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VASTUUVAPAUSLAUSEKE 

CoolDownCrew on laatinut tämän LAVI COOL-järjestelmää käsittelevän oppaan ja koko sen sisällön pelkästään tietojen antamiseksi. Sisältö (piirrokset, 
logot, kuvakkeet, tekstit ja kuvat mukaan lukien) ovat tekijänoikeuksien alaisia ja maailmanlaajuisten tekijänoikeus- ja sopimusehtolakien suojaamia. 
Käyttämällä opasta sitoudut noudattamaan kaikkia maailmanlaajuisia tekijänoikeuslakeja. Minkä tahansa tämän pikaoppaan sisältämän osan 
muuttaminen tai käyttäminen muuhun tarkoitukseen on rikkomus CoolDownCrewn tekijänoikeuksia, tavaramerkkiä tai muita omistusoikeuksia vastaan.  

Oppaan lähtökohtana on, että kaikkiin tarvittaviin turvatoimenpiteisiin on ryhdytty ja, että oppaan kuvaileman järjestelmän ja kaikki sen sisältämät 
komponentit valitsee, suunnittelee ja asentaa sekä käynnistää valtuutettu ja ammattitaitoinen suunnittelija ja asentaja (asennushetkellä) voimassa 
olevien, CoolDownCrewn toimittamien asennusohjeiden sekä kaikkien sovellettavissa olevien rakennus- ja putkityömääräysten ja muiden vaatimusten ja 
ohjeiden mukaisesti.  

Kyseistä järjestelmää tai mitään sen osaa ei ole altistettu (tilapäisesti tai jatkuvasti) tuotteeseen painettujen tai CoolDownCrewn toimittamissa ohjeissa 
ilmoitettujen lämpötila-, paine- ja/tai jänniterajoitusten ulkopuolisille olosuhteille. Kyseinen järjestelmä ja kaikki sen osat pidetään alkuperäisessä 
asennuspaikassa eikä niitä korjata, uudelleen sijoiteta tai muuteta ilman CoolDownCrewn kirjallista hyväksyntää.  

Kyseinen järjestelmä ja kaikki sen osat on liitetty putki-, lämmitys- ja/tai jäähdytystuotteisiin, jotka CoolDownCrew  on hyväksynyt tai määrittänyt 
sopivaksi. Kyseistä järjestelmää tai mitään sen osaa ei liitetä tai käytetä muiden kuin CoolDownCrew tuotteiden, osien tai komponenttien kanssa, ellei 
CoolDownCrew ole nimenomaisesti hyväksynyt tai määrittänyt niitä sopivaksi ja että, kyseisessä järjestelmässä tai missään osassa ei näy merkkejä 
muuttamisesta, väärinkäytöstä, riittämättömästä kunnossapidosta, epäasiallisesta varastoinnista, laiminlyönneistä tai tahattomista vaurioista ennen 
asennusta ja järjestelmän käyttöönottoa. Vaikka CoolDownCrew on tehnyt kaikkensa tämän oppaan tietojen oikeellisuuden varmistamiseksi, se ei 
kuitenkaan vakuuta tai takaa minkään tässä esitetyn tiedon oikeellisuutta.  

CoolDownCrew pidättää oikeuden muuttaa tässä oppaassa ilmoitettuja tietoja ja kuvauksia tai lopettaa kuvatun LAVI COOL -tuotteen valmistamisen 
koska tahansa ilman ennakkoilmoitusta tai velvoitteita. Opas on laadittu "sellaisena kuin se on", ilman mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta. Tiedon 
oikeellisuus tulee tarkastaa puolueettoman henkilön toimesta ennen kuin sitä käytetään millään tavoin. CoolDownCrew sanoutuu irti täydessä 
lainsäädännön sallimassa laajuudessa kaikista suorista ja epäsuorista takuista, epäsuorat takuut kauppakelpoisuudesta, soveltuvuudesta tiettyyn 
tarkoitukseen sekä loukkaamattomuudesta mukaan lukien mutta niihin rajoittumatta. Tämä vastuuvapauslause käsittää oppaan tarkkuuden, 
luotettavuuden ja oikeellisuuden, mutta ei rajoitu siihen.  

