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Yleistietoja 
 

Hybridilaitteiston energiavaraaja on optimoitu ajatellen sen liittämistä vesi-ilmalämpöpumppuun, jossa lämpö 
siirtyy lämpöpumpun kuumasta kaasusta varaajan vesivarastoon varaajan sisällä. 
Tämän ansiosta saadaan tavallista lämpimämpää käyttövettä, joka johdetaan käyttöön ruostumattomasta 
teräksestä valmistetulla lämmönsiirtimellä, ja hyvät edellytykset lämpöpumpulle siirtää energiaa laitteistoon niin, 
että uudelleenkäynnistyksiä ja niistä johtuvia tehoa kuluttavia sulatusvaiheita tarvitaan entistä harvemmin. 
Energiavaraaja on myös varustettu ruostumattomalla lämmönsiirtimellä, jonka kautta laitteiston aurinkokeräimien 
tuottama energia siirtyy suoraan varaajaan. Laitteistoon on asennettu kaksi 6 kilowatin lämmitysvastusta, jotka 
lämmittävät sisäilmaa ja käyttövettä, jos lämpöpumpulla ei voida tuottaa lämpöä ulkoilman lämpötilan vuoksi. 
Energiavaraaja syöttää energiaa talon lämmityslaitteistoon ihanteellisessa tulolämpötilassa kaksisuuntaisen 4- 
tieventtiilin (bivalent shunt) avulla. Järjestelmä säästää osan varaajan vesivarastosta lämpimän käyttöveden 
keskeytymättömän saannin varmistamiseksi. 
Helppokäyttöinen, värillinen kosketusnäyttö antaa yleiskuvan selkeiden symboliensa avulla, ja sen avulla on 
helppo tehdä yksilöllisiä asetuksia ja mukauttaa laitteisto toimimaan kulloistenkin tarpeiden ja edellytysten 
mukaisesti. 

 
 
 
 
 
 

TÄRKEÄÄ! 
 

Lue opaskirja ennen laitteiston käytön aloittamista 
virheriskien torjumiseksi. 

 
• Väärin tehdyt korjaustyöt voivat aiheuttaa vaaran käyttäjälle. Vain 

koulutetut ja ammattitaitoiset asentajat saavat asentaa tämän 
tuotteen ja korjata sitä. Jos näitä sääntöjä ei noudateta, 
valtuutetun huoltopalvelun edustajan käynti (säätö- ja 
korjaustöiden vuoksi) ei välttämättä ole maksuton edes 
takuuaikana. 

•     Jos voimassa olevia määräyksiä rikotaan, takuu raukeaa. 
• Jos varaaja asennetaan väärin, voi seurauksena olla vesivuotoja, 

jännitepiikkejä tai tulipalo. 
•     Kaikki asetukset tehdään käyttöpaneelin avulla. 
• Psyykkisiltä ja henkisiltä kyvyiltään rajalliset henkilöt eivät saa 

käyttää laitteistoa, ellei heille ole annettu ohjeita, miten sitä 
käytetään turvallisesti. Tämä koskee myös lapsia, joita on 
valvottava niin, että he eivät leiki laitteistolla. 

•     Varaajaa ei saa säilyttää ulkona ennen asennusta. 
•     Varaajaa siirrettäessä sen on oltava tyhjä vedestä.
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Komponentit 
 

1.    Käyttöveden sekoitusventtiili 
2.    Kaksisuuntainen, omalla moottorilla varustettu 4-tieventtiili 
3.    Lämmitysvastukset, 6 kW 
4.    Tyhjennyshana 
5.    Käyttöpaneeli 
6.    Säädinyksikkö 
7.    Automaattisulakkeet 
8.    Ylikuumenemistermostaatin kuittaus 
9.    Voimavirta 
10.  Pienjännite
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Liitäntäyhteet ja läpiviennit 
 

1.    Tulo lämmityspiiriltä 
2.    Ensiölähtö lämmityspiirille 
3.    Toisiolähtö lämmityspiirille 
4.    Kuuma kaasu ilma-vesilämpöpumpulta 
5.    Nesteen paluu ilma-vesilämpöpumpulle 
6.    Lämminvesilähtö 
7.    Kylmävesitulo 
8.    Lähtö ulkoiseen lämmönlähteeseen 
9.    Tulo ulkoisesta lämmönlähteestä 
10.  Paisunta-astia, ilmaus 
11.  Tulo aurinkokeräimestä 
12.  Lähtö aurinkokeräimeen 
13.  Kaapeleiden läpiviennit
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Laitteistokokonaisuus 
 

1.    Talteenottopiippu 
 

•     Talteenottopiipun pumppuyksikkö 
o  kiertovesipumppu 
o  sulkuventtiilit 
o  takaiskuventtiili 
o  varoventtiili (3 baaria) 
o  painemittari o   
lämpömittari o  
virtausnäyttö 

•     Ohjain 
•     Talteenottopiippu 

 
2.    Aurinkolämpö 

 
•     Aurinkojärjestelmän pumppuyksikkö 

o  kiertovesipumppu 
o  sulkuventtiilit 
o  takaiskuventtiili 
o  varoventtiili (6 baaria) 
o  täyttöhanat 
o  painemittari 
o  lämpömittarit 
o  ilmankeräin 
o  virtausnäyttö 

•     Paisunta-astia 
•     Nesteet 
•     Aurinkokeräimet 

 
 

3.    Ilmavesi- tai maalämpöpumppu 
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Ulkomitat 
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Kuljetus ja pakkaus 
 

•     Ole varovainen laitteistoa kuljettaessasi. 
• Varaajaa ei saa kuljettaa kyljellään. Kyljellään kuljetettaessa varaaja voi 

vahingoittua tai siihen voi tulla vikoja. 
•     Ota huomioon, että varaaja on painava. Nostamiseen tarvitaan useita henkilöitä. 
• Käsivammojen välttämiseksi varaajaa siirrettäessä tai pakkausta purettaessa on 

käytettävä käsineitä. 
•     Ole varovainen pakkausta purkaessasi, jotta laitteiston komponentit eivät vaurioidu. 

 
Tila varaajan ympärillä 

 
Hyväksyttävän huoltotilan aikaansaamiseksi hybridivaraaja on sijoitettava 
seuraavien vähimmäisetäisyyksien päähän seinästä. 

 
L1            riittävä asennusvara. Tarvittaessa sivulle asennetaan putkia ja 

tekniikkaa. 
 

L2            riittävä asennusvara esim. 20 mm 
 

L3            riittävä asennusvara. Tarvittaessa sivulle asennetaan putkia ja 
tekniikkaa 

 
L4            <800 mm. 

 
HUOM! Varaajan yläpuolelle on jätettävä asennustilaa vähintään 300 mm 
riippuen muista asennustiloista! 

 
•     Varaajan asennustilan on oltava kuiva ja puhdas, siellä ei saa olla 

höyryjä, haihtuvia öljyjä, savua tai kaasuja. Muuten laitteiston kapasiteetti voi laskea merkittävästi ja sen sisäosat 
voivat vaurioitua. 

 
•     Varaaja on asennettava tukevalle alustalle, joka kestää sen painon. 

 
• Asennustilassa on oltava sellainen ilmanvaihto, että ilman kylmäainepitoisuus ei voi ylittää turvarajaa vuodon 

sattuessa. Pitoisuuden ylittyessä tilassa voi syntyä hapenpuute. 
 

•     Tilassa on oltava lattiakaivo. 
 

•     Varaaja kannattaa asentaa mahdollisimman lähelle ilmavesilämpöpumppua. Varaajan ja lämpöpumpun lähekkäisyys 
(putkiston lyhyys) pienentää tarvittavaa kylmäaineen määrää. 

 
• Esimerkiksi suuritilavuuksisen lämmitysjärjestelmän ollessa kyseessä lämpöpumpun varaaja pitää painehäviöiden 

vähentämiseksi asentaa mahdollisimman lähelle lämmityslaitteistoa.
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Valmistelut 
 

HYVÄ TIETÄÄ 
 

• Tuotteen on oltava mukautettu rakennuksen kokonaistehontarpeeseen, 
nimellisvesivirtaukseen ja vedenlaatuun. 

 
• Jotta talon lämmitysjärjestelmä toimisi ihanteellisesti, sen on oltava mitoitettu 45 °C:n 

enimmäislämpötilalle. 
 

•     Täytä varaaja vain puhtaalla vedellä. 
 

• Paisunta-astia, turvaventtiili ja painemittari (joka ei sisälly toimitukseen), on asennettava ja mitoitettava voimassa 
olevien määräysten ja yksittäisen laitteiston edellytysten mukaisesti. 

 
• Lämpöpumppu kannattaa asentaa mahdollisimman lähelle energiavaraajaa. Näin lyhennetään putkien pituuksia ja 

samalla pienennetään kylmäaineen määrää (tilavuutta). 
 

•     Lämpöpumpun ja energiavaraajan väli ei saa ylittää 25 metriä (katso lämpöpumpun putkiliitännän asennusohje). 
 

•     Herkkien lattialämmityslaitteistojen asennuksissa on käytettävä mekaanista ylikuumentumissuojaa. 
 
 
 
 
 

Etupaneelin irrottaminen 
 

1.    Löysää ja irrota etupaneelin alareunassa olevat kaksi ruuvia. 
 

2.    Vedä etupaneelin alaosaa ulospäin noin 100–150 millimetriä. 
 

3.    Ota kiinni etupaneelin sivuista ja nosta paneelia suoraan 
 

4.    Nosta etupaneeli varovasti pois paikaltaan, jotta kosketin tai 
näytön ja paneelin sisäpuolella olevan säädinyksikön 
välinen kaapeli ei vahingoitu.
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Asennuksen pikaopas 
 

HYVÄ TIETÄÄ 
 

Laitteiston ulkoisien osien (lämpöpumpun, talteenottohormin tai aurinkokeräinten) asennusta 
odotettaessa energiavaraajaa voidaan kytkeä virtaverkkoon, ja sitä voidaan käyttää sähkökattilan avulla. 
Tällaisessa tapauksessa lämpöpumppua, aurinkokeräimen toimintaa ja muita ei-kytkettyinä olevia 
toimintoja koskevat hälytyssignaalit täytyy lopettaa kuittaamalla hälytykset (Alarm confirm -toiminto) 
Ohjauksen tila (Status styrning) -valikossa. 

