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Sümbolite selgitus ja ohutustehnika alased juhised

1

Sümbolite selgitus ja ohutustehnika alased juhised

1.1

Sümbolite selgitus

Hoiatusjuhised
Hoiatusjuhised on tekstis tähistatud hallil
taustal hoiatuskolmnurgaga ja ümbritsetud
raamiga.
Elektriohtu näitab välgunool
hoiatuskolmnurgas.

Hoiatussõnad hoiatusjuhise alguses tähistavad
ohutusmeetmete järgimata jätmisel tekkivate ohtude
laadi ja raskusastet.
• TEATIS tähendab, et võib tekkida materiaalne kahju.
• ETTEVAATUST tähendab inimestele keskmise
raskusega vigastuste ohtu.
• HOIATUS tähendab inimestele raskete vigastuste
ohtu.
• OHTLIK tähendab eluohtlike vigastuste võimalust.
Oluline teave

1.2

Ohutusjuhised

Üldist
B See juhend tuleb hoolikalt läbi lugeda ja alles hoida.
Paigaldamine ja kasutuselevõtmine
Seadme tohib paigaldada ja kasutusele võtta ainult
kütteseadmete tegevusloaga ettevõtte.
Ebaõigest käsitsemisest tingitud kahjustused
Käsitsusvead võivad põhjustada vigastusi ja/või
seadmete kahjustumist.
B Tagada, et lapsed ei pääse seadet käsitsema ega
sellega mängima.
B Tagada juurdepääs ainult isikutele, kes on võimelised
seadet asjatundlikult käsitsema.
Hooldus ja remontimine
B Remonditööd tuleb alati lasta teha asjakohase
tegevusloaga ettevõttel. Hooletult läbiviidud
remonditööd võivad kasutajale ohtlikuks osutuda ja ka
seadme tööle halvasti mõjuda.
B Kasutada võib ainult originaalvaruosi!

Kõrvalolev sümbol näitab olulist infot, mis
pole seotud ohuga inimestele ega
esemetele. Vastav tekstiosa on ülevalt ja alt
eraldatud horisontaaljoontega.

B Soojuspump tuleb asjakohase tegevusloaga ettevõttel
lasta korda aastas üle vaadata ja vastavalt vajadusele
hooldada.

Muud sümbolid
Sümbol

Tähendus

B

Toimingu samm

Æ

Viide muudele kohtadele kas selles
dokumendis või mujal

•

Loend/loendipunkt
–

Loend/loendipunkt (2. tase)

Tab. 1

6 720 643 351 (2010/03)
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Tarnekomplekt

2

Tarnekomplekt

2.1

AE 60-2 - 100-2, siseüksusega ASC 160-2

2

1

3

6

ON

OFF

5

4

6 720 616 817-05.1I

Joon. 1
1
2
3
4
5
6

4

sõelaga filter
tangid filtri eemaldamiseks
tugijalad
välistemperatuuri andur
kasutusjuhend ja paigaldusjuhend
kate

Lisavarustus
• küttekaabel
• võimsuse kontrollseadis
• ruumitemperatuuri andur

6 720 643 351 (2010/03)

Tarnekomplekt

2.2

AE 60-2 - 150-2, lisakütteplokiga

T1

2

T2

3

4

5

6

6 720 615 974-27.1I

Joon. 2
T1
T2
1
2
3
4
5
6

pealevoolutemperatuuri andur
välistemperatuuri andur
tugijalad
kasutusjuhend ja paigaldusjuhend
tangid filtri eemaldamiseks
sõelaga filter
juhtkilp
lisakütteplokk

Lisavarustus
• küttekaabel
• kolmesuunaventiil
• ruumitemperatuuri andur
• küttesüsteemi primaarpump G2
– AE 60-2 - 100-2 – Wilo Star RS 25/6
– AE 120-2 - 150-2 – TOP S 25/75
• küttesüsteemi primaarpumba sulgeventiil G2 Cu 28 (2
tk)
• boiler
– AE 60-2 - 100-2, kahekordse seinaga
– AE 120-2 - 150-2, toruboileriga
• sooja vee temperatuuriandur (T3)
• võimsuse kontrollseadis
• lisakütteplokk 2

6 720 643 351 (2010/03)
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Tarnekomplekt

2.3

AE 60-2 - 150-2, segistiga lisakütteseadmega

T1

T2

2

3
4
5
6 720 615 974-28.1I

Joon. 3
T1
T2
1
2
3
4
5

pealevoolutemperatuuri andur
välistemperatuuri andur
tugijalad
kasutusjuhend ja paigaldusjuhend
tangid filtri eemaldamiseks
sõelaga filter
juhtkilp

Lisavarustus
• küttekaabel
• kolmesuunaventiil
• ruumitemperatuuri andur
• küttesüsteemi primaarnpump G2
– AE 60-2 - 100-2 – Wilo Star RS 25/6
– AE 120-2 - 150-2 – TOP S 25/75
• küttesüsteemi primaarpumba sulgeventiilid G2 Cu 28
(2 tk)
• segisti
• boiler
– AE 60-2 - 100-2, kahekordse seinaga
– AE 120-2 - 150-2, toruboileriga
• boileri temperatuuriandur (T3)

6
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Üldist
Seadme tohib paigaldada ainult
kütteseadmete tegevusloaga ettevõte.
Paigaldaja peab järgima kehtivaid nõudeid ja
eeskirju ning paigaldus- ja kasutusjuhendis
esitatut.

3.1

Transport ja ladustamine

Soojuspump peab teisaldamisel ja ladustamisel alati
paiknema püstiasendis. Soojuspumpa tohib kallutada,
kuid mitte küljeli asetada.

3.2

6 720 616 817-26.1I

Joon. 4 Transportimiskinnitus

3.3

Paigaldamine

• Soojuspump tuleb paigaldada majast väljapoole
tugevale ja ühetasasele aluspinnale.
• Paigaldaja peab seadme paigaldamisel võtma arvesse
soojuspumba mürataset (Æ Peatükk 14.3
leheküljel 65).
• Siseüksus/lisakütteplokk paigaldatakse majja.
Soojuspumba, siseüksuse ja olemasoleva
küttesüsteemi vahelised torud peavad olema
võimalikult lühikesed. Väljas paiknevad torud peavad
olema isoleeritud.
• Sulamisvesi ja kondensaat tuleb soojuspumbast
juhtida maja kanalisatsiooni.
Äravoolutoru peab paiknema kaldu ning
kanalisatsioonitoruni jõudma ülaltpoolt. Äravoolutoru
ei külmu, sest sinna tuleb majast sooja õhku.
• Äravoolutoru võib väljas ka vihmavee äravoolu juhtida,
kuid sel juhul tuleb äravoolutorusse paigaldada
küttekaabel (Æ Peatükk 6.5.1 leheküljel 28).
• Soojuspumba ümbrus peab olema vaba, et ei oleks
takistatud õhu läbivool aurustist.
• Soojuspump tuleb paigutada nii, et ei tekiks külma
õhu ringlust.
• Soojuspump tuleb paigutada nii, et selle peale ei
saaks katuselt langeda ega tilkuda lund või vihmavett.
Juhul, kui seda ei saa vältida, tuleb paigaldada
kaitsekatus. Külma õhu ringlemise vältimiseks tuleb
soojuspumba kohale vähemalt 1,5 m kõrgusele
paigaldada kaitsekatus.
• Eemaldada transportimiskinnitus.

Minimaalne ja maksimaalne töörežiimi
temperatuur.

Maksimaalne töötemperatuur: Soojuspump võib
töötada maksimaalse tagasivoolutemperatuuriga u
59 °C. Soojuspump seiskub ohutuspõhjustel, kui
temperatuur ületab selle väärtuse.
Ainult elektrilise lisaküttekeha kasutamisel on
maksimaalne töötemperatuur tehase poolt piiratud
väärtusega 62 °C. Paigaldaja saab seda väärtust
suurendada kuni väärtuseni 70 °C. Kui seadistatud
väärtus ületab 65 °C, tuleb paigaldada soojaveesegisti.
Minimaalne töötemperatuur: Kui välistemperatuur
langeb liiga madalale, lõpetab soojuspump töö. Siis
toodetakse kogu soojus siseüksuses või lisakütteplokis.
Kui välistemperatuur jälle tõuseb, rakendub soojuspump
automaatselt uuesti.

3.4

Kütte reguleerimine

Juhtseade juhib soojuse tootmist kas ainult
välistemperatuurianduri või välis- ja
ruumitemperatuurianduri abil.
Lisateavet juhtseadme kohta vt soojuspumba
kasutusjuhendist.

3.5

Automaatsulatuse funktsioon

Soojuspumba sulatamine toimub küttegaasi abil ning
seda juhitakse neljasuunaventiili abil. Neljasuunaventiil
muudab voolamissuuna külmaainekontuuris
vastupidiseks.
Küttegaas sulatab jää aurusti lamellidelt. Sealjuures
jahtub küttevesi veidi. Sulatamise kestus sõltub jää
paksusest ja välistemperatuurist. Toimingut
kontrollitakse temperatuurianduritega T2, T11 ja T12.
Lisaks on sulatusfunktsioon ka ventilaatoril. Soe õhk
juhitakse läbi ventilaatori, takistades nii selle jäätumist.

6 720 643 351 (2010/03)

7

Üldist

3.6

Kontrollnimekiri
Iga soojuspumba paigaldamine eeldab
individuaalset lahendust, mis on muude
analoogsete projektidega võrreldes milleski
erinev. Alljärgnev kontrollnimekiri esitab
paigalduskäigu üldise kirjelduse.

3.6.1

AE 60-2 - 100-2, siseüksusega ASC 160-2

11. Ühendada CAN-BUS kaabel soojuspumba ja
juhtkilbiga, samuti lisakütteplokiga, juhtkilbiga ja
vajaduse korral ka võimsuse kontrollseadisega.
12. Täita küttesüsteem ja eemaldada õhk
13. Ühendada küttesüsteem elektrikilbis kaitsmega ja
vajadusel rikkevoolu kaitselülitiga.
14. Lülitada seade sisse. Teha juhtpaneelil kõik vajalikud
seadistused.

1. Paigutada soojuspump tugevale ja tasasele
aluspinnale.

15. Teha seadme kasutuselevõtu järgsed
kontrolltoimingud.

2. Paigaldada soojuspumba peale- ja
tagasivoolutorustik.

3.6.3

3. Paigaldada soojuspumba äravoolutoru.
4. Paigaldada filtriga ventiil.
5. Paigaldada soojuspumba siseüksuse peale- ja
tagasivoolutorustik.
6. Paigaldada soojuspumba siseüksuse äravoolutoru.

AE 60-2 - 150-2, segistiga lisakütteseadmega

1. Paigutada soojuspump tugevale ja tasasele
aluspinnale.
2. Paigaldada soojuspumba peale- ja
tagasivoolutorustik.
3. Paigaldada soojuspumba äravoolutoru.

7. Ühendada soojuspump siseüksusega.

4. Paigaldada vajadusel uus boiler, sooja vee
temperatuuri andur ja kolmesuunaventiil

8. Ühendage kütteseade.

5. Paigaldada küttesüsteemi primaarpump G2.

9. Paigaldada välistemperatuuri andur ja soovi korral ka
ruumitemperatuuri andur (lisavarustus).

6. Paigaldada segisti, kui seda ei ole.

10. Ühendada CAN-BUS kaabel siseüksuse ja
soojuspumbaga.

8. Ühendada soojuspump küttesüsteemiga.

11. Täita küttesüsteem ja eemaldada õhk
12. Ühendada rikkevoolu kaitselüliti ja võimsuse
kontrollseadis (kui on olemas).
13. Ühendada seade maja elektrikilbiga.
14. Lülitada seade sisse. Teha juhtpaneelil kõik vajalikud
seadistused.
15. Teha seadme kasutuselevõtu järgsed
kontrolltoimingud.
3.6.2

AE 60-2 - 150-2, lisakütteplokiga

1. Paigutada soojuspump tugevale ja tasasele
aluspinnale.
2. Paigaldada soojuspumba peale- ja
tagasivoolutorustik.

7. Paigaldada filtriga ventiil.
9. Paigaldada juhtkilp.
10. Paigaldada pealevoolutemperatuuri andur,
välistemperatuuri andur ja vajadusel
ruumitemperatuuri andur.
11. Ühendada CAN-BUS kaabel soojuspumba ja
juhtkilbiga.
12. Täita küttesüsteem ja eemaldada õhk
13. Ühendada küttesüsteem elektrikilbis kaitsmega ja
vajadusel rikkevoolu kaitselülitiga.
14. Lülitada seade sisse. Teha juhtpaneelil kõik vajalikud
seadistused.
15. Teha seadme kasutuselevõtu järgsed
kontrolltoimingud.

3. Paigaldada soojuspumba äravoolutoru.
4. Paigaldada vajadusel uus boiler, sooja vee
temperatuuri andur ja kolmesuunaventiil.
5. Paigaldada küttesüsteemi primaarpump G2.
6. Paigaldada filtriga ventiil.
7. Ühendada soojuspump küttesüsteemiga.
8. Paigaldada juhtkilp ja lisakütteplokk.
9. Paigaldada pealevoolutemperatuuri andur,
välistemperatuuri andur ja vajadusel
ruumitemperatuuri andur.
10. Vajadusel paigaldada võimsuse kontrollseadis
(lisavarustus).
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3.7

Temperatuuriandurite asukohad

3.7.1

AE 60-2 - 100-2, siseüksusega ASC 160-2

3.7.2

AE 60-2 - 150-2, lisakütteplokiga
T2
T5

T2

T5
T1

T3

T12
T11
T3
T6

T12
T11

T1

T8

T10

T9

T8

T6

6 720 615 974-01.1I

Joon. 6 AE 60-2 - 150-2 – lisakütteplokk.
T10

T9
6 720 616 817-03.1I

Joon. 5 AE 60-2 - 100-2 - siseüksus ASC 160-2
T1
T2
T3
T5
T6
T8
T9
T10
T11
T12

pealevoolutemperatuuri andur
välistemperatuuri andur
boileri temperatuuriandur
ruumitemperatuuri andur
küttegaasi temperatuuriandur
väljuva küttevee temperatuuriandur
siseneva küttevee temperatuuriandur
kondensaatori temperatuuriandur
aurusti külmaaine temperatuuriandur
aurusti õhutemperatuuri andur

T1
T2
T3
T5
T6
T8
T9
T10
T11
T12

3.7.3

pealevoolutemperatuuri andur
välistemperatuuri andur
sooja vee temperatuuriandur (kui boiler on olemas)
ruumitemperatuuri andur
küttegaasi temperatuuriandur
väljuva küttevee temperatuuriandur
siseneva küttevee temperatuuriandur
kondensaatori temperatuuriandur
aurusti külmaaine temperatuuriandur
aurusti õhutemperatuuri andur

AE 60-2 - 150-2, segistiga lisakütteseadmega
T5

T2

T1

T12
T11
T3
T8

T6

T10

T9
6 720 615 974-02.1I

Joon. 7 AE 60-2 - 150-2 - segistiga lisakütteseade
T1
T2
T3
T5
T6
T8
T9
T10
T11
T12

6 720 643 351 (2010/03)

pealevoolutemperatuuri andur
välistemperatuuri andur
sooja vee temperatuuriandur (kui boiler on olemas)
ruumitemperatuuri andur
küttegaasi temperatuuriandur
väljuva küttevee temperatuuriandur
siseneva küttevee temperatuuriandur
kondensaatori temperatuuriandur
aurusti külmaaine temperatuuriandur
aurusti õhutemperatuuri andur
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3.8

CAN-BUS

Soojuspumba ja siseüksuse trükkplaadid ühendatakse
CAN-BUS andmesidekaabli abil. CAN (Controller Area
Network) on kahesoonelise kaabliga süsteem
andmesideks mikroprotsessoril põhinevate jadamisi
ühendatavate moodulite/trükkplaatide vahel.
Siseüksusega AE 60-2 - 100-2 korral asub üks trükkplaat
(IOB-kaart) soojuspumbas. Ülejäänud trükkplaadid
asuvad siseüksuses.
Lisakütteplokiga AE 60-2 - 150-2 korral asub üks
trükkplaat (IOB-kaart) soojuspumbas ja üks trükkplaat
(AHB-kaart) lisaküttekehas. Ülejäänud trükkplaadid
(CPU-, PSU- ja IOB-kaart) asuvad juhtkilbis.
Segistiga lisakütteseadmega AE 60-2 - 150-2 korral asub
üks trükkplaat (IOB-kaart) soojuspumbas. Ülejäänud
trükkplaadid (CPU-, PSU-, OPB- ja IOB-kaart) asuvad
juhtkilbis.
Valikvarustusena on siseüksusega AE 60-2 - 100-2 ja
lisakütteplokiga AE 60-2 - 150-2 jaoks saadaval võimsuse
kontrollseadise kaardid, mis ühendatakse samuti CANBUS abil.
ETTEVAATUST: Häire induktiivsete mõjude
tõttu.
B CAN-BUS-ühendus peab olema varjatud
ja eraldi paigaldatud 230 V või 400 V
juhtivate kaablitega.

Väliseks ühendamiseks sobib kaabel ELAQBY 2×2×0,6.
Kaabel peab olema mitmesooneline ja varjestatud. Varje
tohib ainult ühest otsast ja ainult korpuse külge
maandatud olla.
Kaabli lubatud maksimumpikkus on 20 m.
CAN-BUS-juhet ei tohi paigaldada 230 V või 400 V
juhtmetega. Minimaalne vahemaa 100 mm. Lubatud on
paigaldada sensorkaablitega.
Soojuspumba ja selle siseüksuse ühendamisruumis
tuleb CAN-BUS kaabel paigutada nii, et see ei puutu
kokku 230 V ega 400 V ühendustega.
ETTEVAATUST: Ärge ajage omavahel 12-Vja CAN-BUS-ühendusi segi!
Kui 12 V ühendada CAN-BUS külge,
purunevad protsessorid.
B Pange tähele, et need neli juhet saaksid
ühendatud soojuspumba siseseadise ja
välisseadise vastava juhtplaadil oleva
markeeritud kontaktiga.
Ühendus juhtplaatide vahel toimub nelja kanali kaudu,
mis ühendavad ka 12-V-pinget juhtplaatide vahel.
Juhtplaatidel on ka vastavad märgistused 12-V- ja CANBUS-ühenduste jaoks.