Missään olosuhteissa CoolDownCrew ei voi pitää vastuussa mistään epäsuorista, erityisistä, satunnaisista tai seurannallisista vahingoista tai 
menetyksistä, jotka ovat aiheutuneet materiaalien tai oppaan tietojen käytöstä tai kyvyttömyydestä täyttää niitä, tai mistään virheiden, poisjättämisten 
tai muiden pikaoppaassa ilmenevien epätarkkuuksien aiheuttamista vaateista, silloinkaan, kun CoolDownCrew:lle on ilmoitettu tällaisten vahinkojen 
mahdollisuudesta. Tämä vastuuvapauslauseke tai mitkään pikaoppaassa esitetyt varaukset eivät rajoita kuluttajien lakisääteisiä oikeuksia. 
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LAVI COOL ASENNUSPERIAATE 
 

LAVI COOL laitteen asennusperiaate. Lisää asennusohjeita eri LAVI COOL laitetyypeille ja 
kytkentöjä kohdissa ensiöpiirin kytkentä sekä toisiopiirin kytkentä. 

  
Kuva 1. LAVI COOL asennusperiaate  

A. Lämmitys paluu maalämpöpumpulle 
B. Lämmitys meno maalämpöpumpulta 
C. Liuospiiri maasta maalämpöpumpulle 
D. Liuospiiri maahan maalämpöpumpulta 
E. Lämmitys / viilennyspiirien paluu 
F. Lämmitys / viilennyspiirien meno 
G. Lämmityspiirien paluu 
H. Lämmityspiirien meno 
1. LAVI COOL laite 
2. Sulkuventtiili 
3. Takaiskuventtiili 
4. Sulkuventtiili lianerottimella 
5. Vaihtoventtiili 
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PERUSTIEDOT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 2. LAVI COOL laitteen ulkoiset osat 

LAVI COOL laite on valmistettu Suomessa. Laitteen ulkoiset mitat ovat 650 x 550 x 275. 

1. Kupariputket viilennysjärjestelmän kytkentään  
a. DN25 LAVI COOL 6 kW ja 10 kW 
b. DN20 LAVI COOL 3 kW 

2. Ennalta ohjelmoitu lämpötilasäädin, joka huolehtii syöttöveden lämpötila ohjauksesta 
3. Käyttökytkin, jolla viilennys kytketään päälle/pois  
4. Maalattu teräskotelo 
5. Liuos/kylmäpuolen kytkentä SK 1” 

Laite voidaan ottaa käyttöön heti ilmaamisen ja sähköjen kytkennän jälkeen. 

Laite painaa enintään 35 kg ja kiinnitysalustan on kestettävä laitteen paino. Kiinnitys seinään 
tapahtuu laitteiston takaa käännettävistä kiinnitysraudoista. Laite tulee kiinnittää molemmista (2) 
kiinnityspisteistä. 
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LAVI COOL LAITTEEN KÄYTTÖ 
 

LAVI COOL laitteen käyttö tapahtuu laitteen kannessa olevan katkaisijan avulla. Viilennystilaan 
siirtyminen tapahtuu kääntämällä käyttökytkintä 90 astetta myötäpäivään. Viilennyksessä 
käytettävää veden lämpötilaa voi säätää laitteen lämpötilasäätimestä. 

Lämpötila ohjain on upotettu LAVI COOL laitteen koteloon. Se on valmiiksi ohjelmoitu, eikä siihen 
tarvitse tehdä muutoksia. Kun sähkökytkennät on tehty, voidaan laite kytkeä viilennystilaan 
käyttökytkimestä. Huonekohtaisestä säädöstä huolehtivat termostaatit 

Syöttöveden lämpötila-asetus on esiasetettu 17 asteeseen. Syöttöveden lämpötilaa voidaan 
muuttaa painikkeilla ”2” ja ”3”, 17 ja 25 asteen välillä, jonka jälkeen valinta on hyväksyttävä 
painikkeella ”1”.  

Laitteeseen ohjelmoitu alin sekoitettava lämpötila on 17 astetta. Mikäli halutaan ohjata ja 
sekoittaa alhaisempia lämpötiloja, ota yhteyttä CoolDownCrew tekniseen tukeen ohjeistuksen 
saamiseksi. 

1. Valinta/hyväksyntäpainike 
2. Valinta alas 
3. Valinta ylös 
4. Muutoksen merkkivalo 

 

 

Kuva 3. LAVI COOL ohjain 
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Mikäli laitteisto kytketään nopeasti reagoivaan puhallinkonvektoriin, kattosäteilijään tai 
puhaltimella varustettuihin pattereihin on suositeltavaa ohjata laitteistoa ulkoisella termostaatilla 
tilasta, jossa viilennyksenpäätelaite sijaitsee.  