 
 

1.     Sijoita energiavaraaja sopivaan paikkaan (katso lämmityslaitteiston ja radiaattorien asennusohje). 
 

2.     Tee käyttövesiliitäntä (katso käyttövesiliitännän asennusohje). 
 

3.     Liitä lämmönjakolaitteisto (katso lämmityslaitteiston ja radiaattorien asennusohje). 
 

4.     Liitä lämpöpumppu (katso lämpöpumpun ja putkiliitännän asennusohje). 
 

5.     Asenna ja liitä aurinkokeräinlaitteisto (katso aurinkokeräinlaitteiston asennusohje). 
 

6.     Asenna ja kytke sisä- ja ulkoanturit (T1 ja T8) (katso kohdat Sähköliitäntä sekä Ulko- ja sisälämpötila-anturit). 
 

7.     Tee sähköasennukset (katso kytkentäkaavio). 
 

8.     Täytä ja paineista aurinkokeräinlaitteisto (katso aurinkokeräinlaitteiston asennusohje). 
 

9.     Täytä ja paineista energiavaraaja ja lämmityspiiri (katso lämmityslaitteiston ja radiaattorien asennusohje). 
 

10.   Täytä ja paineista lämmönsiirrin käyttövedellä (katso käyttövesiliitännän asennusohje). 
 

11.   Kytke näytön virtakaapeli (etupaneelin sisäpuolelle näytön alareunaan). 
 

12.   Kytke virta päälle pääkytkimen, käyttökytkimen ja mahdollisten sulakkeiden avulla, ja kytke jännite energiavaraajaan 
aina ennen lämpöpumppua (laitteiston on oltava vedellä täytetty). Näytön käynnistymiseen voi mennä pari minuuttia.
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Lämpö ja käyttövesi 
 

HYVÄ TIETÄÄ 
 

On tarkoituksenmukaisinta käyttää liittimiä, jotka vähentävät värinöiden välittymistä ja samalla ovat 
veden lämpötilaan ja paineeseen sopivia. 
Lämmitysjärjestelmän ”napsahtelun” välttämiseksi putket on asennettava niin, että ne mukautuvat 
lämpötilaeroihin. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lattialämmityksen tai patterien asennus 
 

TOIMINTAOHJE: 
 

1.     Pane energiavaraaja paikalleen. Asennustilan on oltava kuiva ja puhdas eikä siellä saa olla höyryä, haihtuvia öljyjä, 
savua tai kaasuja. Alustan on oltava tukeva ja kestettävä varaajan paino. 

 
2.     Tilassa on oltava sellainen ilmanvaihto, että ilman kylmäainepitoisuuden turvallinen taso ei ylity mahdollisen 

kylmäainevuodon sattuessa (sen aiheuttaman hapenpuutteen vuoksi). 
 

3.     Tilassa on oltava lattiakaivo, jonka on putkiston pituuden (kylmäaineen määrän) rajoittamiseksi sijaittava 
mahdollisimman lähellä laitteiston ulkoyksikköä (lämpöpumppua) (enintään 25 metrin päässä siitä).
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Lämmitys- ja radiaattorilaitteiston asennus (jatkuu) 
 

4.     Energiavaraaja on säädettävä niin, että se seisoo pystysuorassa. Sen asentoa voidaan säätää ruuvijaloilla. Tämä on 
tehtävä ennen varaajan kytkemistä putkijohtoihin ja ennen sen täyttämistä. 

 
5.     Tarvittava paisunta-astia, turvaventtiili ja painemittari (joka ei sisälly toimitukseen) sekä ylivuotoputki on asennettava 

jäätymättömään tilaan. Mukauta (suljetun järjestelmän) paisunta-astian esipaine käytössä olevan 
lämmitysjärjestelmän edellytyksiin. 

 
6.     Energiavaraajassa ja laitteiston korkeimmalla sijaitsevissa kohdissa on oltava ilmanpoistoventtiili. 

 
7.     Asenna tarvittava (käytössä olevan lämmitysjärjestelmän mukaan mitoitettu) kierrätyspumppu talon 

radiaattoriverkostoon ja liitä se liittimeen Pumppu 1. 
 

8.     Liitä talon radiaattoriverkosto (tulo- ja paluupiirit) energiavaraajaan esiasennettuun kaksisuuntaiseen 4-tieventtiiliin. 
 

9.     Huolehdi antureita asennettaessa siitä, että anturinrungot koskettavat putkea kunnolla, kiinnitä anturit tiukasti ja eristä 
ne (katso anturin asennuskuva). Anturit on sijoitettava niin kauas varaajasta 
kuin anturikaapelit ulottuvat (etteivät ne reagoi energiavaraajan 
säteilylämpöön). Anturi T11 mittaa tulolämpötilaa, ja se asennetaan siksi 
radiaattoriin johtavan lähdön yhteyteen. Anturi T12 mittaa radiaattoreista 
palaavan veden lämpötilaa, ja se on vastaavasti asennettava 
radiaattorilaitteiston paluupuolelle. 

 
10.   Täytä ja paineista energiavaraaja ja radiaattoriverkosto sekä ilmaa ne. 

Lauhdetta voi syntyä varaajan ulkopuolelle laitteistoa täytettäessä. 
 

11.   Tarkasta, että järjestelmäpaine on oikea ja täytä laitteistoa tarpeen mukaan. 
 

Anturin asennus 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.     Pane anturi putkea vasten. 
2.     Kiinnitä anturi alumiiniteipillä. 
3.     Eristä anturi Armaflex-teipillä. 
4.     Kiinnitä anturi nippusiteellä. 

 
 
 
 
 

Summittainen laskelma esipaineesta radiaattorien paisunta-astiassa 
korkeusero x 0,1 + 0,3 = paisunta-astian esipaine 

 
Esimerkki: Jos varaaja on kellarissa ja radiaattorit ullakkokerroksessa, paisunta-astian ja 
elementin korkeuseroksi tulee noin 5,5 metriä. 
5,5 × 0,1 + 0,3 = 0,85 bar 

Lämmityspiirin liitäntä (kohta 8)
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Käyttövesiliitännän asentaminen 
 

1.    Käyttövesiliitäntä (kylmä ja lämmin vesi) energiavaraajan 
esiasennettuun sekoitusventtiiliin ja ylivuotoputki asennetaan 
jäätymättömässä tilassa olevan sekoitusventtiilin painevahdin (9 
baaria) yhteyteen. 

 
2.    Täytä lämmönsiirrin ja avaa lämminvesihana ilmanpoistoa varten. 

 
 
 
 
 

Käyttövesivesiliitäntä (kohta 1)
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Aurinkokeräinlaitteiston asentaminen 
 

1.    Tutustu huolella aurinkolämpöjärjestelmän ohjeisiin ja toimi niiden mukaisesti 
 

2.    Asenna aurinkokeräimet katolle aurinkojärjestelmän asennusohjeiden mukaisesti 
 

3.   Asenna pumppuyksikkö sekä paisuntasäiliö kiinni seinään ja kytke ne 
 

4.   Asenna energiavaraajan ja aurinkokeräinten välille putket, jotka on lämpöhäviöiden minimoimiseksi varustettava 
säänkestävällä eristeellä. (kts. aurinkojärjestelmä ohje) 

 
5.   Lämpötila-anturit T2,T5 ja T3 tuodaan varaajalle sisään vasemmasta varaajan päällä olevasta kaapelien 

läpivientikohdasta, ja anturikaapelit asennetaan vasemmanpuoleiseen johdinkanavaan, jotta ne eivät joudu 
kosketuksiin täysjännitejohtojen kanssa, jotka sijoitetaan oikeanpuoleiseen kaapelikanavaan. 

 
6.   Huolehdi antureita asennettaessa siitä, että anturien rungot koskettavat putkia kunnolla, kiinnitä anturit tiukasti ja 

eristä ne (katso kuva Anturien asennus). 
 

7.   Anturi T3 ilmaisee lämpötilan aurinkokeräimissä, se asennetaan ulosvirtaussuunnassa viimeiseen keräimeen. 
Anturikaapeli on asennettava niin, että se on suojassa ulkoisilta vaikutuksilta, ja kytkettävä säätimen liittimeen ”Temp 
3” (katso kohta Sähkökytkentä). 

 
8.   Löydät anturin T3 asennus- ja sijoitusohjeen aurinkojärjestelmän asennusohjeista. 

 
9.   Anturi T2 ilmaisee aurinkokeräimiin palaavan nesteen lämpötilan, ja se on siksi asennettava nesteen takaisin 

aurinkokeräimiin johtavaan paluuputkeen niin kauas varaajasta kuin anturikaapeli ulottuu, jotta se ei reagoi 
energiavaraajasta tulevaan lämpösäteilyyn. 

 
10. Anturi T5 ilmaisee aurinkokeräimistä lähtevän nesteen lämpötilan, ja se on siksi asennettava aurinkokeräimistä 

lähtevään putkeen niin kauas varaajasta kuin anturikaapeli ulottuu. 
 

11. Aurinkokeräinten kierrätyspumpun tehonsyöttö kytketään säätimessä olevaan tuloon ”Pumppu 2” (katso 
yksinkertaistettu sähkökaavio). 

 
12. Aurinkokeräinten kierrätyspumpun signaalikaapeli kytketään 

säätimessä olevaan tuloon ”Pumppu 2” (katso yksinkertaistettu 
sähkökaavio). 

 
13. Täytä ja ilmaa laitteisto ja paineista se asianmukaiseen 

järjestelmäpaineeseen aurinkojärjestelmän ohjeen mukaisesti. 
 

14. Aurinkokeräimet otetaan käyttöön aurinkoenergiavalikon avulla 
painamalla pysäytys/käynnistys-painiketta. Kun se muuttuu 
vihreäksi, vahvista valinta painamalla vahvistuspainiketta. 

 
 
 
 
 
 

Aurinkokeräinten meno ja paluu (kohdat 2–3)
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Lämpöpumppu ja putkiliitäntä 
 

HYVÄ TIETÄÄ 
 

Lämpöpumppu asennetaan sen painolle sopivalle telineelle, jonka avulla laite tulee tarvittavalle 
korkeudelle maan pinnasta. Ota huomioon, että talviaikana lämpöpumpun alle voi sulatusten 
vuoksi kertyä runsaasti jäätä. 
Jos lämpöpumpun ja varaajan väli ylittää 25 metriä, kylmäainepiiriin kylmäainemäärää (R410A) 
on suurennettava. Tällaisessa tapauksessa laitteistoon on lisättävä noin 60 grammaa jokaista 
tämän enimmäisvälin ylittävää metriä kohden. Ota huomioon, että R410A-kylmäaineen 
kokonaismäärä ei saa ylittää 4,4 + 0,6 kilogrammaa, minkä vuoksi laitteiston sisätiloissa ja 
ulkona olevien osien enimmäisväli on 35 metriä. Ennen lämpöpumpun asentamista laitteistoa voi käyttää talteenottohormin, 
aurinkoenergialla ja sähkökattilan tuottamalla energialla. Tällaisessa tapauksessa lämpöpumppua koskeva hälytys on kuitattava 
Ohjauksen tila -valikossa olevan (Alarm confirm -nimisen) toiminnon avulla, jotta hälytyksen äänimerkki lakkaa. 

 
 

TOIMINTAOHJE: 
 

1.   Asenna lämpöpumppu (katso lämpöpumpun käyttöohje). 
 

2.   Asenna lämpöpumpun ja lämpöpumpun varaajan väliset putket. 
 

3.   Juota putket kiinni lämpöpumppuun ja varaajaan. Juottamisen 
ajaksi putket on täytettävä typellä saostumien (sirujen, jotka voivat 
kasaantua ja vaurioittaa laitteistoa) syntymisen estämiseksi. 

 
4.   Lämpöpumpun ja lämpöpumpun varaajan tosiinsa liittämisen 

jälkeen putket tyhjennetään alipaineella. Tämä tehdään kaiken 
hapen ja kosteuden poistamiseksi, jotka kohottavat painetta ja lisäävät putkien rikkoutumisriskiä laitteistoa 
käytettäessä. 

 
5.   Muut liitännät lämpöpumppuun. Katso lämpöpumpun käyttöopas. 

 
6.   Tarkista, ettei laitteistossa ole mitään kaasuvuotoja. 

 
7.   Lisää kaasua tarpeen mukaan (katso lämpöpumpun käyttöopas). 

 

 
 
 
 

TÄRKEÄÄ! 
 

