8

Ulkolämpötila 0,0 K
Kalibr.LV lämpöt. SP 0,0 K
Kalibrointi VF2 0,0 K
Puskurianturi RF1 0,0 K

>Valitse korjausarvo

Asennusopas A2

Hydrauliikkakaavio 3
Lämpöpumpun tyyppi 5
Sähkökaavio 1
Käyttöön KYLLÄ

>Valitse

Asennus päättynyt A9

Poistu tavasta? >kyllä

> Arvot säädettävissä

Asennusopas
Lisälämmitys

A3

Hydr. liitäntä
Lisälämmitys
Bivalenssipiste

>sis.
-5 °C

>Valitse

Asennusopas
Lähde maalämpö

A4

Jäätymissuoja -10 °C

>Valitse

Työkalu A7

Keruul. ilmaus

>Valitse

POIS
Ilmaus

Asennusopas
kielivalinta

A1

Kieli >FIN suomi

>Valitse kieli

I5

Nollaa? >EI

Koodi1: 0000 Koodi2: FFFF
Koodit käyttöön?

>Valitse

EI

Työkalu
Komponettitesti 1

A5

HK2-P PÄÄL
ZP POIS
ZH POIS
SK2-P POIS

Työkalu
Komponettitesti 2

A6

Komponentit VR60 os. 4
Aktori POIS
Sensori VFa 29ºC

>Valitse

Diagnoosi D1

Testi
Korkeap. kylmäp.

0 ºC

Kompressori ulost. 66 ºC

Kylmäpiiri
>ei

11,9 bar

Matalap. kylmäp. 2,3 bar
Kompressori sis.

Diagnoosi D2

Ylikuum.
Ylijäähtyminen
TEV-sisääntulo 10 ºC

Kylmäpiiri
4 K

10 K

Diagnoosi D3

Syöttölämpöt. TOSI
Paluulämpöt. TOSI

POIS

Lämmityspiiripumppu POIS

Lämpöpumppupiiri
27 ºC
24 ºC

Lämm.laitt.paine 1,2 bar
Lisälämmitys

Diagnoosi D5

Puskuri VF1
Puskuri RF1
Kalibrointi VF2 38 ºC

Lämmityspiiri
45 ºC
36 ºC

Varaajalämpöt.TOSI
UV1

52 ºC

Diagnoosi D4

Lähdepumppu
Lähteen lämpötila
Ulostulolämp. 9 ºC

Lämpölähde
PÄÄL
10 ºC

Lämpöläht. paine 1,5 bar

*) harmaalla esitetyt näytöt riippuvat asetetusta hydraulikaavios-
ta

Kuva 8.3 Kooditason näytöt (jatk.)
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8.7 Käyttäjätason näytöt

Näytön sisältö Kuvaus

Graafinen näyttö (perusnäyttö)
Tästä näytöstä voit lukea järjestelmän tämänhetkisen tilan. Tämä näy-
tetään aina silloin, kun kumpaakaan nappulaa ei ole käytetty jonkin 
muun näytön aikana vähään aikaan.

Ulkolämpötila (tässä 10 °C)

Lähteen tulolämpötila: Lämpötila-anturi T3; esi-
merkiksi 9 °C (ks. kuva 1 ja 2, liite)

Nuolen alla näytetään lämpölähteen teho 
(esimerkissä 10 kW). 
Nuolen tummuusaste esittää graafisesti lämpö-
pumpun energiatehokkuutta annetussa käyttöti-
lassa. 

Lämpölähteen tehoa ei saa sekoittaa lämmitys-
tehoon.
Lämmitysteho vastaa n. lämpölähteen tehoa + 
kompressoritehoa

Jos kompressori tai sähköinen lisälämmitys on 
päällä, nuoli on täynnä.

>>> vilkkuvat vasemmalla ja oikealla, kun kom-
pressori on päällä ja ympäristöstä otetaan ener-
giaa, joka johdetaan lämmitysjärjestelmään.

>>> vilkkuu oikealla, kun energiaa tulee lämmitys-
järjestelmään (esim. vain sähköisellä lisälämmi-
tyksellä).

Lämpöpumppu on lämmityskäytössä. Lisäksi 
näytetään lämmityksen menoveden lämpötila 
(esimerkissä 30 °C).

Symboli osoittaa, että lämminvesivaraajan läm-
mitys on käynnissä tai että lämpöpumppu on 
valmiustilassa. Lisäksi näytössä näkyy lämminve-
sivaraajan lämpötila.

Symboli osoittaa, että lämpöpumppu on jäähdy-
tyskäytössä. Symbolin alapuolella näytetään 
ajankohtainen lämmityksen menoveden lämpöti-
la (esimerkissä 20 °C).

Ohje: 
Jäähdytyskäyttö on mahdollista ainoastaan lisä-
varustetta VWZ NC 14/17 käytettäessä ja vain 
lämpöpumpuille VWS 14 ja VWS 17.

Taul. 8.3 Käyttäjätasolla säädettävät parametrit

Säätely 8
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Näytön sisältö Kuvaus

Energiatuotantonäyttö
Näyttää nykyisen vuoden jokaisen 12 kuukauden aikana ympäristöstä 
saadun energiamäärän (musta palkki). Valkoinen palkki vastaa vuoden 
tulevaa kuukautta, palkin korkeus vastaa edellisen vuoden vastaavan 
kuukauden aikana saatua energiamäärää (mahdollistaa vertailun). En-
sikäyttöönotossa kaikkien kuukausien palkkien korkeus on nolla, 
koska tietoja ei ole olemassa. 
Skaalaus (esim. 4000 kWh) sovitetaan automaattisesti suurimpaan 
kuukausimäärään.
Yläoikealla näytetään ympäristötuoton kokonaissumma (esimerkissä: 
13628 kWh).

Ma 21.04.08 16:49  1

Syöttölämpöt. TOSI 28 °C

Lämm.laitt.paine 1,2 bar

Lämpöläht. paine 1,4 bar

Lämm. vain komp.

Varoitusilmoitus

Varoitusilmoitus

Päivä, päiväys, kellonaika sekä menoveden lämpötila, lämmityslaitteis-
ton paine ja lämpölähteen paine näytetään.
Syöttölämp. TOSI: Laitteen ajankohtainen menoveden lämpötila.
Lämm. laitt. paine: Lämmityspiirin paineanturi
Lämpöläht. paine: Lämpölähteen paine (lämpölähdepiirin paineanturi; 
keruuliuospaine)
Lämm. vain komp.: tämä tilailmoitus antaa tietoja ajankohtaisesta 
käyttötilasta. Mahdollisia ovat: 
 Lämm. vain komp. 
 Lämm. komp. & ZH 
 Lämmitys vain ZH 
 ZH-säätelykatkaisu
 WW-säätelykatkaisu
 Läm.vesi vain komp. 
 Läm.vesi vain ZH 
 Läm.vesi estoaika 
 Estoaika valmius 
 Pikatesti 
 Lämm. pakkassuoja 
 Varaajan pakkass. 
 Legionellasuoja 
 Pump.jumitt.suoja 
 Tasoitusmassan kuiv. 
 Ilmauskäyttö 
 Häiriökatkaisu: Lämmitys 
 Vikakatkaisu: Lämmitys 
 Häiriökatkaisu: WW 
 Vikakatkaisu: WW 
 Häiriö 
 Vikakatkaisu 
 Uudell.käynn. 
 CH Comp overrun
 DHW Comp overrun
 Jäähdytys & WW 
 Paluu liian suuri

Kriittisissä käyttötiloissa näytetään molemmilla alimmilla näyttöriveil-
lä varoitus. Nämä rivit ovat tyhjiä, kun käyttötila on normaali. 

Taul. 8.3  Käyttäjätasolla säädettävät parametrit (jatkoa)
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HK2  2

Parametri

Käyttötapa lämmitys 

>Auto

Ohjearvo päivä 22 °C

Pudotuslämpötila 15 °C

>Valitse käyttötapa

Tilan oletuslämp. on se lämpötila, johon lämmityk-
sen tulisi säätää käyttötavassa "Lämmitys" tai ai-
kaikkunan aikana.
Pudotuslämpötila on se lämpötila, johon lämmitys 
säädetään pudotusaikana. Jokaiselle lämmityspiirille 
voidaan säätää oma pudotuslämpötila.

Asetettu käyttötapa määrittää, missä olosuhteissa 
vastaavaa lämmityspiiriä tai lämminvesipiiriä tulisi 
säätää.

Lämmityspiireille on käytettävissä seuraavat käyttö-
tavat:
Auto: Lämmityspiirin toiminta vaihtelee säädettävän 
aikaohjelman perusteella käyttötapojen lämmitys ja 
pudotus välillä.
Eco: Lämmityspiirin toiminta vaihtelee säädettävän 
aikaohjelman perusteella käyttötapojen lämmitys ja 
pois välillä. Tällöin lämmityspiiri kytketään pois pääl-
tä pudotusajaksi, jos pakkasuojatoimintoa (riippuu 
ulkolämpötilasta) ei ole kytketty päälle.
Lämmitys: Lämmityspiiri säädetään säädettävästä 
aikaohjelmasta riippumattomasti tilan oletuslämpöti-
laan.
Pudotus: Lämmityspiiri säädetään säädettävästä ai-
kaohjelmasta riippumattomasti tilan pudotuslämpöti-
laan.
Pois: Lämmityspiiri on pois päältä, kun pakkassuoja-
toimintoa (riippuu ulkolämpötilasta) ei ole kytketty 
päälle.

Ohje:
Kulloisestakin laitteistokokoonpanosta riippuen näy-
tetään myös muita lämmityspiirejä.

Ohjearvo päivä 
20 °C

Pudotuslämp.: 
15 °C

Taul. 8.3  Käyttäjätasolla säädettävät parametrit (jatkoa)
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Läm.veden valmi  4

Parametri

Käyttötapa WW >Auto

Max. läm.ved. lämp. 60 °C

Min. läm.ved.lämp. 44 °C

Varaajan lämpötila 
TOSI 51 °C

>Valitse ohjelämpötila

Liitetylle lämminvesivaraajalle ja kiertopiirille ovat 
mahdollisia käyttötavat Auto, Päälle ja Pois. 

Lämpimän veden maksimilämpötila kertoo, mihin 
lämpötilaan asti lämminvesivaraaja tulee lämmittää.
Lämpimän veden minimilämpötila ilmoittaa raja-
arvon, jonka alittuessa lämminvesivaraajaa aletaan 
lämmittää.
Ohje: Lämpimän veden maksimilämpötila näytetään, 
jos lämpimän veden sähköinen lisälämmitys on va-
pautettu käyttöön (katso valikko C7). Ilman sähköis-
tä lisälämmitystä kylmäainepiirin painekytkimen sää-
telykatkaisu rajoittaa lämpimän veden loppulämpöti-
laa eikä se ole säädettävissä!
Varaajan lämpötila TOSI: Lämminvesivaraajan läm-
pötila

Min. lämpimän 
veden lämp. 
44 °C

HK2  5

Aikaohjelmat

>Ma

1 00:00 24:00

2 : :

3 : :

>Valitse viikonp./lohko

Valikossa HK2-aikaohjelmat voit säätää jokaisen 
lämmityspiirin lämmitysajat.
Voit tallentaa jopa kolme lämmitysaikaa per päivä tai 
lohko. Säätely tapahtuu valitun lämmityskäyrän ja 
säädetyn ohjehuonelämpötilan perusteella.

Ma-Su kello 
0:00 – 24:00

Läm.veden valmi  5

Aikaohjelmat

>Ma

1 06:00 22:00

2 : :

3 : :

>Valitse viikonp./lohko

Valikossa lämpimän veden aikaohjelmat voit sää-
tää, mihin aikaan lämminvesivaraajaa lämmitetään.
Voit tallentaa jopa kolme aikaa per päivä tai lohko.

Ma-Pe kello 
06:00 – 22:00
La kello 
07:30 – 23:30
Su kello 
07:30 – 22:00

Kierrätyspumppu  5

Aikaohjelmat

>Ma

1 06:00 22:00

2 : :

3 : :

>Valitse viikonp./lohko

Valikossa Kiertopumpun ajastusohjelmat voit sää-
tää, mihin aikaan kierrätyspumpun tulee olla käytös-
sä.
Voit tallentaa jopa kolme aikaa per päivä tai lohko.
Jos lämminvesi-käyttötapa (katso valikko 3) on 
asetettu arvoon "PÄÄLLÄ", kiertopumppu käy jatku-
vasti.