Mikäli laitteisto kytketään paksuun betonilattiaan asennettuun lattialämmitys-/ 
viilennysjärjestelmään on huomioitava, että vasteaika on hidas ja tässä tapauksessa viilennystilan 
vaihtoja ei kannata tehdä kuin keväällä viilennyskauden alettua ja lämmitystilaan siirtyminen 
vasta viilennyskauden loputtua syksyllä. Paksut massiiviset betonirakenteet ovat hitaasti 
reagoivia järjestelmiä. Liian nopeasti toistuvat vaihdot lämmitys- ja viilennystilan välillä 
aiheuttavat energianhukkaa, kun rakenteita lämmitetään ja viilennetään vuorotellen. Lisäksi 
tavoitteena on siirtää kiinteistön lämpökuormia lattian kautta maahan, jolloin lämmön 
siirtyminen eri materiaalien välillä on hidasta. 

LAVI COOL laite asennetaan lämmityslaitteen ja lämmönjakojärjestelmän välille, jolloin se toimii 
itsenäisesti lämmönlähteen rinnalla. Tämä asettaa lämmönjako ja lämmöntuottojärjestelmän 
kytkentään tiettyjä vaatimuksia. Syöttöveden lämpötila viilennyksessä on vakio, jolloin 
suositellaan tilakohtaista ohjausjärjestelmää. Tilakohtaisella ohjauksella on tarvittaessa 
pystyttävä estämään niiden tilojen viilentäminen, joissa se ei ole järkevää. Näitä tiloja ovat 
esimerkiksi märkätilat. 

Koko järjestelmä siirtyy viilennystilaan samanaikaisesti, jolloin on tärkeää rajata viilennys 
ainoastaan niihin tiloihin, joissa ei ole lämmitystarvetta samanaikaisesti. Kosteat tilat ovat 
suositeltavaa liittää ainoastaan lämmityspiiriin, mikäli tämä ei ole mahdollista, on ne suljettava 
joko toimilaitteilla tai manuaalisesti viilennyskauden ajaksi. 

Ole tarvittaessa yhteydessä CoolDownCrew myyntiin, jos sinulle ilmaantuu kysymyksiä 
viilennyksen huonekohtaisesta ohjauksesta, viilennyksessä käytettävästä laitteiston tehosta tai 
muista viilennyksiin liittyvistä kysymyksistä. 
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ENSIÖPIIRIN KYTKENTÄ 
 

LAVI COOL hyödyntää maasta saatavaa viileää kiinteistön viilennyksessä. Laitteen ensiöpiiri toimii 
maasta saatavan energian liuospiirinä. Liuospiirin kytkentä voidaan toteuttaa kahdella (2) eri 
tavalla. Kytkemällä LAVI COOLin tulo maasta tulevaan linjaan ja paluu samaan linjaan (kuva 2), tai 
kytkemällä LAVI COOL laitteen paluulinja suoraan maahan menevään linjaan (kuva 3).  

Suositeltavat putkikytkentäkoot eri LAVI COOL laitteille 

- 3 kW, DN20 
- 6 kW, DN 20 
- 10 kW, DN25    

 
Laitteen suojaus liuospiirin kytkennän yhteydessä 
 

Laitteen suojaamiseksi, tulee LAVI COOL laitteelle maasta tulevaan linjaan asentaa lianerotin. 
Lianerotin ehkäisee laitteen sisällä olevan lämmönsiirtimen tukkeutumisen mahdollisista 
epäpuhtauksista.  

LAVI COOL laitteen kytkennän tapahtuessa kuvan 4 mukaisesti asennetaan maasta tulevaan 
liuoslinjaan takaiskuventtiili. Takaiskuventtiili estää liuoksen kierron takaisin LAVI laitteelle sen 
ollessa käynnissä.  

LAVI COOL laitteen kytkennän tapahtuessa kuvan 5 mukaisesti, tulee laitteen paluulinjaan 
asentaa takaiskuventtiili. Takaisku ehkäisee lämpöpumpulta maahan menevän liuoksen 
kulkeutumisen LAVI COOL laitteen sisään väärään suuntaan. Lämpöpumppu saattaa ajaa 
lämmityskaudella maahan jopa -5 asteista liuosta. Liuos voi ilman takaiskua kulkeutua 
lämmönsiirtimelle ja jäädyttää toisiopuolella olevan veden tai jäädyttää liuospumpun. LAVI COOL 
laitteen sallittu alin käytettävän nesteen lämpötila on 5 astetta.  

