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1   OHUTUSABINÕUD
Siin loetletud abinõud on jaotatud järgmisteks liikideks. Need on olulised, seega järgige neid hoolikalt. Enne paigaldamist lugege see juhend tähelepanelikult läbi. Hoidke 

kasutusjuhend edaspidiseks kasutamiseks käepärast.

Sümbolite OHT, HOIATUS, ETTEVAATUST ja MÄRKUS tähendused.

  OHT!

Osutab vahetult ohtlikule olukorrale, mille tagajärjeks võib olla surm või tõsine vigastus.

  HOIATUS!

Tähistab võimalikku ohtlikku olukorda, mis võib vältimata jäämise korral tuua kaasa surma või raske kehavigastuse.

  ETTEVAATUST!

Tähistab võimalikku ohtlikku olukorda, mille vältimata jätmine võib lõppeda kergete või mõõduka raskusastmega vigastustega. Kasutatakse ka ohtlike töövõtete eest 

hoiatamiseks.

  MÄRKUS

Tähistab olukordi, mis võivad kaasa tuua seadme või vara juhusliku kahjustuse.

  HOIATUS!

• Seadmete või lisatarvikute vale paigaldamine võib põhjustada elektrilöögi, lühise, lekke, tulekahju või seadme muu kahjustuse. Kasutage kindlasti ainult tarnija valmistatud 

lisavarustust, mis on välja töötatud spetsiaalselt selle seadme jaoks, ja laske paigaldustööd teha sertifi tseeritud isikul.

• Kõiki selles kasutusjuhendis kirjeldatud töid peab tegema litsentsitud tehnik. Kandke seadme paigaldamisel ja hooldustöödel kindlasti sobivaid isikukaitsevahendeid, näiteks 

kaitsekindaid ja -prille.

  HOIATUS!

Hooldustöid tohib teha ainult seadme tootja soovituste kohaselt. Hooldus- ja remonditöid, mis nõuavad teiste oskustööliste abi, tuleb teha kergsüttivate külmaagensite 

kasutamises pädeva isiku järelevalve all.
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Erinõuded R32 kohta

  HOIATUS!

• EI TOHI esineda külmaagensi lekkeid ja EI TOHI kasutada lahtist leeki.

• Pidage meeles, et külmaagensil R32 EI OLE lõhna.

  HOIATUS!

Seadet tuleb hoida nii, et ei saa tekkida mehaanilisi kahjustusi. See peab paiknema hästi ventileeritavas ruumis, kus ei ole pidevalt töötavaid süttimisallikaid (näiteks lahtist tuld, 

töötavat gaasiseadet), ning ruumi suurus peab vastama allpool esitatud nõuetele.

  MÄRKUS

• ÄRGE kasutage uuesti varem juba kasutatud ühendusi.

• Paigaldises külmaagensi süsteemi osade vahel tehtud ühendustele peab olema võimalik hooldustööde tegemiseks juurde pääseda.

  HOIATUS!

Veenduge, et paigaldamine, hooldus, korrashoid ja remont toimub kooskõlas juhiste ja kehtivate õigusaktidega (näiteks gaaside kohta kehtivate riiklike eeskirjadega) ning nende 

töödega tegelevad üksnes volitatud isikud.

  MÄRKUS

• Torustikku tuleb kaitsta füüsiliste kahjustuste eest.

• Torustik tuleb paigaldada võimalikult lühikesena.

Kui kogu süsteemi külmaagensi täitekogus on alla 1,84 kg (st torustiku pikkus on 8/10 kW korral alla 20 m), siis vähima põrandapinna suhtes lisanõudeid ei ole.

Kui kogu süsteemi külmaagensi täitekogus on vähemalt 1,84 kg (st torustiku pikkus on 8/10 kW korral vähemalt 20 m), siis tuleb järgida vähima põrandapinna 

lisanõudeid, mida kirjeldatakse alljärgneval vooskeemil. Vooskeemis kasutatakse järgmisi tabeleid: „Tabel 1. Ruumis lubatud suurim külmaagensi täitekogus: siseseade“ leheküljel 5, 

„Tabel 2. Vähim põrandapind: siseseade“ leheküljel 5 ja „Tabel 3. Vähim ventilatsiooniava pindala loomuliku ventilatsiooni jaoks: siseseade“ leheküljel 5.

Kui torustiku pikkus on 30 m, siis peab põrandapind olema vähemalt 4,5 m2. Kui põrandapind on alla 4,5 m2, siis tuleb rajada 200 cm2 suurune ava.

a Siseseade

A Ruum, kuhu on paigaldatud siseseade.

B Ruumi A kõrval asuv ruum.

Ruumide A ja B kogupindala peab olema vähemalt 4,5 m2.
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Paigaldajalt saadav teave: 

külmaagensi täitekogus kokku (mc) (kg)

Ruumi B pindala (Aruum) (m2)

Arvutage leheküljel 5 oleva tabeli 1 

abil ruumi A jaoks lubatav suurim 

külmaagensi täitekogus (mmax) (kg).

mmax mc?

Seadme võib paigaldada ruumi A ja

ruumi suuruse ega ventilatsiooni 

kohta ei ole lisanõudeid.

Paigaldajalt saadav teave: 

kõrvalruumi B pindala (AruumB) (m2)

Arvutage leheküljel 5 oleva tabeli 2 abil 

külmaagensi täitekoguse (mc) jaoks 

nõutav vähim üldpõrandapind 

(Aminkokku) (m2).

Aminkokku ruumA + AruumB?

Määrake kindlaks külmaagensi kogus, 

mis ületab mmax(dm) (kg).(dm = mc – mmax)

Arvutage leheküljel 5 oleva tabeli 3 ja 

suuruse dm abil ruumi A ja ruumi B 

vaheliseks loomulikuks ventilatsiooniks 

vajaliku ava vähim pindala (VAmin) (cm2).

Pöörduge edasimüüja poole.

jah

ei

ei

Seadme võib paigaldada ruumi A, kui on täidetud järgmised tingimused. 

• Ruumide A ja B vahele rajatakse kaks (pidevalt avatud) ventilatsiooniava, üks üles ja teine alla.

• Alumine ava: alumine ava peab vastama pindala miinimumnõuetele (VAmin). See peab paiknema põrandale võimalikult lähedal. 

 Kui ventilatsiooniava algab põrandast, peab selle kõrgus olema 220 mm. Ava põhi peab asuma põrandast kuni 100 mm kõrgusel. 

 Vähemalt 50% nõutava ava pindalast peab asuma põrandast vähem kui 200 mm kõrgusel. Kogu ava pindala peab asuma põrandast 

 vähem kui 300 mm kõrgusel.

• Ülemine ava: ülemine ava peab olema vähemalt sama suur kui alumine ava. Ülemise ava põhi peab paiknema vähemalt 1,5 m 

 alumise ava ülaservast kõrgemal.

• Õue avanevaid ventilatsiooniavasid EI loeta sobivateks ventilatsiooniavadeks (kasutaja võib need külma ilma korral kinni panna).

algus

jah
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Tabel 1. Ruumis lubatud suurim külmaagensi täitekogus: siseseade

1 

2 

3 

4

5

6

Suurim külmaagensi täitekogus ruumis (mmax) (kg)Aruum (m2)

1,02

2,51

1,45

2,05

1,77

H = 1800 mm

Suurim külmaagensi täitekogus ruumis (mmax) (kg)Aruum (m2)

H = 1800 mm

2,29

  MÄRKUS

• Seinale paigaldatavate mudelite puhul loetakse suuruse „paigalduskõrgus (H)“ väärtuseks 1800 mm, et oleksid täidetud standardi IEC 60335-2-40:2013 A1 2016 punkti GG2 

nõuded.

• Suuruse A
ruum

 vahepealsete väärtuste korral (st kui A
ruum

 jääb kahe tabelis antud väärtuse vahele) arvestage tabelis suuruse A
ruum

 väiksemale väärtusele vastavat väärtust. Kui 

A
ruum

 = 3 m2, siis arvestage väärtust, mis vastab A
ruum

 = 3 m2.

Tabel 2. Vähim põrandapind: siseseade

1,84

2,00

2,25

2,50

Vähim põrandapind (m2)mc (kg)

3,32

3,81

5,96

4,83

H=1800mm

  MÄRKUS

• Seinale paigaldatavate mudelite puhul loetakse suuruse „paigalduskõrgus (H)“ väärtuseks 1800 mm, et oleksid täidetud standardi IEC 60335-2-40:2013 A1 2016 punkti GG2 

nõuded.