Ma-Pe kello 
06:00 – 22:00
La kello 
07:30 – 23:30
Su kello 
07:30 – 22:00

Taul. 8.3  Käyttäjätasolla säädettävät parametrit (jatkoa)
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Lomien ohjelmointi  6

kokonaisjärjestelmään

Aikavälit

1 >06.01.08 08.01.08

2 14.01.08 30.01.08

Ohjelämpötila 12 °C

>Aseta alkupäivä

Säätimelle ja kaikille siihen kytketyille järjestelmän 
komponenteille on mahdollista ohjelmoida kaksi 
loma-ajanjaksoa päivämäärineen. Lisäksi voit tässä 
säätää halutun ohjehuonelämpötilan loman ajaksi, eli 
riippumatta määrätystä aikaohjelmasta. Loma-ajan 
loputtua säädin hyppää automaattisesti edeltävälle 
käyttötavalle. Lomaohjelman päälle kytkeminen on 
mahdollista vain käyttötavoissa auto ja Eco. 
Liitetyt varaajanlatauspiirit tai kierrätyspumppupiirit 
kytkeytyvät loma-aikaohjelman aikana automaatti-
sesti käyttötavalle POIS.

Aikaväli 1:
01.01.2003 –
01.01.2003

Aikaväli 2:
01.01.2003 –
01.01.2003

Ohjelämpötila 15 °C

Perustiedot  7

Pvm 21.04.08

Viikonpäivä Ma

Kellonaika 09:35

>Arvot säädettävissä

Valikossa erustiedot voit säätää säätimelle nykyisen 
äivämäärän, iikonpäivän sekä – jos DCF-radiovas-
taanotto ei ole mahdollista – nykyisen ellonajan. 
Nämä säädöt vaikuttavat kaikkiin liitettyihin järjes-
telmäkomponentteihin.

Kooditaso  8

Koodinumero:

> 0 0 0 0

Vakiokoodi:

1 0 0 0

>Säädä merkki

Kooditasolle (ammattilaistaso) pääsyä varten on 
asetettava vastaava koodi (vakiokoodi 1000) ja pai-
nettava oikeaa säädintä .
Voidaksesi lukea säätöarvot ilman koodin syöttämis-
tä paina säädintä  kerran. Tämän jälkeen kaikki 
kooditason parametrit voidaan lukea säädintä  kier-
tämällä. Niitä ei kuitenkaan voi muuttaa. 
Turvatoiminto: Syötetty koodi nollautuu 15 minuut-
tia viimeisen kooditasolla tehdyn muutoksen jälkeen 
(säätimen käyttö). Päästäksesi tämän jälkeen uudel-
leen kooditasolle joudut syöttämään koodin uudel-
leen.

1000

Taul. 8.3  Käyttäjätasolla säädettävät parametrit (jatkoa)
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8.8 Kooditason näytöt
Kooditasolla on erilaisia alueita, joissa voidaan konteks-
tin mukaan joko muuttaa parametrejä tai vain tarkastel-
la niitä. Konteksti on aina tunnistettavissa valikkonimik-
keestä.
Valikko C: Lämmityslaitteen parametrien asettaminen 
Valikko D: Diagnoosin suorittaminen
Valikko I: Yleisten tietojen näyttö 
Valikko A: asennusopas
Syötetty koodi nollautuu 15 minuuttia viimeisen koodita-
solla tehdyn muutoksen jälkeen (säätimen käyttö). Pääs-
täksesi tämän jälkeen uudelleen kooditasolle joudut 
syöttämään koodin uudelleen.

Näytön sisältö Kuvaus Tehdasasetus

Valikko C: Lämmityslaitteen parametrien 
asettaminen

Valikoissa C1 - C9 voidaan asettaa lämpöpumpun eri 
toimintojen parametrejä.

Kooditaso C1

muuta

Koodinumero:

> 0 0 0 0

Ota käyttöön? Ei

>Säädä merkki

Valikko koodinumeron muuttamista varten.
Voit vaihtaa tässä vakiokoodin "1000" mihin tahansa 
nelinumeroiseen koodiin.
Ohje: Jos muutat koodia, kirjoita uusi koodi ylös, 
koska kooditasolla ei voida enää muuttaa asetuksia 
muilla kuin tällä koodilla! 

1000

HK2 C2

Parametri

Laji Poltinpiiri

Lämmityskäyrä 0,80

AT-poiskytkentäraja 21 °C

Komp.-käynnistys -120°min

>Arvot säädettävissä

Laji: Polttopiiri (suorissa hydrauliikoissa),
sekoitinpiiri (puskuroiduissa hydrauliikoissa),
kiintoarvo (säädettävissä vain vrDIALOG 810/2:ssa).
Lämmityskäyrä: Säädettävä lämmityskäyrä (ei kiin-
toarvolla).
AT-poiskytkentäraja:Lämpötilaraja lämmityskäytön 
pois kytkemiseen (kesätoiminto).
Komp.-käynnistys: Asteminuuttien säätö kompres-
sorikäynnistykseen (vain suoralla hydrauliikalla)

0,3
22 °C

HK2 C2

Parametri

Laji Kiintoarvo

AT-poiskytkentäraja 21 °C

>Arvot säädettävissä

Tämä näyttö näytetään, kun vrDIALOG 810/2:n kaut-
ta on asetettu "Kiintoarvo".

Jos VR 60 on liitettynä, tämä valikko ilmestyy use-
ampaan kertaan (jokaiselle lämmityspiirille).

Puskurivaraaja C3

Tieto

Syöttölämpöt. OHJE 41 °C

Syöttöanturi VF1 29 °C

Paluuanturi RF1 25 °C

Tämä näyttö näytetään vain puskurivaraajaa käytet-
täessä (esim. hydraulikaavio 2 ja 4).

Syöttökierto. Oletus: Menoveden oletuslämpötila
Syöttöanturi VF1: Puskurivaraaja-päälämpötila-an-
turin VF1 lämpötila
Paluuanturi RF1: Puskurivaraajan pohjan lämpötila-
anturin RF1 lämpötila
(katso kohta 8.4.3)

Taul. 8.4 Kooditasolla säädettävät parametrit
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HK2 C4

Tieto

Syöttölämpöt. OHJE 41 °C

Syöttölämp. VF2 30 °C

Pumpun tila POIS

Energiaintegraali TOSI -183°min

HK2 C4

Parametri

Syöttölämpöt. OHJE 41 °C

Syöttölämp. VF2 29 °C

Pumpun tila POIS

Sekoitt.tila AUKI

Alempi valikko näytetään vain puskurivaraajaa käy-
tettäessä (esim. hydraulikaavio 2 ja 4 ja käytettäessä 
VR 60:tta tarvittaessa useammin).
Suorassa lämmityskäytössä (esim. hydraulikaavio 1 ja 
3) näytetään ylempi näyttö.
yöttölämpöt. OHJE: Lämmityspiirin ohjesyöttöläm-
pötila.
Syöttölämp. VF2: Nykyinen syöttölämpötila VF2.
Energiaintegraali TOSI: Energiaintegraali on meno-
veden lämpötilan VF2 ja menoveden lämpötilan 
OHJE-arvon välinen yhteenlaskettu ero minuuttia 
kohti. Tietyssä lämpövajeessa lämpöpumppu käyn-
nistyy (katso energiatasesäätely, luku 8.4.2.)
Pumpun tila: näyttää, onko pumppu päällä vai pois 
päältä (PÄÄLLÄ/POIS).
Sekoitt.tila: Huomio! Näyttö AUKI/KIINNI kuvaa sitä 
suuntaa, johon sekoittimen säätö ajaa. Kun sekoitti-
men ohjaus ei ole käytössä, näytössä näkyy POIS.

Jos VR 60 on liitettynä, alempi valikko ilmestyy use-
ampaan kertaan (jokaiselle lämmityspiirille).

HK2 C5 

Parametri

Tilakytkentä

Ei

Kaukosäädin KYLLÄ 23 °C

>Arvot säädettävissä

Vain käytettäessä kauko-ohjausta VR 90 / VR 80:
Tilakytkentä:
Ei = laite ei huomioi huoneenlämpötilaa kauko-ohja-
uksesta.
Tilakytkentä = huoneen ohje- ja tosilämpötilojen ero 
vaikuttaa säädetyn lämmityskäyrän lisäksi lämmityk-
sen menoveden lämpötilaan.
Termostaatti = ohjelma käyttää huoneenlämpötilaa 
VR 90:stä suoraan ohjaukseen, huonetermostaatin 
toiminta.
Kaukosäädin: automaattisesti näytetään, onko liitet-
tynä VR 90 -kaukosäädin (KYLLÄ/EI). Jos KYLLÄ, 
näytetään myös VR 90:llä mitattu huoneenlämpötila.

Tarvittaessa tämä valikko näkyy useampaan kertaan 
(jokaiselle lämmityspiirille).

Ei

Erikoistoiminto C6

Tas.mass.kuiv.

Päivä Lämp.

HK2: >1 0 °C

HK3:

HK4:

>Aseta aloituspäivä

Voit valita asoitusmassan kuivatuksen aloituspäi-
vän, syötön ohjelämpötila haetaan käyttöön auto-
maattisesti tasoitusmassan kuivatustoimintoa vas-
taavasti (päiväarvot 25/30/35 °C), ks. luku 8.3 "Sää-
dettävissä olevat lisätoiminnot".
Tosiarvon näyttöön tuleminen kestää noin 
20 sekuntia!
Tasoitusmassatoiminnon poistaminen käytöstä: 
Aseta päivien arvoksi "0".
Lämmityslaitteen konfiguraatiosta riippuen näyttö 
näyttää tarvittaessa lisää lämmityspiirejä.

0

Taul. 8.4  Kooditasolla säädettävät parametrit (jatkoa)
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Lisälämmitys C7

Käyttö lämmitys ilman ZH

Lämminvesikäyttö ZH

ZH käynnistys -600° min

>Arvot säädettävissä

Käyttö lämmitys
ilman ZH: ZH lukittu.
ZH:lla: ZH vapautettu, riippuvainen kaksiarvopis-
teestä ja energiaintegraalista.
vain ZH: Lämmityskäyttö vain lisälämmityksellä, 
esim. hätäkäyttö
Lämminvesikäyttö
ilman ZH: ZH lukittu
ZH:lla: Lisälämmitys tuottaa lämpötilatason, johon 
kompressori ei kykene 
(n. > 58 °C varauslämpötila)
vain ZH: Lämpimän veden lämmitys vain lisälämmi-
tyksellä, esim. hätäkäytössä (jos aiemmin "ilman ZH" 
oli aktivoituna, lämpimän veden maks. arvo on noin 
58 °C; jos aiemmin "ZH" oli aktivoituna, lämpimän 
veden maks. arvo on C6:teen asetettu arvo.
ZH-käynnistys: Asteminuuttien asettaminen lisä-
lämmityksen käynnistykseen, lisättynä kompressori-
käynnistyksen asteminuutteihin.
Esimerkki:  -600° min plus -120° min

=> käynnistys, kun -720° min.

Kaksivalenssisuuspiste: Lisälämmityksen käyttö jälki-
lämmityskäytössä on sallittua vain tämän ulkolämpö-
tilan alittuessa (säädettävissä valikossa A3).

ilman ZH
ilman ZH

Jäähdytyskäyttö C8

Syöttölämpötila 22 °C

>valitse

Valikko näytetään vain jäähdytyskäytöllä varustetuil-
le hydrauliikoille.
Syöttölämpötila: Menoveden kierron tavoitelämpö-
tilan näyttö. Arvoa voidaan muuttaa.

Jäähdytyskäyttö on mahdollista ainoastaan lisäva-
rustetta VWZ NC 14/17 käytettäessä ja vain lämpö-
pumpuille VWS 14 ja VWS 17.

20 °C

Legionellasuoja C9

Parametrit

Legionellasuoja POIS

Legionella-ajankohta 04:00

>valitse

Legionellabakteerisuoja: POIS/Ma/Ti/Ke/To/Pe/La/
Su
Legionella-ajankohta: Asetettu kellonaika määrittää, 
koska legionellabakteerisuojatoiminto käynnistyy.

Legionellabakteerisuoja suoritetaan lisälämmityksel-
lä asetettuna viikonpäivänä asetettuun kellonaikaan, 
kun lisälämmitys on aktivoitu.

Tällöin säädin asettaa menoveden tavoitearvoksi 
76 °C / 74 °C (2 K:n hystereesi). Legionellasuojaustoi-
minto lopetetaan, kun varaajan syötön tosilämpötila 
on saavuttanut 73 °C vähintään 30 minuutin ajaksi 
tai 90 minuutin kuluttua, jos 73 °C:tta ei saavuteta 
(esim. siksi, että tämän ajan kuluessa käytetään läm-
mintä vettä).