Molemmissa kytkentävaihtoehdoissa LAVI COOL laitteen meno- ja paluulinjoihin suositellaan 
asennetavaksi sulkuventtiilit. Sulut voidaan haluttaessa sulkea viilennyskauden ulkopuolella, 
mikäli on epäilys siitä, että maasta palaavan liuoksen lämpötila on alle 5 astetta. Lisäksi pallosulut 
mahdollistavat laitteen huoltamisen vikatilanteessa, ilman, että sillä on vaikutusta 
maalämpöpumpun toimintaan.  
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Kuva 4. Maapiirin kytkentä paluu/paluu linjaan 

1. LAVI COOL laite 3 kW, 6 kW tai 10 kW 
2. Sulkuventtiili  
3. Takaiskuventtiili maalämpölinjan koon mukaan 
4. Sulkuventtiili mutapussilla  

C. Maasta lämpöpumpulle palaava linja 

D. Lämpöpumpulta maahan menevä linja 
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Kuva 5. Maapiirin kytkentä meno/paluu linjaan 

1. LAVI COOL laite 3 kW, 6 kW tai 10 kW 
2. Sulkuventtiili 
3. Takaiskuventtiili  
4. Sulkuventtiili mutapussilla 

C. Maasta lämpöpumpulle palaava linja 

D. Lämpöpumpulta maahan menevä linja 
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TOISIOPIIRIN KYTKENTÄ 
 

LAVI COOL laitteen toisiopiiri kytketään kiinteistön viilennyksessä käytettävään 
viilennysjärjestelmään. Vaihtoehtoisesti kytkentä tehdään järjestelmään, jota käytetään sekä 
lämmitykseen, että viilennykseen. Laitteiston kytkentätapa riippuu käytettävästä LAVI COOL 
laitteesta sekä kiinteistön lämmitys-/viilennysjärjestelmän toteutuksesta.  

LAVI COOL laitteen yhteyteen asennetaan vaihtoventtiili, mikäli viilennyksenjaossa on tarkoitus 
käyttää samaa jakojärjestelmää kuin lämmityksessä, kuten esimerkiksi lattialämmitys- ja 
viilennysjärjestelmä. Vaihtoventtiilin koko määräytyy lämmitysjärjestelmän tehon ja virtaaman 
perusteella. LAVI COOL laitteelta vaihtoventtiilille ja T-haaralle tulevien haarojen suositellut 
putkikoot ovat 

- 3 kW, DN20 
- 6 kW, DN 20 
- 10 kW, DN25    

Muut putkikoot tulee mitoittaa lämmitysjärjestelmän tarpeen mukaisesti. 

Mikäli kaikki tilat eivät tule viilennettäviksi, kuten pesuhuoneet yms. toteutetaan ennen 
vaihtoventtiiliä haarat näitä tiloja palvelevalle linjalle, kuva 7. Ennen LAVI COOL laitetta otetut 
haarat toimivat aina lämmönlähteen mukaan.  

Mikäli kosteille tiloille ei ole lämmittävää piiriä on lämmönlähteelle tehtävä ohitus tai 
vaihtoehtoisesti lämmityksen kiertovesipumppu tulee sulkea, ettei se pyri pumppaamaan 
suljettuun putkeen. Jos lämmitettävät alueet ovat termostaattiohjauksen takana on ohitus 
toteutettava joka tapauksessa.  

Viilennettävien alueiden jakotukille ja/tai niille menevään runkolinjaan tulee asentaa ohitus. Tällä 
estetään vauriot viilennyksen kierrossa käytettävillä kiertovesipumpuilla. 
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Kytkentäesimerkit LAVI COOL 6 kW ja 3 kW 
 

 

Kuva 6. LAVI COOL 6 kW ja 3 kW kytkentä lämmitys- ja viilennysverkostoon lämmityksen 
kiertovesipumppu lämmönlähteellä 

1. LAVI COOL 6 kW tai 3 kW 
5. Vaihtoventtiili 
A. Lämmitysverkoston paluu lämpöpumpulle 
B. Lämmitysverkoston meno lämpöpumpulta  
E. Lämmitys-/viilennysverkoston paluu lämmitys-/viilennyspiireiltä 
F. Lämmitys-/viilennysverkostoon meno lämmitys-/viilennyspiireille 
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Kuva 7. LAVI COOL 6 kW ja 3 kW kytkentä lämmitys- ja viilennysverkostoon lämmityksen 
kiertovesipumppu lämmönlähteellä ja erillisellä lämmityspiirien haaralla  

