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1. Varoitukset 
 

1. Tätä laitetta ei ole tarkoitettu lasten käytettäväksi.  

2. Lue tämä käyttöohje ennen laitteen käyttöä. 

3. Laitteen asennuksen, purkamisen ja huollon saa suorittaa vain pätevä henkilö. On kiellettyä tehdä mitään 
muutoksia laitteen rakenteeseen. Näiden varotoimenpiteiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa 
vaaran terveydelle, hengelle tai vahingoittaa laitetta. 

4. Laitteen virtalähteen tulee olla maadoitettu. 

5. Varmista, että lämpöpumppuyksikön virta on katkaistu, ennen kuin suoritat mitään korjaus toimintoja. 

Jos virtajohto löystyy tai vaurioituu, pätevän henkilön on korjattava se. 

6. Laitetta ei saa sijoittaa syttyvään tai syövyttävään ympäristöön. 

7. Älä kosketa ilmanpoistoaukon säleikköä lämpöpumpun tuulettimen moottorin käydessä. 

8. Älä kaada vettä tai mitään nestettä laitteeseen. Tämä voi vahingoittaa tuotetta. 

9. Kun yksikkö on käytössä, älä peitä sitä kannella, muovikankaalla tai millään muulla tukkivalla 
materiaalilla, joka vaikuttaa laitteen ilmanvaihtoon, tämä voi heikentää suorituskykyä tai jopa vahingoittaa 
yksikköä. 

10. Pumpulle on käytettävä riittävää suojausta ylivirtasuojakytkimen muodossa ja varmistaa, että 
lämmityslaitetta syöttävän järjestelmän parametrit vastaavat teknisiä tietoja. Tämän suosituksen 
noudattamatta jättäminen voi johtaa laitteen vaurioitumiseen. 

11. Älä käynnistä laitetta ennen kuin olet lukenut ohjeet. Kuvat tuotteista tässä ohjeessa voivat poiketa 
todellisista myynnissä olevista tuotteista. Pidätämme oikeuden muutoksiin. 
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2. Asentaminen 
 

2.1. Asennuspaikka ja huomautukset lämpöpumpun asennuksesta 
 

Tarkastusvaiheet ennen käynnistystä 

- Lämpöpumppua ei saa asentaa ympäristöön, missä on paloturvallisuus riski. 
- Lämpöpumppua ei saa asentaa ympäristöön, jossa on syövyttäviä öljy- tai kaasupäästöjä. 
- Lämpöpumppu tulee asentaa avoimeen tilaan, jossa on hyvä ilmanvaihto. 
- Lämpöpumpun molemmilla puolilla on säilytettävä määritetyt etäisyydet seinään 

o etäisyys ilmanpoistopisteestä seinään on 2m,  
o etäisyys ilmanottopisteestä seinään 0,5 m,  
o etäisyys pumpun pohjasta m maahan 0,5 m, 

Etäisyydet kaikilla puolilla on oltava riittävät asennuksen ja mahdollisen huollon mahdollistamiseksi. 

- Asenna lämpöpumppu betonialustalle tai teräskannattimelle. Tärinänestotyyny on asennettava 
lämpöpumpun ja alustan tai kannattimen väliin. Lämpöpumppu on kiinnitettävä kannakkeeseen 
käyttämällä laajennuspultteja. 

- Lämpöpumpun ympärillä / alla on oltava asianmukainen viemäröinti / veden poisto. Laitteen 
toimiessa, muodostuu laitteen toiminnan yhteydessä kondenssivettä, joka tulee ohjata pois laitteen 
alta. Lämmitysjärjestelmän täyttövesi ei saa sisältää mitään mekaanisia tai orgaanisia 
epäpuhtauksia. 