POIS
04:00

Taul. 8.4  Kooditasolla säädettävät parametrit (jatkoa)
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Valikko D: Diagnoosin suorittaminen Valikoissa D1 - D5 voidaan lämpöpumppua käyttää 
diagnoositilassa ja testata niitä.
Jokaisella asetuksella, paitsi "Testi" = "ei" (valik-
ko D1), ei diagnoosivalikoista voida poistua. Auto-
maattinen nollaus tapahtuu 15 minuutin kuluttua vii-
meisen näppäimen painalluksen jälkeen.
Diagnoosikäytössä ei huomioida kompressorin, 
puppujen ja muiden rakenneosien syöttö-, vähim-
mäis- ja jälkivirtausaikoja! 
Jos diagnoosikäyttö kytketään usein päälle ja pois 
päältä, saattaa esiintyä häiriöitä.

diagnoosi D1

kylmäpiiri

Testi >ei

Korkeap. kylmäp. 11,9 bar

Kompressori ulost. 66 °C

Matalapaine kylmäp. 2,3 bar

Kompressori sis. 0 °C

esti: ei/pois/lämmityskäyttö/lämminvesi/jäähdy-
tys1) *. Lämpöpumpun käyttötavan asettaminen läm-
pöpumpun käyttäytymisen testaamiseksi.
Suurpaine kylmäp.: Kylmäainepaineen näyttö
Kompressorilähtö.
Kompressorin lähtö (kompressorilähtö, suurpaine): 
Lämpötila-anturin T1 näyttö.* 
Matalapaine kylmäp.: Kylmäainepaineen näyttö
Kompressoritulo.
Kompressorin tulo (kompressoritulo, imupuoli): 
Lämpötila-anturin T2 näyttö.* 

—

diagnoosi D2

kylmäpiiri

ylikuum. 4 K

Ylijäähtyminen 10 K

TEV-sisääntulo 10 °C

Kylmäaineen ylikuumeneminen laskettuna T2-* ja 
alipaineanturista. Näytetään vain, kun kompressori 
on käytössä.
Kylmäaineen alijäähtyminen laskettuna T4-* ja suur-
paineanturista. Näytetään vain, kun kompressori on 
käytössä.
TEV-sisääntulo: Lämpötila termisen paisuntaventtii-
lin tulossa* 

—

diagnoosi D3

Lämpöpumppupiiri

Syöttölämpöt. TOSI 27 °C

Paluulämpöt. TOSI 24 °C

Lämmityspiiripumppu POIS

Lämm.laitt.paine 1,2 bar

Lisälämmitys POIS

Ajankohtainen menoveden lämpötila T6.* 
Ajankohtainen paluuvirtauslämpötila T5.* 
Lämmityspiiripumpun tila: PÄÄLLÄ/POIS.
Lämmityslaitteistopaine (lämmityspiirin paineantu-
ri).
Lisälämmityksen tila: PÄÄLLÄ/POIS.

—

diagnoosi D4

Lämpölähde

Lähdepumppu PÄÄL

Lähteen lämpötila 10 °C

Ulostulolämp. 9 °C

Lämpöläht. paine 1,5 bar

Lähdepumpun tila: PÄÄLLÄ/POIS
Lähteen lämpötila: Lämpölähteen lämpötila lämpö-
lähteestä, T3.*

Ulostulolämp.: Lämpölähteen lämpötila lämpöpum-
pun ulostulossa, T8.*

Vain VWS:
Lämpölähteen paine (lämpölähdepiirin paineanturi; 
keruuliuospaine)

—

Taul. 8.4  Kooditasolla säädettävät parametrit (jatkoa)
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* katso kuva 1 ja 2 liitteenä

Säätely 8
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Näytön sisältö Kuvaus Tehdasasetus

diagnoosi D5

Lämmityspiiri

Puskuri VF1 45 °C

Puskuri RF1 36 °C

Anturi VF2 38 °C

Varaajan lämpötila 
TOSI 52 °C

UV1 HK

Puskuri VF1: Puskurivaraaja päälämpöanturi
Puskuri RF1: Puskurivaraaja pohjalämpöanturi
Anturi VF2: Ajankohtainen lämmityksen menoveden 
lämpötila
Lämmin vesi SP: Lämminvesivaraajan lämpötila.
UV1: =  3-tieventtiilin tila (HK = lämmityspiiri, 

WW = lämmin vesi)

Valikko I: Yleisten tietojen näyttö Valikoissa I1 - I4 saat yleisiä tietoja lämpöpumpun 
asetuksista.

Virhemuisti I1

Virhenumero >1

Virhekoodi 96

16.02.08 07:18

Virhe

Vika kylmäpiirin paineanturi

Vikamuistin valikko, jossa näkyvät viimeiset 10 vikaa 
niiden esiintymisjärjestyksessä.
Luettavissa ovat vikanumero, vikakoodi, vian esiinty-
misen päivämäärä/kellonaika sekä lyhyt vikakuvaus. 
Virhenumero ilmaisee järjestyksen, jossa virheet 
ovat ilmenneet. Virhekoodi identifioi virheen. Vas-
taava luettelon on nähtävissä luvusta 10.
Säädintä  kiertämällä saadaan esiin seuraava vika.

—

Käyttötiedot I2

Käyttö kompress. 7 tuntia

Kompres. käynn. 33

Käyttö lisälämm. 2 tuntia

Lisälämm. käynn. 21

Käyttö kompress.: Kompressorin tähänastiset toi-
mintatunnit.
Kompres. käynn.: Kompressorikäynnistysten määrä.
Käyttö lisälämm.: Lisälämmityksen tähänastiset toi-
mintatunnit.
Lisälämm. käynn.: Lisälämmityksen käynnistysten 
määrä.

—

Ohjelmistoversiot I3

i/o-kortti  1 3.34

User Interface  1 2.22

VR 80

VR 90

Ohjelmistoversio i/o-kortti (piirilevy lämpöpumpus-
sa).
Käyttäjäliittymän (User Interface) ohjelmistover-
sio (näyttö ohjauskonsolissa).
VR 80: näyttää ohjelmistoversion, kun VR 80 on lii-
tettynä.
VR 90: näyttää ohjelmistoversion, kun VR 90 on lii-
tettynä.

—

I4

Nollaa? EI

Koodi 1: 0000 Koodi 2: FFFF

Koodit käyttöön? EI

Nollaus: Vikakatkaisujen nollaus; kaikki käynnissä 
olevat toiminnot keskeytyvät heti, lämpöpumppu 
käynnistyy uudelleen!

Koodi 1 / koodi 2: ei toimintoa! Arvoja ei saa muut-
taa!

0000; FFFF
EI

Taul. 8.4  Kooditasolla säädettävät parametrit (jatkoa)

* katso kuva 1 ja 2 liitteenä
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Näytön sisältö Kuvaus Tehdasasetus

Valikko A: asennusopas Lämpöpumpun ensimmäisessä käyttöönotossa sinut 
johdatetaan asennuksen apuohjelman, valikon A1 - A2 
läpi.
Asennuksen apuohjelma ilmestyy automaattisesti 
ensimmäisellä käyttöönottokerralla.

Asennus A1

kielivalinta

Kieli >FIN suomi

>valitse

Kieli: Maan kielen asettaminen

Ensimmäisessä asennuksessa säädin käynnistyy aina 
tällä valikolla (asennuksen apuohjelma).

asennusopas A2

Hydrauliikkakaavio 3

Lämpöpumpun tyyppi 5

Sähkökaavio 1

käyttöön KYLLÄ

>valitse

Hydrauli- ja sähkökaaviot on annettava ensimmäisen 
käyttöönoton yhteydessä asentajan valittaviksi. 
Lämpöpumpun tyyppi on valittu jo tehtaalla, eikä sitä 
saa muuttaa!

Hydraulikaavio:
1 = ilman puskurivaraajaa, ilman lämminvesivaraajaa
2 = puskurivaraajalla, ilman lämminvesivaraajaa
3 = ilman puskurivaraajaa, lämminvesivaraajalla
4 =  puskurivaraajalla, lämminvesivaraajalla; Ks. 

kuva 6.8 – kuva 6.11.

Ohje: Muita hydraulikaavioita saadaan asettaa aino-
astaan käytettäessä lisävarustetta VWZ NC 14/17. Lä-
hempiä tietoja tästä löytyy lisävarusteen 
VWZ NC 14/17 asennusohjeista. 

Lämpöpumpun tyyppi:
  Tyyppi Nimitys
  4 VWS 61/2
  6 VWS 81/2
  8 VWS 101/2
  9 VWS 141/2
  10 VWS 171/2
  16 VWW 61/2
  18 VWW 81/2
  20 VWW 101/2
  21 VWW 141/2
  22 VWW 171/2

Sähkökaavio:
1 = kaikki normaalihintaan (katso kuva 6.2).
2 = alhainen hinta kompressorille (katso kuva 6.3).
3 =  halpa tariffi kompressorille ja sähköiselle lisäläm-

mitykselle (ks. kuva 6.4).

käyttöön: KYLLÄ/EI; 
Kyllä - asetetut arvot tallennetaan. 

Taul. 8.4  Kooditasolla säädettävät parametrit (jatkoa)
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Näytön sisältö Kuvaus Tehdasasetus

asennusopas A3

Lisälämmitys

hydr. liitäntä

Lisälämmitys

WW+HK

Bivalenssipiste -5 °C

>Arvot säädettävissä

Lisälämmitys: tässä säädetään, liitetäänkö laittee-
seen lisälämmitys hydraulisesti ja jos niin mihin:
- sisälle (sähköinen lisälämmitys lämpöpumpussa)
- WW + HK:  ulkoinen lisälämmitys lämmintä vettä ja 

lämmityspiiriä varten olemassa)
- ei lisälämmitystä (ei pakkassuojaa hätäkäytössä)
-  lämminvesi:  ulkoinen lisälämmitys lämmintä vettä 

varten olemassa.
Säädin ohjaa lisälämmitystä vain, kun se on vapau-
tettu valikossa C7 "Lisälämmitys" ja seuraava edelly-
tys täyttyy:
Bivalenssipiste: Lisälämmityksen käyttö jälkilämmi-
tyskäytössä on sallittua vain tämän ulkolämpötilan 
alittuessa.

sis.
-5 °C

asennusopas A4

Lähde maalämpö

Jäätymissuoja -10 °C

>Arvot säädettävissä

Vain VWS:
Jäätymissuoja: lämpölähteen pienin sallittu ulostu-
lolämpötila.
Alitettaessa näkyy vikailmoitus 21/22 tai 61/62 ja 
kompressori sammuu.

VWW: Jäätymissuoja = 4 ºC.

-10 °C

Työkalu A5

Komponettitesti 1

HK2-P PÄÄL

ZP POIS

ZH POIS

SK2-P POIS

Komponenttitestillä voidaan tarkastaa lämpöpumpun 
toimilaitteet. Kytkentä on mahdollista korkeintaan 
20 minuutiksi, ja tänä aikana laite ei ota huomioon 
ajankohtaisia säätimen asetuksia. Tämän jälkeen 
lämpöpumppu siirtyy jälleen aikaisempaan käyttöti-
laan.
Ohje: Jos kompressori kytketään päälle, myös läm-
mityspiiripumppu, keruuliuospumppu ja/tai kaivo-
pumppu kytketään mukana päälle.
UV1 = lämminvesi: vaihtoventtiili asennossa "Läm.
veden valmistus".
UV1 = HK: vaihtoventtiili asennossa "Lämmityskäyt-
tö".

POIS

Taul. 8.4 Kooditasolla säädettävät parametrit (jatkoa)
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Näytön sisältö Kuvaus Tehdasasetus

Työkalu A6

Komponettitesti 2

Komponentit VR 60 Os. 4

Aktori POIS

Sensori VF a 29 °C

Valitse 

 

Näyttö tulee esiin vain, jos asennettuna on useampia 
lämmityspiirejä ja vähintään yksi VR 60.
Komponenttitestillä 2 voidaan tarkastaa liitettyjen li-
sävarusteiden toimilaitteet. Kytkentä on mahdollista 
korkeintaan 20 minuutiksi, ja tänä aikana laite ei ota 
huomioon ajankohtaisia säätimen asetuksia. Tämän 
jälkeen lämpöpumppu siirtyy jälleen aikaisempaan 
käyttötilaan.

Työkalu A7

Ilmaus

Keruul. ilmaus POIS

Keruuliuoksen ilmaus: Keruuliuoksen pumppu on 
vuorotellen 50 minuuttia käynnissä ja 10 minuuttia 
sammuksissa.