Kylmäainepiirin saa asentaa vain pätevä 
kylmälaiteasentaja. Käytä vain ilmoitettua 
kylmäainetta: R410A. Älä koskaan sekoita kahta eri 
kylmäainetta keskenään. Kylmäainepiirin tiiviyden 
koestaminen ja tarkistaminen ennen yksikön 

käyttöönottoa on pakollista. Avotulen kanssa kosketukseen joutuvasta 
kylmäaineesta voi muodostua myrkyllistä kaasua. Jos kylmäainetta 
vuotaa pieneen tilaan, jossa ei ole ilmanvaihtoa, siellä voi syntyä 
hapenpuute. 
Varmista, että kylmäainepiiriin ei pääse pölyä, roskia tai kosteutta.
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Talteenottopiipun ja maalämpöpumpun kytkeminen 
 

Energiavaraajan voidaan edellä mainittujen energianlähteiden lisäksi liittää lämmöntalteenotolla varustettu hormi ja 
maalämpöpumppu. Hormi kytketään ulkoisen pumppuyksikön ja ohjaimen avulla. Maalämpöpumpussa on sisäinen siirtopumppu 
ja ohjaus. Talteenottopiippu ja / tai maalämpöpumppu voidaan liittää kolmella eri tavalla tehon mukaan ja sen mukaan, missä 
käyttölämpötilassa se tulee toimimaan. Katso tarkemmat kytkentäohjeet  Talteenottohormin tai  Maalämpöpumpun ohjekirjasta. 

 
 

Vaihtoehto 1, suositeltavin vaihtoehto talteenottohormille ja maalämmölle 
 

Varaajaan ladataan energiaa tasolle, joka on noin 2/3 varaajan korkeudesta, mukautettujen 
diffuusorien avulla, jotka vähentävät veden tulovirtausta, jotta kerrostuminen ei häiriinny ja 
vesi ohjautuu oikealle tasolle luonnollisesti kerrostuen. Vesi palaa takaisin ulkoiseen 
lämmönlähteeseen energiavaraajan alaosan kautta. 

 
 
 

Vaihtoehto 2, käytetään kytkettäessä öljy- tai kaasupoltin 
 

Tässä tapauksessa varaajan ylimpään osaan ladataan energiaa pakotetusti, ja tätä 
mahdollisuutta käytetään ensi sijassa silloin, kun halutaan lämmittää varaajan ylintä kerrosta 
kohdistetusti. Paluu ulkoiseen lämmönlähteeseen varaajasta tapahtuu suunnilleen tasolta, 
joka on noin 2/3 varaajan korkeudesta (puskuri-/käyttötilavuus noin 200 litraa). 

 
 
 

Vaihtoehto 3, käytetään kytkettäessä toinen talteenottohormi 
 

Energiaa ladataan suoraan energiavaraajan ylimpää osaan, jotta voidaan nopeasti varmistaa 
korkea ylälämpötila, ja paluuvirtaus otetaan samanaikaisesti energiavaraajan alaosasta. 

 
 
 

Periaatekuvassa alla on  Maalämpö talteenottohormilla 
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Ulkoyksikön liitäntä, sähköliitäntä ja lämpötila-anturin liitäntä 
 
 

TÄRKEÄÄ! 
Ole varovainen kaapeleita kytkiessäsi. Älä koskaan vaihda tai kytke ristiin signaalikaapeleita sellaisten 
kaapelien kanssa, joiden virranvoimakkuus on signaalikaapeleita suurempi.
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HYVÄ TIETÄÄ 
 

Mustan liittimen voi nostaa pois paikaltaan anturin asentamisen helpottamiseksi. Älä käytä 
teräviä työkaluja, koska ne voivat vahingoittaa korttia tai komponentteja. 

 
 
 
 

Ulkopuolen lämpötila-anturi (Tuotenro 1-1101) 
• Lämpötila-anturi asennetaan talon varjoisalle puolelle, jotta auringonlämpö ei vaikuta 

siihen. 
 

• Anturi on sijoitettava niin, ettei siihen kohdistu muista lämmönlähteistä, esimerkiksi 
vuotavista ikkunoista tai ilmanvaihdosta peräisin olevaa lämpöä. 

 
•     Se on sijoitettava myös muiden ihmisten ulottumattomiin. 

 
•     Käytä mukana toimitettua kaapelia (15 m). 

 
•     Kytke anturi säätimessä olevaan liittimeen Temp 8. 

 
 

Sisäpuolen lämpötila-anturi (Tuotenro 1-1100) 
• Lämpötila-anturi asennetaan sellaiseen paikkaan, että 

muut lämmönlähteet, ilmavirrat tai aurinko eivät vaikuta 
siihen. Esimerkkejä tällaisista ovat kamiina, 
konvektorielementti, eteistila tai vetoisten ikkunoiden 
läheisyys. 

 
• Anturi on asennettava 1,2–1,5 metrin korkeudelle 

lattiasta. 
 

•     Käytä mukana toimitettua kaapelia (15 m). 
 

•     Kytke anturi säätimessä olevaan liittimeen Temp 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÄRKEÄÄ! 
 

Huolehdi sähköiskuriskin välttämiseksi siitä, että 
jännite on ollut katkaistuna laitteistosta riittävän 
kauan. 
Älä kaapeleita kytkettäessä koskaan sekoita tai 
kytke ristiin signaalikaapeleita ja sellaisia 

kaapeleita, joissa on signaalikaapeleita korkeampi jännite.
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Käyttölaitteiston ja kierrätyspumpun kytkeminen ja niiden liittäminen ulkoyksikköön 
 

HYVÄ TIETÄÄ 
 

Lämpöpumpulla ja hybridivaraajalla on erilliset tehonsyöttöpiirit. Syöttö hybridivaraajaan 
edellyttää vähintään 20 ampeerin virtaa ja 4 neliömillimetrin johdinpoikkipintaa. Tehonsyötössä 
on oltava käyttökytkin. 
On tärkeää, että käytät oikeanlaatuista kaapelia, jottei synny oikosulun, ylikuumenemisen tai 
tulipalon vaaraa. 
Huolehdi staattisen sähkön purkautumisen aiheuttamien ongelmien välttämiseksi siitä, että et 
kosketa säätimen piirikorttia maadoittamattomana. 

 
 

TOIMINTAOHJE: 
 

1.     Katkaise virta tehonsyötöstä ennen työn aloittamista. 
 

2.     Kytke virta lämpöpumpun varaajaan. Käytä rakennuksessa olevaa 
sopivaa sähkökeskusta. Lämpöpumpun varaajan liitännässä on oltava 
käyttökytkin. 

 
3.     Kytke ulkoyksikön ja sisäyksikön välinen signaalikaapeli. Se kytketään 

liittimiin S2 ja S3. HUOMAA! Liittimeen S1 ei saa kytkeä mitään. 
Liitäntäkaapeli saa olla enintään 80 metrin pituinen. 

 
4.     Ennen lämpöpumpun käyttöönottoa on tarkistettava kaapelityyppi, 

kytkennät sekä maadoitusjännite. 
 

5.     Kytke maadoitus varaajan käyttölaitteiston kierrätyspumpun ja 
varaajan väliin. 
Kytke liittimeen Pump 2 (katso yksinkertaistettu kytkentäkaavio). 

 
6.     Kytke ohjausyksikkö käyttölaitteiston pumppuun liittimen 

Pumpstyrning 2 kautta 
(katso yksinkertaistettu kytkentäkaavio). 

 
7.     Kytke radiaattorilaitteiston kierrätyspumpun tehonsyöttö liittimeen 

Pump 1 (katso yksinkertaistettu kytkentäkaavio). 
 
 
 
 
 
 

TÄRKEÄÄ! 
 

Kaikki sähköasennukset on teetettävä ammattitaitoisella 
sähköasentajalla. Tehonsyöttö on aina katkaistava 
pääkytkimellä huollon ja asennustyön ajaksi. Älä koske 
mihinkään laitteiston sähköä johtavaan osaan virran 
ollessa kytkettynä päälle pääkytkimellä.
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Laitteiston käynnistäminen 
 

Käyttöönoton valmistelut 
 

Ennen laitteiston käyttöönottoa on tarkistettava, että siinä ei ole vuotoja ja että sen eri piireissä (aurinkokeräin- ja 
lämmönjakopiireissä) on oikea järjestelmäpaine. 
Tehonsyöttökaapelit, -kytkennät ja -jännite on tarkistettava. Tarkista myös, että näytön kaapeli on kytketty näyttöön (se 
kytketään etupaneelin sisäpuolelle näytön alareunaan). 

 
Käyttöönotto 

 
Laitteisto on täytettävä vedellä ennen käyttöönottoa. Kytke aina jännite energiavaraajaan ennen lämpöpumppua. Kytke virta 
päälle pääkytkimellä, käyttökytkimellä ja mahdollisten sulakkeiden avulla. Ota käyttöön käyttöpaneelissa olevat ohjauskytkin ja 
automaattisulakkeet (niiden asetusvipujen on oltava yläasennossa). Tee laitteiston ulkoyksikön sähköliitäntä ja kytke 
ulkoyksikkö. Näytön käynnistymiseen voi mennä pari minuuttia. 
Hybridijärjestelmää käynnistettäessä on aina käytettävä apuohjelmaa, jolla asetetaan ne perusparametrit, jotka säätimessä 
tarvitaan hyvien sisätilaolosuhteiden ylläpitämiseen (katso kohta Käynnistyksen apuohjelma). 
Jos aurinkokeräimet on asennettu, toiminto on otettava käyttöön aurinkoenergiavalikossa (katso kohta Aurinkoenergia). 
Energiavaraajaa lämmitetään joko yksinomaan tai osittain lämmitysvastuksilla. Lämmitystapa vaihtelee varaajan lähtölämpötilan 
mukaan. 
Tarkista, ettei laitteistossa (aurinkokeräimissä ja lämmönjakopiireissä) ole ilmaa, että järjestelmäpaineet ovat oikeat ja ettei 
vuotoja ole. 

 
Asennuksen valmistuttua suoritettavat toimet 

 
Selosta asiakkaalle vaiheittain, miten laitteisto toimii. Näin asiakas tuntee hallitsevansa tuotteen ja ymmärtää kaikki hänen 
käyttöoikeustasoonsa kuuluvat parametrit ja valikot.
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Käyttöpaneeli 
 

HYVÄ TIETÄÄ 
 

Näyttö on niin sanottu kosketusnäyttö. Toisin sanoen teet muutoksia valikkoon näytössä olevaa 
valikkovaihtoehtoa koskettamalla. 
Kun lakkaat käyttämästä näyttöä, sen taustavalo sammuu viiden minuutin kuluttua, ja näytöstä 
tulee musta. Valikko palaa näyttöön, kun kosketat näyttöä uudelleen. 
Lämmöntuotanto käynnistetään ja pysäytetään painamalla On/Off-painiketta noin kahden 
sekunnin ajan. Laitteisto on nyt turvallisessa toimintatilassa. Kierrätyspumppu ja anturi toimivat 
jatkuvasti. Jos sisälämpötila laskee alle 5 °C:seen, lämmön ja lämpimän veden tuotanto alkaa 
automaattisesti myös 
laitteiston ollessa sammutettuna. 

 

 
 
 

ON/OFF 
 

Palaa valikkoon. 

Vahvista muutos tai aktivointi. 

Suurenna arvoa tai siirry ylöspäin. 
Pienennä arvoa tai siirry alaspäin. 

 
    Huoltovalikko / työkalu alivalikossa 

 
 

   Aktivointi poistettu (av/pois) 

    Asetus aktivoitu (på/päällä) 

     Asetus ei kelpaa. 
 