6 720 0614 056-03.1D

Joon. 8
Lüliti S1 tähistab CAN-BUS ühenduse algust ja lõppu.
See tähendab, et CPU-kaart siseüksuses, AHB-kaart
lisakütteplokis või lisavarustuse kaart, mida kasutatakse
segistiga lisakütteseadme jaoks ja soojuspumba IOBkaart tuleb S1 abil termineerida. Selleks tuleb S1 seada
asendisse Term.

10

Võimsuse kontrollseadise kasutamisel, tuleb siseüksuse
CPU-kaardi ja lisakütteploki AHB-kaardi asemel
termineerida see kaart. Jälgida, et õiged kaardid oleksid
termineeritud ja kõik ülejäänud kaardid termineerimata.

6 720 643 351 (2010/03)

Üldist

3.9

Trükkplaatide käsitsemine

Juhtelektroonikaga trükkplaadid on väga tundlikud
elektrostaatilise lahenduse suhtes (ESD – ElectroStatic
Discharge). Komponentide kahjustumise vältimiseks
tuleb seetõttu olla eriti ettevaatlik.
ETTEVAATUST: Kahjustused
elektrostaatilise lahenduse tõttu.
B Trükkplaati tohib puudutada ainult juhul,
kui kannate maandatud käevõru.

Tõhusat ESD kaitset elektroonikaga töötamisel pakub
maandusega ühendatud käevõru. See käevõru tuleb
käele kinnitada enne varjestatud metallfooliumist
ümbrise või pakendi avamist või enne paigaldatud
trükkplaadi eemaldamist. Käevõru tuleb kanda seni, kuni
trükkplaat jälle varjestatud pakendisse asetatakse või
kinnisesse lülituskarpi paigaldatakse. Ka väljavahetatud,
tagastamisele kuuluvaid trükkplaate tuleb käsitseda
samal viisil.

6 720 614 366-24.1I

Joon. 9 Käevõru
Kahjustused on enamasti varjatud. Trükkplaat võib
kasutuselevõtmisel laitmatult töötada ja probleemid
tekivad sageli alles hiljem. Staatilise laenguga esemed
kujutavad endast probleemi ainult elektroonika vahetus
läheduses. Enne töö alustamist hoida vähemalt meetrist
ohutuskaugust vahtkummist, kaitsekiledest ja muust
pakkematerjalist, kunstkiust riietusesemetest (näiteks
fliisjakist) vms.

6 720 643 351 (2010/03)

6 720 614 366-25.1I

Joon. 10
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Üldist

3.10 Seadme konstruktsioon

1

3.10.1 Soojuspump

4

5

2

3

4

5

6
7

3

8
9

2

1

6
6 720 616 817-22.1I

Joon. 13AE 60-2 - 100-2 lülituskarp

6 720 616 818-08.1I

Joon. 11AE 60-2 - 100-2
1
2
3
4
5
6
7
8
9

kompressor
kuivfilter
soojusvaheti
vaateava
neljasuunaventiil
alarõhulüliti
paisumisventiil
tagasilöögiklapp
ülerõhulüliti

1
2
3
4
5
6

1

1

5

2

6

3

7
9
6 720 616 817-20.1I

Joon. 12AE 120-2 - 150-2
1
2
3
4
5
6
7
8
9

12

soojusvaheti
kompressor
ülerõhulüliti
kuivfilter
alarõhulüliti
vaateava
tagasilöögiklapp
neljasuunaventiil
paisumisventiil

2

3

4

5

6

6 720 616 817-23.1I

7

8
4

ühendusklemm
kontaktor
sujuvkäivitus
faasijärjestuse relee
trükkplaat (IOB)
mootorikaitse

Joon. 14AE 120-2 - 150-2 lülituskarp
1
2
3
4
5
6
7

ühendusklemm
kontaktor
sujuvkäivitus
faasijärjestuse relee
kontaktor (ventilaator)
trükkplaat (IOB)
mootorikaitse

6 720 643 351 (2010/03)
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3.10.2 AE 60-2 - 100-2, siseüksusega ASC 160-2

Joon. 15Siseüksuse ühendusruum
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

soojuspumpa viiv toru
segisti
küttesüsteemi primaarpump
küttesüsteemi sekundaarpump
kolmesuunaventiil
tühjendusventiil
kolmesuunaventiil
heitveepaak
manomeeter (0–4 bar)
sulgeventiil koos tagasilöögiklapiga
küttevee täiteventiil
joogivee kaitseklapp

6 720 643 351 (2010/03)
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3.10.3 AE 60-2 - 150-2, lisakütteplokiga

1

2

1

6 720 616 817-18.1I

2

Joon. 18Juhtkilp
6 720 615 974-22.1I

1
2

Joon. 16Lisakütteplokk
1
2

PSU-kaart
IOB-kaart

kaitseklapp
elektrilise lisaküttekeha ülekuumenemiskaitse
(lähtestamine)

1

6 720 616 817-16.1I

Joon. 17Juhtkilp
1

14

CPU-kaart (ukse siseküljele kinnitatud)

6 720 643 351 (2010/03)
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3.10.4 AE 60-2 - 150-2, segistiga lisakütteseadmega

3.10.5 Lisavarustus (v.a segistiga lisakütteseadme
korral)

1

6 720 614 056-06.1I

C-SIDE

Joon. 21Võimsuse kontrollseadme kaart (lisavarustus)
6 720 616 817-16.1I

Joon. 19Juhtkilp
1

CPU-kaart (ukse siseküljele kinnitatud)

1

2

3
6 720 616 817-17.1I

Joon. 20Juhtkilp
1
2
3

PSU-kaart
OPB-kaart
IOB-kaart

6 720 643 351 (2010/03)
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Mõõtmed ja minimaalsed vahekaugused

4

Mõõtmed ja minimaalsed vahekaugused

4.1

Soojuspump
665

1223

839

3
4

60

178
147
78

50

2

92

643

217

818

408

1

6 720 616 817-27.1I

Joon. 22AE 60-2 - 100-2 mõõtmed
1
2

väljavool
elektrijuhtme läbiviik

küttesüsteemi (voolik, 1" sisekeere)
küttesüsteemist (voolik, 1" sisekeere)

724

1629

931

3
4

3
492
303
203
185
133
0
0

2

75

1

201

709
230

918

6 720 616 817-28.1I

Joon. 23AE 120-2 - 150-2 mõõtmed
1
2
3

küttesüsteemi (voolik, 1" väliskeere)
küttesüsteemist (voolik, 1" väliskeere)
väljavool

Soojuspumba nõutavad minimaalsed vahekaugused
Soojuspumba ette peab jääma vähemalt 1000 mm vaba
ruumi, taha ja külgedele vähemalt 300 mm.
Varikatuse paigaldamise korral peab selle vahekaugus
siseüksusest olema vähemalt 1,5 m, et vältida külma õhu
ringlust.

16
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4.2

Siseüksus

Toruühendused

_ 400
>

1
>
_ 50

6 720 614 056-08.2I

>
_ 800

3

>
_ 1240

Joon. 24Siseüksus
Siseüksuse nõutavad minimaalsed vahekaugused
Siseüksuse ees on nõutav minimaalne vahekaugus 800
mm. Külgmine nõutav minimaalne vahekaugus puudub.
Siseüksuse nõutav minimaalne vahekaugus
kohakindlatest objektidest, nagu seinad, kraanikauss jne
on 50 mm. Soovitatavad paigalduskohad on välisseinte
või isoleeritud vaheseinte juures.

2

6 720 614 056-09.1D

Joon. 25Siseüksuse esikülg
1
2
3

heitveepaak
külm vesi
soe vesi

Siseüksusel tuleb teha järgmised ühendused:
B Paigaldada 32 mm äravoolutoru heitveepaagist kuni
kanalisatsiooni äravooluavani.
B Ühendada kütte pealevoolutoru liitmikuga, millel on
pealevoolutoru märgistus.
B Ühendada kütte tagasivoolutoru liitmikuga, millel on
tagasivoolutoru märgistus.
B Ühendada külmaveetoru liitmikuga, millel on külma
vee märgistus.
B Ühendada soojaveetoru liitmikuga, millel on sooja vee
märgistus.
Soojuspumbal tuleb teha järgmised ühendused:
B Paigaldada 32 mm äravoolutoru äravooluliitmikust
kuni kanalisatsiooni äravooluavani.
Filtriga ventiili paigaldus
B Paigaldada filtriga ventiil horisontaalselt
soojuspumba tagasivoolutorule võimalikult
soojuspumba lähedale.

6 720 643 351 (2010/03)

17

Mõõtmed ja minimaalsed vahekaugused

Torude mõõtmed

mm

4.3

Juhtkilp, lisakütteplokk
335

112

Küttesüsteem
Ø 22

Pingutusrõngaga liitmik
Külm vesi ja soe vesi

296

Ø 22

Pingutusrõngaga liitmik

Küttevee sissevool, küttevee väljavool ja äravool
Pingutusrõngaga liitmik

Ø 22

Heitvesi/äravool

Ø 32
6 720 615 974-04.1I

Tab. 2
30

Joon. 27Juhtkilp

108
62

360

558

154

508

308

308

4

6 720 615 974-05.1I

Joon. 28Lisakütteplokk

2

Kahekordse seinaga boiler / toruboiler

347

1

103

152

B Vt boileri dokumentatsiooni ja (Æ ptk 5.6).

B Paigaldada filtriga ventiil horisontaalselt
soojuspumba tagasivoolutorule võimalikult
soojuspumba lähedale.

194
300

3

Filtriga ventiili paigaldus

420
543

4.4

Juhtkilp, segistiga lisakütteseade

6 720 616 817-06.1I

Joon. 26Siseüksuse tagakülg ja pealtvaade
küttevee
küttevee
küttevee
küttevee

335

tagasivool
sissevool (soojuspumba suunast)
pealevool
väljavool (soojuspumba suunas)
296

1
2
3
4

112

6 720 615 974-04.1I

Joon. 29Juhtkilp
Kahekordse seinaga boiler / toruboiler
B Vt boileri dokumentatsiooni ja (Æ ptk 5.7).
Filtriga ventiili paigaldus
B Paigaldada filtriga ventiil horisontaalselt
soojuspumba tagasivoolutorule võimalikult
soojuspumba lähedale.
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5

Küttesüsteemi ühendused

5.1

Küttetorustiku läbipesemine

Soojuspump on küttesüsteemi osa. Soojuspumba
töötõrked võivad olla põhjustatud küttesüsteemi halvast
veekvaliteedist või pidevast hapniku juurdepääsust.

Pumba karakteristikud

[kPA]
50
40

Hapniku toimel tekivad korrosioonisaadused nagu
magnetiit ja ladestised.

30

Magnetiidil on abrasiivsed omadused, mis põhjustavad
pumpade, ventiilide ja turbulentse voolurežiimiga
komponentide nagu näiteks kondensaatori kahjustusi.
Küttesüsteemi korral, mida tuleb regulaarselt täita või
mille kütteveest võetud veeproovid on sogased, tuleb
enne soojuspumba paigaldamist rakendada vajalikke
meetmeid, nagu näiteks filtri ja õhueemalduskraani
paigaldamine.
Vee töötlemiseks ei tohi kasutada mitte mingeid
lisandeid. Lubatud on kasutada lisandeid pH-väärtuse
suurendamiseks. Soovitatav pH-väärtus on 7,5 – 9.
Küttesüsteemi vesi ei tohi olla agressiivne ega suure
kloriididesisaldusega. Väga kõrged ja väga madalad pHväärtused ei ole lubatud.

3

20
10
0

2
1
0

500

1000

1500

2000 [l/h]
6 720 614 056-11.1D

Joon. 30Küttesüsteemi pump

5.3

Kolmesuunaventiili paigaldamine

Boileri ühendamise korral tuleb paigaldada
kolmesuunaventiil.
B Kolmesuunaventiil paigaldada vastavalt süsteemi
lahendusele tagasivoolutorule.
B Mõned kolmesuunaventiilid on ette nähtud
pealevoolutorule paigaldamiseks.
B Sellise ventiili kasutamisel tuleb see paigaldada
pealevoolutorule.

Vajaduse korral tuleb soojuspumba kaitseks paigaldada
soojusvaheti.
Soojuspumba kaitsmine reostuse eest:
B Enne soojuspumbaga ühendamist tuleb torustik
põhjalikult läbi pesta.

1
5.2

3

Soojuspumba ühendamine
küttesüsteemiga

B Ühendada soojuspump küttesüsteemiga.
B Küttesüsteemi torud tuleb paigaldada nii, et küttevee
temperatuurierinevused ei tekita küttesüsteemis
müra.

2
6 720 615 974-37.1I

Joon. 31Kolmesuunaventiil

Soojuspumba ja ülejäänud süsteemi vahelise
vibratsiooni vältimiseks:

1
2
3

B Paigaldada soojuspumba küttevee sissevoolu- ja
väljavooluliitmikele painduvad torud.

5.4

Soojuspumba ja siseüksuse ühendamiseks kasutada
vasktorusid, mille läbimõõt on 28 mm ja maksimaalne
pikkus 20 m.
B Väljaspool maja olevad torud isoleerida Armaflextüüpi isolatsiooniga, mis ei ima niiskust.

suund B: küttesüsteemist
suund AB: soojuspumpa
suund A: boilerist

Küttesüsteemi primaarpump G2

Lisakütteploki või segistiga lisakütteseadme kasutamise
korral tuleb süsteemi ühendada küttesüsteemi
primaarpump ja selle sulgeventiilid.
B Sealjuures tuleb G2 läbivooluhulk seada G1
läbivooluhulgast veidi väiksemaks.

Torustikule tuleb ligipääsetavasse kohta paigaldada
õhueemaldusseadised. Lühikesed välised torud
vähendavad soojuskadu.

6 720 643 351 (2010/03)
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5.5

Siseüksuse ühendamispõhimõte

Talitlus põhineb kondensatsioonil ja siseüksuse
elektrilise lisaküttekeha abil toodetaval täiendaval
soojusenergial. Juhtseade juhib soojuspumpa vastavalt
välistemperatuurianduri T2 ja pealevoolu
temperatuurianduri T1 mõõteväärtustel põhinevale
küttekarakteristikule.
Kui soojuspump ei suuda üksinda vajalikku
soojusnõudlust katta, käivitub automaatselt siseüksuse
elektriline lisaküttekeha ja tagab koos soojuspumbaga
majas soovitud temperatuuri.

Sooja vee tootmine on prioriteetne. Sooja vee tootmist
juhitakse boileri temperatuurianduri T3 mõõteväärtuste
alusel. Seni, kui boiler soojeneb, on küte
kolmesuunaventiili abil välja lülitatud. Niipea, kui boiler
saavutab seadetemperatuuri, jätkub küttesüsteemi
varustamine sooja kütteveega.
Sooja vee režiim seisatud soojuspumba korral:
Välistemperatuuril alla – 20 °C lülitub soojuspump
automaatselt välja ja lõpetab sooja vee soojendamise.
Siseüksuse elektriline lisaküttekeha võtab sooja vee
tootmise automaatselt üle.

G3
E24
T12

T11
G4

Q22
V21

T9

E23

T8

T10

T6

E21
6 720 616 817-02.1I

Joon. 32Siseüksus
C11
E10
E21
E41
F21
F41
G1
G2
G3
P11
T1
T2
T3
T5

20

paisupaak
küttesüsteem
soojuspump
kahekordse seinaga boiler siseüksuses
väljumisavaga kaitseklapp
väljumisavaga kaitseklapp
küttesüsteemi sekundaarpump
küttesüsteemi primaarpump
ventilaator
manomeeter
pealevoolu temperatuuriandur
välistemperatuuri andur
boileri temperatuuriandur
ruumitemperatuuri andur (lisavarustus)

T6
T8
T9
V21
V40
W40
Q10
Q20
Q21

küttegaasi temperatuuriandur
väljuva küttevee temperatuuriandur
siseneva küttevee temperatuuriandur
filtriga ventiil
soe vesi
külm vesi
segisti
kolmesuunaventiil
kolmesuunaventiil

6 720 643 351 (2010/03)
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5.6

Lisakütteploki ja boileri
ühendamispõhimõte

Talitlus põhineb kondensatsioonil ja lisakütteploki abil
toodetaval täiendaval soojusenergial. Juhtseade juhib
soojuspumpa vastavalt välistemperatuurianduri T2 ja
pealevoolu temperatuurianduri T1 mõõteväärtustel
põhinevale küttekarakteristikule.
Kui soojuspump ei suuda üksinda vajalikku
soojusnõudlust katta, käivitub automaatselt
lisakütteplokk ja tagab koos soojuspumbaga majas
soovitud temperatuuri.

Sooja vee tootmine on prioriteetne. Sooja vee tootmist
juhitakse boileri temperatuurianduri T3 mõõteväärtuste
alusel. Seni, kui boiler soojeneb, on küte
kolmesuunaventiili abil välja lülitatud. Niipea, kui boiler
saavutab seadetemperatuuri, jätkub küttesüsteemi
varustamine sooja kütteveega.
Sooja vee režiim seisatud soojuspumba korral:
Välistemperatuuril alla u -20 °C seiskub soojuspump
automaatselt ega saa enam sooja vett toota.
Lisakütteplokk võtab küttefunktsiooni ja sooja vee
tootmise automaatselt üle.