Keruuliuoksen pumpun ja kiertopumpun 24 tunnin 
jatkuvan käytön jälkeen sekä tarvittaessa UV1 ja 
jäähdytys-UV/sekoitin

—

Työkalu A8

Ulkolämpötila 0,0 K

Kalibr.WW-lämpöt. SP 0,0 K

Kalibrointi VF2 0,0 K

Puskurianturi RF1 0,0 K

Näytettävien lämpötilojen manuaalinen sovittami-
nen.
Kalibroinnin säätöalue
Ulkolämpötila: +/- 5 K, askelleveys 1,0 K.
Kaikki muut: +/- 3 K, askelleveys 0,5 K.
Syöttöanturi VF2 näytetään aina.
Sisäisiä antureita voidaan muuttaa kork. vrDIALOGin 
kautta, puskurianturia ja varaajan anturia vain vast. 
hydrauliikassa.

Kierrä oikeaa säädintä nähdäksesi lisää antureita.
Näyttökontrastin säätö (0 – 25).

0 K
0 K
0 K
0 K

16 (näyttö)

Asennus suoritettu A9

Poistu tavasta? >kyllä

>Arvot säädettävissä

Ohje ensimmäistä käyttöönottokertaa varten:
Aseta tilasta poisto arvoon "KYLLÄ" vasta sitten, 
kun olet varma, että kaikki on asetettu oikein.
Kun olet vahvistanut tilan "KYLLÄ", säädin vaihtaa 
grafiikkanäyttöön. Lämpöpumppu aloittaa itsenäisen 
säätelyn.

Tämä valikko ei tule enää esiin, jos arvoksi on kerran 
annettu kyllä. 

Taul. 8.4  Kooditasolla säädettävät parametrit (jatkoa)
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8.9 Erikoistoiminnot

Erikoistoiminnot voidaan valita perusnäytöstä käsin. 
Paina tätä varten vasenta säädintä .
Parametrin arvon muuttamiseksi käännä säädintä . 
Voit valita seuraavat erikoistoiminnot:

• Säästötoiminto: paina 1 kerran säädintä 
• Party-toiminto: paina 2 kertaa säädintä 
• Varaajan kertalataus: paina 3 x nappulaa 
• Jäähdytyskäyttö: paina 4 kertaa säädintä 

Toiminnon aktivoimiseksi se täytyy ainoastaan valita. 
Säästötoiminnossa täytyy syöttää lisäksi kellonaika, 
johon asti säästötoiminnon (säätö pudotuslämpötilalle) 
halutaan olevan voimassa.

Perusnäyttö näkyy joko toiminnon päätyttyä (ajankohta 
saavutettu) tai painamalla uudelleen säädintä .

Näytön sisältö Kuvaus

Ke 16.02.08 9:35

Säästö päällä

>Loppu kellonajan valinta

Säästötoiminto: 
Säästötoiminnolla voidaan kuumennusaikoja vähentää säädetyn ajan-
jakson ajaksi.

Anna kellonaika säästötoiminnon lopettamiseksi muodossa hh:mm 
(tunnit:minuutit).

Ke 16.02.08 9:35

Party päällä

Party-toiminto: 
Party-toiminto mahdollistaa lämmitys- ja lämminvesiaikojen jatkami-
sen seuraavan katkaisuhetken yli lämmityksen seuraavaan aloitushet-
keen asti. Party-toimintoa voidaan käyttää vain niille lämmityspiireille 
tai lämminvesipiireille, joille on asetettu käyttötapa "Auto" tai "ECO".

Ke 16.02.08 9:35

kerran

Varaajalat. päällä

Varaajan kertalataus: 
Tämä toiminto mahdollistaa lämminvesivaraajan kertalataamisen riip-
pumatta nykyisestä aikaohjelmasta.

Taul. 8.5 Erikoistoiminnot
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Näytön sisältö Kuvaus

Ke 16.02.08 9:35

Jäähdytystoiminto aktiivinen > 3 päivää

Tämä valikko näytetään vain, kun lämmityslaite on varustettu ulkoi-
sella jäähdytyskäytöllä (lisävaruste VWZ NC 14/17 ) ja vastaava hyd-
raulikaavio on asetettu. 

Jäähdytyksen kesto: POIS/1 - 99 päivää. 
Jos jäähdytyskäyttö on aktiivinen, 
– grafiikkanäyttöön ilmestyy lumikiteen symboli.

Taul. 8.5 Erikoistoiminnot (jatkoa)

• Tehdasasetusten palauttaminen: Pidä säädintä  ja 
säädintä  painettuna samanaikaisesti yli 5 sekunnin 
ajan. Tämän jälkeen voit valita, haluatko palauttaa 
vain ajastusohjelmat vai kaikki arvot tehdasasetuksiin.

Näytön sisältö Kuvaus

Ke 21.04.08 9:35

Tehdasasetus

Keskeytä EI/KYLLÄ

Aikaohjelmat EI/KYLLÄ

Kaikki EI/KYLLÄ

>Arvot säädettävissä

Tehdasasetukset palautetaan jälleen. 

Huomio! Jätä tehdasasetusten palauttaminen alan ammattilaisen teh-
täväksi. Laitteistokohtaiset asetukset palautetaan. Laitteisto voi sam-
mua. Laitteisto ei voi vaurioitua.

Paina molempia säätimiä vähintään 5 sekunnin ajan kutsuaksesi esiin 
tehdasasetukset-valikon.

Taul. 8.6 Tehdasasetuksen palauttaminen

Säätely 8
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8.10 vrDIALOG 810/2:lla säädettävät parametrit
vrDIALOG 810/2 (eBUS) mahdollistaa lämmityslaitteiden 
ja säätöjärjestelmien optimoinnin tietokonetuetun graa-
fisen visualisoinnin ja konfiguroinnin avulla sekä näin 
energiansäästömahdollisuuksien hyödyntämisen. Kum-
mankin avulla voidaan säätöjärjestelmissä olevia proses-
seja tarkkailla ja niihin vaikuttaa koska tahansa optisen 
kuvan avulla. Ohjelmat mahdollistavat useiden järjestel-
mätietojen tarkkailun ja graafisen valmistelun, laitekon-
figuraatioiden lataamisen, online-muuttamisen ja -tallen-
tamisen sekä tietojen tallentamisen raporttimuotoon.
vrDIALOG 810/2:lla voidaan suorittaa lämpöpumpun 
kaikki asetukset sekä muita optimointiin tähtääviä ase-
tuksia. Asetuksia vrDIALOGin avulla saavat suorittaa ai-
noastaan kokeneet alan ammattilaiset.

Parametri Kuvaus Tehdasasetus

Lämpötila-anturien kalibrointi Sisäiset anturit voidaan kalibroida vain vrDIALOG 810/2:lla.

Nimen muuttaminen: Lämmityspiiri Jokainen laitteiston lämmityspiireistä voidaan nimittää yk-
silöllisesti. Käytettävissä on maksimissaan 10 kirjainta per 
lämmityspiiri. Valitut nimitykset tulevat automaattisesti 
käyttöön ja ne näkyvät kulloisessakin näytössä.
Laitteiston kokoonpanosta riippuen näytöllä näkyy myös 
muiden lämmityspiirien nimiä.

HK2: HK2

Ohjelmistotila Tila antaa tietoja lämpöpumppujen ohjelmiston käyttötilas-
ta

—

Sähkökatko Virrankatkaisun tila energiayhtiön ohjauksesta (energiayh-
tiön katkaisuaika): 
"ei" = ei katkaisuaikaa, "kyllä" = katkaisuaika aktiivinen, oh-
jaus esim. kierto-ohjaimen tai kierto-ohjaussignaalin avulla.

—

Vaihetila Vaiheiden tila: Näytössä näkyy, ovatko kaikki 3 vaihetta toi-
minnassa (ok/vika).

—

Pyör. kentän tila Kiertokentän tila: Näytössä näkyy, onko kiertosuunta oikein 
(ok/vika).

—

Käynnistysvirran rajoitin Käynnistysvirran rajoittimen tila: PÄÄLLÄ/POIS. —
Kiintoarvo-päivä
Kiintoarvo-yö

Tämä näyttö tulee esiin vain, kun vrDIALOGilla on valittu 
asetus Tapa "Kiintoarvo".
Tällöin syöttölämpötila säädetään ulkolämpötilasta riippu-
matta kiinteään ohjearvoon.

Kiintoarvo-päivä: Menoveden tavoitelämpötila (esim. ma-
nuaalisesti asetetussa tasausmassan kuivatuksessa).
Kiintoarvo-yö: Menoveden tavoitelämpötila yöllä.

35 °C

30 °C

Laji HK2 Lämmityspiirin tyypin asettaminen:
–  poltinpiiri: (hydraulikaavio 3) lämmityskäyttö toimii me-

noveden kierron ohjelämpötilassa säästä riippumattoman 
energiatasapainon säädön avulla.

–  sekoitinpiiri: (hydraulikaavio 4) lämmityskäyttö toimii 
menoveden kierron ohjelämpötilassa säästä riippumatto-
man säätimen avulla.

–  kiintoarvo: Kiinteä syötön ohjelämpötila päivää ja yötä 
varten, ks. valikko C5.

Poltinpiiri

Taul. 8.7  vrDIALOG 810/2:lla säädettävät parametrit
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Parametri Kuvaus Tehdasasetus

Minimilämpötila 
Maksimilämpötila 

Minimilämpötila/maksimilämpötila: 
Säätää lämpötilarajat (min. ja maks.), joissa lämmityspiiri 
liikkuu.
Maksimilämpötilalla lasketaan myös lattian suojakytken-
nän arvo (kork. HK-lämp. + kompr.hystereesi + 2 K).

15 °C
43 °C

Maks. esilämmitys Maks. esilämmitys:
Jotta lattialämmityksen hitaus tulee otetuksi huomioon, 
voit asettaa päälle esilämmityksen, joka alkaa ennen oh-
jelmoitua lämmitysaikaa.

0 tuntia

Max. lämm.aika 20 min
Maks.latausaika WW 40 min

Maks. lämmitysaika = ajallinen maksimikesto, jonka jäl-
keen laitteisto siirtyy takaisin varaajan lataamiseen, jos 
varaaja yhä samanaikaisesti vaatii sitä.
Maks. latausaika WW: = ajanjakso, jonka jälkeen varaajan 
lataustila siirtyy lämmityskäytöksi, kun samaan aikaan 
esiintyy lämmityspyyntö.

20 min

40 min

Komp. hystereesi Komp. hystereesi (vain hydrauliikkakaavoissa 1 ja 3):
Kompressorin pakotettu päällekytkentä:
Syöttölämpötila TOSI < syöttölämpötila OHJE - hystereesi
Kompressorin pakotettu poiskytkentä:
Syöttölämpötila TOSI > syöttölämpötila OHJE + hystereesi

7 K

Kompressori käynn Komp. käyn./h: maks. mahdollinen kompr. käynnistys tun-
tia kohti (3 - 5).

3

Maks. paluulämpötila HK 46 °C Maks. paluulämpötila HK: paluulämpötilarajoituksen ase-
tus kompressorin toimintaa varten. Tällä toiminnolla väl-
tetään tarpeeton lyhytaikainen kompressorikäyttö.

46 °C

Sall. lämp.-hajonta Sall. lämp.-hajonta: maks. sallittu erotus lämpölähteen si-
säänmeno- ja ulostulolämpötilojen välillä. Arvon ylittyessä 
näyttöön tulee vikailmoitus ja kompressori sammuu.
Kun asetuksena on 20 K, toiminto on deaktivoitu.

20 K

Lähdepumpun esik. Lähdepumpun esikäynti: aikaväli, jonka verran lähde-
pumppu käynnistyy ennen kompressoria.

1 min

Lämpötilavirheen tunnistus Lämpötilavirheen tunnistus: Jos jonkin lämmityspiirin me-
noveden lämpötila ei nouse tavoitearvoon asetetun ajan-
jakson kuluessa, näyttöön ilmestyy vastaava vikailmoitus, 
ja vikaluetteloon kirjautuu vika (näytössä viimeiset kym-
menen vikaa).
Voit kytkeä tämän toiminnon päälle tai pois.

POIS

Huoltoaika Pikatesti. Kun huoltoaika on PÄÄLLÄ, energiataseinteg-
raalin aika-askelet lyhennetään 1 minuutista 1 sekuntiin, 
jolloin energiataseen tarkkailu kiihdytetään 60-kertaisek-
si. Kompressorin 4 minuutin vähimmäiskäyntiaika ja 5 mi-
nuutin vähimmäistaukoaika eivät muutu.