• Suuruse m
c
 vahepealsete väärtuste korral (st kui m

c
 jääb kahe tabelis antud väärtuse vahele) arvestage tabelis suuruse m

c
 suuremale väärtusele vastavat väärtust. 

Kui m
c
 = 1,87 kg, siis arvestage väärtust, mis vastab m

c
 = 1,87 kg.

 Ruuminõudeid ei kohaldata süsteemidele, mille külmaagensi täitekogus on väiksem kui 1,84 kg.

Tabel 3. Vähim ventilatsiooniava pindala loomuliku ventilatsiooni jaoks: siseseade

2,22 

2,22

2,22

2,22

2,22

2,22

2,22

2,22

2,22

Vähim ventilatsiooniava pindala (cm2)mc

2,12

1,12

1,92

1,52

1,72

261,59

495,14

H = 1800 mm

mmax dm = mc – mmax (kg)

0,1 

0,3 

0,5 

0,7

0,9

1,1

1,3

1,5

1,7

1,32

0,92

0,72
0,52

308,30 

214,87 

168,16

121,45

448,43 

355,01 

401,72

47,4723,09,122,2
30,8221,01,222,2

  MÄRKUS

• Seinale paigaldatavate mudelite puhul loetakse suuruse „paigalduskõrgus (H)“ väärtuseks 1800 mm, et oleksid täidetud standardi IEC 60335-2-40:2013 A1 2016 punkti GG2 

nõuded.

• Suuruse dm vahepealsete väärtuste korral (st kui dm jääb kahe tabelis antud väärtuse vahele) arvestage tabelis suuruse dm suuremale väärtusele vastavat väärtust. Kui dm = 

1,55 kg, siis arvestage väärtust, mis vastab dm = 1,6 kg.
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  OHT!

• Enne elektriklemmide puudutamist lülitage toitelüliti välja.

• Kui hoolduspaneelid on eemaldatud, on lihtne kogemata puudutada pinge all olevaid osi.

• Ärge mingil juhul jätke seadet paigaldus- või hooldustööde ajal järelevalveta, kui hoolduspaneel on eemaldatud.

• Ärge puudutage veetorusid seadme töötamise ajal ja vahetult pärast seda, sest torud võivad olla kuumad ja tekitada kätele põletushaavu. Vigastuste vältimiseks andke aega 

torustiku normaalse temperatuuri taastumiseks või kandke kindlasti kaitsekindaid.

• Ärge puudutage ühtegi lülitit märgade sõrmedega. Lüliti puudutamine märgade sõrmedega võib põhjustada elektrilöögi.

• Enne elektriosade puudutamist lülitage välja kogu seadme toide.

  HOIATUS!

• Rebige pakendamiseks kasutatud kilekotid katki ja visake ära, et lapsed ei saaks nendega mängida. Kilekottidega mängimisel ähvardab lapsi lämbumisoht.

• Kõrvaldage ohutult pakkematerjalid, näiteks naelad ning muud metall- ja puitosad, mis võivad vigastusi põhjustada.

• Laske paigaldustööd teha edasimüüjal või väljaõppinud töötajatel selle kasutusjuhendi kohaselt. Ärge paigaldage seadet ise. Vale paigaldamise tagajärjeks võib olla veeleke, 

elektrilöök või tulekahju.

• Kasutage paigaldustöödel ainult ettenähtud tarvikuid ja osi. Ettenähtud osade mittekasutamise tagajärjeks võib olla veeleke, elektrilöök, tulekahju või seadme allakukkumine 

paigalduskohast.

• Paigaldage seade alusele, mis suudab kanda selle raskust. Ebapiisav füüsiline tugevus võib põhjustada seadme allakukkumise, millega võivad kaasneda vigastused.

• Arvestage ettenähtud paigaldustööde tegemisel tugeva tuule, orkaanide ja maavärinatega. Halvasti tehtud paigaldustööde tõttu võib seade alla kukkuda ja õnnetusjuhtumi 

põhjustada.

• Jälgige, et kõiki elektritöid teeksid väljaõppinud töötajad kooskõlas paigalduskohas kehtivate õigusaktide ja eeskirjade ning kasutusjuhendiga, kasutades selleks eraldi 

vooluahelat. Elektritoiteahela ebapiisav võimsus või elektrisüsteemi vale ülesehitus võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

• Paigaldage kindlasti paigalduskohas kehtivatele õigusaktidele ja eeskirjadele vastav rikkevoolukaitse. Rikkevoolukaitse paigaldamata jätmine võib põhjustada elektrilöögi ja 

tulekahju.

• Veenduge, et kogu juhtmestik on turvaliselt ühendatud. Kasutage ettenähtud juhtmeid ning veenduge, et klemmühendused ja juhtmed on kaitstud vee ja muude kahjulike 

välisjõudude eest. Halvasti tehtud ühendus või kinnitus võib põhjustada tulekahju.

• Toiteallika ühendamisel paigutage juhtmed nii, et esipaneeli saaks kindlalt kinnitada. Kui esipaneel ei ole paigas, võivad klemmid üle kuumeneda, võib tekkida tulekahju või 

kasutaja võib saada elektrilöögi.

• Pärast paigaldustööde lõpetamist veenduge, et ei esine külmaagensi lekkeid.

• Ärge mingil juhul puudutage lekkinud külmaagensit, sest see võib tekitada raske külmakahjustuse. Ärge puudutage külmaagensi torusid seadme töötamise ajal ja vahetult 

pärast seda, sest külmaagensi torud võivad olla kuumad või külmad olenevalt läbi külmaagensi torustiku, kompressori ja muude jahutustsükli osade voolavast külmaagensi 

olekust. Külmaagensi torude puudutamisel võite saada põletushaavu või külmakahjustusi. Vigastuste vältimiseks andke aega torude normaalse temperatuuri taastumiseks, või 

kui peate neid puudutama, kandke kindlasti kaitsekindaid.

• Ärge puudutage siseosi (pumpa, varukütteseadet jms) seadme töötamise ajal ega vahetult pärast seda. Siseosade puudutamisel võite saada põletushaavu. Vigastuste 

vältimiseks andke aega siseosade normaalse temperatuuri taastumiseks, või kui peate neid puudutama, kandke kindlasti kaitsekindaid.

  ETTEVAATUST!

• Maandage seade.

• Maandustakistus peab vastama kohalike õigusaktide ja eeskirjade nõuetele.

• Ärge ühendage maandusjuhet gaasi- ega veetorude, piksevarraste ega telefoni maandusjuhtmete külge.

• Puuduliku maanduse tagajärjeks võib olla elektrilöök.

- Gaasitorud: gaasi lekkimisel võib tekkida tulekahju või plahvatus.

- Veetorud: kõvad vinüültorud ei toimi tõhusa maandusena.

- Piksevardad või telefoni maandusjuhtmed: välgutabamuse korral võib lävivool kasvada ebanormaalselt suureks.
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  ETTEVAATUST!

• Paigaldage toitejuhe televiisorist ja raadiost vähemalt ühe meetri kaugusele, et vältida häireid ja müra. (Olenevalt raadiolainetest ei pruugi ühemeetrine vahekaugus olla müra 

kõrvaldamiseks piisav.)

• Ärge peske seadet. See võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju. Seadme paigaldamisel tuleb järgida elektripaigaldustöid reguleerivaid riiklikke eeskirju. Kui toitekaabel on 

kahjustatud, peab selle ohu vältimiseks välja vahetama tootja, tema hoolduspartner või sarnase kvalifi katsiooniga isik.

• Ärge paigaldage seadet järgmistesse kohtadesse. 

- Kohtadesse, kus leidub mineraalõli udu, pihust või aurusid. Plastosade kvaliteet võib halveneda ja seetõttu võivad need lahti tulla või võib tekkida veeleke.

- Kohtadesse, kus tekib söövitava toimega gaase (näiteks väävelhappegaasi). Seal võib vasktorude või joodetud osade korrodeerumine põhjustada külmaagensi lekke.

- Kohtadesse, kus paiknevad elektromagnetlaineid kiirgavad masinad. Elektromagnetlained võivad häirida juhtsüsteemi ja põhjustada seadme talitlushäire.

- Kohtadesse, kus võib lekkida tuleohtlikke gaase, kus õhus heljub süsinikkiude või süttivat tolmu või kus käideldakse lenduvaid kergsüttivaid aineid, näiteks värvivedeldit või 

bensiini. Seda tüüpi gaasid võivad põhjustada tulekahju.