K

6 720 615 974-07.1I

Joon. 33Lisakütteplokiga soojuspump
C11
E10
E11
E21
E42
F21
F41
G1
G2
G3
K
P11
T1
T2
T3

paisupaak
küttesüsteem
lisakütteplokk
soojuspump
topeltmantliga boiler siseüksuses
väljumisavaga kaitseklapp
väljumisavaga kaitseklapp
küttesüsteemi sekundaarpump, küttesüsteemi suunas
küttesüsteemi primaarpump
ventilaator
elektriline lisaküttekeha, ühendatud kontaktoriga K
manomeeter
küttesüsteemi pealevoolutemperatuuri andur
välistemperatuuri andur
boileri temperatuuriandur

6 720 643 351 (2010/03)

T5
T6
T8
T9
V21
V40
W40
Q10
Q21

ruumitemperatuuri andur, lisavarustus
küttegaasi temperatuuriandur
väljuva küttevee temperatuuriandur
siseneva küttevee temperatuuriandur
filtriga ventiil
soe vesi (veevärgivesi)
külma vee pealevool
segisti
kolmesuunaventiil
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5.7

Segistiga lisakütteseadme ja boileri
ühendamispõhimõte

Talitlus põhineb kondensatsioonil ja segistiga
lisakütteseadme abil toodetaval täiendaval
soojusenergial. Juhtseade juhib soojuspumpa vastavalt
välistemperatuurianduri T2 ja pealevoolu
temperatuurianduri T1 mõõteväärtustel põhinevale
küttekarakteristikule.
Kui soojuspump ei suuda üksinda vajalikku
soojusnõudlust katta, käivitub automaatselt
lisakütteseade ja tagab koos soojuspumbaga majas
soovitud temperatuuri.

abil. Boileri soojendamise ajal on küte
kolmesuunaventiili abil välja lülitatud. Kui lisakütteseade
on kasutusel, siis hoiab see küttesüsteemis soovitud
temperatuuri. Niipea, kui boileri temperatuur saavutab
oma seadeväärtuse, hakatakse küttesüsteemi jälle
kütteveega varustama.
Sooja vee režiim seisatud soojuspumba korral:
Välistemperatuuril alla u -20 °C seiskub soojuspump
automaatselt ega saa enam sooja vett toota. Selle
asemel lülitab juhtseade automaatselt sisse boileri
elektrilise lisaküttekeha ja nii hoitakse temperatuuri
boileris vajalikul tasemel.

Sooja vee tootmine on prioriteetne. Sooja vee tootmist
juhitakse boileri temperatuurianduri T3 mõõteväärtuste

K

6 720 615 974-08.1I

Joon. 34Segistiga lisakütteseadmega soojuspump
C11
E10
E21
E42
F21
F41
G1
G2
G3
P11
T1
T2
T3
T5

22

paisupaak
küttesüsteem
soojuspump
topeltmantliga boiler siseüksuses
väljumisavaga kaitseklapp
väljumisavaga kaitseklapp
küttesüsteemi sekundaarpump, küttesüsteemi suund
küttesüsteemi primaarpump
ventilaator
manomeeter
küttesüsteemi pealevoolutemperatuuri andur
välistemperatuuri andur
boileri temperatuuriandur
ruumitemperatuuri andur, lisavarustus

T6
T8
T9
V21
V40
W40
Q13
Q21

küttegaasi temperatuuriandur
väljuva küttevee temperatuuriandur
siseneva küttevee temperatuuriandur
filtriga ventiil
soe vesi (veevärgivesi)
külma vee pealevool
segisti
kolmesuunaventiil

6 720 643 351 (2010/03)
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5.8

Küttesüsteemi täitmine, siseüksus

Täita boiler pärast küttetorustiku läbipesemist
tarbeveega. Seejärel täita küttesüsteem.
HOIATUS: Kuumaveeboiler võib
deformeeruda kui seadet vales järjekorras
täidate.

2
1

B Täita boiler, nii et soojaveekraan on
avatud. Kui vesi hakkab välja voolama, siis
sulgeda soojaveekraan. Täita boiler, nii et
soojaveekraan on avatud. Kui vesi hakkab
välja voolama, siis sulgeda
soojaveekraan.

6 720 614 056-13.1D

Küttesüsteemi täitmine:
1. Boileri täitmiseks avada tagasilöögiklapiga
sulgeventiil.
2. Avada küttevee täiteventiil.
3. Avada küttesüsteemist õhu eemaldamiseks boileri
ülaosas olev õhueemalduskraan.
4. Eemaldada ka soojuspumba õhueemalduskraani
kaudu väljuv õhk.

Joon. 36Siseüksus
1
2

õhueemalduskraan
küttesüsteemi kaitseklapp

1

5. Täita küttesüsteem kuni õige rõhuni. Normaalrõhk on
1–2 bar.
6. Sulgeda küttevee täiteventiil, niipea kui õige rõhk on
saavutatud.

4
3
2

6 720 616 817-25.1I
6 720 614 056-15.1D

Joon. 37soojuspump
Joon. 35Siseüksuse ühendusruum
1
2
3
4

tühjendusventiil
manomeeter
tagasivooluklapiga sulgeventiil
küttevee täiteventiil

1

5.9

õhueemalduskraan

Küttesüsteemi, lisakütteploki ja
segistiga lisakütteseadme täitmine

Küttesüsteemi täitmine:
1. Avada lühikeseks ajaks külmaveesüsteemi ja
küttesüsteemi vaheline sulgeventiil ja sulgeda uuesti.
2. Lugeda rõhu väärtus paisupaagi manomeetrilt.
3. Eemaldada küttesüsteemist õhk ja täita küttesüsteem
kuni õige rõhuni.
Enne kasutuselevõtmist tuleb kontrollida,
kas lisakütteplokk on veega täidetud.

6 720 643 351 (2010/03)
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6

Elektriühendused
OHTLIK: Elektrilöögi oht!
B Enne elektriühenduste teostamist tuleb
küttesüsteem elektritoitevõrgust lahti
ühendada.
HOIATUS: Veega täitmata seadme
elektritoite sisselülitamine kahjustab
seadet.
B Täita boiler, seada see ettenähtud rõhu
alla ja täita küttesüsteem. Alles seejärel
tohib elektritoite sisse lülitada.
ETTEVAATUST: Trükkplaat võib
elektrostaatilise lahenduse tõttu
kahjustuda. See võib põhjustada
elektrooniliste komponentide rikkeid.
B Trükkplaati tuleb käsitseda väga
ettevaatlikult.

Kontrollida, et kaabel ja trükkplaat on korras.
Induktsiooni mõju vältimiseks paigaldada
madalpingekaablid 230 V ja 400 V kaablitest eraldi
(minimaalne vahekaugus 100 mm).
Lisakütteploki või segistiga lisakütteseadme kasutamisel
asub soojuspumba juhtseade juhtkilbis. Lisakütteplokk
ühendatakse juhtkilbiga, lisakütteseadme komponendid
ühendatakse lisakütte kaardiga. Kompressor,
ventilaator, temperatuuriandurid ja rõhulülitid
ühendatakse soojuspumba lülituskarbiga. Juhtkilbi ja
lülituskarbi vahelised juhtmed ühendatakse vastavalt
skeemile (Æptk 6.7.3, 6.8.2).

6.1

Kate

Siseüksuse ja soojuspumba toitmiseks hoone
elektrikilbist ühise rühmakaabli kaudu tuleb paigaldada
kaitselüliti (sisaldub tarnekomplektis). Sellel kaitselülitil
on üks kaitse soojuspumba jaoks ja üks kaitse kogu
süsteemi jaoks ning see tuleb ühendada vastavalt (Æ ptk
6.6.2).

6.2

Lisavarustus

Ruumitemperatuuri andur T5: Tuleb paigaldada maja
etalonruumi. Ühendamineteha vastavalt (Æ ptk 6.6.3,
6.7.4, 6.8.3).
Soojuspumba äravoolutoru kaitsmiseks jäätumise eest
tuleb paigaldada ja ühendada äravoolutorule
küttekaabel (Æ Peatükk 6.5.1 leheküljel 28).
Sooja vee temperatuuri andur T3: Ühendada vastavalt
(Æ ptk 6.7.4, 6.8.3).

6.3

Võimsuse kontrollseadis

Süsteemi saab ühendada võimsuse kontrollseadise.
See katkestab elektritoite, kui samasse vooluringi on
ühendatud teised tarbijad. See hoiab ära peakaitsme
rakendumise. Võimsuse kontrollseadis tuleb ühendada
vastavalt kaasasolevale paigaldusjuhendile. Kaitsmete
soovitatavad tugevused kehtivad ka võimsuse
kontrollseadise kasutamisel.

Rikkevoolu kaitselüliti: Kui küttesüsteem tuleb
ühendada rikkevoolukaitselüliti kaudu, tuleb tuleohu
vältimiseks paigaldada eraldi rikkevoolukaitselüliti
(rakendumisvool 300 mA). Järgida kehtivaid eeskirju.
Temperatuuriandurite ühendamine, siseüksus
B Paigaldada välistemperatuuri andur T2.
B Paigaldada elektritoitekaabel (Æ Peatükk 6.6.2
leheküljel 30).
B Paigaldada kaitselüliti.
B Ühendada küttesüsteemi primaarpump G2.
B Paigaldada ülejäänud lisavarustus.
Temperatuuriandurite ühendamine, lisakütteplokk ja
segistiga lisakütteseade
B Paigaldada pealevoolutemperatuuri andur T1 otseses
kokkupuutes pealevooltoruga.
B Paigaldada välistemperatuuri andur T2.
B Paigaldada ülejäänud lisavarustus.

24
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6.4

Rikkerežiim

Seadmel on rikkerežiimi funktsioon. Juhtseadme tõrke
korral võtab soojusega varustamise üle elektriline
lisaküttekeha. Lisainforamatsiooni rikkerežiimi kohta
leiate kasutusjuhendist.
AHB-kaardil asub termostaat pealevoolutemperatuuri
reguleerimiseks rikkerežiimi korral. Termostaadi
tehaseseadistus on 35 °C. See põhiseadistus on
põrandaküttega süsteemide jaoks. Kui maja
soojendatakse ainult küttekehaga, siis võib seadistuse
tõsta väärtuseni 55 °C.

6 720 614 056-16.1D

Juhtkilbis on lüliti S3 (siseüksusel S2), mida saab
rikkerežiimile üleminekuks sisse lülitada.

Joon. 38AHB-kaart

6 720 643 351 (2010/03)
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6.5

Soojuspump
3

1
1
2

6 720 616 817-07.1I

Joon. 39AE 60-2 - 100-2 elektriskeem
B1
E3
E4
F1
G3
K1
M1
MB1
Q4
R1
HP
LP
S1
T6
T8
T9
T10
T11
T12
1
2
3

26

faasijärjestuse indikaator
korpusesoojendus
võimalik küttekaabel
kaitse
ventilaator
kompressori automaatkaitse
kompressor
kompressori mootorikaitse
neljasuunaventiil
sujuvkäivitus
ülerõhulüliti
alarõhulüliti
termineerimislüliti
küttegaasi temperatuuriandur
väljuva küttevee temperatuuriandur
siseneva küttevee temperatuuriandur
kondensaatori temperatuuriandur
aurusti külmaaine temperatuuriandur
aurusti õhutemperatuuriandur
kompressoritüübi funktsioonisild
kontakt
siseüksus ASC 160, lisaküttekeha, segistiga lisakütteseade

6 720 643 351 (2010/03)
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2

1

6 720 616 817-08.2I

Joon. 40AE 120-2 - 150-2 elektriskeem
B1
E3
E4
F1
HP
K1
K2
LP
M1
M2
MB1
Q4
R1
T6
T8
T9
T10
T11
T12
TK1
U1
U2
V1

faasijärjestuse indikaator
korpusesoojendus
valikuline äravoolu küttekaabel
kaitse
ülerõhulüliti
kompressori kontaktor
ventilaatori kontaktor
alarõhulüliti
kompressor
ventilaator
kompressori mootori kaitselüliti
neljasuunaventiil
käivitusvoolu piirik, lisavarustus
küttegaasi temperatuuri andur
väljuva küttevee temperatuuriandur
siseneva küttevee temperatuuriandur
kondensaator
aurusti külmaaine temperatuuriandur
siseneva õhu temperatuuriandur
ventilaatori termokontakt
pruun
punane
sinine

6 720 643 351 (2010/03)

V2
W1
W2
L1
L2
L3
PE
1
2

hall
must
oranž
must
pruun
hall
kollane/roheline
kontakt
lisakütteplokk, segistiga lisakütteseade
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6.5.1

Soojuspumba välisühendused

6 720 616 817-09.1I

Joon. 41Välised ühendused
Elektritoite ühendus

CAN-BUS

Ühendada elektritoitekaabel klemmidega L1, L2, L3, N ja
PE (Æ Peatükk 6.6 leheküljel 29). Ühendamisel
veenduda, faasijärjestus vastab soojuspumba
siseüksuse faasijärjestusele.

Ühendada soojuspumba ja siseüksuse vaheline
varjestatud andmesidekaabel klemmidega GND, CANL,
CANH ja 12V (Æ Peatükk 3.8 leheküljel 10).
ETTEVAATUST: Ärge ajage omavahel 12-Vja CAN-BUS-ühendusi segi!

Küttekaabel (E4)
Lisavarustus. Küttekaabel ühendada klemmidega Do4 ja
N. Küttekaabel ühendatakse kontaktiga E4.
Pikkus (m)

Võimsus (W)

2

30

3

45

5

75

Kui 12 V ühendada CAN-BUS külge,
purunevad protsessorid.
B Pange tähele, et need neli juhet saaksid
ühendatud soojuspumba siseseadise ja
välisseadise vastava juhtplaadil oleva
markeeritud kontaktiga.

Tab. 3
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6.6

Siseüksus

6.6.1

Elektriskeem

5
1

4

3

1
2

6 720 616 817-10.1I

Joon. 42Elektriskeem
Do4
Do5
E1
E2
F1
F21
F31
G1
G2
Q1
Q2
Q3
S1
S2
T
T1

avamine
sulgemine
elektriline lisaküttekeha 4,5 kW
elektriline lisaküttekeha 4,5 kW
kaitse
ülekuumenemiskaitse
boileri kaitseanood
küttesüsteemi sekundaarpump
küttesüsteemi primaarpump
kolmesuunaventiil
kolmesuunaventiil
segisti
termineermislüliti
rikkerežiimi lüliti
rikkerežiimi termostaat
küttesüsteemi pealevoolutemperatuuri andur

6 720 643 351 (2010/03)

T2
T3
T5
T99
1
2
3
4
5

välistemperatuuri andur
boileri temperatuuriandur
ruumitemperatuuri andur (lisavarustus)
rikkerežiimi temperatuuriandur
funktsioonisild
kontakt
võimsuse kontrollseadis (lisavarustus)
voolutrafod ühendatakse siseneva elektrikaabliga.
küttevee väljavool (soojuspumba suunas)

CAN-BUS ühenduse esimesel ja viimasel
trükkplaadil peab lüliti S1 olema asendis
TERM.

29
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6.6.2

Soojuspumbaga ühendamine

2

1

3

AHB

4

1
L1

L2

L3

5

6
L1 L2 L3

L3
L2
L1

3

6
6 720 614 056-19.4I

Joon. 43Soojuspumba ja siseüksuse ühendusskeem
E4
G2
T2
T5
1
2
3
4
5
6

30

küttekaabel (lisavarustus)
küttesüsteemi primaarpump, tarneseisundis ühendamata
välistemperatuuri andur
ruumitemperatuuri andur (lisavarustus)
siseüksus
võimsuse kontrollseadis (lisavarustus)
soojuspump
elektrikilbi väljundpinge trafo
kaitselüliti 10 A kaitsmega
elektrikilp, 16 A kaitse 9 kW elektrilise lisaküttekeha korral,
25 A kaitse 13,5 kW korral

6 720 643 351 (2010/03)

Elektriühendused

6.6.3

Siseüksuse välisühendused

6 720 614 056-21.1D

Joon. 44Siseüksuse välisühendused
Elektritoite ühendus

CAN-BUS

Ühendada elektritoitekaabel klemmidega L1, L2, L3, N ja
PE (Æ Peatükk 6.6 leheküljel 29). Ühendamisel
veenduda, et faasijärjestus vastab soojuspumba
faasijärjestusele.

Ühendada soojuspumba ja siseüksuse vaheline
varjestatud andmesidekaabel klemmidega GND, CANL,
CANH ja 12V (Æ Peatükk 3.8 leheküljel 10).

Välistemperatuuri andur (T2)
Ühendada välistemperatuuri andur klemmidega Ai2 ja
GND.
Ruumitemperatuuri andur (T5)
Temperatuuri juhtimiseks ruumitemperatuuri anduri
(lisavarustus) abil tuleb ruumitemperatuuri andur
ühendada klemmidega Ai4 ja GND.

6 720 643 351 (2010/03)

ETTEVAATUST: Ärge ajage omavahel 12-Vja CAN-BUS-ühendusi segi!
Kui 12 V ühendada CAN-BUS külge,
purunevad protsessorid.
B Pange tähele, et need neli juhet saaksid
ühendatud soojuspumba siseseadise ja
välisseadise vastava juhtplaadil oleva
markeeritud kontaktiga.
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6.7

Lisakütteplokk

6.7.1

Juhtkilbi elektriskeem

1

1

6 720 616 817-11.1I

Joon. 45Juhtkilbi elektriskeem
Do3
F1
F2
G1
G2
K
L1
Q1
S1
S2
S3
T1
T2

32

avamine
kaitse
kaitse
küttesüsteemi sekundaarpump
küttesüsteemi primaarpump
boileri lisaküttekeha (valikvarustus)
töö/häire märgutuli
kolmesuunaventiil (valikvarustus)
termineerimislüliti
sisse/välja lüliti
rikkerežiimi lüliti
küttesüsteemi pealevoolutemperatuuri andur
välistemperatuuri andur

T3
T5
1

sooja vee temperatuuriandur (valikvarustus)
ruumitemperatuuri andur, lisavarustus
funktsioonisild

CAN-BUS kontuur näidikukaardil (CPU) ja
sellest kõige kaugemal asuv trükkplaat
(soojuspump, elektriline lisaküttekeha või
võimsuse kontrollseadis), tuleb
termineerida. Selleks seada lüliti S1
asendisse TERM.