—

Taul. 8.7  vrDIALOG 810/2:lla säädettävät parametrit (jatkoa)
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9 Tarkastus ja huolto

9.1 Yleisiä ohjeita
Toisin kuin fossiilisiin polttoaineisiin perustuvat lämmön-
tuottajat Vaillant-lämpöpumppu geoTHERM ei vaadi mi-
tään työläitä huoltotöitä. Jatkuva käyttöturvallisuus, 
luotettavuus ja pitkä käyttöikä edellyttävät kuitenkin 
laitteiston vuosittaista tarkastusta, jonka suorittaa am-
mattiasentaja.

d  Vaara!
Tarkastukset ja korjaustyöt saa suorit-
taa ainoastaan valtuutettu ammatti-
asennusliike. 
Suorittamatta jätetyt tarkastukset/
huollot voivat johtaa materiaali- ja hen-
kilövahinkoihin.

e  Vaara!
Sähköisku sähköä johtavista osista aihe-
uttaa hengenvaaran! Katkaise virran-
syöttö (sulake) ennen lämpöpumppuun 
kohdistuvia töitä ja estä sen tahaton uu-
delleen kytkeytyminen.

Jotta Vaillant-laitteen kaikki toiminnot pysyvät varmasti 
jatkuvasti kunnossa ja jotta laitteen hyväksytty sarjaval-
mistekunto ei muutu, kunnossapitotöissä saa käyttää 
vain alkuperäisiä Vaillant-varaosia!
Listan mahdollisesti tarvittavista varaosista löydät kul-
loinkin voimassa olevasta varaosaluettelosta.
Tietoa saat kaikista Vaillantin yritysasiakaspalvelupis-
teistä.

9.2 Suoritettavat tarkastustyöt
Lämpöpumppu on rakennettu siten, että vain muutami-
en tarkastustöiden suorittaminen on tarpeen:

VWS:
– Käytä keruuliuos- ja lämmityspiirin turvaryhmiä sään-

nöllisesti manuaalisesti.
– Tarkasta keruuliuospiirin likasuodatin säännöllisesti.
– Tarkasta keruuliuos- ja lämmityspiirien paineet sään-

nöllisesti.

VWW:
– Käytä lämmityspiirin turvaryhmiä säännöllisesti manu-

aalisesti.
– Tarkasta vesipiirin likasuodatin säännöllisesti.
– Tarkasta lämmityspiirin paine säännöllisesti.

9.3 Huolto ja korjaukset
Vaillant geoTHERM-lämpöpumppua ei tarvitse huoltaa.
Lämpöpumpun sisällä olevien viallisten osien korjaami-
seksi:
• Irrota lämpöpumpun kotelon osat päinvastaisessa jär-

jestyksessä kuin on kuvattu luvussa 6.4.

9.4 Koekäyttö ja uudelleenkäyttöönotto

d  Vaara!
Loukkaantumisvaara!
Lämpöpumpun saa ottaa käyttöön vasta, 
kun kaikki verhousosat on asennettu ta-
kaisin paikalleen.

• Asenna kaikki kotelon osat paikoilleen luvussa 6.4 ku-
vatulla tavalla.

• Ota lämpöpumppu käyttöön.
• Tarkista, että lämpöpumppu toimii moitteettomasti.

10 Häiriönpoisto ja diagnoosit

d  Vaara!
Häiriönpoistotoimien ja vianmääritysten 
suorittajien on oltava virallisesti hyväk-
syttyjä alan ammattilaisia. 

e  Vaara!
Sähköisku sähköä johtavista osista aihe-
uttaa hengenvaaran! Katkaise virran-
syöttö (sulake) ennen lämpöpumppuun 
kohdistuvia töitä ja estä sen tahaton uu-
delleen kytkeytyminen.

10.1 Säätimen vikailmoitukset
Virheilmoitukset ilmestyvät näyttöön n. 20 s vian esiin-
tymisen jälkeen ja ne kirjoitetaan säätimen vikamuistiin, 
kun virhe on olemassa n. 3 minuuttia. Voit hakea virhe-
muistin esiin valikossa I1. Vikanäyttö voidaan kutsua 
esiin niin kauan kuin vika on ajankohtainen kiertämällä 
grafiikkanäytössä vasemmanpuoleista säädintä  1 x va-
semmalle.

Virhemuisti I1

Virhenumero >1

Virhekoodi 41

16.02.08 07:18

Virhe

Anturi T3 lämpölähde

Kuva 10.1 Virheilmoitus virhemuistissa, valikko I1

geoTHERM-säätö tuntee kolme erilaista häiriölajia: 
– Sellaisten komponenttien häiriöt, jotka on kytketty 

eBUS-väylän kautta.
– Tilapäinen sammutus

Lämpöpumppu pysyy käytössä. Vikailmoitus näkyy ja 
se katoaa itsestään, kun häiriön syy on poistettu.

– Vikakatkaisu
Lämpöpumppu kytkeytyy pois toiminnasta. Se voidaan 

9 Tarkastus ja huolto
10 Häiriönpoisto ja diagnoosit
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kytkeä uudelleen päälle virheen poistamisen jälkeen 
vain nollaamalla virhe (ks. valikko I 1).

– Lisäksi laitteessa tai laitteistossa voi esiintyä muita 
vikoja/häiriöitä.

10.2 eBUS-komponenttien häiriöt

Virhekoodi Virheteksti/kuvaus Mahdollinen syy Poistotoimenpide 

1 XXX osoite YY ei tavoitettavissa Järjestelmä ei tunnista eBUS-väylään 
kytkettyä komponenttia XXX, esim. 
VR 60:tä, jonka osoite on YY. 

Tarkasta eBUS-johto ja -pistoke. 
Tarkista, onko osoitekytkin asetettu oikein. 

4 XXX osoite YY anturirikko ZZZ Anturi ZZZ, joka on kytketty eBUS-
väylän kautta komponenttiin XXX 
osoitteessa YY, on viallinen. 

Tarkasta piirilevyssä oleva ProE-pistoke, tarkista 
anturin toiminta, vaihda anturi. 

5 XXXX ohjearvoa ei saavuteta XXXX tavoitearvoa ei ole saavutettu. Tarkasta lämpötilan ohjearvo.
Tarkista lämpötila-anturin asento. 
Deaktivoi lämpötila-anturitunnistus (C13).

Taul. 10.1 eBUS-komponenttien häiriöt

10.3 Näyttö vikamuistissa ja kohdassa 
"Varoitusilmoitus"

Lämpöpumppu ja kompressori pysyvät käytössä. Seu-
raavat viat näytetään vikamuistissa ja valikossa  1 va-
roitusilmoituksina.

Virhekoodi Virheteksti/kuvaus Mahdollinen syy Poistotoimenpide 

26 Kompressorin painepuolen yli-
kuumeneminen

Ylenmääräinen teho korkealla syöttö-
lämpötilalla.

Vähennä lämmityskäyrää. Tarkista tarvittava 
lämmitysteho (tasausmassan kuivatus, rakennuk-
sen runko) ja vähennä tarvittaessa.

36 Keruuliuoksen paine matala Paineen lasku lämpölähdelaitteistossa 
vuodon tai ilmatyynyn takia. 
Paine <0,6 bar

Tarkasta lämpölähteen tiiviys, lisää keruuliuosta, 
poista ilma. 

Taul. 10.2  Näyttö vikamuistissa ja kohdassa "Varoitusilmoi-

tus" valikossa  1, ei sammutusta

Häiriönpoisto ja diagnoosi 10
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10.4 Väliaikainen sammutus
Kompressori sammuu, lämpöpumppu pysyy käytössä. 
Kompressori voidaan käynnistää uudelleen aikaisintaan 
5 minuutin kuluttua. (Poikkeukset katso alla).

Virhekoodi Virheteksti/kuvaus Mahdollinen syy Poistotoimenpide 

20 Lämpölähteen pakkassuoja, läh-
teen ulostulotarkkailu

Lämpölähteen lämpötilahajonta 
(T3 - T8) > säädetty arvo "Sall. 
lämp. hajonta"
Tämä vikailmoitus on vakiona 
pois päältä ja voidaan aktivoida 
ainoastaan vrDIALOGin paramet-
rilla "Sall. lämp. hajonta" (20 K 
hajonta tarkoittaa pois päältä).

Lämpölähdepumppu viallinen, lämpö-
tila-anturi T8 tai T3 viallinen.
Liian vähän tilavuusvirtaa lämpöläh-
depiirissä.
Ei likasihtiä/täysinäinen likasihti läh-
teen paluuvirtauksessa.
Ilmaa keruuliuoskierrossa.

Tarkasta lämpölähteen läpivirtaus.
Tarkista piirilevyn ja kaapelinipun kontakti, tarkis-
ta anturin oikea toiminta (vastuksen mittaus ar-
vojen VR 11 avulla, katso liite), vaihda anturi.
Tarkasta kaivopumpun/keruuliuospumpun tila-
vuusvirta (ihanteellinen hajonta n. 3 - 5 K). 
Aseta likasihti paikoilleen/puhdista likasihti.
Ilmaa keruuliuoskiertopiiri.

21
(vain VWW)

Lämpölähteen pakkassuoja, läh-
teen ulostulotarkkailu

Lähteen ulostulolämpötila T8 
liian alhainen (<4 ºC)

Lämpötila-anturi T8 viallinen.
Ei likasihtiä/täysinäinen likasihti läh-
teen paluuvirtauksessa.

Tarkasta lämpölähteen lämpötilataso. Tarkista 
piirilevyn ja kaapelinipun kontakti, tarkista antu-
rin oikea toiminta (vastuksen mittaus arvojen 
VR 11 avulla, katso liite), vaihda anturi.
Tarkasta kaivopumpun/keruuliuospumpun tila-
vuusvirta (ihanteellinen hajonta n. 3 - 5 K).
Aseta likasihti paikoilleen/puhdista likasihti.

22
(vain VWS)

Lämpölähteen pakkassuoja, läh-
teen ulostulotarkkailu

Lähteen ulostulolämpötila T8 
liian alhainen (<parametri jääty-
missuoja valikossa A4)

Lämpölähdepumppu viallinen, lämpö-
tila-anturi T8 viallinen.
Liian vähän tilavuusvirtaa lämpöläh-
depiirissä.
Ei likasuodatinta/täysinäinen lika-
suodatin lähteen paluuvirtauksessa.
Ilmaa keruuliuoskierrossa.

Tarkasta lämpölähteen läpivirtaus.
Tarkista piirilevyn ja kaapelinipun kontakti, tarkis-
ta anturin oikea toiminta (vastuksen mittaus ar-
vojen VR 11 avulla, katso liite), vaihda anturi.
Tarkasta kaivopumpun/keruuliuospumpun tila-
vuusvirta (ihanteellinen hajonta n. 3 - 5 K).
Puhdista suodatin.
Ilmaa keruuliuoskierto.

23
(vain VWW)

Ei pohjavesivirtausta

Integroitu virtauskytkin ei tunnis-
ta tilavuusvirtaa

Lämpölähdepiirin suodatin tukkeutu-
nut. 
Kaivopumppu rikki.
Kaivopumpun moottorisuojakytkin on 
lauennut.
Virtauskytkin viallinen tai ei liitetty.

Puhdista suodatin. Tarkasta kaivopumpun toimin-
ta, vaihda tarvittaessa.
Tarkasta ylikuormituksen varalta, esim. tukos tai 
vaiheen puuttuminen.
Tarkasta kaivopumppu, kontaktori ja moottorin 
suojakytkin, vaihda tarvittaessa.
Tarkasta virtauskytkimen toiminta.

Taul. 10.3  Väliaikaiset häiriöt

10 Häiriönpoisto ja diagnoosit
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Virhekoodi Virheteksti/kuvaus Mahdollinen syy Poistotoimenpide 

27 Kylmäainepaine liian korkea 

Integroitu suurpainekytkin on 
lauennut 30 baarissa (g).

Lämpöpumppu voidaan käynnis-
tää uudelleen aikaisintaan 
60 minuutin odotusajan jälkeen

Lämpöä käyttävä järjestelmä ottaa liian vähän lämpöä vastaan. Mahdolliset syyt:

Ilmaa lämmitysjärjestelmässä. Ilmaa lämmitys.

 Viallinen lämmityspumppu tai pum-
pun teho on heikentynyt.

Tarkasta pumppu, vaihda tarvittaessa.

Radiaattorilämmitys ilman hydrauli-
vaihdetta tai puskurivaraajaa.

Tarkasta laitteisto.

Puskurivaraaja, anturit VF1 ja RF1 
vaihtuneet keskenään.

Tarkasta anturien sijainti.

Liian vähäinen tilavuusvirta lattialäm-
mityksen yksittäisten huoneensääti-
mien sulkemisen takia. Lyhyt lämmi-
tyskäyttö seuraa jokaisen WW-latauk-
sen jälkeen, kun ulkolämpötila laskee 
alle AT-sammutusrajan. Säätö tarkas-
taa, tarvitaanko lämmityskäyttöä. 

Tarkasta laitteisto.

Asennettuna lämminvesivaraaja, 
jonka ottoteho on liian pieni.