Käytettävällä lämmitysvedellä tulee olla seuraavat parametrit. Normaali käsitelty vesijohtoverkon vesi on 
käsiteltyä, jolloin parametrit toteutuvat. Käytettäessä esim. kaivovettä järjestelmän täytössä, tulee 
huolehtia parametrien toteutumisesta. 

pH-arvo: 8,0 ÷ 9,5, kokonaiskovuus : < 11,2 °n, vapaa happipitoisuus < 0,05 mg/l, kloridipitoisuus < 60 mg/l 
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2.2 Esimerkki asennuskaavio ja ohjeet 
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Hydrauliset ohjeet 

- Asenna venttiili kunkin vesipiirin korkeimpaan kohtaan ilman vapauttamiseksi järjestelmästä. 
- Lianerotin on asennettava ennen lämpöpumpun vesikiertopumppua. 
- Kun useita lämpöpumppuja asennetaan yhteen järjestelmään, näiden lämpöpumppujen yhdistelmä 

ei voi olla sarjassa, se voi olla vain rinnakkainen tai riippumaton. 
- Älä käytä putkiosia, jotka sisältävät sinkkiä. 

 

2.3. Ensimmäinen käynnistys 
 

Tarkastusvaiheet ennen käynnistystä 

- Tarkista putkien liitännät vuotojen varalta. 
- Varmista, että vesivirtaus täyttää lämpöpumpun vaaditut parametrit. Ilmaa järjestelmä huolellisesti 

ja huolehdi ilman poistamisesta järjestelmästä. Talvella on varmistettava, että toisiopuoli 
(vesipuoli) ei ole alttiina jäätymiselle. 

- Varmista, että virtajohto on kytketty oikein ja maadoitettu. 
- Tarkista, että tuulettimen siiven kiinnityslevy tai suojaritilä ei estä tuulettimen siiven pyörimistä. 
- Varmista, että järjestelmässä on tarpeeksi vettä lämpöpumpulle sen toiminnan varmistamiseksi. 

 

Laitetta ei voida ottaa käyttöön, mikäli yllä olevia suosituksia ei ole täytetty. 

 

Ensimmäinen käynnistys 

- Kun yksikkö on tarkastettu perusteellisesti ja varmistettu, että siinä ei ole ongelmia, voidaan se 
liittää verkkovirtaan. 

- Sähkökytkennän jälkeen lämpöpumpun käynnistysviive on 3 min. Tarkista huolellisesti, kuuluko 
laitteesta mitään epänormaalia ääntä tai tärinää käynnistyksen aikana, tarkista myös käyttövirran 
arvo ja lähteekö veden lämpötila nousemaan. 

- Jos yksikkö toimii kunnolla 10 minuuttia ilman toimintahäiriöitä tai virheitä, aloituskäynnistys on 
valmis. Muussa tapauksessa katso "Huolto ja ylläpito" -osio ratkaistaksesi olemassa olevia 
ongelmia. 
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3. KÄYTTÖ 

 

 

Ohjaimen painikkeiden ja näytön ilmaisujen kuvaus 

1. Hälytyspainike. Käytetään lämpöpumpun käytön aikana tapahtuneiden virheiden tarkistamiseen. 
Tyhjennä ohjaimen virheitä pitämällä painiketta painettuna pitkään. 

2. PRG-painike siirtyäksesi huoltovalikkoon. Kun painiketta painetaan, tarvitaan huoltosalasana 
sisäänpääsyyn. 

3. ESC Poistu edelliseen näyttöön. 

4. Painike Suurenna parametrin arvoa, siirry seuraavaan vaiheeseen. 

5. ENTER-painike syötä parametriasetukset, vahvista parametri. 

6. Painike pienentää parametrin arvoa, vaihda seuraavaan vaiheeseen. 

7. lämpöpumpun toimintatila: jäähdytystila, lämmitystila, käyttöveden lämmitystila, sulatustila. 

8. Kiertovesipumppu PÄÄLLÄ -tila 

9. Kytke kompressorin tila päälle 

10. Tuulettimen kytkentätila 
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11. laitteen toimintatila 

12. Mitattu lämpötila riippuu laitteen toimintatilasta: lämmitystilassa 

lämpötila lauhduttimen lähdössä, LKV-tilassa säiliöstä mitattu lämpötila 

13. Asetettu lämpötila riippuu laitteen toimintatilasta: lämmitystilan lauhduttimelle 

lähtölämpötila, LKV-tilan säiliöstä mitattu lämpötila 

 

 

3.1 Käyttöasetukset valikko 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M01 

Lämpöpumppu päälle/Pois 

M02 

Parametrien lukeminen ja antureiden 
lukemat 

M03 

Lämpöpumpun käyttöaikataulun 
säätäminen 

M04 

Käyttöasetukset 
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3.2 Laitteen käynnistäminen ja pysäyttäminen 

Paina nappia  päästäksesi valikkoon, valitse nuolinäppäimillä M01-näyttö ja paina sitten  

painiketta päästäksesi On/Off-näyttöön. Paina painiketta  uudelleen vaihtaaksesi kytkimen asentoa. 