6 720 643 351 (2010/03)
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6.7.2

Lisakütteploki elektriskeem
2

1

3

5

5

4

5

6 720 615 974-11.1I

Joon. 46Lisakütteploki elektriskeem
E1
E2
F21
S1
T
T99
1
2
3
4
5

lisakütteploki 1. aste
lisakütteploki 2. aste
ülekuumenemiskaitse
termineerimislüliti
rikkerežiimi termostaat
rikkerežiimi temperatuuriandur
lisakütteplokk 1
juhtkilpi
lisakütteplokk 2 (valikvarustus)
võimsuse kontrollseadis (lisavarustus)
funktsioonisild

CAN-BUS kontuur näidikukaardil (CPU) ja
sellest kõige kaugemal asuv trükkplaat
(soojuspump, elektriline lisaküttekeha või
võimsuse kontrollseadis), tuleb
termineerida. Selleks seada lüliti S1
asendisse TERM.

6 720 643 351 (2010/03)
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6.7.3

Soojuspumbaga ühendamine

4

6

5

7

8

6 720 616 817-13.1I

Joon. 47Soojuspumba ja lisakütteploki ühendusskeem
Do3 Avamine
E4
äravoolutoru küttekaabel, lisavarustus. (2 m/30 W, 3 m/
45 W, 5 m/75 W)
G1
küttesüsteemi sekundaarpump
G2
küttesüsteemi primaarpump
Q1
kolmesuunaventiil, lisavarustus
T1
küttesüsteemi pealevoolutemperatuuri andur
T2
välistemperatuuri andur
T3
sooja vee temperatuuriandur, lisavarustus
T5
ruumitemperatuuri andur, lisavarustus
1
lisakütteplokk
2
juhtkilp
3
soojuspump
4
võimsuse kontrollseadisele lähim lisakütteplokk
5
võimsuse kontrollseadis, lisavarustus. Võimsuse
kontrollseadis on soovitatav ühendada lisakütteplokiga.
Eemaldada lisakütteploki AHB-kaardi termineering ja
termineerida võimsuse kontrollseadis (S1).
6
kaitse (ei kuulu tarnekomplekti)
7
9 kW lisakütteplokk: 16 A13,5 kW lisakütteplokk: 20 A
8
AE 60-2 - 100-2: 10A
AE 120-2 - 150-2: 16A
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6.7.4

Juhtkilbi välisühendused lisakütteploki korral

3

2

4

1

6 720 615 974-15.1I

Joon. 48Juhtkilbi välisühendused lisakütteploki korral
T1
T2
T3
T5

G1
G2
Q1
1
2
3
4

pealevoolutemperatuuri andur. Ühendada välistemperatuuri
andur klemmidega Ai1 ja GND.
välistemperatuuri andur: ühendada klemmidega Ai2 ja GND.
sooja vee temperatuuri andur. Lisavarustus.
Välistemperatuuri andur ühendada klemmidega Ai2 ja GND.
ruumitemperatuuri andur. Lisavarustus. Ühendada, kui
soovitakse temperatuuri reguleerimist ruumitemperatuuri
anduri abil. Välistemperatuuri andur ühendada klemmidega
Ai4 ja GND.
küttesüsteemi sekundaarpump
küttesüsteemi primaarpump. Ühendada klemmidega Do2 ja
N.
kolmesuunaventiil. Lisavarustus. Ühendada klemmidega L,
Do3 (avamine) ja N.
funktsioonisild
küttevee väljavool (soojuspumba suunas)
lisakütteplokki
avamine

Tähelepanu!: 12 V ja CAN-BUS ühendusi ei
tohi omavahel segi ajada. 12 V (vm pinge)
rakendamine CAN-BUS kontaktidele
kahjustab protsessoreid.

Elektritoide: ühendus klemmidega L1, L2, L3, N ja PE
ning edasi soojuspumbale.
CAN-BUS: ühendus klemmidega GND, CANL, CANH ja 12
V.

6 720 643 351 (2010/03)
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6.8

Juhtkilp segistiga lisakütteseadme
korral

6.8.1

Juhtkilbi elektriskeem segistiga
lisakütteseadme korral

2

1
1

2

6 720 616 817-12.1I

Joon. 49Juhtkilbi elektriskeem segistiga lisakütteseadme korral
Do1 küttesüsteemi lisakütteseadme (õlipõleti/lisaküttekeha)
sisselülitamisluba. Releeväljundi resistiivne koormus tohib
olla kuni 1800 W ja induktiivne koormus kuni 600 W, cos ϕ
>0,4. Suurema koormuse korral tuleb paigaldada vaherelee,
mis ei kuulu tarnekomplekti.
Do3 avamine
F1
kaitse
F2
kaitse
G1
küttesüsteemi sekundaarpump
G2
küttesüsteemi primaarpump
L1
töö/häire märgutuli
Q1
kolmesuunaventiil (valikvarustus)
S1
termineerimislüliti
S2
sisse/välja lüliti
S3
rikkerežiimi lülitiI-tavarežiim, II-rikkerežiim
K
boileri lisaküttekeha (valikvarustus)
T1
küttesüsteemi pealevoolutemperatuuri andur
T2
välistemperatuuri andur
T3
sooja vee temperatuuriandur (valikvarustus)
T5
ruumitemperatuuri andur, lisavarustus

36

1
2

funktsioonisild
funktsioonisild

CAN-BUS ühenduse esimesel ja viimasel
trükkplaadil peab lüliti S1 olema asendis
TERM.
Rikkerežiimi funktsioonJuhtkilbi lüliti S3 käivitab
küttesüsteemi pumba G1 ja küttekontuuri pumba G2
ning annab õlipõleti või elektrilise küttekeha
sisselülitusloa (ühendatud OPB-kaardi klemmile
Do1).Lüliti S3 asend I = tavarežiim ja asend II =
rikkerežiim.
Lisaküttekehal peab olema termostaadiga
varustatud ülekuumenemiskaitse.

6 720 643 351 (2010/03)
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6.8.2

Soojuspumbaga ühendamine

1

2

3

4

6 720 616 817-14.1I

Joon. 50Soojuspumba ja segistiga lisakütteseadme ühendusskeem
Do1 küttesüsteemi lisakütteseadme (õlipõleti/lisaküttekeha)
sisselülitamisluba. Releeväljundi resistiivne koormus tohib
olla kuni 1800 W ja induktiivne koormus kuni 600 W, cos ϕ
>0,4. Suurema koormuse korral tuleb paigaldada vaherelee,
mis ei kuulu tarnekomplekti.
Do2 OPB: avamine
Do3 OPB: sulgemine, IOB: avamine
E4
äravoolutoru küttekaabel, lisavarustus
G1
küttesüsteemi sekundaarpump
G2
küttesüsteemi primaarpump
Q1
kolmesuunaventiil, lisavarustus
Q2
segisti, lisavarustus
K
kontaktor (valikvarustus). Boileri elektriline lisaküttekeha
S4
rikkerežiimi lüliti. Selle funktsiooni kasutamiseks peab
paigaldaja ühendama eelpaigaldatud lüliti.
H1
lisakütteseadme hoiatusmärguanne (valikvarustus)
T1
küttesüsteemi pealevoolutemperatuuri andur
T2
välistemperatuuri andur
T3
sooja vee temperatuuriandur, lisavarustus
T5
ruumitemperatuuri andur, lisavarustus
1
juhtkilp
2
soojuspump
3
kaitse (ei kuulu tarnekomplekti)
4
AE 60-2 - 100-2: 10 A
AE 120-2 - 150-2: 16 A

6 720 643 351 (2010/03)

Rikkerežiimi funktsiooni kasutamiseks peab
elektrilise lisaküttekeha
ülekuumenemiskaitse olema varustatud
termostaadiga.
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6.8.3

Juhtkilbi välisühendused segistiga
lisakütteseadme korral

5

6

7

3

2

1

4

6 720 615 974-16.1I

Joon. 51Juhtkilbi välisühendused segistiga lisakütteseadme korral
T1
T2
T3
T5

G1
G2
Q1
K
1
2

38

pealevoolutemperatuuri andur. Välistemperatuuri andur
ühendada klemmidega Ai1 ja GND.
välistemperatuuri andur: Ühendada klemmidega Ai2 ja GND.
sooja vee temperatuuri andur. Lisavarustus.
Välistemperatuuri andur ühendada klemmidega Ai3 ja GND
ruumitemperatuuri andur. Lisavarustus. Ühendada, kui
soovitakse temperatuuri juhtimist ruumitemperatuuri
anduri abil. Välistemperatuuri andur ühendada klemmidega
Ai4 ja GND.
küttesüsteemi sekundaarpump
küttesüsteemi primaarpump. Ühendada klemmidega Do2 ja
N.
kolmesuunaventiil. Lisavarustus. Ühendada klemmidega L,
Do3 (avamine) ja N.
boileri elektrilise lisakütteskeha valikulise kontaktori saab
ühendada klemmidega Do4 ja N.
funktsioonisild
küttevee väljavool (soojuspumba suunas)

3
4
5
6
7

lisakütteplokki
avamine
funktsioonisild
avamine
sulgemine

Elektritoide: ühendus klemmidega L1, L2, L3, N ja PE
ning edasi soojuspumbale.
CAN-BUS: ühendus klemmidega GND, CANL, CANH ja 12
V.
Tähelepanu!: 12 V ja CAN-BUS ühendusi ei
tohi segi ajada. 12 V (vm pinge)
rakendamine CAN-BUS kontaktidele
kahjustab protsessoreid.

6 720 643 351 (2010/03)
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Juhtpaneel

Juhtpaneeli abil tehakse kõik seadistused ja teavitatakse
võimalikest häiretest. Juhtpaneeli kaudu juhitakse
juhtseadet vastavalt kasutaja soovile.

2

1

Kui soojuspump tarnitakse koos siseüksusega,
paiknevad juhtpaneel ja juhtseade siseüksuses.
Kui soojuspump paigaldatakse koos lisakütteplokiga või
olemasoleva lisaküttekehaga (näiteks kütteseade),
paiknevad juhtpaneel ja juhtseade eraldi juhtkilbis.

7.1

Ülevaade juhtseadistest

2

1

3

3

4

5
6 720 616 817-15.1I

Joon. 53Juhtkilbi juhtpaneel

4
6 720 616 818-04.1I

Joon. 52Siseüksuse juhtpaneel
1
2
3
4

näidik
töötamise ja tõrke märgutuli
pöördnupp
pealüliti (sisse/välja lülitamiseks)

1
2
3
4
5

näidik
pöördnupp
kaitse
pealüliti (sisse/välja lülitamiseks)
rikkerežiim

Töötamise ja tõrke märgutuli
• Märgutuli põleb rohelisena: pealüliti on sisse
lülitatud (ON).
• Märgutuli vilgub rohelisena: pealüliti on välja
lülitatud (OFF).
• Märgutuli ei põle: juhtseadmel puudub elektritoide.
• Märgutuli vilgub punasena: Rakendus
hoiatusmärguanne ja seda ei ole veel lähtestatud (Æ
Peatükk 13).
• Märgutuli põleb punasena: Tõrge. Teavitada
klienditeenindust.
Juhtkilbi töötamise ja tõrke märgutuli asub
kilbi välisküljel.

Pöördnupp
Pöördnupu abil saab menüüdes liikuda ja väärtusi
muuta. Pöördnupu vajutamisel kinnitatakse valik.
Pealüliti
Pealüliti abil lülitatakse soojuspumpa sisse ja välja.

6 720 643 351 (2010/03)
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7.3

Graafiline näidik

Menüütasandid

Menüüd on erinevate nõuete tõttu jaotatud eri
tasanditeks.
• Menu (menüü)
Kasutajatasand – enimkasutatavad menüüpunktid
6 720 641 467-32.1I

• Advanced Menu (täiendatud menüü)
Kasutajatasand – täiendavad menüüpunktid

Joon. 54

• Installation/Service (paigaldamine/hooldus)
Põhiseadistused paigaldajale/hooldustehnikule

7.2

Seadme kasutaja näeb vaid kahel kasutajatasandil
kuvatavaid menüüpunkte. Mõlema kasutajataseme
kirjeldused on esitatud paigaldusjuhendis.

Juhtpaneeli kasutamine

Pöördnupu abil saab menüüde vahel navigeerida.
B Menüüs allapoole liikumiseks keerata pöördnuppu
kellaosuti liikumise vastassuunas.
B Menüüs ülespoole liikumiseks keerata pöördnuppu
kellaosuti liikumise suunas.
B Valiku kinnitamiseks vajutada pöördnupule, kui
soovitud valik on menüüs ära märgitud.
Iga alammenüü üla- ja alaservas on nooled, mille abil
saab tagasi eelmisesse menüüsse liikuda.
B Vajutada pöördnuppu, kui nool on ära märgitud.
7.2.1

Ülevaade sümbolitest

Ekraani alumises osas näidatakse iga töörežiimil oleva
funktsiooni ja komponendi sümbolit.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

6 720 616 817-24.1I

Joon. 55
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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kompressor
ventilaator
elektriline lisaküttekeha
võimsuse kontrollseadis
sooja vee režiim
sooja vee tippkoormus (termodesinfitseerimine)
täiendav soe vesi
aegjuhtimine
kütterežiim
häire
puhkuserežiim
väline sisend on aktiivne

6 720 643 351 (2010/03)

Paigaldus- ja hooldusmenüü (P/H)

8

Paigaldus- ja hooldusmenüü (P/H)
ETTEVAATUST: Paigaldus- ja
hooldusmenüüs (P/H) tehtavad
muudatused võivad tugevasti mõjutada
süsteemi tööd.
B Paigaldus- ja hooldusmenüü (P/H)
seadistusi tohivad teha vaid spetsialistid!

6 720 641 467-02.1I

Joon. 56
Paigaldus- ja hooldusmenüü (P/H) avamiseks on vaja 4kohalist pääsukoodi:
1. Advanced Menu (täiendatud menüü) avamiseks
vajutada pöördnuppu ja hoida seda 5 sekundit
allavajutatuna.
2. Access level Valida (juurdepääsutasand).
3. Sisestada pöördnupu abil 4-kohaline pääsukood ja
vajutada kinnitamiseks pöördnuppu. Pääsukoodiks on
tegelik kuupäev, mis koosneb kahest kuud märkivast
numbrist ning kahest päeva märkivast numbrist. (nt.
0920 tähistab 20. septemberit). Näidikul kuvatakse
Juurdepääs = Hooldus.
4. Menu (menüü) avamiseks pöörata pöördnuppu.
Enimkasutatavad kasutajatasandi menüüpunktid ning
paigaldus- ja hooldusmenüü (P/H) menüüpunktid on
nüüd juurdepääsetavad Menu (menüü) alt. Advanced
Menu (täiendatud menüü) avamiseks vajutada
pöördnuppu ja hoida seda 5 sekundit allavajutatuna.
5. Valida Advanced Menu (täiendatud menüü) punkt
Access level (juurdepääsutasand). Kasutajatasandile
naasmiseks sisestada pääsukood 0000.
120 minutit pärast viimast sisestamist naaseb juhtseade
automaatselt kasutajatasandile.

6 720 643 351 (2010/03)
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Menüü ülevaade

Tabelites Menu (menüü) ja Advanced Menu
(täiendatud menüü) on esitatud iga juurdepääsetava

menüüpunkti kõrgeim tasand. Eelseadistatud väärtused
on esitatud tehaseseadistuste tabelis (Æ ptk 14.1).