1. LAVI COOL 6 kW tai 3 kW 
5. Vaihtoventtiili 
A. Lämmitysverkoston paluu lämpöpumpulle 
B. Lämmitysverkoston meno lämpöpumpulta  
G. Lämmitysverkoston paluu lämmityspiireiltä 
H. Lämmitysverkoston meno lämmityspiireille 
E. Lämmitys-/viilennysverkoston paluu lämmitys-/viilennyspiireiltä 
F. Lämmitys-/viilennysverkostoon meno lämmitys-/viilennyspiireille 
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Kuva 8. LAVI COOL 6 kW ja 3 kW kytkentä lämmitys- ja viilennysverkostoon erillisellä 
lämmityspiirien haaralla ja lämmityksen kiertovesipumpulla 

1. LAVI COOL 6 kW ta 3 kW 
5. Vaihtoventtiili 
6. Lämmityksen kiertovesipumppu  
A. Lämmitysverkoston paluu lämmönlähteelle 
B. Lämmitysverkoston meno lämmönlähteeltä  
G. Lämmitysverkoston paluu lämmityspiireiltä 
H. Lämmitysverkoston meno lämmityspiireille 
E. Lämmitys-/viilennysverkoston paluu lämmitys-/viilennyspiireiltä 
F. Lämmitys-/viilennysverkostoon meno lämmitys-/viilennyspiireille 
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Kytkentäesimerkit LAVI COOL 10 kW 

 

Kuva 9. LAVI COOL 10 kW kytkentä lämmitys ja viilennysverkostoon lämmityksen 
kiertovesipumpulla 

1. LAVI COOL 10 kW 
5. Vaihtoventtiili 
6. Kiertovesipumppu mitoitus lämmitystehon mukaan 
A. Lämmitysverkoston paluu lämpöpumpulle 
B. Lämmitysverkoston meno lämpöpumpulta  
E. Lämmitys-/viilennysverkoston paluu lämmitys-/viilennyspiireiltä 
F. Lämmitys-/viilennysverkostoon meno lämmitys-/viilennyspiireille 
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Kuva 10. LAVI COOL 10 kW kytkentä lämmitys- ja viilennysverkostoon erillisellä lämmityspiirien 
haaralla, lämmityksen kiertovesipumpulla sekä erillisellä viilennyksen kiertovesipumpulla 

1. LAVI COOL 10 kW 
5. Vaihtoventtiili 
6. Kiertovesipumput, mitoitus lämmitys tai viilennystehon mukaan  
A. Lämmitysverkoston paluu lämmönlähteelle 
B. Lämmitysverkoston meno lämmönlähteeltä  
G. Lämmitysverkoston paluu lämmityspiireiltä 
H. Lämmitysverkoston meno lämmityspiireille 
E. Lämmitys-/viilennysverkoston paluu lämmitys-/viilennyspiireiltä 
G. Lämmitys-/viilennysverkostoon meno lämmitys-/viilennyspiireille 
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Kuva 11. LAVI COOL 10 kW kytkentä lämmitys ja viilennysverkostoon lämmityksen 
kiertovesipumpulla ja huoltosuluilla 

1. LAVI COOL 10 kW 
2. Sulkuventtiilien koko lämmitystehon mitoituksen mukaan 
5. Vaihtoventtiili mitoitus lämmitystehon mukaan 
6. Kiertovesipumppu mitoitus lämmitystehon mukaan 
A. Lämmitysverkoston paluu lämpöpumpulle 
B. Lämmitysverkoston meno lämpöpumpulta  
E. Lämmitys-/viilennysverkoston paluu lämmitys-/viilennyspiireiltä 
F. Lämmitys-/viilennysverkostoon meno lämmitys-/viilennyspiireille 
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LAVI COOL LAITTEEN ILMAUS JA TÄYTTÖ 
 
Liuospiirin ilmaus ja täyttö 
 

LAVI COOL laitteeseen kytketyn liuospiirin, eli ensiöpiirin ilmaus tapahtuu koko liuos järjestelmän 
ilmauksen yhteydessä. Ilmaus tehdään kierrättämällä liuosta järjestelmässä, kunnes kaikki ilma 
on poistunut. LAVI COOL laite ei sisällä erillistä ilmausyhdettä, joten ilmaus on rakennettava 
laitteen ulkopuolelle. Järjestelmän liuostäytön jälkeen ja ilmauksen yhteydessä laitetta tulisi 
käyttää päällä ja asettaa viilennyspiiriin menevän nesteen lämpötila suuremmaksi kuin sieltä 
palaava ja palauttaa lämpötila takaisin noin 5 minuutin kuluttua takaisin asetusarvoonsa. 
Toimenpide voidaan suorittaa useamman kerran, jotta varmistutaan ilman poistumisesta laitteen 
sisältä.  