Näet vilkkuvan neliön (merkitty punaisella nuolella). Tämän jälkeen pääset nuolinäppäimillä vaihtamaan 

asetusarvoa: ON- pumppu päällä tai OFF- pumppu pois päältä. Kuittaa valinta  painikkeella. 
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3.3 Käyttäjäparametrit Näyttö M04 
 

Parametri U00 

 

 

Lämpöpumpun käyttötavan asettaminen 

Heating – Lämmitys - Pumppu lämmittää puskurisäiliön. Lämpötila mitataan lauhduttimen tuloaukosta. 

Hot water – Lämminkäyttövesi - Lämpöpumppu lämmittää vain käyttövesivaraajan. Lämpötila mitataan 
käyttövesi varaajan säiliöstä anturilla. 

Hotwater + heat – Lämminvesi + lämpö - lämpöpumppu lämmittää käyttövesivaraajan ja vaihtaa sitten 
keskuslämmitystilaan. 

Cooling – Jäähdytys - jäähdytystoiminto lämpöpumpun avulla 

Hotwater + cool – Lämminvesi + jäähdytys* - LKV-säiliön lämmitys ja vaihto jäähdytys toimintojen välillä. 

 

* Ota jäähdytystoiminto käyttöön ottamalla yhteyttä asentajaan jäähdytysparametrien oikeaksi 
asettamiseksi. Kaikkia asennuksia ei voida käyttää jäähdytystoimintoon. 

Väärin asetetut jäähdytyslämpötilat voivat aiheuttaa kondenssiveden muodostumista. SUNEX S.A. ei ole 
vastuussa vahingoista, jotka liittyvät vääriin asetuksiin jäähdytystilassa. 
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Parametri U01 

 

1. Lämmityslämpötilan asetus. Lämpötila-arvo mitataan lauhduttimen sisääntulosta. Aktiivinen 
toimintatiloilla: Lämmitys, Lämminvesi + lämmitys. 

2. Jäähdytyslämpötilan asetus. Lämpötila-arvo mitataan lauhduttimen sisääntulosta. Aktiivinen 
toimintatila: Jäähdytys, lämminvesi + jäähdytys. 

3. LKV-säiliön lämpötilan asetus. Lämpötila-arvo mitataan LKV-anturilla lämminvesivaraajassa. 

Asetetut lämpötila-arvot ovat aktiivisia vain, kun lämpötilakäyrän ohjaus on kytketty pois päältä. Kun 
lämpötilakäyrä on päällä, yllä olevat asetukset tehdään parametreihin U11, U12, U13 liittyviin sään 
ominaisuuksiin. 

 

Parametri U02 

 

LKV hystereesiasetus. Lämpöpumpun ohjain vaihtaa lämpöpumpun päälle lämmittääkseen 
käyttövesivaraajan, kun säiliössä mitattu lämpötila on asetettua alhaisempi hystereesin arvo. 

Esimerkki: Säiliön asetuslämpötila = 40°C, Säädin kytkee lämpöpumpun päälle, kun LKV anturi mittaa 
lämpötila arvoksi alle 35°C. 
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Parametri U03 

 

Lämmityshystereesin asetus 

Aloita hystereesi - lämpöpumppu käynnistyy uudelleen lämmittämään, kun lämpötila lauhduttimen 
sisääntulossa on alhaisempi kuin, asetettu arvo. 

Lopeta hystereesi - lämpöpumppu sammuu, kun lämpötila lauhduttimen sisääntulossa on asetettua arvoa 
korkeampi. 

Esimerkki: Asetuslämpötila = 40°C, Hystereesin aloitus = 2°C, Hystereesin pysäytys = 2°C. Lämpöpumppu 
kytkeytyy lämmitykseen, kun lämpötila lauhduttimen sisääntulossa on alle 38°C. Se sammuu, kun 
lauhduttimen tuloaukon lämpötila on yli 42°C. 