Menu (Menüü)
Fast restart of heat pump? (Soojuspumba kiire taaskäivitus?)(ainult 400V)

P/H

Start up (Start )

Setting the clock (kellaaja seadmine)

P/H

Connected extra sensors (integreeritud lisaandurid)

P/H

Air/Water pump in operation (õhksoojuspump töötab)

P/H

Connection capacity (koguvõimsus)

P/H

Manual operation? (käsitsirežiim)

P/H

Additional heat options (lisakütte suvandid)

P/H

Language (keel)

P/H

Correct sensor (anduri korrigeerimine)

P/H

Fan defrost interval (ventilaatori sulatusvälp)

P/H

Fan defrost time (ventilaatori sulatusaeg)

P/H

Forced defrost (sundsulatus)

P/H

Block crankcase heater at high outdoor temperature
(karterisoojenduse blokeerimine kõrge
välistemperatuuri korral)

P/H

Anti-jamming mode time (kontrollkäivituse ajahetk)

P/H

Activation time alarm buzzer (helisignaali
sisselülitumisaeg)

P/H

T1 Set point value maximum (T1 max seadeväärtus)

P/H

Display (ekraan)

P/H

Electrical connection (elektriühendused)

P/H

Heat pump size (võimsusastmed)

P/H

Room temperature setting
(ruumitemperatuuri seadeväärtus)(T5)

K

Temperature increase/decrease
(temperatuuri tõstmine/ – ) (mitte T5
korral)

K

Temperature increase/decrease settings
(temperatuuri tõstmise/ – seaded) (mitte
T5 korral))

Limit value for V or H (V või H piirväärtus)

P/H

Much colder/warmer, change (muudatus tugeva
jahtumise/soojenemise korral)

P/H

Colder/warmer, change (muudatus jahtumisel/
soojenemisel)

P/H

Extra hot water (täiendav soe vesi)

K

Temperatures (temperatuurid)

K

Tab. 4
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Advanced Menu (täiendatud menüü)
Temperature (küte)

Hot water (soe vesi)

Temperatures (temperatuurid)

Lowest outdoor temperature (minimaalne
välistemperatuur)

P/H

Heating system temperature (küttesüsteemi
temperatuur)

K

Room sensor settings (ruumianduri seadistused) (T5)

K

Time limited settings (ajapiiranguga seadistused)

K

External control heating (kütte väline juhtimine)

K

Heating season (kütmisperiood)

K

Heating, maximum operating time at hot water demand
(maksimaalne kütmisaeg sooja vee nõudluse korral)

K

Shut down protection, change over hot water to heating
(väljalülitumiskaitse, soojalt veelt küttele üleminekul)

P/H

Compressor working area settings (kompressori
tööpiirkonna seadistused)

P/H

Extra hot water (täiendav soe vesi)

K

Hot water peak (sooja vee tippkoormus)

K, P/H

Hot water temperature (sooja vee temperatuur)

K, P/H

Time control hot water (sooja vee aegjuhtimine)

K

External control hot water (sooja vee väline juhtimine)

K

Hot water additional heat (boileri lisaküttekeha)

P/H

Temperatures (temperatuurid), Inputs
(sissevoolutemperatuuride), Outputs
(väljavoolutemperatuuride) näit

P/H

Temperatuurianduri korrigeerimine

P/H

Tab. 5
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Advanced Menu (täiendatud menüü)
Defrost settings (sulatamise seadistused)

T12–T11 seadistused

P/H

Maximum outdoor temperature (maksimaalne
välistemperatuur)

P/H

T11 Maximum temperature (T11 maksimaalne
temperatuur)

P/H

Maximum time (Maksimaalne aeg)

P/H

Delay after compressor start (kompressori käivitumise
järgne viivitus)

P/H

Minimum time between defrosts (minimaalne
sulatamiste vaheline aeg)

P/H

Compressor pressure equalisation time (kompressori
rõhu ühtlustamisaeg)

P/H

4-way valve pressure equalisation time
(neljasuunaventiili rõhu ühtlustamisaeg)

P/H

Forced defrost (sundsulatus)

P/H

Heating cable time after defrost (sulatamisjärgne
küttekaabli aeg)

P/H

Fan defrost (ventilaatori sulatamine)

P/H

Timers (lülituskellad)

Taimeri näit

Additional heat settings (lisakütteseadme
seadistused)

Start delay (Sisselülitumise viivitus)

P/H

Time control additional heat (lisakütteseadme
aegjuhtimine)

P/H

Additional heat options (lisakütte suvandid)

P/H

Electric additional heat settings (elektrilise
lisakütteseadme seadistused)

P/H

Connected electrical capacity (võimsustarve)

P/H

Mixing valve settings (segisti seadistused)

P/H

Setting the clock (kellaaja seadmine)

Display (ekraan)

Alarm (hoiatusmärguanne)

K, P/H

Set date (kuupäeva sisestamine)

K, P/H

Set time (kellaaja sisestamine)

K, P/H

Contrast (kontrast)

K, P/H

Brightness (heledus)

K, P/H

Alarm log (hoiatusmärguannete protokoll)

K, P/H

Alarm history (märguannete ajalugu)

P/H

Warning log (hoiatuste protokoll)

P/H

Tab. 5
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Advanced Menu (täiendatud menüü)
Access level (juurdepääsutasand)

K, P/H

Return to factory settings
(tehaseseadistuste taastamine)

K, P/H

Deactivate alarm buzzer (helisignaali
väljalülitamine)
Program version (programmiversioon)
Connected I/O cards (ühendatud sisend-/
väljundkaardid)

K

K, P/H
P/H

Tab. 5
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Kasutuselevõtmine

Enne kasutuselevõttu:

AE 60-2 - AE 100-2 = 6-11kW
AE 120-2 - AE 150-2 = 12-17kW

B Avada kõik radiaatorid või põrandaküttesüsteemid.
B Täita küttesüsteem.
B Eemaldada küttesüsteemist õhk.
B Kontrollida küttesüsteemi hermeetilisust.
Kui soojuspump on ühendatud õhkküttesüsteemiga,
peab ventilaator olema sisse lülitatud ja
õhkkütteseadme võimalikud sulgeventiilid peavad olema
täielikult avatud.

10.2 Start-up (Eelkonfigureerimine)
Menüü "Alustamine" sisaldab kõiki süsteemi
konfigureerimiseks vajalikke menüüpunkte. Seadistada
järgemööda menüüpunktid vastavalt kohapealsetele
tingimustele.

10.1 Soojuspumba sisselülitamine
1. Soojuspumba elektritoide sisse lülitada.
Soojuspumba sisselülitamiseks vajutada lühidalt
juhtpaneelil olevat pealülitit (ON/OFF). Näidikule
kuvatakse võimalikud keeled.

6 720 641 467-05.1I

Joon. 60
B Valida funktsioon Start up (Start ).
10.2.1 Connected extra sensors (integreeritud
lisaandurid)
6 720 614 056-23.1D

Joon. 57
2. Valida näidikul kasutatav keel. Valitud keel
salvestatakse automaatselt põhiseadistusena ja
Return to factory settings (tehaseseadistuste
taastamine) korral seda ei muudeta. Soovi korral saab
hiljem menüü Language (keel) Start up (Start ) alt
keelt muuta.

Kui ruumitemperatuuri andur T3 või T5 on paigaldatud,
peab menüüpunkti all T3 acknowledged (T3 kinnitatud)
või T5 acknowledged (T5 kinnitatud) olema näit Jah
(Jah).
10.2.2 Air/Water pump in operation (õhksoojuspump
töötab)
Siseüksuse saab kasutusele võtta ka ilma ühendatud
soojuspumbata.
Kui soojuspump ei ole ühendatud:
B Valida No(Ei).
10.2.3 Connection capacity (koguvõimsus)

6 720 641 467-03.1I

Joon. 58
3. Valida toitepinge.
6 720 641 467-06.1I

Joon. 61

6 720 641 467-04.1I

Joon. 59
4. Valida soojuspumba võimsus.

46

State total output (koguvõimsuse määramine): Siia
tuleb sisestada ühendatud elektrilise lisakütteseadme
võimsus. 9 kW AW-mooduli korral sisestada 9 kW.
Compressor mode, output limitation (võimsuspiirang
kompressori töötamise korral) Siia tuleb sisestada
elektrilise lisakütteseadme võimsuspiirang kompressori
töötamise korral. Põhiseadistusena on see 50% State

6 720 643 351 (2010/03)
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total output (koguvõimsuse määramine) all sisestatud
väärtusest.
Additional heat only, output limitation (võimsuspiirang
ainult lisakütteseadme korral). Siia tuleb sisestada
elektrilise lisakütteseadme võimsuspiirang väljalülitatud
kompressori korral. Põhiseadistus vastab State total
output (koguvõimsuse määramine) all sisestatud
väärtusele.
Number of electric cassettes in operation (töötavate
lisakütteplokkide arv)Siia tuleb sisestada ühendatud
lisakütteplokkide arv (1–2). Sisestada väärtus
lisakütteplokile 1. Sama kehtib ka võimalikult
olemasolevale lisakütteplokile 2.
State total output (koguvõimsuse määramine): Siia
sisestada lisakütte koguvõimsus. Põhiseadistuseks on
13,5 kW.
Compressor mode, output limitation (võimsuspiirang
kompressori töötamise korral): Siia tuleb sisestada
elektrilise lisaküttekeha võimsuspiirang kompressori
töötamise korral. Põhiseadistusena on see 50% State
total output (koguvõimsuse määramine) all sisestatud
väärtusest.
Additional heat only, output limitation (võimsuspiirang
ainult lisakütteseadme korral): Siia tuleb sisestada
elektrilise lisaküttekeha võimsuspiirang väljalülitatud
kompressori korral. Põhiseadistus vastab State total
output (koguvõimsuse määramine)all sisestatud
väärtusele.
10.2.4 Manual operation? (käsitsirežiim)
Enne küttesüsteemi kasutuselevõttu saab kontrollida
kõikide ühendatud komponentide talitlust. Pumpasid ja
ventiile saab näiteks käsitsi sisse ja välja lülitada.

10.2.5 Additional heat options (lisakütte suvandid)

6 720 641 467-08.1I

Joon. 63
Kompressori ja ventilaatori käivitamise blokeerimine:
B Additional heat only? Valida (Ainult lisaküte?).
Menüüpunk Block additional heat? (Blokeerida
lisaküte? takistab lisakütteseadme abil soojendamist.
See ei kehti häirerežiimi, sooja vee tippkoormuse
(termodesinfitseerimise), täiendava sooja vee tootmise
ja ainult elektrilise lisakütteseadmega töötamise korral.
Block additional heat? (Blokeerida
lisaküte?) ei ole soovitatav tavarežiim
korral.
10.2.6 Language (keel)
Soojuspumba esimesel käivitamisel seadistatud keele
muutmine:
B Valida Language (keel).
Valitud keelt kasutatakse põhiseadistusena, mida
funktsiooni Return to factory settings
(tehaseseadistuste taastamine) rakendamisel ei
muudeta.
10.2.7 Correct sensor (anduri korrigeerimine)
Selle menüüpunkti abil saab kõiki kuvatavaid
temperatuuriandurite väärtusi maksimaalselt 5 °C võrra
vähendada ja suurendada. Väärtus esitatakse otse
ühikutes °C. Temperatuurianduri poolt näidatud
väärtusi on soovitatav muuta ainult äärmisel vajadusel.
10.2.8 Fan defrost interval (ventilaatori sulatusvälp)
ja Fan defrost time (ventilaatori sulatusaeg)

6 720 641 467-07.1I

Joon. 62
B Aktiveerimiseks valida Yes (Jah).
Seejärel tuleb funktsioon menüüpunkti No
(Ei) all Manual operation? (käsitsirežiim)
valides uuesti deaktiveerida.

Ventilaatori sulatamisel juhitakse läbi ventilaatori sooja
õhku. Kui on oht, et ventilaator võib kehtivate
seadistustega külmuda, siis tuleb tehaseseadistusi
muuta.
Ventilaatori sulatamise funktsioon on aktiivne, kui
väärtus menüüpunktist Fan defrost interval
(ventilaatori sulatusvälp) on seadistatud 1 ja 10 vahele
(põhiseadistus = 1)
Väärtuse 1 korral toimub ventilaatori sulatamine iga
korralise sulatamise korral. Kui väärtuseks seadistada 3,
siis toimub ventilaatori sulatamine igal kolmandal
sulatamisel.

6 720 643 351 (2010/03)
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Funktsiooni väljalülitamiseks seada Fan defrost interval
(ventilaatori sulatusvälp) väärtuseks 0.
B Menüüpunktis "Ventilaatori sulatamisaeg" seadistada
ventilaatori sulatamise kestus. Miinimum = 1 minut ja
maksimum = 5 minutit. Tehaseseadistus = 1 minut.
Temperatuuri piirväärtuseks ventilaatori sulatamisele on
seadistatud -5 °C. Sellest temperatuurist allpool
ventilaatori sulatamist ei toimu. Seda väärtust saab
Advanced Menu (täiendatud menüü) punkti
ventilaatori sulatamine alt muuta.

üheks minutiks sisse. Tehaseseadistus = 2, mis vastab
kellaajale 02:00. Minimaalne väärtus = 0, maksimaalne
väärtus = 23
10.2.12 Activation time alarm buzzer (helisignaali
sisselülitumisaeg)
Häireolukorra tekkimise ja helisignaali sisselülitumise
vahelise viivituse seadistamine. Tehaseseadistus on 1
minut. Maksimaalne väärtus = 10 min.
10.2.13 T1 Set point value maximum (T1 max
seadeväärtus)

Sulatamise sisse- või väljalülitamisel seiskub
kompressor kuni 60 sekundiks.

10.2.9 Forced defrost (sundsulatus)
Funktsiooni Forced defrost (sundsulatus) korral
ignoreeritakse sulatamisel kõiki taimeri- ja
temperatuuriseadistusi. Siiski peab temperatuur T11
(aurusti külmaainetemperatuur) olema sulatamise
lõpetamise seadeväärtusest madalam.

6 720 641 467-10.1I

Joon. 65
Tarneseisundis on väärtus seatud maksimumile = 80 °C.
Kui kasutatakse ainult põrandakütet, peab väärtuse
vastavalt madalamaks seadma.
10.2.14 Display (ekraan)

6 720 641 467-09.1I

Joon. 64

Selle menüü abil saab seadistada näidiku Contrast
(kontrast) ja heledust Brightness (heledus).
Tarneseisundis on Contrast (kontrast) väärtuseks
seatud 5 ja Brightness (heledus) väärtuseks 10.
10.2.15 Electrical connection (elektriühendused)

Forced defrost (sundsulatus) aktiveerimine:
B Valida näidikul Yes (Jah).
B Save Valida (salvestamine).
10.2.10 Block crankcase heater at high outdoor
temperature (karterisoojenduse blokeerimine
kõrge välistemperatuuri korral)
Karteri temperatuuri kontrollitakse temperatuurianduri
T12 abil. Kui välistemperatuur ületab seadeväärtuse,
lülitatakse kompressori karterisoojendus välja.
Karterisoojendus on sisse lülitatud, kui kompressor
seisab ja välistemperatuur on allpool seadeväärtust.

6 720 641 467-11.1I

Joon. 66
B Valida soojuspumba toitepingeks 230V või 400V.
10.2.16 Heat pump size (võimsusastmed)

Temperatuuri väärtuse seadistamine:
B Valida pöördnupu abil soovitav väärtus.
B Valida Save (salvestamine).
Tehaseseadistus = 10 °C. Miinimum = 5 °C ja maksimum
= 20 °C.
10.2.11 Anti-jamming mode time (kontrollkäivituse
ajahetk)
Pumbad G1 ja G2, kolmesuunaventiil VXV ja ventilaator
lülitatakse ööpäevase seismise järel teatud ajahetkel
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Joon. 67
Seadistada soojuspumba võimsus. Kui soojuspumba
võimsus on vahemikus 6 kuni 11 kW:
B valida 6-11kW

6 720 643 351 (2010/03)
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Kui võimsus on vahemikus 12 kuni 17 kW:

Main fuse (peakaitse)

B valida 12-17kW
AE 60-2 - AE 100-2 = 6-11kW
AE 120-2 - AE 150-2 = 12-17kW
6 720 641 467-14.1I

10.2.17 Hoiatusmärguanne käivitamisel
Kondensaatori liiga madala temperatuuri korral võib
seadme käivitamisel rakenduda helisignaal. Põhjuseks
on liiga külm täitevesi (alla +5 °C).

Joon. 70
B Valida maja peakaitsme suurus. Tehaseseadistus = 16
A. Maksimum = 55 A.
Sisestada maja peakaitsme suurus, mitte
vahetult enne soojuspumpa paigaldatud
kaitsme suurus.

6 720 614 056-32.1I

Joon. 68Vaateklaas
Kontrollida soojuspumba vaateklaasi. Käivitamisel võib
läbi vaateklaasi mõne minuti jooksul näha mulle. Mõne
minuti pärast peab mullide tekkimine lõppema. Kui
mullide tekkimine ei lõpe, siis on tegu veaga, mis viitab
külmaaine vähesusele. Teatud käitustingimustel võib
mulle tekkida ka piisava külmaaine koguse korral.

10.3 Võimsuse kontrollseadise
kasutuselevõtt
Võimsuse kontrollseadise seadistamine toimub
hooldusrežiimis menüüs Advanced Menu (täiendatud
menüü)/Additional heat settings (lisakütteseadme
seadistused)/Electric additional heat settings
(elektrilise lisakütteseadme seadistused)/Power
guard (Võimsuse kontrollseadis).

Display/Correction of Current transformer (voolutrafo
näitude kuvamine/korrigeerimine)
Selle menüüpunkti abil näidatakse, kui palju igas faasis
elektrivoolu tarbitakse. Näidatud väärtust saab
maksimaalselt 5 A võrra vähendada ja suurendada.
Current margin (vooluvahemik)
saate seada seadistatud peakaitsme vooluvahemiku
suurust. Vooluvahemiku väärtus näitab, millal tohib
elektrilise lisakütteseadme väljalülitatud astme jälle
sisse lülitada. Tehaseseadistus = 0,5 A. Miinimum = 0,0 A
ja maksimum = 1,0 A.
Time from tripped power guard to possible
reconnection (aeg võimsuse kontrollseadise
rakendumise ja võimaliku taaskäivitamise vahel)
Selle menüüpunkti abil saab seadistada võimsuse
kontrollseadise rakendumise ja elektrilise
lisakütteseadme astme taaskäivitamise vahelist
ajavahemikku. Tehaseseadistus = 60 sekundit. Miinimum
= 5 sekundit ja maksimum = 300 sekundit.
Time between possible reconnections (võimalike
taaskäivituste vaheline aeg)

6 720 641 467-13.1I

Joon. 69

Selle menüüpunkti abil saab seadistada elektrilise
lisakütteseadme mingi astme ja järgmise astme
sisselülitamise vahelist ajavahemikku. Põhiseadistus =
60 sekundit. Miinimum = 5 sekundit ja maksimum = 600
sekundit.

Võimalik on valida järgmisi menüüpunkte:
Power guard (Võimsuse kontrollseadis) On (sisse
lülitatud)/Off (väljalülitatud)
B Võimsuse kontrollseadise sisselülitamiseks valida On
(sisse lülitatud). Tehaseseadistus = välja lülitatud.
Supply voltage (toitepinge)
B Valida võrgupinge. Põhiseadistus = 400V(3*400V).