 
Viilennyspiirin ilmaus 
 

Kun laite on kiinnitetty ja putkisto kytketty laitteeseen kytkentäkaavion mukaisesti, tulee 
järjestelmä täyttää vedellä ja ilmata huolellisesti.  

LAVI COOL laitteen lämmitys-/viilennyspiirin ilmaus tapahtuu osana lämmityksen-/viilennyksen 
runkolinjaston ilmausta eikä se vaadi erikseen toimenpiteitä. Runkolinjasto on suunniteltava 
siten, että ilmataskuja ei pääse muodostumaan. LAVI COOL ei vaikuta lämmityskaudella 
lämmitysjärjestelmän toimintaan. 

 

HUOM!  LAVI COOL 6 kW laitteessa on oma viilennyksen kiertovesipumppu 
toisiopuolella. Ennen laitteen käynnistämistä ilmauksen yhteydessä on 
huolehdittava, että laiteessa on vettä, jotta pumppu ei pääse vioittumaan.     

HUOM!!  Järjestelmän nestetäyttö ensiö- ja toisiopuolella on tehtävä ennen kuin 
laitteeseen saa kytkeä virran.  

HUOM!!!  Mikäli laitteeseen kytketään virta ennen liuostäytön loppuun saattamista 
saattaa se aiheuttaa vaurioita liuos ja/tai viilennyksen kierron pumpussa.  
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SÄHKÖKYTKENNÄT 
 

Sähkökytkennät saa tehdä vain valtuutettu sähköasentaja tai asennusliike. Kytkennät tulee tehdä 
voimassa olevien määräysten mukaan. Suorita liitännät huolellisesti sähkökytkentäkaavion 
mukaan. Sähkökytkentärasia sijaitsee laitteen ulkopuolella yläosassa. Ennen sähkön päälle 
kytkentää varmista, että järjestelmä on täytetty nesteellä ja ilmattu. Täyttämättömän ja 
ilmaamattoman laitteen kytkentä päälle vaurioittaa kiertovesipumppuja sekä sekoittaa laitteen 
täyttö/ilmaus tehdasasetuksia. Kts. kohta LAVI COOL laitteen ilmaus ja täyttö. 

 

 

Kuva 12. LAVI COOL laitteen sähkökytkennät 

 

Virransyöttö 
 

Virransyöttö laitteelle kytketään 230V kytkentäripaan. Laite vaatii 10A sulakkeen. 

 

 

Viilennyksen ohjaus 
 

Vaihtoventtiilin ohjausviesti 
 

Laitteen käynnistyessä lähettää LAVI COOL ohjausviestin laitteeseen kytketylle vaihtoventtiilille. 
Vaihtoventtiili KVS 2.5 (tuote nro. 2143CDC025), kytketään signaali ja (N) ripaan. Vaihtoventtiilit 
KVS 5.0 ja KVS 15.5, (tuote nro. 2143TMO005 ja 2143TMO155) kytketään (L), (N) ja signaali 
ripoihin. 
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Kastepisteanturi 
 

Kytkentäriman kohdasta 1 ja 2 (HG %) voidaan laitteeseen asentaa kastepisteanturi. 
Kastepisteanturi / suhteellisen kosteuden anturi, huolehtii järjestelmän turvallisuudesta ja estää 
tiivistymisveden muodostumista. Anturi mittaa huoneen tai pinnan suhteellista kosteutta ja 
nostaa syöttöveden lämpötilaa hälytysrajalla asetettuun max. arvoon 25 astetta, mikäli huoneen 
tai pinnan kosteuspitoisuus nousee liian korkeaksi. Haluttu suhteellisen kosteuden hälytysraja 
voidaan asettaa kastepisteanturilta. Kastepisteanturi on suositeltava asentaa, jos 
huoneautomaatiojärjestelmän (lattialämmitysjärjestelmän) termostaattien säätimissä ei ole 
sisäänrakennettua kastepistevalvontaa.  

Kastepiste / suhteellisen kosteuden valvonta voidaan asentaa myös lattialämmitysjärjestelmän 
keskusyksiköille, jolloin se ohjaa keskusyksikölle asennettuja toimilaitteita sulkeutumaan ja 
katkaisemaan virtauksen piireissä, mikäli asetettu suhteellisen kosteuden arvo ylittyy.  