TÄRKEÄÄ! 
Kaikki asetukset tehdään käyttöpaneelin avulla.
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Käynnistysohjelma (Start up wizard) 
 

HYVÄ TIETÄÄ 
Kun varaaja on käynnistetty, suoritetaan käynnistysohjelma (Start up wizard). Siinä tehdään 
laitteiston tärkeimmät asetukset. Tämä on aina tehtävä asennuksen yhteydessä. 

 
Käynnistysohjelman käynnistäminen 

 
TOIMINTAOHJE: 

 
1.     Valitse päävalikosta vaihtoehto Huoltovalikko (Servicemeny). 

 
2.     Valitse vaihtoehto Versio, pääsy ja päivittäminen (Version, åtkomst och 

uppdateringar). 
 

3.     Valitse vaihtoehto Käynnistysohjelma (Start up wizard). 
 

4.     Valitse vaihtoehto Suorita ohjelma (Run wizard). Ohjelma käynnistyy. 
 
 

Valitse kielivalikosta (Language) vaihtoehto Kieli (Språk). 
 

TOIMINTAOHJE: 
 

1.   Valitse valikosta oma kielesi. 
 

2.   Vahvista valinta painamalla painiketta Seuraava -> (Nästa ->). 
 

Valitse Päivämäärä ja kellonaika (Datum och tid). 
 

On tärkeää, että asetat kellonajan ja päivämäärän, jotta valikkojen aikataulukaavio toimii 
oikein aktivoinnin yhteydessä. Voit suurentaa ja pienentää arvoja nuolipainikkeiden 
avulla. 

 
TOIMINTAOHJE: 

1.   Valitse tätä painiketta painamalla se kellonaika-asetus, jota haluat muuttaa. 
 

2.   Voit muuttaa nykyistä arvoa nuolipainikkeilla #. Suurenna arvoa ylöspäin- 
painikkeella ja pienennä sitä alaspäin-painikkeella. 

 
3.   Vahvista valinta painamalla painiketta Seuraava -> (Nästa ->). 

 
Ulkoyksikkö (lämpöpumppu) 

 
TOIMINTAOHJE: 

 
1.   Paina painiketta Seuraava -> (Nästa ->).
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Toimintojen käynnistäminen 
 

TOIMINTAOHJE: 
 

1.   Paina painiketta Seuraava -> (Nästa ->). 
 
 
 

Valitse lämmöntuotantokäyrä. 
 

Lämpökäyrän oikea valinta on tärkeää laitteiston hyvän toiminnan ja hyvän 
sisäilmanlaadun varmistamiseksi. 

 
TOIMINTAOHJE: 

 
2.   Valitse lämmöntuotantokäyrä. 
3.   Vahvista valinta painamalla painiketta Seuraava -> (Nästa ->). 

 
X-hög = hyvin korkea 
Hög = korkea 
Medel = tavanomainen 
Låg = matala 
X-låg = hyvin matala 

 

 
Kaavio pitää paikkansa, kun todellinen arvo = asetusarvo. 

 
Kaksi ylintä käyrää ovat ääriarvokäyriä, jotka eivät tue lämpöpumpun tehokasta toimintaa, koska tällöin joudutaan helposti 
lämpöpumpun toiminta-alueen ulkopuolelle. Näissä tapauksissa radiaattorilaitteiverkoston tarkistaminen ja täydentäminen voi 
olla hyvä ratkaisu. 
Mahdollisimman matala käyrä on suositeltava. Jos laitteiston on vaikea saavuttaa sisälämpötilan asetusarvoa, voidaan tällöin 
käyttää korkeampaa käyrää.
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Enimmäistulolämpötila 
 

Valitse tulolämpötilan enimmäisarvo. Ota huomioon, että jos tulolämpötila on 
asetettu liian matalaksi, lämpö ei mahdollisesti riitä ulkolämpötilan ollessa matala, 
ja toisaalta enimmäislämpötilan asettaminen liian korkeaksi voi johtaa siihen, että 
joudutaan lämpöpumpun toiminta-alueen ulkopuolelle. Tämä lämpötila on 
laskettava talon tulolämpötilasta kylmimpänä vuodenaikana (korkeimmasta 
tulolämpötilasta, joka talossa voidaan ajatella tarvittavan). 

 
 

TOIMINTAOHJE: 
 

1.   Valitse lämmöntuotantoon sopiva enimmäislämpötila. 
 

2.   Vahvista valinta painamalla painiketta Seuraava -> (Nästa ->). 
 

TÄRKEÄÄ! 
Ota huomioon, että lattialämmityksessä korkea tulolämpötila voi vahingoittaa lattian päällystemateriaalia. 
Asetettu enimmäislämpötila on noin-arvo, joka saa ylittyä! Lämpövaurioille alttiisiin lattialämmitysrakenteisiin on 
asennettava mekaaninen lämpötilanrajoitin.
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Asentajan käyttöoikeustasolle siirtyminen 
 

TOIMINTAOHJE: 
1.   Valitse Huoltovalikko. 
2.   Valitse vaihtoehto Versio, pääsy ja päivittäminen (Version, åtkomst och 

uppdateringar). 
3.   Valitse vaihtoehto Pääsy (Åtkomst). 
4.   Näppäile koodi: 2183. 
5.   Vahvista koodi. Näytössä olevan näppäimistön vasemmalla puolella näkyy 

nyt teksti Asentaja (Installer). 
6.   Muista palata takaisin käyttäjän käyttöoikeustasolle. 

 
Käyttäjän käyttöoikeustasolle siirtyminen 

 
TOIMINTAOHJE: 

1.     Valitse Huoltovalikko (Servicemeny). 
2.     Valitse vaihtoehto Versio, pääsy ja päivittäminen (Version, åtkomst och 

uppdateringar). 
3.     Valitse vaihtoehto Pääsy (Åtkomst). 
4.     Näppäile vapaasti valitsemasi luku ja vahvista se. 

 
Uuden ohjelmiston päivittäminen 

 
Kun haluat päivittää ohjelmiston, ota yhteys laitteiston myyjään. Ohjelmisto 
päivitetään näytön yläpuolella olevaan USB-porttiin liitettävän USB-muistin avulla. 

 
TOIMINTAOHJE: 

 
1.    Pane USB-muisti näytön yläpuolella olevaan porttiin. 

 
2.    Valitse huoltovalikosta vaihtoehto Versio, pääsy ja päivittäminen 

(Version, åtkomst och uppdatering). 
 

3.    Valitse vaihtoehto Haluatko päivittää? (Uppdatera?). Päivitykseen 
kuluu kuusi minuuttia. HUOMAA! Varmista tällöin näyttöä tarkkailemalla, että 
päivitys tapahtuu oikein. 

 
4.    Näyttö menee mustaksi. 

 
5.    Järjestelmä siirtyy käynnistysohjelmaan automaattisesti. 

 
6.    Valitse vaihtoehto Suorita ohjelma (Run wizard) ja tee tarvittavat 

asetukset. 
 

7.   Järjestelmä siirtyy päävalikkoon automaattisesti.
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Lämmöntuotannon lokimittaus 
 

Lokimittaus on tarkoitettu täsmätyökaluksi, ja sitä käytetään vain silloin, kun tavallinen vianmääritys ei 
riitä. Tiedosto lähetetään silloin laitteiston myyjälle analysoitavaksi. Suositeltu USB-muisti: Jet flash 
Trancend -muisti, 2 GB. 
Virtakatkon sattuessa käynnissä oleva lokimittaus keskeytyy, ja se on aloitettava uudelleen. 

 
TOIMINTAOHJE: 

 

 
1.     Jos haluat mitata lämmöntuotantoa lokilla, pane USB-muistitikku paikalleen. 

 
2.     Valitse päävalikosta Huoltovalikko (Servicemeny). 

 
3.     Valitse vaihtoehto Versio, pääsy ja päivittäminen (Version, åtkomst och 

uppdateringar). 
 

4.     Valitse vaihtoehto Ota USB-muisti käyttöön / lopeta USB-muistin käyttö 
(USB enable/disable). 

 
5.     Voit ottaa lokimittauksen käyttöön valitsemalla vaihtoehdon Ota USB- 

muisti käyttöön (Enable USB) tai lopettaa mittauksen valitsemalla 
vaihtoehdon Lopeta USB-muistin käyttö (Disable USB) ennen USB- 
muistitikun irrottamista paikaltaan. 

 
6.     Lokimittauksen ollessa käynnissä USB-tikussa oleva led-valo vilkkuu 

tasaisesti. 
 

7.     Lokimittauksen jälkeen USB-muistin käyttö on lopetettava (Lopeta USB-muistin käyttö / Disable USB) ennen sen 
ottamista pois paikaltaan.
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# 

 
 

Muut asetukset 
 

Voit muuttaa valikkovaihtoehdon asetusarvoa näytössä joko koskettamalla näyttöä tai nuolipainikkeiden avulla. Kaikki 
muutokset tai asetukset tulevat voimaan, kun ne vahvistetaan painamalla valintamerkkipainiketta      . Voit siirtyä valikossa 
taaksepäin painamalla peruutuspainiketta         . 

 
 

Esimerkki 1 
 

Tavallisimmat muutokset tehdään valikkokohdassa 1. 
 

TOIMINTAOHJE: 
 

1.     Siirry päävalikon kautta tarvittavaan valikkoon. 

2.     Voit suurentaa tai pienentää arvoa nuolipainikkeiden   avulla. 
 

3.     Ota muutettu asetus käyttöön valitsemalla 
vaihtoehto Päällä / Pois päältä (på/av)         

 
4.     (vain tietyissä valikoissa). 

 
5.    Vahvista valinta painamalla valintamerkkipainiketta  . 

 
Esimerkki 2 

 
Valikkovaihtoehto 2 on asetusten täsmentämistä varten. 

 
TOIMINTAOHJE: 

 
1.     Siirry päävalikosta tarvittavaan alivalikkoon. 

 
2.     Siirry asetuksissa eteenpäin painamalla työkalupainiketta . 

 
3.     Tällä tasolla näkyy, mitkä toiminnot ovat käytössä, ja voidaan valita haluttu 

asetus. 
 

4.     Valitse se asetus, jonka haluat tehdä tai jota haluat muuttaa. 
 

5.     Voit suurentaa tai pienentää arvoja nuolipainikkeiden          avulla. 
 

6.     Vahvista asetus. 
 

7.     Ota aikataulu käyttöön valitsemalla vaihtoehto Päällä / Pois päältä (på/av). 

 
 

8.     Vahvista valinta painamalla valintamerkkipainiketta  . 
 

TÄRKEÄÄ! 
 