6 720 643 351 (2010/03)

10.4 Muud seadistused
Vaadata Menu (Menüü) ja Advanced Menu (täiendatud
menüü) alt järgemööda läbi kütte ja sooja vee
seadistuste menüüpunktid. Vajaduse korral sobitada
menüüpunktide seadistusi tegelike tingimustega.
Menüüs Lowest outdoor temperature (minimaalne
välistemperatuur) saab välistemperatuuri minimaalset
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väärtust seada vahemikus -35 ja 0 °C, tehaseseadistus
on -20 °C. Seatud temperatuur mõjutab
küttekarakteristiku x-teljelise komponendi väärtust.
Lowest outdoor temperature (minimaalne
välistemperatuur) väärtuse muutmise korral võib olla
vaja küttekarakteristikut kohandada.

B Seadistada soovitud väärtus. Tehaseseadistus = 62 °C
ja maksimum = 70 °C.

Seadistada küttekarakteristik. Nii võivad näiteks
põrandakütte seadistused olla tehaseseadistusest
madalamad. Määrata sobivad H ja V väärtused.

Tabelis Tehaseseadistused (Æ ptk 14.1) on esitatud
kõik menüüpunktid, mida kasutaja või paigaldaja saab
muuta. Kontrollida tabelis esitatud menüüpunktide järgi,
kas veel mõnda väärtust on vaja muuta.

Üle 65 °C seadistuse korral tuleb paigaldada
segisti.

10.5 Kasutuselevõtu järgne kontroll
Süsteemi optimaalseks talitluse tagamiseks tuleb
kontrollida soojuspumba sooja poole temperatuuri.
Soovitatav väärtus jääb 5 ja 10 °Cvahele.

H

Temperatuuride erinevuse kontrollimine:
B Kontrollida temperatuurandurite T8 (väljavool) ja T9
(sissevool) näitude väärtusi.
Kui seade võetakse kasutusele välistemperatuuril alla
0 °C, peab temperatuuride erinevus olema vahemikus 5
kuni 7 °C.

6 720 616 818-09.1I

Joon. 71
Kui välistemperatuur langeb alla -20 °C, peatatakse
soojuspump. Sellisel juhul toodetakse kogu soojus vaid
elektrilise lisakütteseadme abil.
Kui kogu soojus toodetakse vaid elektrilise
lisakütteseadme abil, piirab temperatuuriandur T3
maksimaalset pealevoolutemperatuuri. Kui
küttekarakteristiku H väärtus on seatud kõrgemaks kui
62 °C, tuleb seda muuta.

Kui seade võetakse kasutusele välistemperatuuril üle
15 °C in Betrieb nehmen, muss die , peab
temperatuuride vahe olema vahemikus 8 kuni 10 °C.
Selleks, et kõik radiaatorid täielikult soojeneksid, peab
küttesüsteemis ringleva aine hulk olema piisavalt suur.
See aitab saavutada võimalikult suure soojust kiirgav
pinna ja samas madala pealevoolutemperatuuri.
B Proovikäituse järel tuleb õhk küttesüsteemist
eemaldada ja vajadusel lisada vett (Æptk 5.8).

6 720 641 467-15.1I

Joon. 72
Kõrgema pealevoolutemperatuuri lubamine:
B Valida Paigaldus- ja hooldusmenüüs (P/H) Advanced
Menu (täiendatud menüü).
B Valida Additional heat settings (lisakütteseadme
seadistused).
B Valida Electric additional heat settings (elektrilise
lisakütteseadme seadistused).
B Valida T3 Stop temperature (T3
väljalülitustemperatuur).
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11

Küttesüsteemi ja boileri tühjendamine

11.1 Siseüksus

1

Küttesüsteemi ja boileri tühjendamine:
1. Soojuspump pealüliti sisse/välja lülitamine) abil
seisata.
2. Elektritoide välja lülitada.
3. Avada küttesüsteemi kaitseklapp, kuni manomeeter
näitab rõhku 0 bar.
4. Ühendada voolik sulgeventiili väljavooluga.
5. Avada sulgeventiil.
6. Avada siseüksuse ja soojuspumba
õhueemalduskraanid.

4
6 720 616 817-25.1I

3

Joon. 74Soojuspump
1

2

õhueemalduskraan

6 720 614 056-15.1D

Joon. 73Siseüksus

2

tühjendusventiil
manomeeter
tagasilöögiklapiga sulgeventiil
küttevee täiteventiil

1

6 720 614 056-13.1D

1
2
3
4

Joon. 75Siseüksus
1
2

6 720 643 351 (2010/03)

õhueemalduskraan
küttesüsteemi kaitseklapp

51

Timers (lülituskellad) (ajaprogrammid)

12

Timers (lülituskellad) (ajaprogrammid)
Heating, maximum operating time at hot water demand
(maksimaalne kütmisaeg sooja vee nõudluse korral)
Näitab järelejäänud aega töörežiimi maksimaalse aja
saavutamiseni, kui samal ajal on sooja vee nõudlus.
6 720 641 467-01.1I

Joon. 76
Juhtseade on varustatud ajaprogrammidega.
Ajaprogrammide staatust näidatakse menüüs
Timers (lülituskellad).
Extra hot water (täiendav soe vesi)
Näitab ajavahemikku, mil Extra hot water (täiendav soe
vesi) on kasutatav.
Additional heat start (lisakütte sisselülitumine)
Näitab elektrilise lisaküttekeha sisselülitumiseni jäänud
viivitusaega.
Mixing valve control delay (segistiga reguleerimise
viivitus)
Näitab segistiga reguleerimise viivitusaega pärast
elektrilise lisaküttekeha stardiviivituse lõppemist.
Alarm mode delay (häirerežiimi viivitus)
Näitab järelejäänud aega elektrilise lisaküttekeha
sisselülitumiseni pärast hoiatusmärguande rakendumist.

Hot water, maximum operating time at heating system
demand (maksimaalne sooja vee tootmise aeg
küttenõudluse korral)
Näitab järelejäänud aega sooja vee soojendamise
maksimumaja saavutamiseni, kui samal ajal on
soojusnõudlus.
Heating season change delay (viivitus enne
kütmisperioodi rakendumist)
Näitab soojuspumba kütmisperioodi rakendumiseni
jäänud aega.
Block low pressure switch (Alarõhulüliti blokeerimine)
Näitab alarõhulüliti blokeerimiseni jäänud aega.
Blocking room sensor influence (ruumianduri mõju
blokeerimine)
Näitab alarõhulüliti blokeerimiseni jäänud aega.
Hot water peak (sooja vee tippkoormus)
Näitab sooja vee tippkoormuse (termodesinfitseerimise)
aktiveerimiseni jäänud aega.

Compressor start (kompressori käivitumine)
Näitab aega, mil kompressor käivitub.
Delay before defrost (sulatamiseelne viivitus)
Näitab sulatamiseni jäänud aega.
T12 - T11 reached temperature difference (T12–T11
saavutatud temperatuuride erinevus)
Näitab sulatamise seadeväärtuse ettenähtud
kõrvalekalde saavutamiseni jäänud aega. Kui T12 ja T11
vaheline temperatuurierinevus ületab sulatamise
seadeväärtuse, rakendub näidatud aeg. Kui
temperatuurierinevus püsib sulatamise seadeväärtusest
pidevalt kõrgemal, siis algab pärast vastava aja
möödumist sulatamine.
Sulatamise käivitamiseks peab olema täitunud ka Delay
before defrost (sulatamiseelne viivitus).
Defrost (sulatamine)
Näitab aurusti sulatamiseni jäänud aega.
Heating cable (küttekaabel)
Näitab soojuspumba äravoolutorus oleva küttekaabli
sisselülitamiseni jäänud aega.
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Menüü Alarms (Hoiatusmärguanded) sisaldab:

13.2 hoiatuste protokoll

• Alarm log (hoiatusmärguannete protokoll)

Hoiatusprotokollis salvestatakse kõik hoiatused
kronoloogilises järjestuses.

• Alarm history (märguannete ajalugu)
• Warning log (hoiatuste protokoll)

B Kasutuselevõtu lõpetamise järel tuleb Warning log
(hoiatuste protokoll) ja Alarm log
(hoiatusmärguannete protokoll) kustutada.

13.3 Hoiatusmärguande näide:
6 720 641 467-16.1I

Joon. 77

Märguande rakendumisel kuvatakse näidikul
hoiatusmärguande sümbol ja kostab helisignaal.
Näidikule ilmub hoiatusmärguande põhjus, kellaaeg ja
kuupäev.

Kõiki hoiatusmärguandeid ja -teateid kirjeldatakse
kasutusjuhendis.
Kasutajamenüüs on hoiatusmärguannete info
kättesaadav märguannete protokolli kaudu.
Paigaldus- ja hooldusmenüüs (P/H) on lisaks võimalik
veel juurdepääs järgmistele menüüpunktidele:
• Delete alarm log? (Kustutada märguannete
protokoll?)
• Info: Alarm history (märguannete ajalugu)
• Info: Warning log (hoiatuste protokoll)
• Delete alarm log? (Kustutada märguannete
protokoll?)

13.1 Märguannete ajalugu
Märguannete info
Rakendunud hoiatusmärguanded salvestatakse
kronoloogilises järjestuses. Keerata pöördnuppu, et
kuvada viimase hoiatusmärguande täielik info. Kui
pöördnuppu edasi keerata, kuvatakse eelnevad
hoiatusmärguanded.

6 720 641 467-19.1I

Joon. 79
Pöördnupu vajutamisel märgistatakse Acknowledge
(kinnitada).Hoiatusmärguande sümbol kaob ja
helisignaal vaikib. korral käivitub soojuspump 15 minuti
pärast uuesti.
Juhul, kui tõrget ei kõrvaldata, näidatakse jätkuvalt
hoiatusmärguande sümbolit ning töötamise ja tõrke
märgutuli muutub vilkuvast punasest pidevaks
punaseks. Kõik soojuspumba hoiatusmärguanded
salvestatakse märguannete protokollis. Aktiivsete
märguannete korral on näidikul märguande sümbol.

13.4 Näidikul puudub näit
Võimalik põhjus 1: rike maja elektrikilbis asuvas
kaitsmes.
B Kontrollida, et kõik maja kaitsmed on töökorras.
B Vajadusel kaitse välja vahetada või lähtestada.
Kui rike on kõrvaldatud, hakkab soojuspump 15 minuti
pärast automaatselt tööle.

6 720 641 467-17.1I

Joon. 78
Märguannete ajaloos esitatav teave koosneb pealkirjast
koos detailse infoga ajahetke, kõigi andurite
temperatuuri ja kõigi väljundite oleku kohta
hoiatusmärguande rakendumise ajahetkel.

6 720 643 351 (2010/03)

13.4.1 Võimalik põhjus 2: Soojuspumba siseüksuse
sulavkaitse rakendus.
B Teavitada klienditeenindust.
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13.5 Rikkerežiim
Juhtkilbis (kehtib lisakütteploki ja segistiga
lisaküttekeha korral) asub lüliti, mis tavarežiimi korral
peab olema asendis I. Samaaegsel soovitud
temperatuuri seadistamisel aktiveeritakse automaatselt
rikkerežiim. Rikkerežiimi saab aktiveerida ka käsitsi.
Selleks tuleb lüliti pöörata asendisse II.
Siseüksuse lülituskarbi ülaküljel asub rikkerežiimi lüliti.
Selle lüliti märgutuli põleb tavarežiimi korral roheliselt.
Samaaegsel soovitud temperatuuri seadistamisel
aktiveeritakse automaatselt rikkerežiim. Rikkerežiimi
lüliti märgutuli põleb endiselt. Rikkerežiimi on võimalik
sisse lülitada ka käsitsi. Seda saab teha lüliti abil. Lülitis
olev märgutuli kustub.
Rikkerežiimi korral võtab soojatootmise üle elektriline
lisaküttekeha. Sel viisil toodetakse soojust seni, kuni
volitatud hooldusettevõte rikke kõrvaldab.
Rikkerežiimi ei tohi segi ajada
häirerežiimiga. Häirerežiimi korral
soojuspump seisatakse. Soojuse tootmist
juhib edasi juhtseade.

13.6 Ülekuumenemiskaitse

1

3

2

6 720 614 050-34.1D

Joon. 80
1
2
3

filter
lukustusrõngas
kork

Filtri puhastamine:
B Lülitada soojuspump ON/OFF nupu abil välja.
B Sulgeda ventiil ja eemaldada kork.
B Eemaldada lukustusrõngas, mis hoiab filtrit ventiilis
paigal. Kasutage selleks kaasaantud tange.
B Eemaldada filter ventiilist ja loputada veega.
B Paigaldada uuesti filter, lukustusrõngas ja kork.
B Avada ventiil ja käivitada soojuspump, vajutades ON/
OFF nuppu.

Siseüksuse lülituskarbis ning lisakütteplokil on nupp
elektrilise lisakütteseadme ülekuumenemiskaitse
lähtestamiseks (Æjoonis 16, lk 14). Tavaliselt see
ülekuumenemiskaitse ei rakendu.
B Ülekuumenemiskaitse lähtestamiseks tuleb vajutada
ülekuumenemiskaitse nuppu.

13.7 Filter
Filter kaitseb osakeste ja mustuse sattumise eest
soojuspumba sisemusse. Aja jooksul võib filter
ummistuda ning seda tuleb puhastada.
Filter on paigaldatud soojuspumba
tagasivoolutorusse.
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13.8 Kõik alarmid ja hoiatusteated

• Temporary stop of hot water production (ajutine
sooja vee tootmise peatamine)

Aeg-ajalt võib rakenduda hoiatusmärguanne. Märguande
lähtestamine ei ohusta süsteemi tööd. Selles peatükis
kirjeldatakse kõiki näidikule kuvatavaid märguandeid.
Esitatakse nii märguande tähendus kui vajalikud
meetmed rikke kõrvaldamiseks.

13.9 Alarmiteade

Kõik esinenud märguanded ja hoiatused salvestatakse
menüüsse Alarm log (hoiatusmärguannete protokoll).

13.9.1 Tripped low pressure switch (rakendunud
alarõhulüliti)

• Temporary stop of compressor operation
(kompressori töö ajutine peatamine)

13.8.1 Kõigi märguannete loend
• Tripped low pressure switch (rakendunud
alarõhulüliti)
• Tripped high pressure switch (rakendunud
ülerõhulüliti)
• Failure / Short circuit on sensor (anduri katkestus/
lühis)

6 720 641 467-18.1I

Joon. 81

• Faulty function in 4-way valve (neljasuunaventiili
talitlushäire)

Võimalik põhjus 1: ummistunud aurusti.

• T6 High hot gas temperature (T6 kõrge küttegaasi
temperatuur)

B Acknowledge Valida (kinnitamine).

• Fault on electric additional heat (elektrilise
lisaküttekeha rike)

B Puhastada aurusti.
B Oodata, kuni soojuspump uuesti käivitub.
Võimalik põhjus 2: blokeerunud ventilaator.

• T8 High flow temperature (T8 kõrge
pealevoolutemperatuur)

B Eemaldada ventilaatorit blokeerivad esemed.

• Low temperature in condenser (kondensaatori
temperatuur madal)

B Oodata, kuni soojuspump uuesti käivitub.

• Tripped motor cut-out (kompressori mootori
kaitselüliti rak)

Võimalik põhjus 3: külmaainekontuuris oleva
külmaaine viga.

• Air/Water pump not connected (õhksoojuspump ei
ole ühendatud)

B Kontrollida külmaaine kogust.

• Fault in I/O card control cabinet/electric boiler
(juhtkilbi/siseüksuse sisend-/väljundkaardi viga)
• Tripped motor cut-out fan (ventilaatori mootori
kaitselüliti rakendunud)
13.8.2 Kõigi hoiatusteadete loend
• Is the heat pump fused for this output? (Kas
soojuspumbal on sellisele võimsusele vastav kaitse?
• High temperature difference heat transfer fluid
(suur küttevee temperatuuride erinevus)

B Valida Acknowledge (kinnitamine).

B Kontrollida külmaainekontuuri hermeetilisust.
B Valida Acknowledge (kinnitamine).
B Oodata, kuni soojuspump uuesti käivitub.
Võimalik põhjus 4: sulatusautomaatika või ventilaatori
mootori rike.
B Kontrollige 4-tee-ventiili funktsionaalsust. Lülitada
neljasuunaventiili vastava menüüpunkti abil
juhtpaneelilt käsitsi sisse ja välja.
B Kontrollida sulatusseadistusi.
B Kontrollida ventilaatori mootori tööd.

13.8.3 suur küttevee temperatuuride erinevus

B Valida Acknowledge (kinnitamine).

• Heat pump is now working at its highest permitted
temperature (soojuspump töötab praegu
maksimaalsel lubatud temperatuuril)

B Oodata, kuni soojuspump uuesti käivitub.

• Add. heat is now working at its highest permitted
temperature (lisakütteseade töötab praegu
maksimaalsel lubatud temperatuuril)
• This setting means that additional heat can take
over operation (selle seadistusega saab
lisakütteseade soojuse tootmise üle võtta)

6 720 643 351 (2010/03)

Võimalik põhjus 5: paisumisventiili rike.
B Kontrollida paisumisventiili.
B Kontrollida ülekuumenemise ja alajahtumise
võimalust.
B Valida Acknowledge (kinnitamine).
B Oodata, kuni soojuspump uuesti käivitub.
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13.9.2 Tripped high pressure switch (rakendunud
ülerõhulüliti)

13.9.3 Failure / Short circuit on sensor (anduri
katkestus/lühis)

6 720 641 467-19.1I
6 720 641 467-20.1I

Joon. 82

Joon. 84

Võimalik põhjus 1: õhk küttesüsteemis.
B Valida Acknowledge (kinnitamine).
B Kontrollida, et küttesüsteemi ei ole sattunud õhku.
B Täita küttsüsteem ja vajadusel eemaldada õhk.

Kõik seadmega ühendatud temperatuuriandurid võivad
rikke korral anda hoiatusmärguande. Joonisel on näiteks
sooja vee temperatuurianduri T3 hoiatusmärguanne.
Kõik temperatuuriandurid annavad sarnase
hoiatusmärguande.