Tarkista tehonotto.

Likasihdit tukossa tai väärin mitoitet-
tu.

Puhdista likasihti.

Sulkuventtiilit ovat kiinni. Avaa kaikki sulkuventtiilit.

Kylmäaineen kiertomäärä liian vähäi-
nen (esim. terminen paisuntaventtiili 
TEV väärin asetettu tai viallinen).

Tarkasta kylmävedenkierto.

28 Kylmäaineen paine liian matala 

Integroitu alipainekytkin on 
lauennut 1,25 baarissa (g).

Lämpölähteen järjestelmä antaa liian vähän lämpöä. Mahdolliset syyt: 

(vain VWS) Ilmaa lämpölähdekierto-
piirissä.

Ilmaa lämpölähdekierto.

(vain VWS) Keruuliuospumppu rikki 
tai pumpun teho on laskenut.

Tarkasta keruuliuospumppu.

(vain VWS) Kaikissa piireissä ei ole ta-
saista läpivirtausta. Havaittavissa yk-
sittäisten keruuliuospiirien erilaisesta 
jäänmuodostuksesta.

Säädä keruuliuoskiertopiirit.

Likasihdit tukossa tai väärin mitoitet-
tu.

Puhdista likasihdit.

Kaikkia tarvittavia sulkuventtiilejä ei 
ole avattu.

Avaa kaikki sulkuventtiilit.

Kylmäaineen kiertomäärä liian vähäi-
nen (esim. terminen paisuntaventtiili 
TEV väärin asetettu tai viallinen).

Tarkasta kylmävedenkierto.

29 Kylmäaineen paine 
on alueen ulkopuolella.

Jos vika esiintyy kahdesti peräk-
käin, lämpöpumppu voidaan 
käynnistää uudelleen aikaisin-
taan 60 min odotusajan jälkeen.

Kylmäaineen paine liian korkea tai 
liian alhainen, kaikki yllä mainitut syyt 
mahdollisia.
Vika (27 ja 28)

Katso vika 27 ja 28

Taul. 10.3 Tilapäiset häiriöt (jatkoa)

Häiriönpoisto ja diagnoosi 10
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10.5 Virhe katkaisu
Lämpöpumppu kytkeytyy pois päältä. Se voidaan kytkeä 
uudelleen päälle virheen poistamisen jälkeen vain nol-
laamalla virhe (ks. valikko I 1).
Vikoja 90 ja 91 lukuun ottamatta, niitä ei tarvitse nollata. 
Lämpöpumppu käynnistyy uudelleen, kun vian syy on 
korjattu.

Hätäkäyttö
Häiriön lajista riippuen voit säätää, että lämpöpumppu 
toimii edelleen häiriön poistamiseen asti hätäkäyttötilas-
sa (yhdysrakenteisen sähköisen lisälämmityksen avulla) 
joko lämmityskäytöllä (näyttö "Lämmitysk. etusij."), läm-
pimän veden valmistuskäytöllä (näyttö "Lämmin vesi 
etusij.") tai molemmilla (näyttö "Lämmitysk. etusij./läm-
min vesi etusij."), ks. seuraava taulukko, sarake "Hätä-
käyttö".

Virhekoodi Virheteksti/kuvaus Hätäkäyttö Mahdollinen syy Poistotoimenpide 

32 Vika lämpölähteen anturis-
sa T8
 
Oikosulku anturissa

mahdollista Lämpölähteen ulostulon lämpötilaa 
mittaava sisäinen lämpötila-anturi 
on viallinen tai ei asetettu oikein pii-
rilevyyn. 

Tarkista piirilevyn ja kaapelinipun kon-
takti, tarkista anturin oikea toiminta 
(vastuksen mittaus arvojen VR 11 avulla, 
katso liite), vaihda anturi. 

33 Vika lämpöpiirin paineantu-
rissa

Oikosulku paineanturissa

Lämpöpiirin paineanturi on viallinen 
tai sitä ei ole liitetty oikein.

Tarkasta pistokeliitäntä piirilevyyn ja 
kaapelinippuun, tarkasta paineanturin 
oikea toiminta, vaihda paineanturi. 34 Vika keruuliuoksen painean-

turissa

Oikosulku paineanturissa

mahdollista Lämpölähdepiirin paineanturi on vi-
allinen tai sitä ei ole liitetty oikein.

40 Vika anturissa T1 

Oikosulku anturissa

mahdollista Kompressorin korkeapaineosuuden 
sisäinen lämpötila-anturi on vialli-
nen tai ei asetettu oikein piirilevyyn. 

Tarkista piirilevyn ja kaapelinipun kon-
takti, tarkista anturin oikea toiminta 
(vastuksen mittaus arvojen VR 11 avulla, 
katso liite), vaihda anturi. 

41 Vika lämpölähteen anturis-
sa T3

Oikosulku anturissa

mahdollista Lämpölähteen tulolämpötilaa mit-
taava sisäinen lämpötila-anturi on 
viallinen tai ei asetettu oikein piirile-
vyyn. 

42 Vika anturissa T5

Oikosulku anturissa

mahdollista Lämmityksen paluukierron sisäinen 
lämpötila-anturi on viallinen tai ei 
asetettu oikein piirilevyyn. 

43 Vika anturissa T6

Oikosulku anturissa

mahdollista Lämmityksen menokierron sisäinen 
lämpötila-anturi on viallinen tai ei 
asetettu oikein piirilevyyn. 

44 Vika ulkoanturissa AF

Oikosulku anturissa

mahdollista Ulkolämpötilan anturi tai liitosjohto 
on viallinen tai liitäntä ei ole oikein. 

Tarkasta piirilevyssä oleva ProE-pistoke, 
tarkasta liitosjohto, vaihda anturi. 

45 Virhe varaaja-anturissa SP 

Oikosulku anturissa

mahdollista Varaajan lämpötila-anturi on vialli-
nen tai liitäntä ei ole oikein. 

Tarkasta piirilevyn ProE-pistoke, tarkas-
ta anturin oikea toiminta (vastusmittaus 
ominaisarvojen perusteella VR 10, ks. 
liite), vaihda anturi. 

46 Virhe anturissa VF1

Oikosulku anturissa

mahdollista Puskurivaraajan ylempi anturi on 
rikki tai liitäntä ei ole kunnossa.

47 Virhe paluun anturissa RF1

Oikosulku anturissa

mahdollista Puskurivaraajan alempi anturi on 
rikki tai liitäntä ei ole kunnossa.

48 Virhe syötön anturissa VF2

Oikosulku anturissa

WW-käyttö 
mahdollista

Lämmityspiirin putkeen kiinnitetty 
lämpötila-anturi VF2 on viallinen tai 
liitäntä ei ole oikein. 

52 Anturit eivät sovi hydrauliik-
kakaavioon

_ Hydrauliikkakaaviota ei ole syötetty 
oikein, anturi ei ole oikein liitetty.

Tarkasta hydrauliikkakaavio ja anturien 
paikat laitteiston perusteella.

Taul. 10.4 Virhekatkaisu

10 Häiriönpoisto ja diagnoosit
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Virhekoodi Virheteksti/kuvaus Hätäkäyttö Mahdollinen syy Poistotoimenpide 

60 Lämpölähteen pakkassuoja, 
lähteen ulostulotarkkailu

Vika 20 esiintynyt kolmesti 
peräkkäin

mahdollista

Katso vika 20. Katso vika 20.

61
vain VWW

Lämpölähteen pakkassuoja, 
lähteen ulostulotarkkailu

Vika 21 esiintynyt kolmesti 
peräkkäin

mahdollista

Katso vika 21. Katso vika 21.

62
vain VWS

Lämpölähteen pakkassuoja, 
lähteen ulostulotarkkailu

Vika 22 esiintynyt kolmesti 
peräkkäin

mahdollista

Katso vika 22. Katso vika 22.

63
vain VWW

Ei pohjavesivirtausta

Vika 23 esiintynyt kolmesti 
peräkkäin

mahdollista

Katso vika 23. Katso vika 23.

72 Menoveden lämpötila liian 
korkea lattialämmitykselle

Menoveden lämpötila 15 min 
ajan korkeampi kuin asetet-
tu arvo (kork. HK-
lämp. + Kompr.-hystereesi + 
2 K) (katso luku 8.10, tehdas-
asetus: 52 °C).

_ Syöttöanturi VF2 asennettu liian lä-
helle lämpöpumppua.

Siirrä syöttöanturi hydraulikaavion mu-
kaisesti.

Syöttöanturi VF2 on rikki. Tarkasta syöttöanturi VF2, mahd. vaih-
da se.

Viallinen lämmityksen kiertopumppu 
tai pumpun teho on heikentynyt.

Tarkista lämmityksen kiertopumppu, 
vaihda tarvittaessa.

Likasihdit tukossa tai väärin mitoitet-
tu.

Puhdista likasihti.

Sekoitin puskurivaraajan takana vial-
linen.

Tarkista sekoitin, vaihda tarvittaessa.

Asetus maks. HK-lämp. asetettu liian 
alhaiseksi.

Tarkista asetus "Maks. HK-lämp.".

81 Kylmäainepaine liian korkea 

Vika 27 esiintynyt kolmesti 
peräkkäin

mahdollista 

Katso vika 27. Katso vika 27.

83 Kylmäainepaine liian alhai-
nen tarkasta lämpölähde

Vika 28 esiintynyt kolmesti 
peräkkäin

mahdollista

Katso vika 28. Katso vika 28.

84 Kylmäaineen paine 
on alueen ulkopuolella.

Vika 29 esiintynyt kolmesti 
peräkkäin

mahdollista

Katso vika 29. Katso vika 29.

90 Lämmityslaitteiston paine 
liian pieni 

Paine < 0,5 bar
Lämpöpumppu sammuu ja 
siirtyy automaattisesti käyt-
töön, kun paine nousee yli 
0,7 baarin

_ Lämmityslaitteiston paine pudonnut 
vuodon, ilmataskun tai viallisen pai-
sunta-astian vuoksi. 

Tarkista lämmityslaite epätiiviyksien va-
ralta, täytä vettä, ilmaa, tarkista paisun-
ta-astia. 

Lämpöpumpun taustapuolella olevia 
kiertoliitoksia ei ole tiivistetty oikein.

Kiristä kierreliitokset.

3-tieventtiilien puristusliitokset vuo-
tavat.

Kiristä 3-tieventtiilien puristusliitoksia.

Taul. 10.4 Vikakatkaisu (jatkoa)

Häiriönpoisto ja diagnoosi 10
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Virhekoodi Virheteksti/kuvaus Hätäkäyttö Mahdollinen syy Poistotoimenpide 

91 Keruuliuoksen paine liian al-
hainen

Paine <0,2 bar
Lämpöpumppu sammuu ja 
siirtyy automaattisesti käyt-
töön, kun paine nousee yli 
0,4 baarin

mahdollista Paineen lasku lämpölähdelaitteistos-
sa vuodon tai ilmatyynyn takia.

Tarkasta lämpölähteen tiiviys, lisää ke-
ruuliuosta, poista ilma. 

Keruuliuoksen paineanturi viallinen. Tarkasta pistokeliitäntä piirilevyyn ja 
kaapelinippuun, tarkasta paineanturin 
oikea toiminta, vaihda paineanturi.

L1- ja N-liitännät vaihtuneet piirile-
vyllä keskenään.

Tarkasta L1- ja N-liitäntä piirilevyllä ja 
liitä tarvittaessa oikein.

94 Vaihe puuttuu, tarkasta sula-
ke 

Yksi tai useampi vaihe puut-
tuu.

mahdollista Vaihe puuttuu tai sulake on palanut. Tarkista sulakkeet ja kaapeliliitännät 
(kompressorin virransyöttö). 

Huonosti liitetyt sähkökytkennät. Tarkista sähkökytkennät. 

Liian matala verkkojännite. Mittaa lämpöpumpun sähkökytkennän 
jännite. 

EVU-lukitus väärin asetetussa säh-
kökaaviossa (esim. sähkökaavio 1).

Tarkista sähkökaavion asetus.

Syöttövirtausrajoitin viallinen tai lii-
tetty väärin.

Tarkasta syöttövirtausrajoitin.

95 Virheellinen pyörimissuunta 
vaihda komp.vaiheet

Vaihejärjestys ei ole oikea

mahdollista Vaiheet vaihtuneet. Muuta vaihejärjestystä vaihtamalla 2 
vaihetta verkkosyötössä. 

Syöttövirtausrajoitin viallinen tai lii-
tetty väärin.

Tarkasta syöttövirtausrajoitin.

96 Vika kylmäpiirin paineanturi

Oikosulku paineanturissa

mahdollista Jokin kylmäpiirin paineantureista on 
viallinen tai sitä ei ole liitetty oikein.