Muista aina vahvistaa muutos.
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Lämmöntuotanto 
 
 

Lämmönsäätö noudattaa apuohjelmassa valittua lämpökäyrää, jonka mukaisesti 
talon lämmitys toimii. Käyrä perustuu vallitsevaan ulkolämpötilaan laskennallisen 
tulolämpötilan suhteessa. Huoneanturien todellinen arvo ja asetusarvo tasaavat 
mahdolliset lämpötilapoikkeamat, mutta talon tehontarpeeseen nähden oikein valittu 
lämpökäyrä on tärkeä radiaattoreihin kohdistuvien suurten vaihteluiden ja 
lämpöpumpun katkonaisen käynnin (usein päälle ja pois päältä) välttämisessä. 
Lämmitysjärjestelmä voi olla joko radiaattoreiden tai lattialämmityksen avulla 
toteutettu tai näiden yhdistelmä (sellaisessa tapauksessa lattialämmityspiirin on 
oltava erikseen säädettävä). Näitä säädetään sopivan lämpökäyrän avulla. 
Kesäaikana, jolloin taloa ei tarvitse lämmittää, järjestelmä siirtyy 
energiansäästötilaan (ottaa käyttöön kesäasetukset) automaattisesti. Tämä 
tarkoittaa talon lämmitysjärjestelmän lämmöntuotannon ja kierrätyspumpun 
pysäyttämistä (pumppu 1 pysähtyy). Näyttöön tulee auringonvarjon kuva (valikossa 
Lämpöasetusten vyöhyke 1 / Värmeinställningar zon 1), joka ilmaisee, että laitteisto 
on siirtynyt kesätilaan. (Katso valikkoa Kesäasetukset.) 

 

 
 
 
 

Lämpöasetukset 
 

TOIMINTAOHJE: 
 

1.     Valitse päävalikosta vaihtoehto Lämmönsäätö (Värmejustering). 

2.     Voit muuttaa asetusarvoa nuolipainikkeiden avulla . 
 

3.   Vahvista valinta painamalla valintamerkkipainiketta  . 
 

Päävalikko 
Lämmön kytkeminen päälle / pois päältä 

 
TOIMINTAOHJE: 

 
1.     Valitse päävalikosta vaihtoehto Lämmitysasetukset (Inställningar 

värme). 
 

2.     Paina Päällä / Pois päältä -painiketta 
 

3.   Vahvista valinta painamalla valintamerkkipainiketta . 

 
 

 
 

Asetusvalikko (Näytössä oleva 
aurinkovarjo tarkoittaa, että laitteisto 
on kesätilassa.)

 
TÄRKEÄÄ! 
Lämmön lisäämisen tai vähentämisen jälkeen on odotettava vähintään kaksi päivää ennen uuden säädön 
tekemistä. Näin on tehtävä siksi, että sisälämpötilan on ehdittävä tasaantua ennen uudelleen säätämistä.
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Lämpötilan alentaminen yöllä 
 

Lämpötilan alentaminen yöllä -valikossa määritetään öisin toistuva 
lämpötilan alentaminen. 

 
TOIMINTAOHJE: 

 
1.    Valitse päävalikosta vaihtoehto Lämmönsäätö (Värmejustering). 

 
2.    Siirry valikkovaihtoehtoon Lämmitysasetukset (Inställningar 

värme) painamalla näytössä olevaa symbolia.   
 

3.    Tällä valikkotasolla näkyy, mitkä toiminnot ovat käytössä. Valitse 
asetus Lämpötilan alentaminen yöllä (Nattsänkning värme). 

 
4.    Valitse se asetus, jota haluat muuttaa. 

5.     Voit suurentaa tai pienentää arvoa nuolipainikkeiden  avulla.   
 

6.    Ota lämpötilan alentaminen yöllä käyttöön valitsemalla vaihtoehto 
Päällä / Pois päältä (på/av). 

 

7.    Vahvista muutos painamalla valintamerkkipainiketta  . 
 

Lämpötilan alentaminen päivällä 
 

Lämpötilan alentaminen päivällä -valikossa määritetään päivisin toistuva lämpötilan alentaminen. 
 

TOIMINTAOHJE: 
 

1.     Valitse päävalikosta vaihtoehto Lämmönsäätö (Värmejustering). 
 

2.     Siirry valikkovaihtoehtoon Lämmitysasetukset (Inställningar 
värme) painamalla näytössä olevaa symbolia.  

 
3.     Tällä valikkotasolla näkyy, mitkä toiminnot ovat käytössä. Valitse 

asetus Lämpötilan alentaminen päivällä (Dagssänkning 
värme). 

 
4.     Valitse se asetus, jota haluat muuttaa. 

5.     Voit suurentaa tai pienentää arvoa nuolipainikkeiden  avulla.  
 

6.     Ota lämpötilan alentaminen päivällä käyttöön valitsemalla 

vaihtoehto Päällä / Pois päältä (på/av).  

7.    Vahvista muutos painamalla valintamerkkipainiketta  .
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Loma-ajan asetus 
 

Loma-ajan asetukset -valikossa määritetään lämpötilan alentaminen pitemmäksi ajaksi. 
 

TOIMINTAOHJE: 
 

1.    Valitse päävalikosta vaihtoehto Lämmönsäätö (Värmejustering). 
 

2.    Siirry valikkovaihtoehtoon Lämpöasetukset (Inställningar värme) 
painamalla näytössä olevaa symbolia.  

 
3.    Tällä valikkotasolla näkyy, mitkä toiminnot ovat käytössä. Valitse 

asetusvaihtoehto Loma-asetus  (Semesterinställning). 
 
 

4.    Valitse se asetus, jota haluat muuttaa. 

5.    Voit suurentaa tai pienentää arvoa nuolipainikkeiden  avulla. 
 

6.    Ota loma-asetus käyttöön valitsemalla vaihtoehto Päällä / Pois 
päältä (på/av). 

 

7.   Vahvista muutos painamalla valintamerkkipainiketta . 
 

Kesäasetukset 
 

Kesäasetukset-valikossa määritetään ehdot, joiden mukaisesti järjestelmä kytkeytyy energiansäästötilaan ja takaisin toimintaan 
kesäkäytössä. 
Tehdasasetuksilla Lämmityksen katkaisun lämpötilaraja 18 °C (Tempgräns avslag 18 °C) ja Aikaraja 04 h (Tidsgräns av 04 h) 
järjestelmä kytkeytyy kesätilaan, kun ulkolämpötilan keskiarvo on ollut vähintään 18 °C neljän tunnin ajan. 
Tehdasasetuksilla Lämmityksen käynnistyksen lämpötilaraja 15 °C (Tempgräns påslag 15 °C) ja Aikaraja 24 h (Tidsgräns på 24 
h) järjestelmä kytkeytyy pois kesätilasta, kun ulkolämpötila on ollut keskimäärin enintään 15 °C 24 tunnin ajan. 

 
TOIMINTAOHJE: 

 
1.    Valitse päävalikosta vaihtoehto Lämmönsäätö (Värmejustering). 

 
2.    Siirry valikkovaihtoehtoon Lämpöasetukset (Inställningar värme) 

painamalla näytössä olevaa symbolia.  
 

3.    Tällä valikkotasolla näkyy, mitkä toiminnot ovat käytössä. Valitse 
asetusvaihtoehto Kesäasetus (Sommarinställningar). 

 
4.    Valitse se asetus, jota haluat muuttaa. 

5.    Voit suurentaa tai pienentää arvoa nuolipainikkeiden   avulla. 
 

6.    Ota kesäasetukset käyttöön valitsemalla vaihtoehto Päällä / Pois 

päältä (på/av).  

7.   Vahvista muutos painamalla valintamerkkipainiketta .
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Lämpimän veden tuotanto 
Lämmintä vettä tuotetaan ensi sijassa auringon lämmön ja 

lämpöpumpun avulla tehtaalla asetetun lämpötilan 50 °C mukaisesti 
(lämpöpumpun toimiessa hyvin ja käyttöveden saannin ollessa riittävä). 
Kun tiedetään, koska taloa taas tarvitsee lämmittää, varastoidaan koko ajan 
lämpöpumpun tuottamasta lämmöstä tietty ylimäärä varaajaan. Ainutlaatuisen 
rakenteen ansiosta ylimäärä voidaan ottaa talteen ja lämpimän veden lämpötila 
voi silloin kausittain olla paljon asetusarvoa korkeampi. Tämä varmistaa riittävän 
vedensaannin ja lämpöpumpun maksimaalisen hyödyntämisen. 
Myös aurinkolämpöä hyödynnetään maksimaalisesti, ja sen avulla kohotetaan 
varaajan lämpötila paljon asetusarvoa korkeammaksi. Asetusarvoa on pidettävä 
veden lämpötilan vähimmäisarvona (hystereesin ollessa ±3 °C). Lämpimän veden 
lämpötilan pitäminen tavallista korkeampana voi pidentää 
sähkölämmityselementtien käyttöikää. Myös Legionella-bakteerin torjuntatoiminto 
voidaan ottaa käyttöön, jolloin se nostaa ajoittain lämpimän veden lämpötilan 
haluttuun arvoon. 

 
 

Lämmin vesi 
 

 
Haluttu lämpötila asetetaan Lämmin vesi (Varmvatten) -valikossa välille 30–70 °C. 
Myös lämpimän veden ja ulkoilman todellinen lämpötila näkyy. Tässä valitaan myös 
Lämpimän veden lisätuotanto -toiminto ja nähdään toiminnon jäljellä oleva toiminta- 
aika. Toiminnon valinta vastaa 15 minuuttia tehdasasetuksen ollessa 60 minuuttia 
(neljännes asetetusta ajasta). 

 
Lämminvesiasetukset 

 
TOIMINTAOHJE: 

1.     Valitse päävalikosta vaihtoehto Lämminvesi (Varmvatten).  

2.     Voit muuttaa asetusarvoa nuolipainikkeiden   avulla. 
 

3.     Vahvista valinta painamalla valintamerkkipainiketta          . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Lämminvesiasetukset, tässä 
lämpimän veden lisätuotanto on 
käytössä.
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Aikataulu 
 

Aikataulu-valikossa määritetään viikonpäivä ja enintään kolme sellaista aikaväliä 
vuorokaudessa, joina lämmintä vettä ei tuoteta. Tätä toimintoa voidaan käyttää 
esimerkiksi silloin, kun tariffisopimuksen mukainen sähkön hinta on erityisen 
korkea tiettyinä vuorokaudenaikoina. 
HUOMAA! Tämä koskee vain lämpimän veden tuottamista. Tämä toiminta- 
aikataulu ei vaikuta talon normaaliin lämmitykseen. 

 
TOIMINTAOHJE: 

 
1.     Valitse päävalikosta vaihtoehto Lämminvesi (Varmvatten).   

 
2.    Siirry valikkovaihtoehtoon Lämminvesiasetukset (Inställningar 

varmvatten) painamalla näytössä olevaa symbolia.  
 

3.    Tällä valikkotasolla näkyy, mitkä toiminnot ovat käytössä. Valitse 
asetusvaihtoehto Aikataulu (Tidsschema). 

 
4.    Valitse haluttu viikonpäivä sekä toiminnon käynnistymisaika. 

5.    Voit suurentaa tai pienentää arvoa nuolipainikkeiden  avulla. 
Toiminnon päättymisaika siirtyy automaattisesti yhden tunnin 
eteenpäin). Päättymisaika (Stopptid) asetetaan samalla tavalla kuin 
Alkamisaika (Starttid). 

 
6.    Ota aikavälit (3) käyttöön valitsemalla vaihtoehto Päällä / Pois päältä 

(på/av).   

7.   Vahvista muutos painamalla valintamerkkipainiketta  . 
 

Lämpimän veden lisätuotanto 
 

Lämpimän veden lisätuotanto (Extra varmvatten) -valikossa lämpimän veden 
lämpötilaa voidaan nostaa rajatuksi ajaksi. Kohdassa Asetukset määritetään, 
kuinka paljon lämpötilaa halutaan nostaa (1–9 °C) lämpimän veden lämpötilan 
asetusarvosta, jonka tehdasasetuksena on 50 °C. Kun lämpötilaa nostetaan 5 
°C:lla, lämpimän veden lämpötila nousee siis tilapäisesti 55 °C:seen 60 minuutin 
ajaksi. (Ajaksi voidaan asettaa 30–99 minuuttia). 