Võimalik põhjus 2: ummistunud filter.
B Valida Acknowledge (kinnitamine).

Võimalik põhjus 1: juhuslik tõrge.

B Kontrollida filtrit.

B Oodata, kuni hoiatusmärguanne automaatselt
lähtestatakse.

B Vajadusel puhastada filter (Æ peatükk 13.7
leheküljel 54).
Võimalik põhjus 3: soojuspumpa läbiva vee
mahtvooluhulk on liiga väike.

Võimalik põhjus 2: rike temperatuurianduris või vale
ühendus.
B Kontrollida temperatuurianduri ühendust.

B Valida Acknowledge (kinnitamine).
B Kontrollida, et küttesüsteemi primaarpump ei ole
seiskunud (Æ pilt 56).
B Kontrollida, et kõik ventiilid on avatud.
Termostaatventiiliga küttesüsteemi korral peavad
ventiilid täiesti avatud olema ja põrandakütte korral
peavad vähemalt pooled siugtorudest avatud olema.
B Seadistada küttesüsteemi primaarpumbale (G2)
suurem pöörete arv. Et küttesüsteemi
sekundaarpumba (G1) pöörete arv peab olema
suurem kui küttesüsteemi primaarpumbal, siis
seadistada ka sekundaarpumbale suurem pöörete arv.

B Mõõta temperatuurianduri takistuse väärtus (Æ
Peatükk 14.4 leheküljel 42).
13.9.4 Faulty function in 4-way valve
(neljasuunaventiili talitlushäire)

6 720 641 467-21.1I

Joon. 85
Võimalik põhjus 1: 4-tee-ventiil ei funktsioneeri õigesti.
B Valida Acknowledge (kinnitamine).
B Kontrollida neljasuunaventiili talitlust. Lülitada
neljasuunaventiili vastava menüüpunkti abil
juhtpaneelilt käsitsi sisse ja välja.
13.9.5 T6 High hot gas temperature (T6 kõrge
küttegaasi temperatuur)

6 720 614 050-31.1D

Joon. 83Siseüksuse ühendusruum
1
2

6 720 641 467-22.1I

küttesüsteemi primaarpump
küttesüsteemi sekundaarpump

Joon. 86
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Võimalik põhjus 1: juhuslik kõrge temperatuur on
põhjustatud ebatavalistest töötingimustest.
B Valida Acknowledge (kinnitamine).
B Kontrollida temperatuuriandurite T8 ja T9
temperatuuride erinevust soojuspumbas (Æ
Peatükk 10.5 leheküljel 29).
Võimalik põhjus 2: liiga kõrge kompressori
temperatuur töörežiimil.
B Valida Acknowledge (kinnitamine).

B Seadistada küttesüsteemi primaarpumbale (G2)
suurem pöörete arv. Et küttesüsteemi
sekundaarpumba (G1) pöörete arv peab olema
suurem kui küttesüsteemi primaarpumbal, siis
seadistada ka sekundaarpumbale suurem pöörete arv.
Võimalik põhjus 2: ummistunud filter.
B Valida Acknowledge (kinnitamine).
B Kontrollida filtrit.

B Kontrollida ülekuumenemise võimalust.

B Vajadusel puhastada filter (Æ peatükk 13.7
leheküljel 54).

13.9.6 Fault on electric additional heat (elektrilise
lisaküttekeha rike)

13.9.8 Low temperature in condenser (kondensaatori
temperatuur madal)

6 720 641 467-25.1I

6 720 641 467-23.1I

Joon. 87

Joon. 89

Võimalik põhjus 1: lisaküttekeha ülekuumenemiskaitse
on rakendunud.

Hoiatusmärguanne rakendub liiga madala temperatuuri
tõttu soojuspumbas. Kõigepealt kuvatakse hoiatusteade.
Kui kahe tunni jooksul on antud neli hoiatusteadet, siis
rakendub hoiatusmärguanne.

B Valida Acknowledge (kinnitamine).
B Lähtestada elektrilise lisaküttekeha
ülekuumenemiskaitse (Æ peatükk 13.6 leheküljel 54).
13.9.7 T8 High flow temperature (T8 kõrge
pealevoolutemperatuur)

Võimalik põhjus 1: õhk küttesüsteemis.
B Valida Acknowledge (kinnitamine).
B Kontrollida, et küttesüsteemi ei ole sattunud õhku.
B Täita küttsüsteem ja vajadusel eemaldada õhk.
Võimalik põhjus 2: ummistunud filter.
B Valida Acknowledge (kinnitamine).
B Kontrollida filtrit.

6 720 641 467-24.1I

B Vajadusel puhastada filter (Æ peatükk 13.7
leheküljel 54).

Joon. 88
Soojuspumbal on temperatuuriandur T8, mis niipea, kui
pealevoolutemperatuur ületab seadistatud väärtuse,
peatab kompressori ohutuse eesmärgil.
Võimalik põhjus 1: soojuspumpa läbiva vee
mahtvooluhulk on liiga väike.
B Valida Acknowledge (kinnitamine).
B Kontrollida, et küttesüsteemi primaarpump ei ole
seiskunud (Æjoonis 83, [1], lk 56).
B Kontrollida, et kõik ventiilid on avatud.
Termostaatventiiliga küttesüsteemi korral peavad
ventiilid täiesti avatud olema ja põrandakütte korral
peavad vähemalt pooled siugtorudest avatud olema.

6 720 643 351 (2010/03)

Võimalik põhjus 3: küttesüsteemi primaarpumba rike.
B Kontrollida, et küttesüsteemi primaarpump ei ole
seiskunud (Æjoonis 83, [1], lk 56).
Võimalik põhjus 4: soojuspumpa läbiva vee
mahtvooluhulk on liiga väike või puudub.
B Valida Acknowledge (kinnitamine).
B Kontrollida, et küttesüsteemi primaarpump ei ole
seiskunud (Æjoonis 83, [1], lk 56).
B Kontrollida, et kõik ventiilid on avatud.
Termostaatventiiliga küttesüsteemi korral peavad
ventiilid täiesti avatud olema ja põrandakütte korral
peavad vähemalt pooled siugtorudest avatud olema.
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Rikked

B Seadistada küttesüsteemi primaarpumbale (G2)
suurem pöörete arv. Et küttesüsteemi
sekundaarpumba (G1) pöörete arv peab olema
suurem kui küttesüsteemi primaarpumbal, siis
seadistada ka sekundaarpumbale suurem pöörete arv.

13.9.12 Tripped motor cut-out fan (ventilaatori mootori
kaitselüliti rakendunud)

Võimalik põhjus 5: vee kogus maja küttesüsteemis on
liiga väike.

6 720 641 467-27.1I

B Täita küttsüsteem ja vajadusel eemaldada õhk.
13.9.9 Tripped motor cut-out (kompressori mootori
kaitselüliti rak)

Joon. 91
Võimalik põhjus 1: juhuslik tõrge või elektritoitevõrgu
ülepinge.
B Valida Acknowledge (kinnitamine).
B Oodata, kuni soojuspump uuesti käivitub.

6 720 641 467-26.1I

B Kui märguanne esineb sageli, siis tuleb teavitada
klienditeenindust.
Võimalik põhjus 2: ventilaatori elektritoite tõrge.

Joon. 90
B Teavitada klienditeenindust.
Võimalik põhjus 1: juhuslik tõrge või elektritoitevõrgu
ülepinge.

13.10 Hoiatusteade

B Valida Acknowledge (kinnitamine).
B Oodata, kuni soojuspump uuesti käivitub.

13.10.1 High temperature difference heat transfer fluid
(suur küttevee temperatuuride erinevus)

Võimalik põhjus 2: mootorikaitsme voolutugevuse
väärtuse (A) seadistus on liiga väike.
B Seada väärtus õigeks.
Võimalik põhjus 3: kontaktori, mootorikaitsme või
elektriühenduse rike.

6 720 641 467-28.1I

B Kontrollida komponentide rikete puudumist.
Joon. 92
Võimalik põhjus 4: kompressori rike.
B Kontrollida kompressori talitlust.
13.9.10 Air/Water pump not connected
(õhksoojuspump ei ole ühendatud)
Siseüksuse seesmine andmesidetõrge.
B Kontrollige CAN-BUS-ühendust.
13.9.11 Fault in I/O card control cabinet/electric boiler
(juhtkilbi/siseüksuse sisend-/väljundkaardi
viga)
Sisemine signaalivahetusrike siseseadises.
B Kontrollida, kas I/O-kaardi märgutuli vilgub.
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See hoiatusteade esitatakse, kui temperatuurierinevus
temperatuuriandurite T8 ja T9 vahel on liiga suur.
Võimalik põhjus 1: soojuspumpa läbiva vee
mahtvooluhulk on liiga väike.
B Valida Acknowledge (kinnitamine).
B Kontrollida, et küttesüsteemi primaarpump ei ole
seiskunud (Æjoonis 83, [1], lk 56).
B Kontrollida, et kõik ventiilid on avatud.
Termostaatventiiliga küttesüsteemi korral peavad
ventiilid täiesti avatud olema ja põrandakütte korral
peavad vähemalt pooled siugtorudest avatud olema.
B Reguleerida küttesüsteemi primaarpump (G2)
suuremale pöörlemiskiirusele. Et küttesüsteemi
pumba pöörlemiskiirus peab vastama küttesüsteemi
primaarpumba pöörlemiskiirusele või olema sellest
suurem, siis tuleb ka küttesüsteemi pumba
pöörlemiskiirust suurendada.

6 720 643 351 (2010/03)

Rikked

Võimalik põhjus 2: ummistunud filter.
B Valida Acknowledge (kinnitamine).
B Kontrollida filtrit.
B Vajadusel puhastada filter (Æ peatükk 13.7
leheküljel 54).

13.11 Soojuspumba info
13.11.1 Heat pump is now working at its highest
permitted temperature (soojuspump töötab
praegu maksimaalsel lubatud temperatuuril)

13.11.3 This setting means that additional heat can
take over operation (selle seadistusega saab
lisakütteseade soojuse tootmise üle võtta)
Teade, mis ilmub, kui lisakütte võimsuspiirangu
rakendumistemperatuur, lisakütte sundväljalülitus,
segisti piirangu rakendumistemperatuurvõi segisti
sundväljalülitus on seadistatud rohkem kui 1 kraadi
võrra madalamaks T9 suurimast lubatud
tagasivoolutemperatuurist.
Võimalik põhjus 1: paigaldaja sisestab ühele
ülalnimetatud seadistustest kõrgema väärtuse:
B Seadistada madalam väärtus.
13.11.4 Temporary stop of hot water production
(ajutine sooja vee tootmise peatamine)

6 720 641 467-29.1I

Joon. 93
Soojuspumbal on temperatuuriandur T9, mis ohutuse
tagamiseks seiskab kompressori, kui
tagasivoolutemperatuur tõuseb kõrgemaks kui
seadeväärtus. Piirväärtuseks on u 59 °C juures.
Võimalik põhjus 1: kütteseadistus on nii kõrge, et
süsteemi tagasivoolutemperatuur tõuseb liiga kõrgeks.

Sooja vee režiimi korral, kui anduri T6 temperatuur on
väljalülitustemperatuurist (tehaseseadistus: 117 °C)
kõrgem, kuvatakse teadet näidikul seni, kuni T3
temperatuur on langenud 5 K võrra madalamaks, kui see
oli teate ilmumise hetkel. See teade seiskab sooja vee
režiimis kompressori.
Võimalik põhjus 1: liiga suur aurustumis- ja
kondenseerumistemperatuuride erinevus, soojuspump
laseb lisakütteseadmel saavutada õige temperatuuri,
kui kompressor sellega ise toime ei tule.

B Langetada kütteseadistust.
Võimalik põhjus 2: külmaaine vähesus.
Võimalik põhjus 2: sooja vee temperatuuri seadistus
liiga kõrge.
B Seadistada soojale veele madalam temperatuur.

13.11.5 Temporary stop of compressor operation
(kompressori töö ajutine peatamine)
Võimalik on kaks erinevat stsenaariumi:

Võimalik põhjus 3: põrandakütte või küttekeha
ventiilid on suletud.
B Avada ventiilid.
Võimalik põhjus 4: soojuspumba vooluhulk on suurem
kui küttesüsteemi vooluhulk.
B Kontrollida küttesüsteemi sekundaarpumba (G1)
pöörete arvu. Küttesüsteemi sekundaarpumba
pöörete arv peab olema suurem kui primaarpumbal
(G2).
13.11.2 Add. heat is now working at its highest
permitted temperature (lisakütteseade töötab
praegu maksimaalsel lubatud temperatuuril)
Soojuspumbal on temperatuuriandur T9, mis ohutuse
tagamiseks seiskab kompressori ja piirab elektrilise
lisaküttekeha võimsust, kui tagasivoolutemperatuur
tõuseb liiga kõrgeks. Elektrilise lisaküttekeha
temperatuuri piirväärtus on u 58 °C juures.

1. Kui anduri T2 temperatuur on alumisest
väljalülitustemperatuurist madalam. Lülitub uuesti
sisse, kui anduri T2 temperatuur on olnud 30 minutit
alumisest väljalülitustemperatuurist kõrgem.
2. Kütterežiimi korral, kui anduri T6 temperatuur on
väljalülitustemperatuurist (tehaseseadistus: 117 °C)
kõrgem. Lülitub uuesti sisse, kui anduri T2
temperatuur on tõusnud 2 K võrra.
Kompressor seiskub ja lisaküte lülitub sisse.
Võimalik põhjus 1: välistemperatuur on madalam kui 20 °C.
Võimalik põhjus 2: liiga suur aurustumis- ja
kondenseerumistemperatuuride erinevus, soojuspump
laseb lisakütteseadmel saavutada õige temperatuuri,
kui kompressor sellega ise toime ei tule.
Võimalik põhjus 3: külmaaine vähesus.

Võimalik põhjus 1: kütteseadistus on nii kõrge, et
süsteemi tagasivoolutemperatuur tõuseb liiga kõrgeks.
B Langetada kütteseadistust.
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14.1 Tehaseseadistused

Menüü

Tabelites on esitatud tehases eelseadistatud väärtused
(F-väärtus). Kasutaja (K) saab neid väärtusi
kasutajatasandi Menu (Menüü) ja Advanced Menu
(täiendatud menüü) abil muuta.

Tasand

F-väärtus

P/H

9,0/13,5

_”_\_”_\Additional heat only, output
limitation (võimsuspiirang ainult

kW

lisakütteseadme korral)
_”_\Manual operation? (käsitsirežiim)

Järgnevates tabelites loetletud paigaldus- ja
hooldusmenüü (P/H) menüüpunktid on pärast Access
level (juurdepääsutasand) muutmist Menu (Menüü) või
Advanced Menu (täiendatud menüü) alt paigaldajale
juurdepääsetavad.

P/H

No (Ei)

P/H

No (Ei)

P/H

No (Ei)

_”_\Language (keel)

P/H

Valitud

_”_\Correct sensor (anduri

P/H

0

P/H

1 ggr

P/H

1.0 min.

_”_\Forced defrost (sundsulatus)

P/H

No (Ei)

_”_\Block crankcase heater at high

P/H

10.0 °C

P/H

2:00

P/H

1 min.

P/H

80 °C

_”_\_”_\Contrast (kontrast)

P/H

10

_”_\_”_\Brightness (heledus)

P/H

10

_”_\Additional heat options (lisakütte suvandid)
_”_\_”_\Additional heat only? (Ainult
lisaküte?)
_”_\_”_\Block additional heat? (Blokeerida
lisaküte?)

Menüü
Fast restart of heat pump? (Soojuspumba

Tasand

F-väärtus

P/H

No (Ei)

kiire taaskäivitus?))

korrigeerimine)

Start up (Start )

_”_\Fan defrost interval (ventilaatori

_“_\Setting the clock (kellaaja seadmine)

sulatusvälp)

_”_\_”_\Set date (kuupäeva sisestamine)

P/H

AA-KK-PP

_”_\Fan defrost time (ventilaatori

_”_\_”_\Set time (kellaaja sisestamine)

P/H

hh:mm:ss

sulatusaeg)

_”_\Connected extra sensors (integreeritud lisaandurid)
_”_\_”_\ T3 acknowledged (T3 kinnitatud)

P/H

No (Ei)

outdoor temperature (karterisoojenduse

(lisakütteplokk, segistiga lisakütteseade)
_”_\_”_\ T5 acknowledged (T5 kinnitatud)

P/H

No (Ei)

korral)

(ruumitemperatuuri andur T5)
_”_\Air/Water pump in operation

blokeerimine kõrge välistemperatuuri

P/H

Yes (Jah)

_”_\Anti-jamming mode time
(kontrollkäivituse ajahetk)

(õhksoojuspump töötab)
_”_\Connection capacity (koguvõimsus) (elektriline lisaküttekeha)

_”_\Alarm buzzer signal length
(helisignaali pikkus)

_”_\_”_\State total output (koguvõimsuse

P/H

13,5 kW
_”_\T1 Set point value maximum (T1 max

määramine)

seadeväärtus)
_”_\_”_\Compressor mode, output

P/H

4,5/6,75

limitation (võimsuspiirang kompressori

kW

töötamise korral)
_”_\_”_\Additional heat only, output

P/H

limitation (võimsuspiirang ainult

9,0/13,5

_”_\Display (ekraan)

Tab. 6

kW

lisakütteseadme korral)
_”_\Connection capacity (koguvõimsus) (elektriline kütteplokk))
_”_\Number of electric cassettes in

P/H

1

P/H

13,5 kW

P/H

4,5/6,75

operation (töötavate lisakütteplokkide
arv)
_”_\_”_\State total output (koguvõimsuse
määramine)
_”_\_”_\Compressor mode, output
limitation (võimsuspiirang kompressori

kW

töötamise korral)

Tab. 6
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Menüü
_”_\Electrical connection

Tasand

F-väärtus

P/H

230V/400V

(elektriühendused)
_”_\Heat pump size (võimsusastmed)

P/H

F-väärtus

K

Off

K

(väljalülitat
ud)

6-11kW/

20°C

_”_\_”_\_”_\Change in temperature

K

K

=

_”_\_”_\_”_\Date (kuupäev)

K

(temperatuuri tõstmine/ – ) (mitte T5

ud)

Temperature increase/decrease settings (temperatuuri tõstmise/ –

_”_\_”_\_”_\Change in temperature

seaded) (T5)

(temperatuuri muudatus)
2 °C

P/H

piirväärtus)
_”_\Change when much colder/warmer

8%

-10 °C

K

Off

_”_\_”_\Remote control (kaugjuhtimine)
_”_\_”_\_”_\Remote control

P/H

K

(kaugjuhtimine)

(väljalülitat
ud)

(Muudatus tugeva jahenemise/
soojenemise korral)
_”_\Change when colder/warmer

_”_\_”_\_”_\Change in temperature
P/H

3%

Extra hot water (täiendav soe vesi)

K

0h

Temperatures (temperatuurid)

K

(Muudatus jahenemisel/soojenemisel)

0 °C

Off
(väljalülitat
ud)

_”_\Heating season (kütmisperiood)

Tasand

F-väärtus

Temperature (küte)
K

20 °C

(minimaalne välistemperatuur)

K

18 °C

_”_\_”_\Delay (viivitus)

K

4h

_”_\_”_\Direct start limit (otse-

K

10 °C

K

20 min.