 

Parametri U04 

 

Säädin käyttää PID algoritmia (proportional integral differential). PID-parametrien säätämistä ei suositella. 
Lämpöpumpuille on asetettu sopivat PID-parametrit. Ohjauksen tehokkuus riippuu harmonisesta kaikkien 
kolmen segmentin yhteistyöstä. 
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Parametri U05 

 

Tämä tila viittaa kiertovesipumpun asetuksiin: 

Interval - Intervalli - kiertovesipumppu toimii ajoittain valmiustilassa. Parametrit asetetaan huoltovalikossa 

Demand - Kysyntä - pumppu pysähtyy valmiustilassa 

Normal - Normaali - kiertovesipumppu toimii valmiustilassa 

 

Parametri U06 

 

Kiertovesipumpun parametrien konfigurointi 

1 - Tuuletin 

Lämpöpumpun toimintaan liittyvät parametrit ovat käytettävissä seuraavissa tiloissa 

Daytime – Päiväaika, puhaltimen ja kompressorin toimintaan liittyvät asetukset on määritetty valmistajan 
toimesta lämpöpumppukäyttöön suurimmalla teholla. Kun käytät tässä tilassa, parametrin U01 asetukset 
ylläpitävät käyttäjän asettamia vakiolämpötiloja. 

Night – Yö, puhaltimen ja kompressorin toimintaan liittyvät asetukset on määritetty valmistajan toimesta 
käyttämään lämpöpumppua pienemmällä teholla. Yö tila kestää klo 20 - 8 (palveluasetukset). Muina aikoina 
lämpöpumppu toimii päiväparametrien mukaan. Käytettäessä tässä tilassa lämpötilat käyttäjän asettamat 
asetukset pysyvät vakiona asettamalla parametri U01. 

Ecomode - Lämpöpumpun toimintaparametrit riippuvat asetetusta lämpökäyrästä (parametrit U11, U12, 
U13).  

Pressure – Painetestitila, pumppu toimii testikapasiteetilla. 
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2 - Lämmitin 

Lämpöpumpun säädin kytkee virtauslämmittimen päälle auttamaan lämmitystä alhaisissa ulkolämpötiloissa 
(parametri U07). Seuraavat parametrit voidaan valita: 

- Disabled - Käytöstä poistettu virtauslämmitin ei kytkeydy päälle 
- Heating - lämmitys kytkeytyy päälle tukemaan lämmitystilaa 
- Hotwater + heat - Käyttövesi + lämmitys kytkeytyy päälle tukemaan lämmitystä ja 

käyttövesitoimintoa 
- Hotwater – Lämminvesi, lämmitin kytkeytyy päälle tukeakseen LKV-lämmitystilaa 

 

3 - Kytke ulkoyksikön lämmitin päälle 

Parametri on asetettu valmistajan toimesta ON (päällä) asentoon. Kompressori öljyn lämmitystila. 

 

Parametri U07 

 

Lämmittimen aktivointiin liittyvät parametrit  

On Temp. – Ulkolämpötilan tippuessa asetusarvon On Temp. alle, aktivoi lämpöpumppu 
virtauslämmittimen päälle. 

Comp. Delay - Säädin käynnistää lämmittimen tukeakseen lämpöpumpun toimintaa, kun lämpöpumppu 
(kompressori) on käynnissä asetetun ajan - Start-up Delay – Käynnistysviive - parametrissa. 
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Parametri U08 

 

 

Kun lämpöpumppu on käynnissä, lämpöpumpun säädin lähettää signaalin kiertovesipumpulle ylläpitää 
asetettu lämpötilaero tulo- ja menoveden välillä lauhduttimella. 

 

Parametri U09 

 

 

Enable - lämpöpumppu käynnistyy automaattisesti virran katkeamisen jälkeen. 

Disable – Sähkökatkon jälkeen, käytä parametria kohdasta M01-näyttö lämpöpumpun käynnistämiseksi. 
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Parametri U10 

 

 

AmbTempSwitch: 

Diasble - Poista käytöstä, ympäristön lämpötilan mukaan ohjautuva automaattinen kytkentätoiminto 
jäähdytys/lämmitystila välillä. 

Enable - ottaa käyttöön automaattisen vaihdon jäähdytyksestä tilaan lämmitystila, joka perustuu 
ympäristön lämpötilaan. 