Tarkasta pistokeliitäntä piirilevyyn ja 
kaapelinippuun, tarkasta paineanturin 
oikea toiminta, vaihda paineanturi. 

Taul. 10.4 Vikakatkaisu (jatkoa)

10.6 Muut virheet/häiriöt

Häiriön merkki Mahdollinen syy Poistotoimenpide 

Lisälämmitys ei toimi, vaikka se on 
aktivoitu säätimestä (esim. energia-
yhtiön katkaisuaika), lämmitys tai 
lämminvesivaraaja ei saavuta halut-
tua lämpötilaa. 

Lisälämmitys on kytketty alhaisen sähkönhin-
nan liitäntään tai energiayhtiö (VNB) on estä-
nyt liitännän juuri tällä hetkellä. 

Tarkista, onko lisälämmitys kytketty alhaisen 
sähkönhinnan liitäntään ja onko tällä hetkellä 
meneillään katkaisuaika. 

Lisälämmityksen turvalämpötilarajoitin (STB) 
on aktivoitunut. 

Vapauta rajoitin sen painiketta painamalla. 

Mahdolliset syyt ongelman uusiutuessa: 

Ilmaa lämmitysjärjestelmässä. Lämmitysjärjes-
telmän paluupuolen likasuodatin on tukossa. 

Ilmaa lämmityspiiri. Puhdista tukkeutunut lika-
suodatin. 

Lämmityksen kiertopumppu on jäänyt jumiin 
tai toimii liian hitaasti. 

Tarkasta lämmityksen kierrätyspumppu ja mahd. 
vaihda se. 

Ääniä lämmityspiiristä. Ilmaa lämmityspiirissä Ilmaa lämmityspiiri.

Epäpuhtauksia lämmityspiirissä. Huuhtele lämmityspiiri. 

Bivalenssilämp. asetettu väärin. Muuta bivalenssilämp. (valikko A3).

Pumppu on viallinen. Tarkasta pumpun toiminta ja vaihda tarvittaessa. 

Vesijälkiä laitteen alla tai vieressä. Lauhdeveden poisto on tukossa. Laitteen sisässä muodostuva lauhdevesi kerään-
tyy lauhdevesialtaaseen ja kulkeutuu laitteen alle 
(ei häiriö). Tarkista laitteen sisäinen kanavan 
eristys ja korjaa tarvittaessa eristystä lauhdeve-
den vuotamisen vähentämiseksi.

Lämmityspiirissä on epätiiviyttä. Tarkasta lämmityspiirin komponentit (pumppu, li-
sälämmitys, putket) epätiiviyksien varalta. 
Kiristä tarvittaessa ruuviliitokset ja vaihda tiivis-
teet. 

Ulkolämpötila näyttää -60 ºC:tta. Ulkolämpötila-anturi on viallinen. Tarkasta ulkolämpötila-anturi.

Lämmityspiirin lämpötilat liian kylmiä 
tai liian lämpimiä.

Huoneen oletuslämpötilaa ei ole asetettu ihan-
teellisesti.

Muuta huoneen oletuslämpötilaa (valikko  1).

Pudotuslämp. ei ole asetettu ihanteellisesti. Muuta pudotuslämpötilaa (valikko  1).
Lämmityskäyrää ei ole asetettu ihanteellisesti. Muuta lämmityskäyrää (valikko C2).

Taul. 10.5 Muut viat/häiriöt

10 Häiriönpoisto ja diagnoosit
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11 Kierrätys ja hävittäminen

Sekä Vaillantin geoTHERM-lämpöpumppu että sen kulje-
tuksessa käytettävä pakkaus on valmistettu suurimmak-
si osaksi kierrätettävissä olevista materiaaleista.

11.1 Laite
Jos Vaillant-laite on merkitty tällä merkillä, se 
ei kuulu käyttöiän päättymisen jälkeen kotita-
lousjätteen sekaan. Huolehdi siinä tapaukses-
sa siitä, että Vaillant-laite ja mahdolliset lisä-
varusteet hävitetään niiden käyttöiän päätyt-

tyä asianmukaisella tavalla.
Koska tämä Vaillant-laite ei kuulu sähköisten ja elektro-
nisten laitteiden käyttöön tuontia, takaisinottoa ja ym-
päristöystävällistä hävittämistä koskevaan lain (Saksas-
sa "Elektro- und Elektronikgerätegesetz-ElektroG") pii-
riin, se ei kuuluu kunnallisten keräyspisteiden ilmaiseksi 
hävittämiin laitteisiin.

11.2 Pakkaus
Huolehdi siitä, että pakkaus toimitetaan hävitettäväksi 
asianmukaisesti.

11.3 Kylmäaine
Vaillant-lämpöpumppu on täytetty R 407 C -kylmäai-
neella.

d  Vaara!
Kylmäaine R 407 C!
Kylmäaine on annettava alan ammatti-
liikkeen hävitettäväksi.
Kylmäaineen hävityksessä syntyviä kaa-
suja ja höyryjä ei tule hengittää. 
Terveysvaara! Vältä iho- ja silmäkoske-
tusta. Laitteesta karkaava kylmäaine voi 
johtaa paleltumiin, jos vuotokohtaa kos-
ketetaan! Normaalikäytössä ja -oloissa 
R 407 C -kylmäaineesta ei aiheudu mi-
tään vaaroja. Vääränlainen käyttö voi 
kuitenkin aiheuttaa vaurioita.

a  Huomio!
Ympäristöhaittavaara!
Ennen lämpöpumpun hävittämistä kyl-
mäaine täytyy hävittää erityislaitokses-
sa.

12 Takuu

Takuu vastaa maanne lainmukaisia määräyksiä.

Kierrätys ja hävittäminen 11
Takuu 12
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13 Tekniset tiedot

13.1 Tekniset tiedot VWS

Nimitys Yksikkö VWS 61/2 VWS 81/2 VWS 101/2 VWS 141/2 VWS 171/2
Tuotenumero - 0010002778 0010002779 0010002780 0010002781 0010002782

Korkeus ilman liitäntöjä
Leveys
Syvyys ilman pylvästä
Syvyys pylvään kanssa

mm
mm
mm
mm

1200
600
650
840

Paino
- pakkauksen kanssa
- ilman pakkausta
- käyttövalmis

kg
kg
kg

156
141
147

163
148
155

167
152
160

187
172
182

194
179
191

Nimellisjännite
- Lämmityspiiri/kompressori
- Ohjauspiiri
- Lisälämmitys

-
3/N/PE 400 V 50 Hz
1/N/PE 230 V 50 Hz
3/N/PE 400 V 50 Hz

Sulake, hidas A 3 x 16 3 x 16 3 x 16 3 x 25 3 x 25

Käynnistysvirta
- ilman käynnistysvirran rajoitinta
- käynnistysvirran rajoittimen kanssa

A
A

26
<16

40
<16

46
<16

64
<25

74
<25

Sähköinen tehonkulutus
- Min. B-5W35
- Max. B20W60
- Lisälämmitys

kW
kW
kW

1,3
3,1
6

1,8
3,8
6

2,3
4,9
6

3,1
6,8
6

3,9
7,7
6

Suojausluokka EN 60529 - IP 20

Hydraulinen liitäntä
- Lämmityksen syöttö- ja paluukierto
- Lämpölähteen syöttö- ja paluukierto

mm
mm

G 1 1/4", läpimitta 28
G 1 1/4", läpimitta 28

Lämpölähdepiiri (keruuliuospiiri)
- Keruuliuoksen tyyppi
- Max. käyttöpaine
- Min. sisäänmenolämpötila
- Max. sisäänmenolämpötila

-
MPa (bar)
°C
°C

Etyleeniglykoli 30%
0,3 (3)

-10
20

- Nimellisvirtaus dT 3 K
- Jäännösnostokorkeus dT 3 K
- Nimellisvirtaus dT 4 K
- Syöttökorkeus dT 4 K
- Pumpun sähköinen tehonkulutus

l/h
mbar
l/h
mbar
W

1431
386
1073
464
132

1959
327
1469
426
132

2484
272
1863
386
132

3334
252
2501
428
205

3939
277
2954
487
210

Lämmityspiiri
- Max. käyttöpaine
- Min. syöttölämpötila
- Max. syöttölämpötila

MPa (bar)
°C
°C

0,3 (3)
25
62

- Nimellisvirtaus dT 5 K
- Syöttökorkeus dT 5 K
- Nimellisvirtaus dT 10 K
- Syöttökorkeus dT 10 K
- Pumpun sähköinen tehonkulutus

l/h
mbar
l/h
mbar
W

1019
391
504
488
93

1373
340
698
468
93

1787
258
902
442
93

2371
345
1187
551
132

2973
313
1538
603
205

kylmäpiiri
- Kylmäainetyyppi - R 407 C
- Määrä kg 1,9 2,2 2,05 2,9 3,05

- Sallittu käyttöylipaine
- Kompressorityyppi
- Öljy

MPa (bar)
-
-

2,9 (29)
Scroll
Esteri

Lämpöpumpun tehotiedot
B0W35 dT5
- Lämmitysteho
- Tehonkulutus
- Teholuku/COP
B0W35 dT10
- Lämmitysteho
- Tehonkulutus
- Teholuku/COP
B5W55
- Lämmitysteho
- Tehonkulutus
- Teholuku/COP

kW
kW
-

kW
kW
-

kW
kW
-

5,9
1,4
4,3

5,9
1,4
4,3

6,4
2,2
2,9

8,0
1,9
4,3

8,1
1,8
4,5

8,5
2,7
3,1

10,4
2,4
4,4

10,5
2,3
4,8

11,0
3,4
3,2

13,8
3,2
4,3

13,8
3,1
4,5

15,2
4,7
3,2

17,3
4,1
4,3

17,9
3,9
4,6

18,6
5,8
3,2

Taul. 13.1 Tekniset tiedot VWS

13 Tekniset tiedot
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Nimitys Yksikkö VWS 61/2 VWS 81/2 VWS 101/2 VWS 141/2 VWS 171/2
Ääniteho sisällä dbA 46 48 50 52 53
Vastaa turvamääräyksiä - CE-merkki

Matalajännitedirektiivi 73/23/ETY
Sähkömagneettista yhteensopivuutta koskeva direktiivi 89/336/ETY

EN 60335
ISO 5149

Taul. 13.1 Tekniset tiedot VWS (jatk.)

a  Huomio!
R 407 C on klooriton kylmäaine, joka ei 
vaikuta otsonikerrokseen. Silti vain val-
tuutetut ammattilaiset saavat suorittaa 
kylmäkiertopiiriä koskevia huoltotöitä.

13.2 Tekniset tiedot VWW

Nimitys Yksikkö VWW 61/2 VWW 81/2 VWW 101/2 VWW 141/2 VWW 171/2
Tuotenumero - 0010002789 0010002790 0010002791 0010002792 0010002793

Korkeus ilman liitäntöjä
Leveys
Syvyys ilman pylvästä
Syvyys pylvään kanssa

mm
mm
mm
mm

1200
600
650
840

Paino
- pakkauksen kanssa
- ilman pakkausta
- käyttövalmis

kg
kg
kg

154
139
145

161
146
153

164
149
157

182
174
186

189
174
186

Nimellisjännite
- Lämmityspiiri/kompressori
- Ohjauspiiri
- Lisälämmitys

-
3/N/PE 400 V 50 Hz
1/N/PE 230 V 50 Hz
3/N/PE 400 V 50 Hz

Sulake, hidas A 3 x 16 3 x 16 3 x 16 3 x 25 3 x 25

Käynnistysvirta
- ilman käynnistysvirran rajoitinta
- käynnistysvirran rajoittimen kanssa

A
A

26
<16

40
<16

46
<16

64
<25

74
<25

Sähköinen tehonkulutus
- Min. W10W35
- Max. W20W60
- Lisälämmitys

kW
kW
kW

1,5
3,1
6

2,1
3,8
6

2,5
4,9
6

3,5
6,8
6

4,3
7,7
6

Suojausluokka EN 60529 - IP 20

Hydraulinen liitäntä
- Lämmityksen syöttö- ja paluukierto
- Lämpölähteen syöttö- ja paluukierto

mm
mm

G 1 1/4", läpimitta 28
G 1 1/4", läpimitta 28

Lämpölähdepiiri
- Max. käyttöpaine
- Min. sisäänmenolämpötila
- Max. sisäänmenolämpötila