 

Viilennyksen potentiaalivapaa ohjaussignaali 
 

Kytkentäriman kohdasta 3 ja 4 saadaan potentiaalivapaa tieto viilennystilasta, sulkeutuva kärki 
max. 230V/10A. Tietoa voidaan käyttää muiden laitteiden ohjaamisen viilennystilaan tai sen 
indikoimiseen. Signaalilla voidaan ohjata yleisimpiä lattialämmitys- ja viilennysjärjestelmien 
säätöjärjestelmiä viilennystilaan ja pois. Tarkista omasta lattialämmitysjärjestelmästä löytyykö 
siitä keskusyksikkö. Jos keskusyksikkö löytyy, on viilennystilan vaihto merkitty yleensä 
lumihiutaleen kuvalla ja mahdollinen kastepistevalvonta pisaralla.  

 

Kuva 13. Viilennyksen ohjaus merkintä  
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Viilennyksen 230V ohjaussignaali 
 

LAVI COOL laitteen ohjausviesti voidaan toteuttaa myös langattomasti, kytkemällä langaton 
signaalilähetin LAVI COOL laitteen 230V ohjaussignaalinkautta. Signaalilähetin lähettää viestin 
signaalinvastaanottimelle, josta kytketään ohjausviesti lattialämmityksen keskusyksikön 
viilennyssignaalitulon liitäntään. 

 

   

Kuva 15. Langattoman viilennyksen signaaliviestin toiminta 

1. LAVI COOL viilennyksen ohjaus- ja pumppuryhmä 
2. Signaalinlähetin 
3. Vaihtosignaali 
4. Signaalinvastaanotin 
5. Lattialämmityksen keskusyksikkö 
6. Toimilaite 
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TAKUUEHDOT 
 

LAVI COOL laitteella on kahden (2) vuoden takuu. Takuu alkaa 3 kk kuluttua takuutodistukseen 
merkitystä hankintapäivästä edellyttäen, että takuuehdot täyttyvät.  

Takuu käsittää materiaali- tai valmistusvirheistä todistettavasti johtuvat viat. Takuu ei ole 
voimassa, mikäli laitetta on korjattu tai rakennetta muutettu tehdastoimituksen jälkeen. Takuu ei 
myöskään korvaa vahingonteosta, huolimattomasta käytöstä, verkkovirran jännitemuutoksista, 
ylikuormituksen aiheuttamasta vauriosta tai pakkasvauriosta syntyneitä vikoja. 

Jokainen LAVI COOL laite on koepaineistettu ja testattu tehtaalla tuotteen toimivuuden 
varmistamiseksi ennen toimitusta.  

LAVI COOL ei vaadi huoltoa, mutta seuraavat tarkastukset on hyvä tehdä laitteen käyttöönoton 
yhteydessä. 

1. Tarkasta laitteeseen tulevat ja lähtevät putkistot, että eristys on kunnossa, eikä 
kondenssivettä tai jälkiä siitä ole muodostunut. 
 

2. Tarkasta että viilennystilassa laitteiston merkkivalo palaa ja lämpötilanäyttö on päällä. 
 

3. Kuuntele poikkeavia ääniä laitteistosta. 

Laitetta ei saa avata. Mikäli havaitset jotain poikkeavaa laitteiston toiminnassa, katkaise laitteen 
syöttöjännite ja ota yhteyttä valmistajaan. 

 

Takuu ei vastaa tuotteen rikkoutumista, mikäli vaurio johtuu asennusvirheestä tai muusta 
ulkoisesta tekijästä.  

Takuu ei korvaa henkilö- eikä muita välillisiä vahinkoja, vaan rajoittuu aina tuotteen arvoon.  

Takuun voimassaolon ehtona on, että laitteen mukana toimitettu asennustodistus on täytetty ja 
takuuehtoja noudatetaan. Takuun varmistamiseksi huolehdi, että asennustodistus täytetään 
huolellisesti. Säilytä takuutodistus myös takuuajan jälkeen.  