HUOM! On suositeltavaa asettaa kytkin Pois-asentoon. Kaikki asennukset eivät voi toimia 
jäähdytystilassa (katso parametri U00) 

AmbTemp Switch Setp. - Ympäristön lämpötilan asetuspiste. Säädin vaihtaa automaattisesti tilasta 
lämmitystila -> jäähdytystila, kun asetuspiste + ympäristön lämpötilaero arvo lämpötilaparametri ylittyy. 
Kun vaihdat jäähdytystilasta lämmitystilaan, ulkolämpötilan tulee laskea alle ympäristön eron asetusarvon 

Amb Temp.diff: - Ympäristön lämpötilaero hystereesi 

 

Sää ominaisuudet 

Parametrit lämpöpumpun säätämiseksi säätilaan ovat asetukset näytöissä U11 jäähdytys lämpötila-asetus, 
U12 lämmityslämpötilan asetus ja U13 LKV lämpötila-asetus 

 

Parametri U11 
Tällä parametrilla asetetaan lämpötila jäähdytystilassa ulkolämpötilan mukaan. Ota yhteyttä asentajaasi 
tämän parametrin asettamisesta. SUNEX valmistaja ei ole vastuussa vahingoista, jotka johtuvat näiden 
parametrien virheellisestä asettamisesta. 
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Parametri U12 

  

Parametreja käytetään lämmityslämpötilan asettamiseen riippuen ulkolämpötilasta. Tässä parametrissa 
ulkolämpötilan arvot asetetaan X-akselille ja lauhduttimen tulo lämpötila Y-akselille. 

Esimerkki 

Yllä olevien parametrien mukaan asetuspiste Lämpöpumpun lauhduttimen tuloaukon lämpötila on  

(X1,Y1) Kun ulkolämpötila X1=-15°C, asetettu lämpötila lauhduttimessa Y1 = 50 °C;  

(X2,Y2) Kun ulkolämpötila X2= -5°C, asetus lämpötila lauhduttimessa Y2 = 45°C; 

(X3,Y3) Kun ulkolämpötila X3= 7°C, asetus lämpötila lauhduttimessa Y3 = 40°C; 

(X4,Y4) Kun ulkona lämpötila X4= 18°C, asetettu lämpötila lauhduttimessa Y3 = 35°C; 

 

Parametri U13 
ECO-DHW - LKV-tila parametrilla U13 voit asettaa halutun lämminvesivaraajan lämpötilan ottaen huomioon 
ulkolämpötilan. 

 

Parametri U14 
AntiLegionella - toiminto estää Legionella - bakteerien muodostumisen käyttövesivaraajassa. Se perustuu 
lämminvesivaraajan lämmittämiseen korkeampaan lämpötilaan sähkölämmittimen avulla. 
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1- LEGIONELLA-toiminnon aktivointi 

2- Lämpötilan asetusarvon asettaminen desinfiointi. Lämpöpumppu toimii esiasetettuun käyttöveden 
lämpötilaan asti (parametri U2 tai U13) ja saavuttaakseen esiasetuksen desinfiointilämpötilan kytkee 
sähkölämmittimen päälle. 

3- Viikonpäivän asettaminen 

4- Aika, jonka aikana toiminto toimii, on aktiivinen 

 

3.3. M03 Aika toiminnot 
 

Paremetri C101 

 

Tätä parametria käytetään nykyisen päivämäärän ja ajan asettamiseen. 

 

Parametri C102 

 

Timezone on off - Aikavyöhyke päällä pois. Voit asettaa lämpöpumpun toimimaan ajastetusti. Tämän 
toiminnon käyttöönotto näyttää näytöt C103, C104 ja C105. 

Timezone setpoint - Aikavyöhykkeen asetuspiste. Mahdollistaa eri aikavyöhykkeiden lämpötilojen 
ohjelmoinnin eri aikavyöhykkeille. Ohjain mahdollistaa 4 aikavyöhykkeen asettamisen. Näytöt C105, C106, 
C107 ja C108. 
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Clock mng. – Kellon hallinta valikot C103 ja C104 

 

Yllä olevista näytöistä voit ohjelmoida mihin aikaan haluat lämpöpumpun kytkeytyvän päälle: ON 
moneltako laite käynnistyy ja virran kytkeminen pois päältä: OFF moneltako lämpöpumppu sammuu.  