P/H

300 s

(kütteperioodi piirväärtus)

sisselülituse piirväärtus)

_”_\Heating system temperature (küttesüsteemi temperatuur)
_”_\_”_\Heat curve (küttekarakteristik)

K

juhtimine)

_”_\_”_\Heating season limit

_”_\Lowest outdoor temperature

K

(temperatuuri muudatus)
_”_\External control heating (kütte väline

Tab. 6
Advanced Menu (täiendatud menüü)

Off
(väljalülitat

korral)

_”_\Limit value for V or H (V või H

-10 °C

(temperatuuri muudatus)
_”_\_”_\Holiday (puhkus)

(ruumitemperatuuri seadeväärtus) (T5)
Temperature increase/decrease

_”_\_”_\_”_\Day and time (nädalapäev ja

Tasand

kellaaeg)

12-17kW
Room temperature setting

Advanced Menu (täiendatud menüü)

K

_”_\Heating, maximum operating time at

V =20,0 °C

hot water demand (maksimaalne

H= 45,6 °C

kütmisaeg sooja vee nõudluse korral)
_”_\Shut down protection, change over

_”_\_”_\Hysteresis (sisse- ja väljalülitustemperatuuri erinevus)
_”_\_”_\Maximum (maksimum)

K

16 °C

_”_\_”_\Minimum (miinimum)

K

4 °C

_”_\_”_\Time factor (ajategur)

K

10

hot water to heating (väljalülitumiskaitse,
soojalt veelt küttele üleminekul)
_”_\Compressor working area settings (kompressori tööpiirkonna

_”_\Room sensor settings (ruumianduri seadistused) (T5)
_”_\_”_\Room temperature setting

K

seadistused)
_”_\_”_\Delay after temporary stop

20 °C

(ruumitemperatuuri seadeväärtus)

P/H

30 min.

_”_\_”_\Number of hours (tundide arv)

K

0

_”_\_”_\Stop temperature

K

65 °C

_”_\_”_\Interval (ajavahemik)

K

0 päeva

_”_\_”_\Start time (algusaeg)

K

3:00

(Viivitus ajutise väljalülitumise järel)
Hot water (soe vesi) (T3)

_”_\_”_\Room sensor influence

_”_\Extra hot water (täiendav soe vesi)

(ruumianduri mõju)
_”_\_”_\_”_\Change factor (muutmistegur)

K

5.0

_”_\_”_\_”_\Blocking time (väljalülitusaeg)

K

4h

_”_\Time limited settings (ajapiiranguga seadistused)
_”_\_”_\Time control heating (aegjuhtimisega küte)

Tab. 7

(väljalülitustemperatuur)
_”_\Hot water peak (sooja vee tippkoormus)

Tab. 7
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Advanced Menu (täiendatud menüü)

Tasand

F-väärtus

P/H

65.0 °C

_”_\_”_\Stop temperature

Advanced Menu (täiendatud menüü)

Tasand

F-väärtus

P/H

8 °C

P/H

4 °C

P/H

2 °C

P/H

13 °C

P/H

20 °C

_”_\Maximum time (Maksimaalne aeg)

P/H

15 min.

_”_\Delay after compressor start

P/H

10 min.

P/H

30 min.

P/H

60 s

P/H

0s

_”_\Forced defrost (sundsulatus)

P/H

No (Ei)

_”_\Heating cable time after defrost

P/H

15 min.

P/H

1 ggr

P/H

1,0 min.

P/H

-5 °C

_”_\_”_\Difference at +10 °C (erinevus

(väljalülitustemperatuur)

+10 °C)

_”_\Hot water temperature (sooja vee temperatuur)

_”_\_”_\Difference at 0 °C (erinevus

_”_\_”_\_”_\T3 Start temperature (T3

P/H

52 °C

_”_\_”_\Difference at -10 °C (erinevus

sisselülitustemperatuur)
_”_\_”_\_”_\T8 Stop temperature (T8

P/H

59 °C

P/H

54 °C

maksimaalne temperatuur)

_”_\_”_\Additional heat only? (Ainult lisaküte?)
P/H

56 °C

väljalülitustemperatuur)
_”_\_”_\_”_\T3 Hysteresis (T3 sisse- ja

P/H

1.0 °C

(kompressori käivitumise järgne viivitus)
_”_\Minimum time between defrosts

väljalülitustemperatuuride vahe)
_”_\_”_\Hot water, maximum operating

(maksimaalne välistemperatuur)
_”_\T11 Maximum temperature (T11

väljalülitustemperatuur)

_”_\_”_\_”_\T3 Stop temperature (T3

10 °C korral)
_”_\Maximum outdoor temperature

väljalülitustemperatuur)
_”_\_”_\_”_\T9 Stop temperature (T9

0 °Ckorral)

K

30 min.

(minimaalne sulatamiste vaheline aeg)

time at heating demand (sooja vee

_”_\Compressor pressure equalisation

tootmise maksimaalne aeg

time (kompressori rõhu ühtlustamisaeg)

soojusnõudluse korral)
_”_\Time control hot water (sooja vee

_”_\4-way valve pressure equalisation
K

aegjuhtimine)

Off
(väljalülitat
ud)

_”_\Hot water additional heat (boileri
lisaküttekeha)
_”_\_”_\T3 Start value offset (T3

time (neljasuunaventiili rõhu
ühtlustamisaeg)

(sulatamisjärgne küttekaabli aeg)
P/H

5.0 °C

P/H

2.0 °C

_”_\Fan defrost (ventilaatori sulatamine)

sisselülitusväärtuse nihe)
_”_\_”_\Fan defrost interval (ventilaatori
_”_\_”_\T3 Hysteresis (T3 sisse- ja

sulatusvälp)

väljalülitustemperatuuride vahe)
_”_\_”_\Fan defrost time (ventilaatori
Temperatures (temperatuurid)
_”_\Correct sensor (anduri

sulatusaeg)
P/H

.0

korrigeerimine)

piirväärtus)

Defrost settings (sulatamise seadistused)

Timers (lülituskellad)

_”_\T12 - T11 settings (T12–T11 seadistused) (6-11kW)
_”_\_”_\Time for reached temperature

_”_\_”_\Temperature limit (temperatuuri

P/H

Additional heat settings (lisakütteseadme seadistused)
60 s

_”_\Start delay (Sisselülitumise viivitus)

P/H

_”_\Time control additional heat

P/H

60 min.

difference (temperatuuride erinevuse
saavutamiseks kuluv aeg)

(lisakütteseadme aegjuhtimine)
_”_\_”_\Difference at +10 °C (erinevus

P/H

12 °C

P/H

8 °C

Off
(väljalülitat
ud)

+10 °C)
_”_\Additional heat options (lisakütte suvandid)
_”_\_”_\Difference at 0 °C (erinevus

_”_\_”_\Additional heat only? (Ainult

0 °Ckorral)

P/H

No (Ei)

P/H

No (Ei)

lisaküte?)
_”_\_”_\Difference at -10 °C (erinevus

P/H

6 °C
_”_\_”_\Block additional heat?

10 °C korral)

(Blokeerida lisaküte?)
_”_\T12 - T11 settings (T12–T11 seadistused) (12-17kW)
_”_\Electric additional heat settings (elektrilise lisakütteseadme
_”_\_”_\Time for reached temperature

P/H

60 s

seadistused)

difference (temperatuuride erinevuse
saavutamiseks kuluv aeg)

Tab. 7
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_”_\_”_\Power guard (Võimsuse kontrollseadis)

Tab. 7
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Advanced Menu (täiendatud menüü)
_”_\_”_\_”_\Power guard (Võimsuse

Tasand

F-väärtus

P/H

Off

kontrollseadis)

(väljalülitat
ud)

Advanced Menu (täiendatud menüü)

Tasand

F-väärtus

_”_\_”_\Running time extension (töötamisaja pikendamine)
_”_\_”_\_”_\Increase signal extension

P/H

1

P/H

1

(tõususignaali pikendamine)

_”_\_”_\_”_\Supply voltage (toitepinge)

P/H

400 V

_”_\_”_\_”_\Main fuse (peakaitse)

P/H

16 A

(langussignaali pikendamine)

_”_\_”_\_”_\Display/Correction of Current

P/H

.0 A

_”_\_”_\Additional heat maximum temperature (lisaküte, maksimaalne

transformer (voolutrafo näitude

temperatuur)

kuvamine/korrigeerimine)
_”_\_”_\_”_\Current margin

0,5 A

57 °C

P/H

58 °C

P/H

Jah

P/H

20 s

Set date (kuupäeva sisestamine)

K

AA-KK-PP

Set time (kellaaja sisestamine)

K

hh:mm:ss

temperature (segisti piirangu
rakendumistemperatuur)

P/H

60 s

guard to possible reconnection (aeg

_”_\_”_\_”_\Mixing valve force close
(segisti, sundväljalülitus)

võimsuse kontrollseadise rakendumise ja

_”_\_”_\Limitation at temperature

võimaliku taaskäivitamise vahel)

increase (temperatuuri tõstmise piirang)

_”_\_”_\Connection capacity (koguvõimsus) (iga lisakütteploki kohta)
_”_\_”_\_”_\Number of electric cassettes

P/H

_”_\_”_\_”_\Mixing valve limitation start
P/H

(vooluvahemik)
_”_\_”_\_”_\Time from tripped power

_”_\_”_\_”_\Decrease signal extension

P/H

1

_”_\_”_\Limitation time (piirangu kestus)
Setting the clock (kellaaja seadmine)

in operation (töötavate lisakütteplokkide
arv)
_”_\_”_\_”_\State total output

P/H

13,5 kW

Display (ekraan)

(koguvõimsuse määramine)
_”_\_”_\_”_\Compressor mode, output

P/H

limitation (võimsuspiirang kompressori

4,5/6,75
kW

Contrast (kontrast)

K, P/H

5

Brightness (heledus)

K, P/H

10

töötamise korral)
Alarm (hoiatusmärguanne)
_”_\_”_\_”_\Additional heat only, output

P/H

9,0/3,5 kW
_”_\Alarm log (hoiatusmärguannete protokoll)

limitation (võimsuspiirang ainult

_”_\_”_\Delete alarm log? (Kustutada

lisakütteseadme korral)
_”_\_”_\Ramp time increase (rambi

P/H

20 min.

P/H

10 min.

P/H

Jah

_”_\_”_\Limitation time (piirangu kestus)

P/H

20 s

_”_\_”_\Electric cassette limitation start

P/H

55 °C

increase (temperatuuri tõstmise piirang)

P/H

No (Ei)

Access level (juurdepääsutasand)

K, P/H

K(0)

Return to factory settings

K, P/H

No (Ei)

(tehaseseadistuste taastamine)
Deactivate alarm buzzer (helisignaali

K

No (Ei)

väljalülitamine)

temperature (lisakütte võimsuspiirangu

Tab. 7

rakendumistemperatuur)
_”_\_”_\Electric cassette forced shut off

_”_\_”_\Delete warning log? (Kustutada
hoiatuste protokoll?)

kestuse vähendamine)
_”_\_”_\Limitation at temperature

No (Ei)

_”_\Warning log (hoiatuste protokoll)

kestuse suurendamine)
_”_\_”_\Ramp time decrease (rambi

P/H

märguannete protokoll?)

P/H

56 °C

(lisakütte sundväljalülitus)
_”_\_”_\Limitation at temperature

P/H

increase (temperatuuri tõstmise piirang)

sisse
lülitatud

_”_\_”_\Limitation time (piirangu kestus)

P/H

20 s

_”_\_”_\Neutral zone (neutraaltsoon)

P/H

1.0 °C

_”_\_”_\Mixing valve delay (segisti viivitus)

P/H

20 min.

_”_\_”_\Neutral zone (neutraaltsoon)

P/H

1.0 °C

_”_\Mixing valve settings (segisti seadistused)

Tab. 7
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14.2 Tehnilised andmed
soojuspump

60

80

100

120

150

kW

5,9/1,4

7,6/2,1

8,8/2,4

14,1/3,4

14,4/3,8

Väljund- / sisendvõimsus +7/45°korral 2)

kW

5.6/1.7

7.9/2.5

9.9/2.9

14.3/4.2

15.9/4.8

Külmaaine nimivooluhulk

l/s

0,19

0,29

0,34

0,47

0,55

Külmaaine sisemine rõhukadu

kPa

5

6

7

7

8

Väljund- / sisendvõimsus +7/35°korral

1)

Õhu vooluhulk

3

m /h

2200

5500

A

0,44

0,7 (400V N3)

Ventilaatori mootori voolutarve
Elektriühendused

400 V, 3-faasiline vahelduvvool, 50 Hz

Kaitsme suurus 3)

A

10

kompressor

Scroll

Väljuva küttevee maksimaalne temperatuur

°C

Külmaaine R-407C mass

kg

Külmaaine ühendus

65
2,5

2,6

"

2,95

G1 sisekeere

Sulatussüsteem

3,2

3,5

G1 väliskeere

Küttegaas neljasuunaventiiliga

Mõõtmed (L×S×K) 4)

mm

Mass

kg

840 x 665 x 1223
140

Kate
Tab. 8

16

144

931 x 724 x 1629
152

230

232

Galvaniseeritud ja värvitud plekk
Tehnilised andmed

1) Võimsusandmed on esitatud vastavalt EN 14511.
2) Võimsusandmed on esitatud vastavalt EN 14511.
3) Sulavkaitse, tüüp gL-gG, või minikaitselüliti, tüüp C
4) Mõõtmed ilma reguleeritavate jalgadeta, olenevalt seadekõrgusest lisandub sellele vähemalt 20 mm, maksimaalselt 30 mm

Siseüksus

Siseüksus
Siseüksuse võimsus

kW

9/13,5

Ringluspumba võimsus

kW

0,2
400 V, 3faasiline
vahelduvvoo
l, 50 Hz

Elektriühendused

Maksimaalne võimsustarve

kW

9,2/12,7

A

16/25

bar
(MPa)

3,0
(0,30)

Boileri kasulik maht

l

145

Paisupaak

l

12

Paisupaagi
eelrõhk

bar
(MPa)

1(0,1)

°C

90

Kaitsme suurus 1)
Maksimaalne töörõhk

Küttesüsteemi minimaalne
vooluhulk

0

l/s

Küttesüsteemi
sekundaarpump G1

Wilo Star RS 25/6-3

Küttesüsteemi primaarpump
G2

Wilo Star RS 25/6-3

Mõõtmed (L×S×K)

mm

600×615×
1660

Mass ilma veeta

kg

122

Mass koos veega

kg

347

Tab. 9

Siseüksus

1) Sulavkaitse, tüüp gL-gG, või minikaitselüliti, tüüp C

Ülekuumenemiskaitse
Tab. 9

64

Siseüksus
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14.4 Temperatuurianduri mõõteväärtused

Lisakütteplokk
Võimsus

kW

Elektriühendused

9/13.5
400 V, 3-faasiline
vahelduvvool, 50
Hz

Temperatuur ( °C)

kΩ

– 40

154,300

– 35

111,700

– 30

81,700

– 25

60,400

– 20

45,100

Kaitsme suurus 1)

A

16/20

Maksimaalne
töötemperatuur

°C

95

bar

2.5

– 15

33,950

Toruühendus

"

G1 sisekeere

– 10

25,800

Maht

l

5.5

–5

19,770

mm

508 x 154 x 360

0

15,280

5

11,900

10

9,330

15

7,370

20

5,870

25

4,700

30

3,790

35

3,070

40

2,510

45

2,055

50

1,696

55

1,405

60

1,170

65

0,980

70

0,824

1) Määratud vastavalt EN ISO 3743-1

75

0,696

2) EN ISO 11203:2009 kohased arvutuslikud väärtused 1 m
kaugusel

80

0,590

85

0,503

90

0,430

Maksimaalne töörõhk

Mõõtmed
Tab. 10

1) Sulavkaitse, tüüp gL-gG, või minikaitselüliti, tüüp C

Mõõtmed
Juhtkilp (L×S×K)

mm

335 x 112 x 296

Tab. 11

14.3 Müratase
LW1)Helivõimsuse
tase (dB(A))

LP2)Helirõhu tase
(dB(A))

60

64,9

49,9

80

64,9

49,9

100

64,9

49,9

120

72,6

56,9

150

72,6

56,9

Tab. 12

Helirõhuarvutusteks paigaldati soojuspump
nii, et heli levimine ei oleks takistatud.
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