- Kohtadesse, kus õhu soolasisaldus on suur, näiteks ookeani lähedusse.

- Kohtadesse, kus pinge tihti kõigub, näiteks tehastesse.

- Sõidukitesse ega laevadele.

- Kohtadesse, kus esineb happelisi või leeliselisi aure.

• Lapsed alates 8. eluaastast ning piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega või vajalike kogemuste ja teadmisteta isikud tohivad seadet kasutada ainult järelevalve 

all või pärast seda, kui neid on õpetatud seadet ohutult kasutama ja nad mõistavad seadme kasutamisega kaasnevaid ohte. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi 

ilma järelevalveta seadet puhastada ega hooldada.

• Jälgige, et lapsed ei mängiks seadmega.

 Katkise toitejuhtme peab välja vahetama tootja, tema hoolduspartner või sarnase kvalifi katsiooniga isik.

• JÄÄTMEKÄITLUS. Ärge visake toodet sortimata olmejäätmete hulka. Sellised jäätmed tuleb erikäitlemiseks eraldi kokku koguda. Ärge visake kasutusest kõrvaldatud 

elektriseadmeid olmejäätmete hulka, vaid viige need ohtlike jäätmete kogumiskohta. Kasutuselolevate kogumissüsteemide kohta teabe saamiseks võtke ühendust kohaliku 

omavalitsusega. Kui elektriseadmed viiakse prügilasse või jäätmehoidlasse, võivad seadmes olevad ohtlikud ained põhjavette lekkida ning toiduahelasse sattuda, kahjustades 

sellega teie tervist ja heaolu.

• Juhtmestiku peavad paigaldama sertifi tseeritud tehnikud elektripaigaldustöid reguleerivate riiklike eeskirjade ja elektriskeemi kohaselt. Riiklike eeskirjade kohaselt tuleb 

fi kseeritud juhtmetes kasutada kõikide pooluste korral vähemalt 3 mm pikkuse eraldusvahega kaitselahutusseadmeid ja rikkevoolukaitset, mille nimivoolutugevus ei ületa 30 

mA.

• Enne kaabelduse ja torude paigaldamist veenduge, et paigaldusala (seinad, põrandad jne) on ohutu ega esine varjatud ohte, näiteks vee, elektri või gaasiga seotud ohte.

• Enne paigaldamist veenduge, et kasutaja toiteallikas vastab seadme elektripaigaldusnõuetele (muu hulgas kontrollige maanduse töökindlust, lekete puudumist, juhtme 

läbimõõtu, elektrikoormust jne). Kui toote elektripaigaldusnõuded ei ole täidetud, on toote paigaldamine kuni vea parandamiseni keelatud.

• Paigaldamisel tuleb toode tugevalt kinnitada, vajaduse korral kasutage tugevdamisabinõusid.

  MÄRKUS

• Teave fl uoritud gaaside kohta

- See kliimaseade sisaldab fl uoritud gaase. Konkreetset teavet gaasi tüübi ja koguse kohta vaadake seadme peal olevalt sildilt. Tuleb järgida gaaside kohta kehtivaid riiklikke 

eeskirju.

- Seadme peab paigaldama, seda hooldama ja remontima sertifi tseeritud tehnik.

- Seadme demonteerimise ja ringlussevõttu saatmisega peab tegelema sertifi tseeritud tehnik.

- Kui süsteemile on paigaldatud lekketuvastussüsteem, tuleb seda lekete suhtes kontrollida vähemalt iga 12 kuu tagant. Seadme kontrollimisel lekete suhtes soovitame 

tungivalt kõik kontrollid korralikult üles märkida.
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2   ENNE PAIGALDAMIST
• Enne paigaldamist

 Kontrollige kindlasti seadme mudelit ja seerianumbrit.

  ETTEVAATUST!

Külmaagensi lekkekontrollide sagedus

- Seadmete korral, mis sisaldavad fl uoritud kasvuhoonegaase vähemalt 5 tonni CO2 ekvivalenti, kuid alla 50 tonni CO2 ekvivalendi, vähemalt iga 12 kuu tagant või kui on 

paigaldatud lekketuvastussüsteem, siis vähemalt iga 24 kuu tagant.

- Seadmete korral, mis sisaldavad fl uoritud kasvuhoonegaase vähemalt 50 tonni CO2 ekvivalenti, kuid alla 500 tonni CO2 ekvivalendi, vähemalt iga kuue kuu tagant või kui on 

paigaldatud lekketuvastussüsteem, siis vähemalt iga 12 kuu tagant.

- Seadmete korral, mis sisaldavad fl uoritud kasvuhoonegaase vähemalt 500 tonni CO2 ekvivalenti, vähemalt iga kolme kuu tagant või kui on paigaldatud lekketuvastussüsteem, 

siis vähemalt iga kuue kuu tagant.

- See kliimaseade on hermeetiline seade, mis sisaldab fl uoritud gaase.

- Paigaldada, käitada ja hooldustöid tohivad teha ainult kvalifi tseeritud isikud.
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3   PAIGALDUSKOHT

  HOIATUS!

• Seade sisaldab tuleohtlikku külmaagensit ja tuleb paigaldada hea ventilatsiooniga kohta. Kui seade paigaldatakse siseruumidesse, tuleb lisada külmaagensi tuvastamise 

lisaseade ja ventilatsiooniseadmed kooskõlas standardiga EN 378. Võtke kindlasti kasutusele piisavad abinõud, mis takistaksid väikeloomadel seadmesse peitu pugeda.

• Väikeloomade kokkupuutumine elektriosadega võib põhjustada talitlushäire, suitsu või tulekahju. Juhendage klienti, et seadme ümbrus tuleb puhas hoida.

• Seade ei ole ette nähtud kasutamiseks plahvatusohtlikes kohtades.

• Valige paigalduskoht, kus on täidetud järgmised tingimused ja mille klient heaks kiidab.

- Hästi ventileeritavad kohad.

- Turvalised kohad, mis suudavad kanda seadme raskust ja taluda vibratsiooni ning kus seadme saab paigaldada loodi.

- Kohad, kus ei ole võimalik kergsüttiva gaasi ega toote leke.

- Seade ei ole ette nähtud kasutamiseks plahvatusohtlikes kohtades.

- Kohad, kus on võimalik tagada piisav ruum hooldustööde tegemiseks.

- Kohad, mille korral seadme torustiku ja juhtmestiku pikkus jääb lubatud piiridesse.

- Kohad, kus seadmest lekkiv vesi ei saa asukohta kahjustada (nt äravoolutoru ummistumise korral).

- Ärge paigaldage seadet kohtadesse, mida kasutatakse sageli tööruumina. Ehitustööde (nt lihvimise jms) korral, mis tekitavad palju tolmu, tuleb seade kinni katta.

- Ärge asetage seadme peale (pealisplaadile) mingeid esemeid ega seadmeid.

- Ärge ronige seadme peale, samuti ärge istuge ega seiske sellel.

- Veenduge, et külmaagensi lekke puhuks on võetud piisavad ettevaatusabinõud kooskõlas asjakohaste kohalike õigusaktide ja eeskirjadega.

  ETTEVAATUST!

Siseseade tuleb paigaldada siseruumi veekindlasse kohta. Vastasel korral ei ole seadme ja kasutaja ohutuse tagamine võimalik.

Siseseade tuleb paigaldada siseruumi seinale asukohas, mis vastab järgmistele nõuetele. 

• Paigalduskoha temperatuur ei tohi langeda alla 0 °C.

• Seadme ümber peab olema piisavalt ruumi hooldustöödeks, vt joonist 4-4.

• Seadme ümber olev ruum peab võimaldama piisavat õhuringlust.

• Peab olema tagatud kondensaadi äravool ja paigaldatud rõhuvabastusklapp surve reguleerimiseks.

  ETTEVAATUST!

Kui seade töötab jahutusrežiimis, võib vee sisse- ja väljavoolutorudest tilkuda kondensaati. Veenduge, et tilkuv kondensaat ei kahjusta teie mööblit ega muid seadmeid.

• Paigalduspind peab olema tasane ja vertikaalne mittepõlev sein, mis suudab kanda seadme töömassi.

• Kõik torustiku pikkusi ja vahemaid peab olema arvesse võetud.