 

Esimerkki: 

Jos haluat lämpöpumpun toimivan klo 15.00–20.00 asti maanantaista perjantaihin ja klo 8.00–8.00 
lauantaista sunnuntaihin aseta parametrit seuraavasti. 

Näyttö 103  

ma. ON: 15:00 OFF: 20:00 

ti. ON: 15:00 OFF: 20:00 

ke. ON: 15:00 OFF: 20:00 

to. ON: 15:00 OFF: 20:00 

Näyttö 103-1  

pe. ON: 15:00 OFF: 20:00 

la. ON: 08:00 O OFF: 20:00 

su. ON: 08:00 OFF: 20:00 

 

Clock mng. – Kellon hallinta C105, C106, C107 ja C108 
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Tuntisuunnitelmaan voidaan asettaa 4 aikavyöhykettä:  

C105 Aikavyöhyke 1, 

C106 aikavyöhyke 2,  

C107 aikavyöhyke 3,  

C108 aikavyöhyke 4, 

ZoneTime - parametrissa ohjelman aktivointi ja deaktivointiaika on asetettu. Asetetulla aikavyöhykkeellä 
asetetaan ylläpitolämpötilat jäähdytystä, lämmitystä ja lämmintä vettä varten. 

 

3.4. M02 parametrien lukeminen 
 

 

Yllä on esimerkkejä ohjaimelta katsottavista parametrien näytöistä. Nämä ovat ohjelman lukemia 
mittaustuloksia eri antureista ja ohjaimen lähtöjen tilat. 

 

 

 

 

 



20 
 

Energy Pile Oy – y-tunnus: 3173029-2 – www.cooldowncrew.com – kaikki oikeudet pidätetään 

Huoltoparametrit 
Päästäksesi huoltoparametreihin, paina Prg-painiketta ja anna oikea salasana. Huoltoparametreja saa 
muuttaa vain pätevä asentaja tai lämpöpumpun valmistajan luvalla SUNEX S.A. Seuraava käsikirja näyttää 
vain tärkeimmät huoltoparametrit. 

 

 

 

Manual mode M08 

 

 

 

Manuaalisessa tilassa voit pakottaa yksittäisiä lämpöpumppuun liitettyjä laitteita manuaaliseen käyttöön. 
Osassa Ma01 on parametri, joka pakottaa PWM signaali ohjatun kiertovesipumpun manuaalisen käytön. 
Tätä parametria käytetään useimmiten järjestelmän ilmaamiseen. 

 

MUU PARAMETRI -tila 

Ohjaimen digitaalitulot on tehtaalla konfiguroitu seuraavasti. Tärkein ulostulo on Flow Switch – flow sensor 
lähtövirtauskytkimen virtausanturi. Antaa oikosulkusignaalin ohjaimen tuloon. Kun virtausta ei havaita, 
kosketin avautuu. 

A/C linkage switch - Linkin ikäkytkin avattu kosketin pysäyttää lämpöpumpun toiminnan 
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Language - Käyttäjävalikon kielivaihtoehdon valitseminen 

 

Paina ENTER vaihtaaksesi kieltä, paina ESC vahvistaa. 

 

Restore factory settings – Tehdasasetusten palautus 

 

Kun oletusarvoksi on muutettu YES - KYLLÄ, ohjain palauttaa tehdasasetukset. 
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5. Käyttäjän asetusparametrit 
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6. Huolto ja korjaus 
1. Lämpöpumppuyksikkö on pitkälle automatisoitu laite. Käytön aikana laitteen kunto on tarkastettava 
säännöllisesti. Säännöllinen ja oikea huolto parantaa käyttövarmuutta ja yksikön käyttöikää. 