 
TOIMINTAOHJE: 

 
1.    Valitse päävalikosta vaihtoehto Lämminvesi (Varmvatten). 

Lämpimän veden lisätuotanto - 
toiminto on käytössä

 

2.     Siirry valikkovaihtoehtoon Lämminvesiasetukset (Inställningar varmvatten) painamalla näytössä olevaa symbolia.  
 

3.    Tällä valikkotasolla näkyy, mitkä toiminnot ovat käytössä. Valitse asetus Lämpimän veden lisätuotanto (Extra 
varmvatten). 

 
4.    Valitse se asetus, jota haluat muuttaa. 

5.    Voit suurentaa tai pienentää arvoa nuolipainikkeiden   avulla. 

6.    Vahvista muutos painamalla valintamerkkipainiketta .
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Sähköinen lisälämmitys 
 

Lämmitysvastukset on ensi sijassa tarkoitettu veden pitämiseen lämpimänä 
silloin, kun aurinkokeräinten ja lämpöpumpun tehot eivät riitä. Hyvin mitoitetulla 
lämmitysjärjestelmällä, lämpöpumpun kapasiteettia vastaavalla käytöllä ja 
tehdasasetuksia vastaavilla asetuksilla voidaan vähentää lämmitysvastusten 
käyttötarvetta merkittävästi. Kumpikin lämmitysvastus voi toimia 6 kilowatin 
teholla tai yhdessä 12 kilowatin teholla (jos lämpöpumppu ei ole käynnissä) 
tehontarpeen mukaan. 
On myös mahdollista kytkeä lämmitysvastukset pois käytöstä niin, että ne eivät 
kytkeydy päälle.  HUOMAA! Tällöin lämmin vesi voi olla haluttua viileämpää ja 
haluttua sisälämpötilaa ei mahdollisesti saavuteta. 

 
 
 

Sähköinen lisälämmitys 
 

Lämmitysvastukset voidaan ottaa pois käytöstä Sähköinen lisälämmitys 
(Eltillskott) -valikossa. (Tätä ei suositella.) Lue lämmitysvastusten käyttöaika eli 
yhteenlaskettu aika, jonka lämmitysvastukset ovat olleet käytössä (toiminnassa). 
Myös todellinen ulkolämpötila, tulo- ja paluulämpötilat talon 
lämmitysjärjestelmään ja ulos siitä sekä tulo- ja paluulämpötilojen ero näkyvät 
näytöstä. Tämä arvo antaa yleiskuvan siitä, paljonko tehoa siirtyy talon 
lämmitysjärjestelmään. Matala arvo (alle 5 °C) voi merkitä tarvetta laskea 
kierrätyspumpun kierroslukua, kun taas korkea arvo (yli 10 °C) merkitsee 
tarvetta nostaa kierroslukua. 
On myös mahdollista käyttää laitteistoa pelkästään sähkökattilan avulla. Tämä 
voi olla tarkoituksenmukaista esimerkiksi lämpöpumpun asennusta 
odotettaessa. 

 
 
 
 
 
 

TOIMINTAOHJE: 
 
 
 
 

1.     Valitse päävalikosta vaihtoehto Sähköenergiavalikko 
(Elmeny).      

2.     Ota käyttöön sähköinen lisälämmitys / poista käytöstä     
sähköinen lisälämmitys  (Aktivera/Avaktivera eltillskott). 

3.     Vahvista muutos painamalla valintamerkkipainiketta  . 
 
 
 

Sähköisen lisälämmityksen asetukset (Inställningar eltillskott) -valikossa voidaan 
valita vaihtoehto Lisälämmitys sähköllä lämmöntuotantoa varten (Eltillskott för 
värmeproduktion) tai poistaa tämä valinta Pois päältä / Päälle (av/på”) -painikkeen 
avulla (tämä on sama toiminto kuin edellisen valikon talosymbolin tarkoittama 
toiminto). Tässä voidaan myös valita, että laitteistoa käytetään pelkästään 
sähkökattilana (sähkökattilakäyttö). 

 
 

TÄRKEÄÄ! 
Jotta laitteisto toimisi mahdollisimman hyvin ja jotta sisälämpötila 
ja lämpimän veden lämpötila pysyvät tasaisina, sähköisen 
lisälämmityksen on oltava käytössä. 

Sähköinen lisälämmitys on käytössä. 
Tulolämpötila on 48 °C ja 
paluulämpötila 42 °C. ∆t on siis 6 °C
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Lämpöpumppu 
 

Lämpöpumppu on laitteiston pääasiallinen lämmönlähde 
sellaisina päivinä, joina auringosta ei saada energiaa. Lämpöpumppua ohjataan 
kahdella parametrilla. 
Toinen on lämminvesiehto, jonka mukaisesti järjestelmä valvoo, että lämmintä vettä 
on aina riittävästi. Toinen ehto on talon lämmöntarpeen tyydyttäminen. Varaajan 
lataaminen mukautetaan todelliseen lämmöntarpeeseen niin, että lämpöpumpun ei 
tarvitse koskaan ladata varaajaa enempää kuin on kulloinkin välttämätöntä. Ylimäärä 
(lämmityskaasun korkean lämpötilan energia) varastoidaan varaajan yläosaan, jonka 
sisältöä käytetään lämpimänä vetenä. 
Tällä tavalla optimoidaan lämpöpumpun käyttöaika energiaa säästäen. 

 
Lämpöpumppu 

 
Lämpöpumppu (Värmepump) -valikossa on mahdollista ottaa Lämpöpumpun käyttö 
(Värmepumpsdrift) -toiminto pois käytöstä (ts. estää lämpöpumpun käynnistyminen). 
Tätä toimintoa voi olla tarkoituksenmukaista käyttää esimerkiksi asennuksen 
yhteydessä, jolloin laitteistoa voidaan käyttää sähköllä lämpöpumpun asennusta 
odotettaessa. 
Lämpöpumpun käyttöaika näkyy valikosta. Silloin luetaan yhteenlaskettu aika, jonka 
lämpöpumppu on ollut käynnissä (käyttötunnit). Myös todellinen ulkolämpötila, tulo- ja 
paluulämpötilat talon lämmitysjärjestelmään ja ulos siitä sekä tulo- ja 
paluulämpötilojen ero näkyvät näytöstä. Tämä arvo antaa yleiskuvan siitä, paljonko 
tehoa siirtyy talon lämmitysjärjestelmään. Matala arvo (alle 5 °C) voi merkitä tarvetta 
laskea kierrätyspumpun kierroslukua, kun taas korkea arvo 
(yli 10 °C) merkitsee tarvetta nostaa kierroslukua. 

 
 
 

TOIMINTAOHJE: 

1.     Valitse päävalikosta vaihtoehto Lämpöpumppu (Värmepump).  
 

2.     Käynnistä lämpöpumppu / pysäytä lämpöpumppu (Aktivera/Avaktivera 

värmepump).  
3.    Vahvista muutos painamalla valintamerkkipainiketta  . 

 
Lämpöpumpun asetukset  

Lämpöpumppu on käynnissä. 
Tulolämpötila on 48 °C ja 
paluulämpötila 42 °C. ∆t on siis 6 
°C.

 
TOIMINTAOHJE: 

 
1.     Käynnistä/pysäytä lämpöpumppu painikkeella Päälle / Pois päältä 

(på/av).  
2.     Lämpöpumpun malli näkyy näytössä. 

 
3.     Enimmäislämpötila (Maxtemp) -arvo ilmaisee lämpöpumpun 

enimmäiskapasiteetin. 
 

4.     Kylmäraja (Köldgräns) -arvo ilmaisee alimman ulkolämpötilan, jossa 
lämpöpumppua saa käyttää. 

 
5.     Tässä järjestelmässä ei käytetä arvoa Vähimmäiskäyntiaika (Min 

gångtid). 
 

Lämpöpumppu on käynnissä. Tulolämpötila on 48 °C ja paluulämpötila 42 °C. ∆t on siis 6 °C.
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Aurinkoenergia
 

Auringonvalon lämpö siirtyy aurinkokeräimistä varaajaan 
suljetussa kierrossa. Varaajaan latautuvaa energiaa käytetään myöhemmin sekä 
lämpimänä vetenä että talon lämmitysjärjestelmässä. 
Säätöjärjestelmä mukauttaa nestekierron virtausta jatkuvasti kerätyn energian 
käytön optimoimiseksi auringonvalosta kulloinkin saatavaan tehoon nähden. 

 
 
 
 
 
 
 

Aurinkoenergia 
 

Aurinkokeräimien lähtö- ja paluuarvot sekä näiden ero näkyvät Aurinkoenergia 
(Solenergi) -valikossa. Tämä ero ∆t antaa yleiskuvan siitä, paljonko energiaa 
latautuu varaajaan. 
Tässä valikossa näkyy myös ulkolämpötila sekä mahdollisuus ottaa 
Aurinkoenergia-toiminto pois käytöstä / käyttöön (joko olla käyttämättä 
aurinkoenergiaa tai käyttää sitä). 

 
Aurinkoenergia-asetukset 

 
Aurinkoenergia-asetukset (Inställningar solenergi) -valikosta näkyy, onko toiminto 
käytössä vai ei. Tässä on myös mahdollista muuttaa ∆t-arvoa (lähtö- ja 
paluulämpötilan eroa), jonka mukaisesti säädinyksikkö ohjaa aurinkokeräimien 
tuottaman energian käyttöä (tehdasasetus 10 °C). Matalampi arvo voi lisätä 
talteen otettavan energian määrää, jolloin latauslämpötila laskee vastaavasti. 
Korkeampi arvo voi siis vähentää energian talteenottoa, jolloin latauslämpötila 
taas nousee. Aurinkojärjestelmän hyötysuhde on aina parempi mitä alhaisempi 
latauslämpötila on. 
Näyttöteksti Pumppu 2 kierr./min (Pump 2 rpm) ilmaisee kierrätyspumpun 
todellisen käyntinopeuden, jolla pumppu siirtää energiaa aurinkokeräimistä, ja 
tämä arvo antaa hyvän kuvan siitä, paljonko energiaa otetaan kulloinkin talteen. 
Valoisa aika (Sun time) -muuttujan arvon mukaan määräytyy, kuinka 
paljon kaksi muuta energianlähdettä (lämpöpumppu ja lämmitysvastukset) 
täydentävät auringonvalosta saatavaa energiamäärää. Jos muuttujan 
arvoksi asetetaan esimerkiksi 1 tunti, aurinkoenergialla on 1 tunti aikaa 
saavuttaa asetusarvo. Jos lämpöpumppu ehtii käynnistyä tai 
lämmitysvastus kytkeytyä päälle ennen aurinkoenergiaa, lämpöpumpusta 
tai lämmitysvastuksesta katkeaa virta aurinkoenergian tuotannon alkaessa, 
eivätkä ne kytkeydy uudelleen päälle, ennen kuin 1 tunti on kulunut. 

 
TOIMINTAOHJE: 

 
1.     Valitse päävalikosta vaihtoehto Aurinkoenergia (Solenergi). 

 

 
Aurinkokeräinten tuottama 
todellinen lämpötila näkyy 
päävalikosta.

 
2.     Siirry valikkovaihtoehtoon Aurinkoenergia-asetukset (Inställningar solenergi) painamalla näytössä 

olevaa symbolia.  
 