Tabel 3-1

Nõue Väärtus

Kolmekäigulise ventiili SV1 ja siseseadme vahelise torustiku suurim lubatud pikkus (ainult sooja tarbevee mahutiga paigaldiste korral) 3 m

Sooja tarbevee mahuti ja siseseadme vahelise torustiku suurim lubatud pikkus (ainult sooja tarbevee mahutiga paigaldiste korral). Siseseadmega 

kaasas oleva temperatuurianduri kaabli pikkus on 10 m.
8 m

TW2 ja siseseadme vahelise torustiku suurim lubatud pikkus. Siseseadmega kaasas oleva temperatuurianduri TW2 kaabli pikkus on 10 m. 8 m
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4   ETTEVAATUSABINÕUD PAIGALDAMISEL

4.1 Mõõtmed

Seinakanduri mõõtmed: 

Joonis 4-1

Seadme mõõtmed: 

Joonis 4-2

ühik: mm

NR NIMI

1 Gaasilise külmaagensi ühendus, 5/8“ – 14UNF

2 Vedela külmaagensi ühendus, 1/4“ (60) või 3/8“ (100/160) – 14UNF

3 Äravool, Ø 25

4 Vee sisselase R1“

5 Vee väljalase R1“

4.2 Paigaldusnõuded

• Siseseade on pakendatud kasti.

• Kohaletoimetamisel tuleb seadet kontrollida ja kõigist kahjustustest viivitamata teatada vedaja kindlustusesindajale.

• Kontrollige, kas kõik siseseadme tarvikud on kaasas.

• Tooge seade originaalpakendis lõplikule paigalduskohale võimalikult lähedale, et hoida ära transpordikahjustused.

• Siseseade kaalub umbes 50 kg ja seda peavad tõstma kaks inimest.
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  HOIATUS!

Ärge haarake seadme tõstmiseks juhtplokist ega torust.

Joonis 4-3

4.3 Hooldusruumi vajadus

Joonis 4-4 
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4.4 Siseseadme paigaldamine

• Kinnitage seinale paigaldamiseks ette nähtud kandur sobivate tüüblite ja kruvidega seina külge.

• Veenduge, et paigalduskandur on horisontaalselt loodis.

• Eriti tähelepanelikult jälgige, et ei saaks tekkida ülevoolu kogumisanumast.

• Riputage siseseade seinakandurile.

Joonis 4-5

4.5 Külmaagensi toru ühendamine

• Seadke torude keskkohad kohakuti.

• Pingutage koonustugipinnaga mutrit piisaval määral sõrmedega 

ning seejärel mutrivõtme ja momendimõõtevõtmega.

• Kaitsemutter on ühekorraosa, seda ei saa korduskasutada. 

Eemaldamise korral tuleb see uuega asendada.

Välisläbimõõt
Pingutusmoment 

(N·cm)

Lisapingutusmoment 

(N·cm)

Ø 6,35
1500

(153 kgf·cm)

1600

(163 kgf·cm)

Ø 9,52
2500

(255 kgf·cm)

2600

(265 kgf·cm)

Ø 16
4500

(459 kgf·cm)

4700

(479 kgf·cm)

  ETTEVAATUST!

• Liiga suure pingutusmomendi korral võib mutter sõltuvalt paigaldusoludest puruneda.

• Kui siseruumis korduskasutatakse muhvotsliiteid, tuleb muhviosa uuesti koostada.

kaks inimest

kaks inimest

kaks inimest

Rakis

Vasktoru

Kinnituskäepide
Punane noolemärk

Koonus

Hark

Käepide
Rakis

Kaitsemutter

Siseseadme toru Koonusmutter Torud

1/45/8
1/45/8
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5   ÜLDINE SISSEJUHATUS
• Neid seadmeid kasutatakse nii kütte- ja jahutussüsteemides kui ka sooja tarbevee mahutite tarbeks. Neid saab kombineerida puhurkonvektorite, põrandaküttesüsteemide, 

madalal temperatuuril töötavate suure energiatõhususega radiaatorite, sooja tarbevee mahutite (hangitakse kohapeal) ja päikesekollektori komplektidega (hangitakse kohapeal).

• Seadmega on kaasas juhtmega juhtseade.

• Kui valite sisseehitatud varukütteseadme, saab madala välistemperatuuriga perioodil küttevõimsust varukütteseadme abil suurendada. Varukütteseade on toeks ka rikke korral ja 

talvisel ajal välise veetorustiku külmumiskaitseks.

  MÄRKUS

• Siseseadme ja juhtseadme vaheliste sidekaablite suurim pikkus on 50 m.

• Toite- ja sidekaablid tuleb vedada eraldi, neid ei tohi paigutada samasse kanalisse. Vastasel korral võib see põhjustada elektromagnetilisi häireid. Toite- ja sidekaablid ei tohi 

kokku puutuda külmaagensi toruga, et hoida ära toru kõrgest temperatuurist tingitud kaablikahjustused.

• Sidekaablite korral tuleb kasutada varjestatud liine. See kehtib ka sise- ja välisseadme vahelise PQE-liini ning siseseadme ja juhtseadme vahelise ABXYE-liini kohta.

1) Soojuspumba võimsus

2) Nõutav küttevõimsus (oleneb kasutuskohast)

3) Varukütteseadme abil lisanduv küttevõimsus.

Sooja tarbevee mahuti (hangitakse kohapeal)

Seadmega saab ühendada sooja tarbevee mahuti (abisoojendiga või ilma).

Mahutile kohaldatavad nõuded on eri seadmete ja soojusvaheti materjalide korral 

erinevad.

Abisoojendi tuleb paigaldada temperatuuriandurist (T5) allapoole.

Soojusvaheti (spiraal) tuleb paigaldada temperatuuriandurist allapoole.

Siseseade 60 100 160

Mahuti maht / l Soovitatav 100–250 150–300 200–500

Soojusvaheti pindala / m2 (Roostevabast 

terasest spiraal)
Miinimum 1,4 1,4 1,6

Soojusvaheti pindala / m2

(Emailitud spiraal) Miinimum 2,0 2,0 2,5

Ruumitermostaat (hangitakse kohapeal)

Seadmega saab ühendada ruumitermostaadi (paigalduskoht tuleb valida nii, et 

ruumitermostaat asuks kütteallikast eemal).

Päikesekollektori komplekt sooja tarbevee mahutile (hangitakse kohapeal)

Seadmega saab lisavarustusena ühendada päikesekollektori komplekti.

Töövahemikud

Siseseadme töövahemikud

Väljundvesi (kütterežiim) +12...+65°C

Väljundvesi (jahutusrežiim) +5...+25°C

Soe tarbevesi +12...+60°C

Välistemperatuur +5...+35°C

Veesurve 0,1...0,3 MPa

Vee vooluhulk 60 0,40 ...1,25 m3/h

100 0,40...2,10 m3/h

160 0,70...3,00 m3/h

Seadmel on külmumistõrje funktsioon, mis kasutab soojuspumpa või varukütteseadet 

(kohandatud mudelil), et veesüsteemi külmumine igas olukorras ära hoida. 

Et elektrikatkestus võib aset leida ajal, mil seade on järelevalveta, on soovitatav 

kasutada veesüsteemis külmumisvastast vooluhulga lülitit. (Vaadake punkti 

8.5 „Veetorustik“.)
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Allpool on esitatud voolava vee temperatuurivahemik (TW_out) jahutusrežiimis 

erinevate välistemperatuuride (T4) korral: 

Allpool on esitatud voolava vee temperatuurivahemik (TW_out) kütterežiimis 

erinevate välistemperatuuride (T4) korral: 

Allpool on esitatud voolava vee temperatuurivahemik (TW_out) sooja tarbevee 

režiimis erinevate välistemperatuuride (T4) korral: 

6   LISATARVIKUD

Paigaldusliitmikud

Nimi Kuju Kogus

60 100 160

Paigaldus- ja kasutusjuhend (see 

raamat)
1 1 1

Kasutusjuhend 1 1 1

M16 vaskmutri turvaotsak 1 1 1

M9 vaskmutri turvaotsak 0 1 1

M6 vaskmutri turvaotsak 1 0 0

M8 laienevad kruvitüüblid 5 5 5

Termotakisti sooja tarbevee 

mahuti või tsooni 2 veevoolu jaoks
1 1 1

M16 vaskmutter 1 1 1

Y-kujuline fi lter 1 1 1

Paigalduskandur 1 1 1

Kasutusjuhend (juhtmega 

juhtseade)
1 1 1

Tarnijaettevõttest saada olevad lisatarvikud

Termotakisti tasakaalustusmahutile (Tbt1) 1

Tbt1 pikendusjuhe 1

Termotakisti tsooni 2 voolutemperatuuri andurile (Tw2) 1

Tw2 pikendusjuhe 1

Termotakisti päikesepaneeli temperatuuriandurile (T
solar

) 1

Anduri T
solar

 pikendusjuhe 1

Andurite Tbt1, Tw2 ja T
solar

 termotakisti ja pikendusjuhe võivad olla ühised, kui neid 

funktsioone on vaja samal ajal. 10 m pikkuse andurikaabli korral tellige lisaks need 

termotakistid ja pikendusjuhtmed.
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7   TAVALISED KASUTUSVIISID
Allpool esitatud kasutusviisi näited on üksnes illustratiivsed.