2. Kiinnitä huomiota laitteen käyttöön ja huoltoon sen sovelluksen mukaisesti: kaikki laitteiden turvalaitteet 
on kalibroitu kunnolla ennen tehtaalta lähtöä, älä säädä niitä itse; 

3. Varmista, että laitteen virtajohto ja johdot eivät ole vaurioituneet ennen laitteen käynnistämistä. Anna 
pätevän henkilön korjata ne, jos havaitset vikoja; 

4. Tarkista aina, että vesijärjestelmän nesteytys, vesisäiliön varoventtiili, nestetason säädin ja 
tuuletusventtiili toimivat oikein. Mikäli jossain näistä on ongelmia tai vaurioita voivat ne lisätä ilmankiertoa 
järjestelmässä ja vähentää veden kiertoa, mikä vaikuttaa yksikön lämmitystehoon ja toimintavarmuuteen; 

5. Laitetta tulee säilyttää puhtaassa, kuivassa ja hyvin tuuletetussa ympäristössä. Puhdista ulkoyksikön  
säleiköt säännöllisesti hyvän lämmönsiirron ylläpitämiseksi; 

6. Tarkista aina yksikön jokaisen osan toiminta, tarkista öljyputki putken liittimestä ja kaasuventtiilistä ja 
varmista, ettei kylmäainevuotoa ole; 

7. Älä aseta ympärille mitään esteitä/esineitä, jotka tukkivat yksikön ilman sisään- ja ulostuloaukkoja. Pidä 
laite puhtaana, kuivana ja hyvin tuuletettuna. 

8. Jos seisonta-aika on pitkä, tyhjennä yksikön putkisto, katkaise virta ja vaihda suojakansi. Tarkista 
järjestelmä perusteellisesti uudelleenkäynnistyksen jälkeen ennen käynnistämistä; 

9. Jos laitteessa on toimintahäiriö eikä vikaa voida ratkaista itsenäisesti. Ota yhteyttä valmistajaan 
saadaksesi apua. 

10. Pääyksikön lauhduttimen puhdistaminen. Lauhduttimen puhdistamiseen suositellaan heikkoja 
orgaanisia happoja, joiden pitoisuus on alhainen. Käytä ensin pääyksikön kiertovesipumppua 20 minuuttia 
ja lopuksi huuhtele vesijohtovedellä 3 kertaa. VAROITUS!!! Älä käytä erittäin syövyttäviä aineita 
lauhduttimen puhdistamiseen. 
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7. Virhetulo ja suojahälytys 
 

No. Error Mahdollinen vian syy Ongelman korjaaminen 
1 Lämpöpumppu ei toimi 1. Virtajohto on irti 

2. Virtajohdon sulake ei toimi 
1. Sammuta virta tarkastusten 
ajaksi ja korjaa ongelma. 
2. Vaihda sulake. 

2 Lämmitysteho on liian 
alhainen 

1. Järjestelmässä ei ole 
tarpeeksi kylmäainetta 
2. Vesijärjestelmän 
lämmöneristyksessä on 
puutteita 
3. Ilmaottoaukko ulkoyksiköllä 
on likainen 
4. Lämmönvaihdin on 
vioittunut/tukkeentunut 

1. Tarkista vuodot, korjaa ja 
lisää kylmäainetta 
2. Lisää lämmöneristystä 
3. Puhdista ilmanottoaukot 
4. Puhdista lämmönvaihdin 

3 Kompressori ei toimi 1. Virransyötön ongelma 
2. Kytkentäjohto on löystynyt 
3. Kompressori on 
ylikuumentunut 

1. Selvitä syy ja ratkaise 
2. Tarkista johdon löysyys ja 
korjaa ongelma 
3. Selvitä ongelma ja korjaa. 

4 Kovaääninen kompressori 1. Paisuntaventtiilin ongelma 
on johtanut nesteen 
pääsemiseen kompressoriin 
2. Vioittuneet kompressorin 
sisäiset osat 
3. Ei öljyä kompressorissa 

1. Paisuntaventtiilin vaihto 
2. Kompressorin vaihto 
3. Täytä kompressori öljyllä 

5 Tuulettimen moottori ei 
toimi 

1. Tuulettimen siiven ruuvi on 
löysällä 
2. Viallinen tuulettimen 
moottori 
3. Tuulettimen moottorin 
lauhdutin on viallinen 

1. Kiristä ruuvi 
2. Vaihda tuulettimen moottori 
3. Vaihda kondensaattori 

6 Kompressori toimii, mutta 
ei lämmitä 

1. Ei kylmäainetta ollenkaan 
2. Kompressori viallinen 

1. Tarkista vuodot ja vahingot 
2. Vaihda kompressori 
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8. Tekniset tiedot 
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9. Sähkökytkentä kaaviot 
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