Mikäli takuunalainen tuote on avattu ilman valmistajan kirjallista lupaa, ei takuu ole voimassa. 
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TEKNISET TIEDOT 
 

LAVI COOL ohjaus- ja pumppuryhmä tekniset tiedot 
Laite LAVI COOL 3 kW LAVI COOL 6 kW LAVI COOL 10 kW 

EER luku 46 A+++ 55 A+++ 89 A+++ 
Paineluokka PN6, 0,6 Mpa 

Sekoitussuhde glykoli/vesi 1:1 
Sähkötiedot 

Energiankulutus (W) 65 108 112 
Virransyöttö 230VAC /50/60 hz 

Suurin virta ulostulossa 10A 
IP-luokka 44 

Potentiaalivapaa lämmitys / viilennys kytkin 
Käyttöjännite 230V, 10A 

Tyyppi NO 
Lämpötilat 

Käyttölämpötila Min. / Max.  +5 / +90  °C 
Ympäristön lämpötila +0 / +40  °C 

Kastepisteanturin sisääntulo 
Jännite Jännitteetön 

Vastus kun suljettu ≤ 10 kΩ 
Vastus kun auki ≥ 100 kΩ 

Laitteen sisältö 
Liuospumppu x x x 

Viilennyksen kiertovesipumppu - x - 
Lämmönvaihdin x x x 
Sekoitusventtiili x x x 

Säädettävä PID ohjain x x x 
Tekniset tiedot mitoitusteholla 3m nostokorkeudella 

  Ensiö Toisio Ensiö Toisio Ensiö Toisio 
Lämpötila 10/14 °C 20/17 °C 10/14 °C 20/17 °C 10/14 °C 20/17 °C 

Virtaama (etanoli 30% / vesi), m3/h 0,67 0,86 1,41 1,72 2,24 2,87 
Painehäviö kPa 19,7 18,7 17,7 20,8 17,7 23,1 
Putkiliitännät DN20 DN20 DN20 DN20 DN25 DN25 

Viilennysteho 
Viilennysteho W/m2 25 15 25 15 25 15 

Viilennysala m2 120 200 240 400 400 640 
 

 



24 
 

   
 
 
 
 

LAVI COOL ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

www.cooldowncrew.com 
Copyright © Energy Pile Oy. Oikeudet muutoksiin pidätetään. 

ASENNUSPÖYTÄKIRJA 
 

 

 

Asennuspöytäkirja / Takuutodistus 

Tuote: _________________________________________________________________________ 

Ostaja: _________________________________________________________________________ 

Lasku pvm: ____________________________________________________________________ 

Tilaus / Tarjous nro: ____________________________________________________________________ 

Myyjä: _________________________________________________________________________ 

Myyjäliikkeen leima tai allekirjoitus: _________________________________________________ 

 

Asennusliike 

LVI-asennusliike: _________________________________________________________________ 

Asennuspäivä: ___________________________________________________________________ 

LVI-asentaja: ____________________________________________________________________ 

Allekirjoitus _____________________________________________________________________ 

 

Sähköasennusliike: _______________________________________________________________ 

Asennuspäivä: __________________________________________________________________ 

Sähköasentaja: __________________________________________________________________ 

Allekirjoitus _____________________________________________________________________ 

Kaikki sähkötuotteet on asennettava ammattitaitoisen asennusliikkeen toimesta sekä 
varustettava vikavirtasuojalla.  

Toimita tämän asennuspöytäkirjan kopio Cool Down Crew:lle: 

Sähköpostilla: asiakaspalvelu@cooldowncrew.com 
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LAVI COOL PERIAATTELLINEN KYTKENTÄKAAVIO 

 

1. Maalämpöpumppu 
2. Kylmän veden syöttö 
3. Lämmin vesi 
4. Lämmityspiirit  
5. Lämmitys / viilennyspiirit 
6. Ohitus 
7. Varoryhmä  
8. Paisunta-astia lämmitys- ja 

viilennysjärjestelmä 

9. Vaihtoventtiili 
10. LAVI COOL 
11. LAVI COOL kytkentä  

a. maasta palaavaan linjaan  
b. maasta palaavaan ja maahan 

menevään linjaan 
12.  Paisunta-astia liuospiiri 
13. Liuostäyttö 
14. Lämpökaivo 
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LAVI COOL 
 

LAVI COOL mahdollistaa lämmitysjärjestelmien hyödyntämisen rakennusten viilennyksessä.  

LAVI COOL pienentää rakentamisen kustannuksia ja hiilijalanjälkeä.  

LAVI COOL mahdollistaa tehokkaan ilmaisen maaviileän hyödyntämisen viilennyksessä säästäen 
energiankulutuksessa ja kukkarossa.  

LAVI COOL viilennys toteutetaan itsenäisesti, jolloin se on sovitettavissa uusiin ja vanhoihin 
kiinteistöihin. 

 

 

www.cooldowncrew.com 

 

 

 

 