7.1 Kasutusviis 1

Kood Koosteplokk Kood Koosteplokk

1 Välisseade 13 Paisupaak (hangitakse kohapeal)

2 Hüdraulikamoodul 14 Sooja tarbevee mahuti (hangitakse kohapeal)

3 Kasutajaliides 14.1 TBH: sooja tarbevee mahuti abisoojendi (hangitakse kohapeal)

4 SV1: kolmekäiguline ventiil (hangitakse kohapeal) 14.2 Spiraal 1, soojuspumba soojusvaheti

5 Tasakaalustusmahuti (hangitakse kohapeal) 14.3 Spiraal 2, soojusvaheti päikeseenergia kasutamiseks

5.1 Automaatne õhuärastusventiil 15 Filter (lisatarvik)

5.2 Tühjendusventiil 16 Tagasilöögiklapp (hangitakse kohapeal)

5.3 Tbt1: tasakaalustusmahuti ülemine temperatuuriandur (valikuline) 17 Sulgeklapp (hangitakse kohapeal)

6 P_o: tsooni A ringluspump (hangitakse kohapeal) 18 Täiteventiil (hangitakse kohapeal)

9 P_s: Päikesekollektori ringluspump (hangitakse kohapeal) 19 Tühjendusventiil (hangitakse kohapeal)

9.1 T
solar

: päikesekollektori temperatuuriandur (valikuline) 20 Kraanivee sisselaskeava (hangitakse kohapeal)

9.2 Päikesepaneel (hangitakse kohapeal) 21 Soojaveekraan (hangitakse kohapeal)

10 P_d: sooja tarbevee toru pump (hangitakse kohapeal) 23 Kollektor/jaotur (hangitakse kohapeal)

11 T5: tarbeveemahuti temperatuuriandur (lisatarvik)
24 Möödaviiguklapp (hangitakse kohapeal)

FHL1...n Põrandakütte kontuur (hangitakse kohapeal)

12 T1: Kogu veevoolu temperatuuriandur (valikuline) AHS Lisakütteallikas (hangitakse kohapeal)
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Ruumi kütmine

SEES/VÄLJAS-signaal ja töörežiim ning temperatuuriseadistus määratakse kasutajaliideses. P_o (6) töötab seni, kuni seade on ruumide kütmiseks sisse lülitatud, SV1 (4) püsib välja 

lülitatuna.

Tarbevee soojendamine

SEES/VÄLJAS-signaal ja mahuti veetemperatuuri sihtväärtus (T5S) määratakse kasutajaliideses. P_o (6) lõpetab töötamise seniks, kuni seade on tarbevee soojendamiseks sisse 

lülitatud, SV1 (4) püsib sisse lülitatuna.

Lisakütteallika (AHS) juhtimine

AHS-funktsioon seadistatase siseseadmes (vt 9.1 „Kiiplülitite seadistuse ülevaade“).

1) Kui AHS on seadistatud toimivaks ainult kütterežiimi korral, saab AHS-i sisse lülitada järgmiselt. 

a. AHS lülitatakse sisse kasutajaliidese varukütteseadme funktsiooni BACKUP HEATER kaudu.

b. AHS lülitatakse automaatselt sisse, kui vee algtemperatuur on liiga madal või vee sihttemperatuur on madala välistemperatuuri korral liiga kõrge.

 P_o (6) töötab seni, kuni AHS on sisse lülitatud, SV1 (4) püsib välja lülitatuna.

2) Kui AHS on seadistatud toimivaks kütterežiimi ja sooja tarbevee režiimi korral. Kütterežiimis toimub AHS-i juhtimine samamoodi, nagu kirjeldati 1. osas; sooja tarbevee režiimis 

lülitatakse AHS automaatselt sisse, kui tarbevee algtemperatuur T5 on liiga madal või tarbevee sihttemperatuur on madala välistemperatuuri korral liiga kõrge. P_o (6) lõpetab 

töötamise, SV1 (4) püsib sisse lülitatuna.

3) Kui AHS on toimivaks seadistatud, saab M1M2 kasutajaliideses aktiivseks seada. Kütterežiimis lülitub AHS sisse, kui kuivkontakt M1M2 sulgub. Sooja tarbevee režiimis see 

funktsioon ei toimi.

Mahuti abisoojendi (TBH) juhtimine

TBH funktsioon seadistatakse kasutajaliideses. (Vt 9.1 „Kiiplülitite seadistuse ülevaade“.)

1) Kui TBH on toimivaks seadistatud, saab TBH sisse lülitada kasutajaliideses funktsiooni TANK HEATER kaudu. Sooja tarbevee režiimis lülitatakse TBH automaatselt sisse, kui tarbevee 

algtemperatuur T5 on liiga madal või tarbevee sihttemperatuur on madala välistemperatuuri korral liiga kõrge.

2) Kui TBH on toimivaks seadistatud, saab M1M2 kasutajaliideses aktiivseks seada. TBH lülitub sisse, kui kuivkontakt M1M2 sulgub.

Päikeseenergia juhtimine

Hüdraulikamoodul tuvastab päikeseenergia signaali kas anduri T
solar

 järgi või võttes kasutajaliidesest vastu SL1SL2 signaali. Tuvastusmeetodi saab seadistada kasutajaliideses 

funktsiooni SOLAR INPUT kaudu. Juhtmeühenduste kohta vt 8.8.6/1 „Päikeseenergia sisendsignaali tarbeks“. (Vt 9.5.15 „SISENDI MÄÄRATLEMINE“.)

1) Kui T
solar

 on toimivaks seadistatud, lülitub päikeseenergia sisse, kui T
solar

-i näit on piisavalt kõrge, P_s (9) käivitub; päikeseenergia lülitub välja, kui T
solar

-i näit on madal, 

P_s (9) seiskub.

2) Kui toimivaks on seadistatud SL1SL2 juhtimine, lülitub päikeseenergia sisse pärast kasutajaliideselt päikesekollektori komplekti signaali saamist, P_s (9) käivitub. 

Ilma päikesekollektori komplekti signaalita lülitub päikeseenergia välja, P_s (9) seiskub.

  ETTEVAATUST!

Väljundvee temperatuur võib tõusta kuni 70 °C, hoiduge põletustest.

  MÄRKUS

Veenduge, et paigaldate SV1 (kolmekäigulise ventiili) õigesti. Lisateavet vaadake punktist 8.8.6 „Muude komponentide ühendamine“. Äärmiselt madala välistemperatuuri korral 

soojendab sooja tarbevett ainult mahuti abisoojendi. See tagab, et soojuspumpa saab täie võimsusega ruumide kütteks kasutada.

Täpsemalt kirjeldatakse sooja tarbevee mahuti konfi gureerimist madala välistemperatuuri korral (T4DHWMIN) jaotises 9.5.1 „SOOJA TARBEVEE REŽIIMI SEADISTAMINE“.
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7.2 Kasutusviis 2

Ruumi kütmise või jahutuse ruumitermostaadiga juhtimine tuleb seadistada kasutajaliideses (funktsioon ROOM THERMOSTAT). Seda saab seadistada kolmel viisil: MODE SET / 

ONE ZONE / DOUBLE ZONE (režiimiseadistus / üks tsoon / kaks tsooni). Siseseadme saab ühendada kõrgpinge-ruumitermostaadi ja madalpinge-ruumitermostaadiga. Ühendada 

saab ka termostaadi edastusplaadi. Termostaadi edastusplaadiga saab ühendada veel kuus termostaati. Juhtmeühenduste kohta vt 8.8.6/6 „Ruumitermostaadi tarbeks“. (Vt 9.5.6 

„RUUMITERMOSTAAT“.)