3.     Valitse se asetus, jota haluat muuttaa. 

4.     Voit suurentaa tai pienentää arvoa nuolipainikkeiden    avulla. 

5.     Vahvista muutos painamalla valintamerkkipainiketta . 
 
 

Aurinkokeräinten tuottama todellinen lämpötila näkyy päävalikosta.
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Huoltovalikossa tehtävät asetukset 
 

Tämän valikon avulla voit käyttää yksikköä manuaalisesti, nähdä, mitkä lähdöt ovat 
toiminnassa ja tarkistaa hälytykset. Voit valita näyttötekstien kielen, palauttaa 
tehdasasetukset, valita ulkoyksikön ja käyttöoikeustason sekä päivittää ohjelmiston. 

 
 

Lähdöt 
 

Tässä näkyy kunkin lähdön nykyinen toimintatila, Pois päältä / Päällä (av/på). 
Näytössä olevan lähdön nimi on sama kuin ohjauskortissa oleva tunnus. 

 
TOIMINTAOHJE: 

 
1.     Näet lisää vaihtoehtoja selaamalla valikkoa alaspäin nuolipainikkeiden 

avulla. 
 
 

Ohjauksen tila (hälytyksen tultua) 
Siirry tähän valikkoon, kun järjestelmään on tullut hälytys. 

 
 

TOIMINTAOHJE: 
 

1.     Katso hälytyksen syy ja lopeta merkkiääni painamalla Kuittaa hälytys 
(Alarm confirm) -painiketta. Hälytyksen poistaminen 

 
2.     Valitse vaihtoehto Poista vikakoodi (Reset error code). Hälytys on nyt 

poistettu. Hälytyksen kuittaamien (Poista vikakoodi / Reset error code) 
edellyttää, että asentajan käyttöoikeustaso on käytössä. Katso 
hälytyslista. 

 
Manuaalinen ohjaus 

 
Voit siirtyä manuaalisen ohjaukseen painamalla tekstiä Muokkaa lähtöjä (Styra 
utgångar?). Kun siirryt manuaalikäyttöön, normaalikäytössä toiminnassa olleet 
lähdöt pysyvät toiminnassa. Voi nyt hallita kaikkia lähtöjä manuaalisesti painamalla 
Pois päältä / Päällä (av/på) -painikkeita. Lähdön toimintaan kytkeytymiseen kuluu 
enintään 5 sekuntia. Normaalikäyttöön palattaessa palataan ohjauskortin asetuksiin, 
ja järjestelmä käynnistyy noin 20 sekunnin kuluttua. Lämmöntuotannon alkamiseen 
menee enintään 20 minuuttia. 

 
 

Valitse kielivalikosta vaihtoehto Kieli (Språk). 
 

TOIMINTAOHJE: 
 

1.     Valitse valikosta oma kielesi.
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Tehdasasetusten palauttaminen 

 
Tässä voit palauttaa kaikkien parametrien asetukset tehdasasetuksiksi. 

 
TOIMINTAOHJE: 

 
1.    Paina näyttötekstiä Palautetaanko tehdasasetukset? (Återställ till 

fabriksinställningar?) 
Myös teksti Tehdasasetukset palautettu (Återställd till fabriksinställningar) 
tulee näyttöön. 

 
2.    Asetusten palauttamisen jälkeen järjestelmä siirtyy käynnistysohjelmaan 

automaattisesti. Käynnistysohjelman asetukset ovat hyvin toimivan 
järjestelmän tärkeitä perusparametreja. Suorita siksi käynnistysohjelma ja 
tee käytössä olevaa laitteistoa koskevat oikeat asetukset. 

 

 
 
 
 

Ulkoyksikkö 
 

Tämä valikko koskee laitteistossa olevaa ulkoyksikköä. 
 

Versio, pääsy ja päivittäminen 
 

Tässä voit valita käyttöoikeustason, päivittää ohjelmiston, ottaa käyttöön 
lokilaskennan ja ottaa USB-muistitikun irti turvallisesti. Voit myös käynnistää 
käynnistysohjelman sekä nähdä, mikä ohjelmistoversio on asennettuna. Löydät 
lisätietoja eri toimintoja koskevista kappaleista. 

 
Kelloaika ja päivämäärä / ulkolämpötila 
Tällä painikkeella on erilaisia tehtäviä. Kun painat painikkeen 
oikeanpuoleista kenttää (symbolia) kerran, ulkolämpötila tulee 

näyttöön. Yksi lisäpainallus palautta näytön takaisin kellonäytöksi. Kun näytössä on 
valikkovaihtoehto Kellonäyttö, voit liikkua tässä valikossa painamalla painikkeen 
vasenta puolta (numeropuolta). Tämä toiminto on hyödyllinen siirryttäessä 
kesäajasta talviaikaan ja päinvastoin. 

 
TOIMINTAOHJE: 

 
1.     Valitse päävalikosta vaihtoehto Kellonaika ja päivämäärä (Tid och 

datum). 
 

2.     Valitse se arvo, jonka haluat muuttaa. 

3.     Voit suurentaa tai pienentää arvoa nuolipainikkeiden avulla.   

4.     Vahvista muutos painamalla valintamerkkipainiketta  . 
 
 
 
 
 

TÄRKEÄÄ! 
Käynnistysohjelman asetukset ovat hyvin toimivan järjestelmän tärkeitä perusparametreja. Suorita siksi 
käynnistysohjelma aina tehdasasetusten palauttamisen jälkeen.
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Toimintavirhe ja hälytys 
 

Toimintavirheen sattuessa kuuluu äänimerkki. Tietyissä toimintavirhetilanteissa 
sähköinen lisälämmitystoiminto alkaa tuottaa kaiken lämmön ja lämpimän veden. 
Katso hälytyslista. 

 
TOIMINTAOHJE: 

 
1.     Valitse vaihtoehto Huoltovalikko (Servicemeny). 

 
2.     Valitse vaihtoehto Ohjauksen tila (Status styrning). 

 
3.     Katso hälytyksen syy ja lopeta merkkiääni valitsemalla vaihtoehto Kuittaa 

hälytys (Alarm confirmed). 
 

4.     Poista hälytys valitsemalla vaihtoehto Poista vikakoodi (Reset error 
code). 

 
Ylikuumentumissuoja 

 
Ohjelmistosuoja 

 
Laitteistossa on yhdysrakenteinen ylikuumentumissuoja, joka estää lataamasta 
energiavaraajaa aurinkokeräimillä yli 80 °C:n lämpötilaan. (Lämpötila mitataan 
keskeltä varaajaa, eikä se näy näytössä). Lataus aurinkokeräimillä alkaa uudelleen, 
kun lämpötila on laskenut 75 °C:seen. Tällä estetään lämmitysvastusten 
ylärajatermostaatin laukeaminen. 

 
Laitteistosuoja 

 
Mekaaninen laitteistosuoja/ylärajatermostaatti laukeaa 85 °C:n lämpötilassa, ja se 
on asetettava uudelleen manuaalisesti painamalla painiketta, joka sijaitsee 
säädinyksikön (katso oikealla oleva kuva) alareunassa (oikealla puolella). 
(Painiketta on painettava voimakkaasti.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÄRKEÄÄ! 
Jos varaaja lämpenee ulkoista lämmönlähdettä käytettäessä yli 85 
°C:seen, lämmitysvastusten laitteistosuoja/ylärajatermostaatti 
laukeaa, ja se on tällöin asetettava uudelleen manuaalisesti. Ellei 
näin tehdä, on mahdollista, etteivät lämmitysvastukset kytkeydy 

päälle, mikä voi aiheuttaa jäätymisvahinkoja talossa ja laitteistossa.
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WILO Sverige AB 
Stinavägen 1, Box 3024 
SE-350 33, Växjö 
Puh.: +46 470 727 600, Faksi: 
+46 470 727 644 

Stratos PARA 25/1-7 
Laitteisto: korkean hyötysuhteen pumppu 

 
 
 
 
 

Ohjeiden laatija: RJO               WILO Sverige AB                                                                Sivu 2/3 
Kohde:                                       Stinavägen 1, Box 3024                                                     Päivämäärä 14.12.2011 
Kohteen numero:                     SE-350 33 Växjö 

Nostokorkeus ja 
Tuottoteho P1 

Käyttötiedot 
Virtaus                                  0 m³/h 
Nostokorkeus                        0 m 
Nostettava väliaine               Vesi (puhdas) 
Väliaineen lämpötila             20 °C 
Tiheys                                   0,9983 kg/dm³ 
Kinemaattinen viskositeetti   1,005 mm²/s 
Höyrystymispaine                 2,337 kPa 

Pumpun tiedot 
 

Tuote                              WILO 
Tyyppi                             Stratos PARA 25/1-7 
Laitteistotyyppi               Yksittäispumppu 
Käyttölaji                        dp-c 
Paineluokka                   PN10 
Väliaineen väh.lämpöt.   −10 °C 
Väliaineen                      95 °C 
enimm.lämpöt. 
Hydrauliikan tiedot (käyttöpaikka) 
 
Virtaus 
Nostokorkeus 
Tuottoteho P1 

Alin sallittu paine (ontelo) 

Lämpötila 50 95 11 
0 

  °C 

Alin sallittu paine 
(ontelo) 

7     m 

 
Materiaali/tiiviste 
 
Pumpun runko            EN-GJL 200 
Pumpun siipipyörä      Noryl 1630 V (PPE/PS) 
Akseli                          X 46 Cr 13 
Laakeri                        Metallikyllästetty hiili 

Mitat                                                         mm 
a1 
a2 
b4 
b5 
l0 

116 
32 
42 
41 
180 

l1 
l2 
Rp 
G 
l3 

90 
56 
1 1/4 
2 
138 

    

Imupuoli                          Rp 1/G 1 ½    / PN10 
Painepuoli                       Rp 1/G 1 ½    / PN10 
Paino                               2,4 kg 

 

Moottorin tiedot 
Energialuokka                                A Antoteho 
P2                                   50 W Tuottoteho P1                                 
70 W Kierrosluku                                      4 450 
1/min 
Liitäntäjännite                                 1~ 230 V, 50 Hz 
Nimellisvirta                                    0,58 A 
Suojaluokka                                   IP 44 
Jännitetoleranssi 
Tuotenro 
(vakiorakenne) 

2099044 
   

 



Savumax Oy 
Puusepänkatu 5 
13110 Hämeenlinna 

puh. 010 4405 900 

 

 

Vikakoodi Vika Laitteiston toiminnot Hälytystoiminnon käyttöönotto 
uudelleen asentajan toimenpiteen 
jälkeen 

Todennäköinen syy 

Temp 1 -virhe Anturivika/oikosulku Hälytys + laitteisto ohjautuu lämpötilan 
20 °C mukaan, kunnes anturi on korjattu 

Korjaa anturi + poista hälytys Viallinen anturi / virheellinen asennus 
/ viallinen kaapeli 

Temp 2 -virhe Anturivika/oikosulku Hälytys + laitteisto ohjautuu lämpötilan 
30 °C mukaan, kunnes anturi on korjattu 

Korjaa anturi + poista hälytys Viallinen anturi / virheellinen asennus 
/ viallinen kaapeli 

Temp 3 -virhe Anturivika/oikosulku Hälytys + laitteisto ohjautuu lämpötilan 
30 °C mukaan, kunnes anturi on korjattu 

Korjaa anturi + poista hälytys Viallinen anturi / virheellinen asennus 
/ viallinen kaapeli 