MPa (bar)
°C
°C

0,3 (3)
4

20
- Nimellisvirtaus dT 3 K
- Jäännösnostokorkeus dT 3 K
- Nimellisvirtaus dT 4 K
- Syöttökorkeus dT 4 K
- Pumpun sähköinen tehonkulutus

l/h
mbar
l/h
mbar
W

1816
-
1362
-
-

2604
-
1953
-
-

3045
-
2284
-
-

4267
-
3200
-
-

4983
-
3737
-
-

Lämmityspiiri
- Max. käyttöpaine
- Min. syöttölämpötila
- Max. syöttölämpötila

MPa (bar)
°C
°C

0,3 (3)
25
62

- Nimellisvirtaus dT 5 K
- Syöttökorkeus dT 5 K
- Nimellisvirtaus dT 10 K
- Syöttökorkeus dT 10 K
- Pumpun sähköinen tehonkulutus

l/h
mbar
l/h
mbar
W

1404
297
728
450
93

1998
180
993
418
93

2371
97
1229
382
93

3370
92
1724
469
132

4173
0
2050
516
205

Taul. 13.2 Tekniset tiedot VWW

Tekniset tiedot 13
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Nimitys Yksikkö VWW 61/2 VWW 81/2 VWW 101/2 VWW 141/2 VWW 171/2
kylmäpiiri
- Kylmäainetyyppi - R 407 C
- Määrä kg 1,9 2,2 2,05 2,9 3,05

- Sallittu käyttöylipaine
- Kompressorityyppi
- Öljy

MPa (bar)
-
-

2,9 (29)
Scroll
Esteri

Lämpöpumpun tehotiedot
W10W35 dT5
- Lämmitysteho
- Tehonkulutus
- Teholuku/COP
W10W35 dT10
- Lämmitysteho
- Tehonkulutus
- Teholuku/COP
W10W55
- Lämmitysteho
- Tehonkulutus
- Teholuku/COP

kW
kW
-

kW
kW
-

kW
kW
-

8,2
1,6
5,2

8,5
1,5
5,6

7,5
2,3
3,3

11,6
2,1
5,5

11,6
2,1
5,7

10,2
3,0
3,5

13,9
2,6
5,3

14,0
2,5
5,5

13,3
3,5
3,8

19,6
3,7
5,3

20,1
3,5
5,7

19,2
5,1
3,8

24,3
4,6
5,3

23,9
4,3
5,6

23,4
5,9
3,7

Ääniteho sisällä dbA 46 48 50 52 53

Vastaa turvamääräyksiä - CE-merkki
Matalajännitedirektiivi 73/23/ETY

Sähkömagneettista yhteensopivuutta koskeva direktiivi 89/336/ETY
EN 60335
ISO 5149

Taul. 13.2 Tekniset tiedot VWW (jatk.)

13 Tekniset tiedot
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14 Käyttöönoton tarkistuslista

Käy läpi seuraava tarkistuslista ennen lämpöpumpun 
käyttöönottamista. Ota lämpöpumppu vasta sitten käyt-
töön, kun kaikki ehdot täyttyvät.

Lämmityspiirin tarkastuslista

Onko suunnittelussa otettu huomioon rakennuksen osat, jotka aio-
taan ottaa lämmityksen piiriin myöhemmin?
Onko tehossa otettu huomioon lämpimän veden valmistus?

Onko laitteiston lämmityspiirit sovitettu toisiinsa hydraulisesti?

Onko painehävikit selvitetty putkituslaskelmien avulla?

Mikäli suunnittelussa on laskettu odotettavissa olevat painehäviöt: 
Onko toista pumppua asennettu painehäviön korvaamiseksi?

Onko lämpöpumpun yhteydessä huomioitu vähimmäismassavirta-
us?
Onko paluukiertoon asennettu likasuodatin?

Onko laitteistoon asennettu kaikki tässä ohjeessa määrätyt turva-
laitteistot?
Onko laitteistoon asennettu ylivuotosuppilo ja ulospuhallusjohdin?

Onko putkissa lämpöeristys?

Onko lämmityspiiri huuhdeltu, täytetty ja ilmattu?

Onko lämmityspiirin tiiviys tarkastettu?

Onko putket lämpöeritetty diffuusiotiiviisti?

Keruuliuoskiertopiirin tarkastuslista (vain VWS)

Onko keruuliuoskiertopiiri koeponnistettu vedellä ja onko sen tiivi-
ys tarkastettu?
Onko sekoitussuhteesta vesi/pakkasneste 
(2:1) pidetty huolta?
Onko pakkassuoja (-15 °C) tarkastettu pakkassuojan tarkastuslait-
teella?
Onko keruuliuoskiertoon asennettu painekytkin?

Onko painekytkin yhdistetty lämpöpumppuun?

Onko lämpöpumpun keruuliuoksen puoleiseen sisäänmenoon asen-
nettu likasuodatin?
Onko keruuliuoskiertopiiriin asennettu sulkuventtiilit?

Onko keruuliuoskiertopiiriin asennettu paineensäätelyventtiilit?

Onko keruuliuoskiertopiirit sovitettu toisiinsa hydraulisesti?

Onko asennettuna keruuliuoksen paisuntasäiliö?

Onko keruuliuoslähdepiiri täytetty 1,5 baarin paineeseen?

Onko keruuliuoksen paisuntasäiliö täytetty 2/3-tasoon asti?

Onko lämpöpumpun eteen asennettu sulkulaitteistoja?

Onko putket lämpöeritetty diffuusiotiiviisti?

Taul. 14.1 Käyttöönoton tarkistuslista

Käyttöönoton tarkastuslista 14



Asennusohjeet geoTHERM VWS/VWW 0020051532_0280

Vesikiertopiirin tarkastuslista (vain VWW)

Onko vesi ts. sen koostumus tutkittu?

Onko asennettuna muu lämmönvaihdin erottamista varten?

Onko lämpöpumpun veden puoleiseen sisäänmenoon asennettu li-
kasuodatin?
Onko lämpöpumpun eteen asennettu sulkulaitteistoja?

Onko putket lämpöeritetty diffuusiotiiviisti?

Sähköasennuksen tarkastuslista

Onko rakenteessa katkaisin, jonka kosketusväli on vähintään 3 mm 
ja joka on oikein merkitty?
Onko kaikki sähköiset liitännät tehty asianmukaisesti ja annettuja 
kytkentäkaavioita vastaavalla tavalla?
Onko suojajohdin liitetty asianmukaisesti?

Onko kaikkien johtimien paksuus vaatimuksia vastaava?

Onko käytössä tarvittavat sulakeautomaatit, jotka vastaavat käy-
tettäviä johtopaksuuksia ja asennustapaa ja onko ne merkitty vas-
taavasti?
Onko kaikki johdot kiinnitetty vedonpoistimilla?

Onko sähköntoimittajan (ST) mahd. ohjaussignaali yhdistetty läm-
pöpumppuun?

Asennuksen tarkastuslista

Onko kaikki verhousosat asennettu?

Taul. 14.1 Käyttöönoton tarkistuslista (jatkoa)

14 Käyttöönoton tarkistuslista
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15 Viite

Huoltoteknikolle: Täytä alla oleva taulukko mahdollisten 
huoltotöiden helpottamiseksi.

Asennuksen ja käyttöönoton suorittaja: 

Lämpölähteen luonti

Pvm:

Yritys:

Nimi:

Puhelin:

Sähköasennus

Pvm:

Yritys:

Nimi:

Puhelin:

Käyttöönotto

Pvm:

Yritys:

Nimi:

Puhelin:

Viite 15
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Lämpöpumppulaitteiston suunnittelu Tieto

Lämmöntarvetta koskevat tiedot

Kohteen lämmityskuorma

Lämpimän veden valmistus

Käytetäänkö keskuslämminvesijärjestelmää?

Onko käyttäjien käyttäytyminen huomioitu suhteessa lämpimän 
veden tarpeeseen?

Onko suunnittelussa otettu huomioon porealtaan ja erikoissuihku-
jen takia kohonnut lämpimän veden tarve?

Lämpöpumppulaitteistossa käytettävät laitteet Tieto

Asennetun lämpöpumpun laitenimitys

Lämminvesivaraajan tiedot

Lämminvesivaraajan tyyppi

Lämminvesivaraajan tilavuus

Sähköinen lisälämmitys? Kyllä / ei

Huonelämpötilasäätimen tiedot

VR 90/muu/ei ole

Lämpölähdelaitteiston (WQA) tiedot Tieto

Maasondi (lukumäärä, upotussyvyys, keskinäinen etäisyys)

Sondien lukumäärä

Sondien keskinäinen etäisyys

Sondien upotussyvyys

Maakeräimen tiedot Tieto

Keruuliuospiirien määrä

Putkien keskinäinen sijoitusetäisyys

Putken halkaisija

Keräimen upotussyvyys maaperässä

Pisimmän keruuliuoskiertopiirin pituus

Taul. 15.1 Viitetietojen tarkistuslista

15 Viite
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VWW:n tiedot Tieto

Pohjavedestä/kaivosta otettavan massavirtauksen suuruus,

Pohjavesipumpun tyyppi

Lämmönkäyttölaitteiston (WNA) tiedot Tieto

Jos toinen pumppu on asennettu painehäviön korvaamiseksi: Toi-
sen pumpun tyyppi ja valmistaja

Lattialämmityksen lämmityskuorma

Seinälämmityksen lämmityskuorma

Lattialämmitys/patteri-yhdistelmän lämmityskuorma

Onko kiertokanavaa asennettu? (Kyllä / ei)

Lämpöpumppulaitteiston käyttöönotto Tieto

Tarkastukset ennen luovuttamista käyttäjälle

Lämmityspiirin paine kylmänä

Lämpeneekö lämmitys?

Lämpeneekö lämmin käyttövesi varaajassa?

Säätimen asetukset

Onko säätimeen tehty perussäädöt?

Onko legionellabakteerisuoja ohjelmoitu? (aikaväli ja lämpötila)

Luovutus käyttäjälle Tieto

Onko käyttäjä opastettu seuraaviin asioihin?

Säätimen perustoiminta ja käyttö

Ilmaimen käyttö

Huoltovälit

Asiakirjojen luovutus Tieto

Onko käyttäjälle annettu käyttöohje?

Onko käyttäjälle annettu asennusohje?

Onko käyttäjälle annettu kaikki oheisohjeet?

Taul. 15.1 Viitetietojen tarkistuslista (jatkoa)

Viite 15
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Liite

Anturin ominaisarvot
Ulkoiset lämpötila-anturit VR 10

Lämpötila (°C) Vastus (ohmia)

-40 87879

-35 63774

-30 46747

-25 34599

-20 25848

-15 19484

-10 14814

-5 11358

0 8778

5 6836

10 5363

15 4238

20 3372

25 2700

30 2176

35 1764

40 1439

45 1180

50 973

55 807

60 672

65 562

70 473

75 400

80 339

85 289

90 247

95 212

100 183

105 158

110 137

115 120

120 104

125 92

130 81

135 71

140 63

145 56

150 50

155 44

Taul. 1, liite, anturien perusarvot VR 10

Sisäiset lämpötila-anturit VR 11

Lämpötila (°C) Vastus (ohmia)

-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

155 163

Taul. 2, liite, anturien perusarvot VR 11

Liite
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Ulkolämpötila-anturi VRC DCF

Lämpötila (°C) Vastus (ohmia)

-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

Taul. 3, liite, anturien perusarvot VRC DCF

Liite
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Lämpöpumppukaavio VWS
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T1 

3
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T4 

Kuva 1, liite, lämpöpumpun kaavio VWS

Selitys kuvaan 1, liite
1 Lämmityspiirin paineanturi
2 Sähköinen lisälämmitys
3 Suurpaineanturi
4 Suurpainekytkin
5 Kompressori
6 Matalapaineanturi
7 Matalapainekytkin
8 Lämpölähdepiirin paineanturi
9 Höyrystin
10 Paisuntaventtiili
11 Lauhdutin
12 Suodatinkuivaaja
13 Lämminveden paluukierto
14 Lämmityksen paluukierto
15 Lämmityksen syöttökierto

Liite
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Lämpöpumppukaavio VWW
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14 15 16

M

Kuva 2, liite, lämpöpumpun kaavio VWW

Kuvan 2 symbolit, liite
1 Lämmityspiirin paineanturi
2 Sähköinen lisälämmitys
3 Suurpaineanturi
4 Suurpainekytkin
5 Kompressori
6 Matalapaineanturi
7 Matalapainekytkin
8 Lämpölähdepiirin paineanturi
9 Höyrystin
10 Virtauskytkin
11 Paisuntaventtiili
12 Lauhdutin
13 Suodatinkuivaaja
14 Lämminveden paluukierto
15 Lämmityksen paluukierto
16 Lämmityksen syöttökierto

Liite
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Kytkentäkaavio VWS
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Kuva 3, liite, kytkentäkaavio VWS

Liite
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Kytkentäkaavio VWW
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Kuva 4, liite, kytkentäkaavio VWW
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