7.2.1 Ühe tsooni juhtimine

Kood Koosteplokk Kood Koosteplokk

1 Välisseade 17 Sulgeklapp (hangitakse kohapeal)

2 Siseseade 18 Täiteventiil (hangitakse kohapeal)

3 Kasutajaliides 19 Tühjendusventiil (hangitakse kohapeal)

5 Tasakaalustusmahuti (hangitakse kohapeal) 23 Kollektor/jaotur (hangitakse kohapeal)

5.1 Automaatne õhuärastusventiil 25 Termostaadi edastusplaat (lisavarustus)

5.2 Tühjendusventiil RT 1...7 Madalpinge-ruumitermostaat (hangitakse kohapeal)

6 P_o: Väline ringluspump (hangitakse kohapeal) RT8 Kõrgpinge-ruumitermostaat (hangitakse kohapeal)

13 Paisupaak (hangitakse kohapeal)
FHL

1...n
Põrandakütte kontuur (hangitakse kohapeal)

15 Filter (lisatarvik)

Ruumi kütmine

Ühe tsooni juhtimine: seadme sisse/välja lülitamist juhib ruumitermostaat, jahutus- või kütterežiim ja väljundvee temperatuur määratakse kasutajaliideses. Süsteem on SEES, kui 

sulgub mõni HL kõigi termostaatide hulgast. Kui kõik HL-id on avatud, lülitub süsteem VÄLJA.

Ringluspumba talitlus

Kui süsteem on sisse lülitatud, mis tähendab, et sulgub mis tahes HL kõikide termostaatide hulgast, käivitub P_o (6). Kui süsteem on välja lülitatud, mis tähendab, et kõik HL-id on 

suletud, siis P_o (6) seiskub.
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7.2.2 Režiimiseadistusega juhtimine

Kood Koosteplokk Kood Koosteplokk

1 Välisseade 17 Sulgeklapp (hangitakse kohapeal)

2 Siseseade 18 Täiteventiil (hangitakse kohapeal)

3 Kasutajaliides 19 Tühjendusventiil (hangitakse kohapeal)

5 Tasakaalustusmahuti (hangitakse kohapeal) 23 Kollektor/jaotur (hangitakse kohapeal)

5.1 Automaatne õhuärastusventiil 24 Möödaviiguklapp (hangitakse kohapeal)

5.2 Tühjendusventiil 25 Termostaadi edastusplaat (lisavarustus)

6 P_o: Väline ringluspump (hangitakse kohapeal) RT 1...7 Madalpinge-ruumitermostaat (hangitakse kohapeal)

7 SV2: kolmekäiguline ventiil (hangitakse kohapeal) RT8 Kõrgpinge-ruumitermostaat (hangitakse kohapeal)

13 Paisupaak (hangitakse kohapeal)
FHL

1...n
Põrandakütte kontuur (hangitakse kohapeal)

15 Filter (lisatarvik)
FCU

1...n
Puhurkonvektor (hangitakse kohapeal)

Ruumi kütmine

Jahutus- või kütterežiim määratakse ruumitermostaadi kaudu, vee temperatuur määratakse kasutajaliideses.

1) Süsteem seatakse jahutusrežiimi, kui sulgub mõni CL kõigi termostaatide hulgast.

2) Süsteem seatakse kütterežiimi, kui sulgub mõni HL kõigi termostaatide hulgast ja kõik CL-id on avatud.

Ringluspumba talitlus

1) Kui süsteem on jahutusrežiimis, mis tähendab, et sulgub mis tahes CL kõikide termostaatide hulgast, jääb SV2 (7) VÄLJALÜLITATUKS, P_o (6) käivitub.

2) Kui süsteem on kütterežiimis, mis tähendab, et sulgub üks või mitu HL-i ja kõik CL-id on avatud, jääb SV2 (7) SISSELÜLITATUKS, P_o (6) käivitub.
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7.2.3 Kahe tsooni juhtimine

Kood Koosteplokk Kood Koosteplokk

1 Välisseade 15 Filter (lisatarvik)

2 Siseseade 17 Sulgeklapp (hangitakse kohapeal)

3 Kasutajaliides 18 Täiteventiil (hangitakse kohapeal)

5 Tasakaalustusmahuti (hangitakse kohapeal) 19 Tühjendusventiil (hangitakse kohapeal)

5.1 Automaatne õhuärastusventiil 23 Kollektor/jaotur (hangitakse kohapeal)

5.2 Tühjendusventiil 25 Termostaadi edastusplaat (lisavarustus)

6 P_o: tsooni 1 ringluspump (hangitakse kohapeal) RT1...7 Madalpinge-ruumitermostaat (hangitakse kohapeal)

8 Segamisseadeldis (hangitakse kohapeal) RT8 Kõrgpinge-ruumitermostaat (hangitakse kohapeal)

8.1 SV3: Seguventiil (hangitakse kohapeal) Tw2 Tsooni 2 veevoolu temperatuuriandur (valikuline)

8.2 P_c: tsooni 2 ringluspump
FHL

1...n
Põrandakütte kontuur (hangitakse kohapeal)

13 Paisupaak (hangitakse kohapeal)
RAD

1...n
Radiaator (hangitakse kohapeal)

Ruumi kütmine

Tsoon 1 saab töötada nii jahutus- kui ka kütterežiimis, tsoon 2 saab aga töötada ainult kütterežiimis. Paigaldamisel tuleb kõigi tsooni 1 termostaatide korral ühendada ainult HL-

klemmid. Kõigi tsooni 2 termostaatide korral tuleb ühendada ainult CL-klemmid.

1) Tsooni 1 sisse-/väljalülitamist juhivad tsooni 1 ruumitermostaadid. Tsoon 1 lülitub SISSE, kui sulgub ükskõik milline tsoonis 1 paiknevate termostaatide HL. Kui kõik HL-id lülituvad 

VÄLJA, lülitub tsoon 1 VÄLJA. Sihttemperatuur ja töörežiim määratakse kasutajaliideses.

2) Kütterežiimis juhivad tsooni 2 sisse-/väljalülitamist tsooni 2 ruumitermostaadid. Tsoon 2 lülitub SISSE, kui sulgub tsoonis 2 paiknevate termostaatide ükskõik milline CL. Kui kõik 

CL-id on avatud, lülitub tsoon 2 VÄLJA. Sihttemperatuur määratakse kasutajaliideses. Tsoon 2 saab töötada ainult kütterežiimis. Kui kasutajaliideses määratakse jahutusrežiim, 

jääb tsoon 2 väljalülitatud olekusse.

Ringluspumba talitlus

Kui tsoon 1 on SEES, käivitub P_o (6). Kui tsoon 1 on VÄLJAS, siis P_o (6) seiskub.

Kui tsoon 2 on SEES ja SV3 (8.1) on SEES, käivitub P_c (8.2). Kui tsoon 2 on VÄLJAS ja SV3 (8.1) on VÄLJAS, siis P_c (8.2) seiskub.
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Võrreldes radiaatorite ja puhurkonvektoritega nõuavad põrandakütte kontuurid kütterežiimis madalamat veetemperatuuri. Nende kahe seadepunkti saavutamiseks kasutatakse 

segamisseadeldist, kus reguleeritakse veetemperatuuri põrandakütte kontuuride nõuete kohaselt. Radiaatorid ühendatakse otse seadme veekontuuriga ja põrandakütte kontuurid 

paiknevad segamisseadeldise järel. Segamisseadeldist juhib seade.

  ETTEVAATUST!

1) Jälgige, et klemmid SV2/SV3 oleksid juhtmega juhtseadmes õigesti ühendatud (vt 8.8.6/2).

2) Termostaadi juhtmed tuleb ühendada õigete klemmidega ja ruumitermostaat (funktsioon ROOM THERMOSTAT) tuleb juhtmega juhtseadmes õigesti konfi gureerida. 

Ruumitermostaadi juhtmeühendused tuleb teha meetodi A/B/C kohaselt, nagu on kirjeldatud punkti 8.8.6 „Muude komponentide ühendamine“ alapunktis 6) 

„Ruumitermostaadi tarbeks“.

  MÄRKUS

1) Tsoon 2 saab töötada ainult kütterežiimis. Kui kasutajaliideses määratakse jahutusrežiim ja tsoon 1 on VÄLJAS ning tsoonis 2 sulgub mõni CL, jääb süsteem siiski väljalülitatuks. 

Paigaldamisel tuleb tsooni 1 ja tsooni 2 termostaatide juhtmeühendused õigesti teha.

2) Tühjendusventiil (9) tuleb paigaldada torustiku madalaimasse kohta.