Temp 4 -virhe Anturivika/oikosulku Hälytys + laitteisto ohjautuu lämpötilan 
30 °C mukaan, kunnes anturi on korjattu 

Korjaa anturi + poista hälytys Viallinen anturi / virheellinen asennus 
/ viallinen kaapeli 

Temp 5 -virhe Anturivika/oikosulku Hälytys + laitteisto ohjautuu lämpötilan 
20 °C mukaan, kunnes anturi on korjattu 

Korjaa anturi + poista hälytys Viallinen anturi / virheellinen asennus 
/ viallinen kaapeli 

Temp 6 -virhe Anturivika/oikosulku Hälytys + laitteisto ohjautuu lämpötilan 
20 °C mukaan, kunnes anturi on korjattu 

Korjaa anturi + poista hälytys Viallinen anturi / virheellinen asennus 
/ viallinen kaapeli 

Temp 7 -virhe Anturivika/oikosulku Hälytys + laitteisto ohjautuu lämpötilan 
30 °C mukaan, kunnes anturi on korjattu 

Korjaa anturi + poista hälytys Viallinen anturi / virheellinen asennus 
/ viallinen kaapeli 

Temp 8 -virhe Anturivika/oikosulku Hälytys + laitteisto ohjautuu lämpötilan 
0 °C mukaan, kunnes anturi on korjattu 

Korjaa anturi + poista hälytys Viallinen anturi / virheellinen asennus 
/ viallinen kaapeli 

Temp 9 -virhe Anturivika/oikosulku Hälytys + laitteisto ohjautuu lämpötilan 
30 °C mukaan, kunnes anturi on korjattu 

Korjaa anturi + poista hälytys Viallinen anturi / virheellinen asennus 
/ viallinen kaapeli 

Temp 10 -virhe Anturivika/oikosulku Hälytys + laitteisto ohjautuu lämpötilan 
0,5 °C yli määritetyn asetusarvon mukaan, 
kunnes anturi on korjattu 

Korjaa anturi + poista hälytys Viallinen anturi / virheellinen asennus 
/ viallinen kaapeli 

Temp 11 -virhe Anturivika/oikosulku Hälytys + laitteisto ohjautuu lämpötilan 
30 °C mukaan, kunnes anturi on korjattu 

Korjaa anturi + poista hälytys Viallinen anturi / virheellinen asennus 
/ viallinen kaapeli 

Temp 12 -virhe Anturivika/oikosulku Hälytys + laitteisto ohjautuu lämpötilan 
30 °C mukaan, kunnes anturi on korjattu 

Korjaa anturi + poista hälytys Viallinen anturi / virheellinen asennus 
/ viallinen kaapeli 

Temp 13 -virhe Anturivika/oikosulku Hälytys + laitteisto ohjautuu lämpötilan 
30 °C mukaan, kunnes anturi on korjattu 

Korjaa anturi + poista hälytys Viallinen anturi / virheellinen asennus 
/ viallinen kaapeli 

Lämpöpumpun virhe Ulkoyksikkö lähettää hälytyksen Hälytys + sähk. tila + yritä käynnistää 
lämpöpumppu uudelleen 1 Oh:n jälkeen. 

Tarkista ulkoyksikkö sekä se, että laitteisto 
on asennettu oikein, että se on kytketty 
virtaverkkoon jne. (katso kyseistä 
ulkoyksikköä koskevat erilliset asiakirjat) + 
poista hälytys 

Vika ulkoyksikössä 

Pumpun 2 virhe Ohjattava pumppu lähettää 
hälytyksen 

Hälytys Vika ohjattavassa pumpussa, tarkista 
toimivuus + poista hälytys 

Vika ohjattavassa kierrätyspumpussa 
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Hybridilaitteiston vikakoodien yleiskuvaus
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Sähkökytkentäkaavio, 3-vaihevirta 
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Yksinkertaistettu kytkentäkaavio 
 
 



43  

 

 
 

Järjestelmäkaavio 
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Järjestelmäkaavion selostus 
T1.         Sisätila-anturi 
T8.         Ulkoanturi 
T2          Aurinkokeräimen paluupuolen anturi 
T5          Aurinkokeräimen lähtöpuolen anturi 
T3          Aurinkokeräimen anturi 
T11.       Radiaattorin tulopuolen anturi 
T12.       Radiaattorin paluupuolen anturi 
T9.         Lämpöpumpun tulopuolen anturi 
T10.       Varaajan yläosan anturi (käyttövesi) 
T13.       ”Ylimääräinen tulo”, varaajan keskiosan anturi 
TH2.      Nesteen paluupuolen anturi (Mitsubishi electic) 
A.           Säädinyksikkö 
B.           Ulkoisen lämmönlähteen lämpimänäpitopiirin terminen venttiili 
C.          Ulkoisen lämmönlähteen lämpimänäpitopiirin kierrätyspumppu 
D.          Radiaattorien kuristuksensäätöventtiili 
E.           Aurinkokeräinsarjojen välisen tasapainon säätöventtiili 
F.           Aurinkokeräinpiirin ilmanpoistoventtiili 
G.          Varaajan ja radiaattoriverkoston ilmanpoistoventtiili 
H.          Radiaattoriverkoston kierrätyspumppu 

Moottorilla varustettu kaksisuuntainen 4-tieventtiili (ESBE ARA 661) 
J.           Sulkuventtiilin, takaiskuventtiilin, turvaventtiilin (9 baaria) 

ja sekoitusventtiilin sisältävä venttiiliryhmä raakavedenottoa varten 
K.           Paisunta-astia 
L.           Varaaja- ja radiaattoripiirin turvaventtiili 
M.          Varaaja- ja radiaattoripiirin painemittari 
N.          Aurinkokeräimien käyttölaitteet, joissa on turvaventtiili (9 baaria), takaiskuventtiili, kierrätyspumppu (Wilo 

stratos PARA 25/I-7TI) putkiliittimineen, tyhjennys-/täyttöhana, paisunta-astia (2 litraa) ja painemittari 
O.          Aurinkokeräimen turvaventtiilin ylivuotoputki (liitetään keruuastiaan) 
P.           Aurinkokeräinpiirin painemittari
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Tekniset tiedot 
Varaaja (sisällä oleva osa) 

 

l × k × s                        695 × 1 815 × 790 
mm 

Radiaatt. paineluokka  3 baaria / 0,3 MPa
Lämpimän veden 
paineluokka 

10 baaria / 1,0 MPa

Paino                           182 kg 
Jännite                         3-vh. ~ 400V 50 Hz 
Enimm.sähköteho        12 kW (6 + 6 kW) 
Ylikuumentumissuoja  90 ºC 
Virran enimm.kulutus   20 A 
Sulake                          20 A 
Putkien mitat 
Lämpöpumpun kaasu  3/8” 
Lämpöpumpun neste   5/8” 
Tulo aur.keräinpiiristä  Ø 22 mm 
Paluu aur.keräinpiiriin  Ø 22 mm 
Lämpötulo                    Ø 22 mm 
Lämmön paluu             Ø 22 mm 
Lämmin vesi                Ø 22 mm 
Kylmä vesi                   Ø 22 mm 
Lämpöpumppu (ulkoyksikkö) 
l × k × s                        950 × 943 × 330 

mm 
Paino                           75 kg 
Jännite                         1-vh. ~ 230 V 50 Hz 
Tuottoteho                   7,5 kW 
Virran enimm.kulutus   11,3 A 
Sulake                          16 A 
Kaasuputkien mitat      3/8” 
Nesteputkien mitat       5/8” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vaatimustenmukaisuusvakuutus 
Tuote täyttää seuraavien EU-direktiivien vaatimukset: 
Pienjännitedirektiivi (LVD) 2006/95/EY 
EMC-direktiivi (elektromagneettinen yhteensopivuus) 2004/108/EY 
Painelaitedirektiivi (PED) 97/23/EY
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Pikaopas 
 

 Asetus 2 Asetus 3 Tehdasasetus Min. Maks. Tehoporras Energiansäästö Asetusarvon muistiinpano 

Lämpö   Sisälämpötila 20 °C 5 °C 35 °C Päälle/Pois  Lämpö 

 Aikataulu 
Asetus ei kelpaa 

- - - - - - - 

 Lämpöt.lasku yöllä Väli 
Lämpötilanlasku 

Ei toiminnassa −1 °C −5 °C - 
- 

Ei  

 Lämpöt.lasku päiv. Väli 
Lämpötilanlasku 

Ei toiminnassa −1 °C −5 °C - 
- 

Ei  

 Loma-ajan asetus Alkaa 
Päättyy 
Lämpötilanlasku 

Ei toiminnassa −1 °C −10 °C 1.1.–31.12. 
1.1.–31.12. 
0–9 °C 

Kyllä  

 Kesäasetus Lämpöt.rajan alent. 
Aikarajan lyhent. 
Lämpöt.rajan korott 
Aikarajan pident. 
Suoralämpö 

18 °C 
5 °C 
4 h 
24 h 
8 °C 

10 °C 
10 °C 
1 h 
1 h 
1 °C 

30 °C 
30 °C 
24 h 
24 h 
14 °C 

- 
- 
- 
- 
- 

Kyllä  

 Nolla-aste- 
tasaus 
Asetus ei kelpaa 

- - - - - - - 

Lämmin vesi   Lämpimän veden 
lämpötila 50 °C 

30 °C 70 °C  Lisäys, ei  
 Aikataulu Aika 1 

Aika 2 
Aika 3 
Viikkoaikataulu 

Ei toiminnassa 1 h 
” 
” 
7 päivää 

24 h 
” 
” 
7 päiv. 

- 
- 
- 
- 

Ei  

 Legionella Lämpötila 
Toisto 
Käynnistämisaika 
Enimmäisaika 

60 °C 
1 päivä kuukaudessa 
03.00 
Ei toiminnassa 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

-  

 Hystereesi Lämpötilassa °C - - - - -  
 Lämpimän veden 

lisätuotanto 
Lämpötila 
Enimmäisaika 

Ei toiminnassa 1 °C 
30 °C 

9 °C 
99 °C 

- Ei  

   Päällä   Rad.piiri 
Pois p. / Pllä   

 *Sähk. lisälämm. 
asetukset 

Sähk. lisälämmitys 
* Sähkökatt.käyttö 

Päällä 
Pois päältä 

Pois 
päältä 
Pois 
päältä 

Päällä 
Päällä 

- Sähk. lisälämm. 
Sähkökatt. 
käyttö Pois p. 

 

Lämpöpumppu   Päällä   Päälle/Pois   
 *Lämpöpumpun 

asetukset 
* Malli 
Enimm.lämpötila 
Kylmyysraja 

P100 
55 °C 
−20 °C 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

 

Kaasu- ja 
öljykattila   Ei toiminnassa Pois 

päältä 
Päällä Päälle/Pois Kyllä  

         
Asetukset         
 Lähdöt 

Ohjauksen tila 
*Manuaalinen 
ohjaus 
*Kieli 
*Palauta 
tehdasasetukset 
*Ulkoyksikkö 
Versio, pääsy 
ja päivitykset 

 englanti 
Käyttäjän käyttöoik.    - 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

 

* Asentajan käyttöoikeudet 
 

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Tuote täyttää seuraavien EU-direktiivien vaatimukset: Pienjännitedirektiivi (LVD) 
2006/95/EY EMC-direktiivi (elektromagneettinen yhteensopivuus) 2004/108/EY Painelaitedirektiivi (PED) 

97/23/EY
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Omat muistiinpanot
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Omat muistiinpanot
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