Tasakaalustusmahuti mahule kohaldatavad nõuded 

NR Siseseadme mudel Tasakaalustusmahuti (l)

1 60 ≥ 25

2 100 ≥ 25

3 160 ≥ 40
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8   SEADME ÜLEVAADE

8.1 Seadme demonteerimine

Siseseadme katte eemaldamiseks tuleb kaks kruvi lahti keerata ja kate lahti ühendada.

  ETTEVAATUST!

Katte paigaldamisel kinnitage kate kindlasti kruvide ja nailonseibidega (kruvid tarnitakse lisatarvikutena). Seadme sees olevad osad võivad olla kuumad.

• Juhtploki osadele juurde pääsemiseks – nt paigalduskoha juhtmestiku ühendamiseks saab eemaldada juhtploki hoolduspaneeli. Selleks lõdvendage eesmisi kruvisid ja ühendage 

lahti juhtploki hoolduspaneel.

  ETTEVAATUST!

Enne juhtploki hoolduspaneeli eemaldamist lülitage välja kogu toide – st välisseadme toide, siseseadme toide, elektrilise ja lisakütteseadme toide.

8.2 Peamised osad

 Põhivariant Kohandatud variant
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 Põhivariant Kohandatud variant

Kood Koosteplokk Selgitus

1 Automaatne õhuärastusventiil Automaatse õhuärastusventiili kaudu eemaldatakse veekontuuri jäänud õhk automaatselt.

2 Paisupaak (8 l) /

3 Gaasilise külmaagensi toru /

4 Vedela külmaagensi toru /

5 Temperatuuriandurid
Neli temperatuuriandurit määravad eri punktides kindlaks vee ja külmaagensi temperatuuri.

5.1 – T2B; 5.2 – T2; 5.3 – Tw_out; 5.4 – Tw_in; 5.5 – T1

6 Tühjendusava /

7 Manomeeter Manomeeter võimaldab mõõta veesurvet veekontuuris.

8 Vooluhulga lüliti
Kui vee vooluhulk on alla 0,6 m3/h, avaneb vooluhulga lüliti. Kui vee vooluhulk suureneb seejärel 0,66 m3/h tasemeni, siis 

vooluhulga lüliti sulgub.

9 Pump_i Pump paneb veekontuuris oleva vee ringlema.

10 Plaatsoojusvaheti Soojusvahetus vee ja külmaagensi vahel.

11 Vee väljavoolutoru /

12 Vee sissevoolutoru /

13 Rõhuvabastusklapp
Rõhuvabastusklapp takistab liigse veesurve tekkimist veekontuuris, avanedes 43,5 psi(g) / 0,3 MPa(g) juures ja lastes veidi 

vett välja.

14 Elektriline soojendusteip (14.1–14.2) Need on ette nähtud külmumise vältimiseks. (14.2 on valikuline.)

15 Sisemine varukütteseade
Varukütteseade koosneb elektrilisest kütteelemendist, mis annab veekontuurile lisaküttevõimsust, kui seadme 

küttevõimsusest madala välistemperatuuri tõttu ei piisa. Samuti kaitseb see välist veetorustikku külmal ajal külmumise eest.
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8.3 Elektroonika juhtplokk

 Põhivariant Kohandatud variant

  MÄRKUS

Pilt on näitlik, võtke arvesse tegeliku seadme teavet.
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8.3.1 Siseseadme peajuhtplaat

Nr Port Kood Koosteplokk

1 CN21 POWER Elektritoite port

2 S3 / Pööratav kiiplüliti

3 DIS1 / Digitaalne ekraan

4 CN5 GND Maandusport

5 CN28 PUMP Reguleeritava kiirusega pumba toitesisendi port

6 CN25 DEBUG Port integraalskeemi programmeerimiseks

7 S1, S2, S4, SW9 / Kiiplüliti

8 CN4 USB Port USB programmeerimiseks

9 CN8 FS Vooluhulga lüliti port

10 CN6

T2
Siseseadme külmaagensi vedelikupoole temperatuuri 

mõõtva temperatuurianduri port (kütterežiim)

T2B
Siseseadme külmaagensi gaasipoole temperatuuri 

mõõtva temperatuurianduri port (jahutusrežiim)

TW_in
Plaatsoojusvaheti sisendvee temperatuuri mõõtva 

temperatuurianduri port

TW_out
Plaatsoojusvaheti väljundvee temperatuuri mõõtva 

temperatuurianduri port

T1
Siseseadme väljundvee lõpptemperatuuri mõõtva 

temperatuurianduri port

11 CN24 Tbt1 Tasakaalustusmahuti ülemise temperatuurianduri port

12 CN16 Tbt2 Tasakaalustusmahuti alumise temperatuurianduri port

13 CN13 T5 Sooja tarbevee mahuti temperatuurianduri port

14 CN15 Tw2 Tsooni 2 väljundvee temperatuurianduri port

15 CN18 Tsolar Päikesepaneeli temperatuurianduri port

16 CN17 PUMP_BP Reguleeritava kiirusega pumba sideport

17 CN31

HT Ruumitermostaadi juhtport (kütterežiim)

COM Ruumitermostaadi toite port

CL Ruumitermostaadi juhtport (jahutusrežiim)

SG Nutika võrgu port (võrgu signaal)

18 CN35 EVU Nutika võrgu port (fotoelektriline signaal)

Nr Port Kood Koosteplokk

19 CN36
M1 M2 Kaugjuhtimislüliti port

T1 T2 Termostaadi edastusplaadi port

20 CN19 P Q Sise- ja välismooduli vahelise side port

21 CN14 A B X Y E Port andmesideks juhtmega juhtseadmega

22 CN30

1 2 3 4 5 Port andmesideks juhtmega juhtseadmega

6 7 Sise- ja välismooduli vahelise side port

9 10 Siseseadme port, paralleelne

23 CN7

26 30 / 31 32 Kompressori käitamine / sulatuse käitamine

25 29 Külmumisvastase E-soojendusteibi (väline) port

27 28 Lisakütteallika port

24 CN11

1 2 Päikeseenergia sisendport

3 4 15 Ruumitermostaadi port

5 6 16 Kolmekäigulise ventiili SV1 port

7 8 17 Kolmekäigulise ventiili SV2 port

9 21 Tsooni 2 pumba port

10 22 Välise ringluspumba port

11 23 Päikesekollektori pumba port

12 24 Sooja tarbevee toru pumba port

13 16 Mahuti abisoojendi juhtport

14 17 Sisemise varukütteseadme 1 juhtport

18 19 20 Kolmekäigulise ventiili SV3 port

25 CN2 TBH_FB Välise temperatuurilüliti tagasisideport (vaikimisi lühistatud)

26 CN1 IBH1/2_FB Temperatuurilüliti tagasisideport (vaikimisi lühistatud)

27 CN22

IBH1 Sisemise varukütteseadme 1 juhtport

IBH2 Reserveeritud

TBH Mahuti abisoojendi juhtport

28 CN41 HEAT8 Külmumisvastase elektrilise soojendusteibi (sisemine) port

29 CN40 HEAT7 Külmumisvastase elektrilise soojendusteibi (sisemine) port

30 CN42 HEAT6 Külmumisvastase elektrilise soojendusteibi (sisemine) port

31 CN29 HEAT5 Külmumisvastase elektrilise soojendusteibi (sisemine) port

32 CN32 IBH0 Varukütteseadme port
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8.4 Külmaagensi torustik

Kõiki sise- ja välisseadme vahelise külmaagensi torustiku kohta kehtivaid suuniseid, juhiseid ja tehnilisi kirjeldusi vaadake jagatud (split) tüüpi välisseadme M-thermal 

paigaldus- ja kasutusjuhendist.

  ETTEVAATUST!

Külmaagensi torude ühendamisel kasutage mutrite pingutamiseks ja lõdvendamiseks kindlasti kahte mutrivõtit. Vastasel korral võivad toruühendused kahjustada saada ja 

lekkima hakata.

  MÄRKUS

• Seade sisaldab fl uoritud kasvuhoonegaase. Gaasi keemiline nimetus: R32

• Fluoritud kasvuhoonegaasid paiknevad hermeetilise seadme sees.

• Elektrilise lülitusseadise katsetatud lekkemäär on alla 0,1% aastas, nagu on sätestatud tootja tehnilistes andmetes.

8.5 Veetorustik

Kõik torustiku pikkusi ja vahemaid peab olema arvesse võetud. Vt tabelit 3-1.

  MÄRKUS

Kui külmal talvel langeb veetemperatuur alla 0 °C ja süsteemis ei ole glükooli, siis laske toitekatkestuse või pumba talitlushäire korral kogu veesüsteem tühjaks (nagu on 

soovitatud alloleval joonisel).

Kui vesi süsteemis seisab, on väga tõenäoline, et see jäätub ja kahjustab sellega süsteemi.
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8.5.1 Veekontuuri kontrollimine

Seadmel on veekontuuriga ühendamiseks vee sisselase ja vee väljalase. Selle kontuuri peab rajama litsentsitud tehnik ning see peab vastama kohapeal kehtivate õigusaktide ja 

eeskirjade nõuetele.

Seadet tohib kasutada ainult suletud veesüsteemis. Kasutamine avatud veekontuuris võib põhjustada veetorustiku liigset korrosiooni.

Näide

Kood Koosteplokk Kood Koosteplokk

1 Välisseade 15 Filter (lisatarvik)

2 Siseseade 17 Sulgeklapp (hangitakse kohapeal)

3 Kasutajaliides (lisavarustus) 18 Täiteventiil (hangitakse kohapeal)

5 Tasakaalustusmahuti (hangitakse kohapeal) 19 Tühjendusventiil (hangitakse kohapeal)

5.1 Automaatne õhuärastusventiil 23 Kollektor/jaotur (hangitakse kohapeal)

5.2 Tühjendusventiil 24 Möödaviiguklapp (hangitakse kohapeal)

6 P_o: Väline ringluspump (hangitakse kohapeal)
FHL

1...n
Põrandakütte kontuur (hangitakse kohapeal)

13 Paisupaak (hangitakse kohapeal)
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Enne seadme paigaldamise jätkamist kontrollige järgmist. 

• Veesurve tohib olla kuni 3 baari.

• Veetemperatuur tohib ohutusseadme seadistuse kohaselt olla kuni 70 °C.

• Kasutage alati materjale, mis sobivad süsteemis kasutatava vee ja seadmes kasutatavate materjalidega.

• Veenduge, et kohapealse torustiku osad taluvad veesurvet ja -temperatuuri.

• Kõik süsteemi madalad punktid tuleb varustada tühjenduskraanidega, et kontuuri saaks hooldustööde ajaks täielikult tühjaks lasta.

• Kõik süsteemi kõrged punktid tuleb varustada õhustusavadega. Avad peavad asuma kohtades, millele on hoolduseks kerge juurde pääseda. Seadmel on automaatne 

õhuärastusfunktsioon. Kontrollige, et õhuärastusventiil ei oleks kinni keeratud ja veekontuuri jäänud õhu saaks automaatselt välja lasta.

8.5.2 Vee kogus ja paisupaakide suurus

Seadmed on varustatud 8-liitrise paisupaagiga, mille eelrõhk on vaikimisi 1,0 baari. Seadme nõuetekohase talitluse tagamiseks võib vaja olla paisupaagi eelrõhku reguleerida.

1) Kontrollige, et veekogus kogu paigaldises ilma seadme sees oleva veekoguseta oleks vähemalt 40 l. Seadme sees oleva veekoguse teadasaamiseks vt 13. osa „Tehnilised andmed“.

  MÄRKUS

• Enamiku kasutusviiside korral on see minimaalne veekogus piisav.

• Kriitilistes protsessides või suure soojuskoormusega ruumides võib siiski vaja minna lisavett.

• Kui ringlust igas ruumikütte kontuuris reguleeritakse kaugjuhitavate ventiilidega, on oluline hoida see minimaalne veekogus ühtlane ka siis, kui kõik ventiilid on suletud.

2) Paisupaagi maht peab vastama veesüsteemi kogumahule.

3) Kütte- ja jahutuskontuuri jaoks vajaliku paisumismäära leidmine.

Paisupaagi mahu saab leida alloleva joonise järgi: 
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8.5.3 Veekontuuri ühendamine

Veeühendused tuleb teha vee sisse- ja väljalaske suhtes õigesti, järgides siseseadmel olevaid silte.

  ETTEVAATUST!

Jälgige, et te ei kasutaks seadme torustiku ühendamisel liigset jõudu ega deformeeriks torustikku. Torustiku deformeerumine võib põhjustada seadme tõrkeid.

Kui veekontuuri satub õhku, niiskust või tolmu, võivad ilmneda probleemid. Seetõttu võtke veekontuuri ühendamisel kindlasti arvesse järgmist. 

• Kasutage ainult puhtaid torusid.

• Kraatide eemaldamisel hoidke toru otsa allpool.

• Toru läbi seina viies katke toru ots kinni, et torusse ei satuks tolmu ega mustust.

• Ühenduste tihendamiseks kasutage kvaliteetset keermehermeetikut. Tihendus peab vastu pidama süsteemi rõhule ja temperatuurile.

• Kui kasutate metalltorusid, mis ei ole tehtud vasest, isoleerige kindlasti eri liiki materjalid üksteisest, et vältida galvaanilist korrosiooni.

• Et vask on pehme materjal, kasutage veekontuuri ühendamiseks sobivaid tööriistu. Ebasobivad tööriistad võivad torusid kahjustada.

  MÄRKUS

Seadet tohib kasutada ainult suletud veesüsteemis. Kasutamine avatud veekontuuris võib põhjustada veetorustiku liigset korrosiooni. 

• Ärge kasutage veekontuuris tsingitud osi. Need osad võivad liigselt korrodeeruda, sest seadme sisemises veekontuuris kasutatakse vasktorusid.

• Kui veekontuuris on kasutusel kolmekäiguline ventiil, valige eelistatavalt kolmekäiguline kuulventiil, et tagada sooja tarbevee ja põrandakütte veekontuuri täielik eraldatus.

• Kui veekontuuris on kasutusel kolme- või kahekäiguline ventiil, peaks ventiili soovitatav pikim ümberlülitusaeg olema alla 60 sekundi.

8.5.4 Veekontuuri külmumiskaitse

Kõigil sisemistel hüdroonilistel osadel on soojuskao vähendamiseks soojusisolatsioon. Isolatsioon tuleb paigaldada ka välistorustikule.

Tarkvara sisaldab soojuspumpa ja varukütteseadet (kui see on olemas) kasutavaid erifunktsioone, mis kaitsevad kogu süsteemi külmumise eest. Kui süsteemis voolava vee 

temperatuur langeb teatud väärtuseni, soojendab seade vett kas soojuspumba, elektrilise soojendusteibi või varukütteseadme abil. Külmumiskaitse funktsioon lülitub välja alles siis, 

kui temperatuur tõuseb teatud väärtuseni.

Elektrikatkestuse korral ei kaitse eespool nimetatud funktsioonid seadet külmumise eest.

  ETTEVAATUST!

Kui seade pikemat aega ei tööta, siis veenduge, et selle toide on pidevalt sisse lülitatud. Kui soovite toite välja lülitada, tuleb süsteemi torustikus olev vesi välja lasta, et hoida ära 

pumba ja torustiku kahjustumine külmumise tõttu. Pärast süsteemi tühjaks laskmist tuleb ka seadme elektritoide välja lülitada.
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Vett võib sattuda vooluhulga lülitisse, kust seda pole võimalik välja lasta ja kus see võib külmuda, kui temperatuur on piisavalt madal. Vooluhulga lüliti tuleb eemaldada ja kuivatada, 

seejärel võib selle seadmesse tagasi paigaldada.

  MÄRKUS

1. Vastupäeva pööramine, eemaldage vooluhulga lüliti.

2. Kuivatage vooluhulga lüliti täielikult.

8.6 Veega täitmine

• Ühendage veevarustus täiteventiilidega ja avage ventiil.

• Veenduge, et kõik automaatsed õhuärastusventiilid on avatud (vähemalt kaks pööret).

• Veega tuleb täita, kuni manomeeter näitab, et rõhk on ligikaudu 2,0 baari. Eemaldage kontuuri jäänud õhk automaatsete õhuärastusventiilide abil võimalikult täielikult.

  MÄRKUS

Täitmise ajal ei pruugi õnnestuda kogu õhku süsteemist eemaldada. Allesjäänud õhk eemaldatakse süsteemi esimeste töötundide jooksul automaatse õhuärastusventiili kaudu. 

Pärast seda võib vaja olla vett lisada.

• Manomeetri veesurve näit erineb sõltuvalt veetemperatuurist (kõrgema veetemperatuuri korral on suurem surve). Siiski peab veesurve alati ületama 0,3 baari, et ära hoida õhu 

sattumine süsteemi.

• Seade võib rõhuvabastusklapi kaudu liiga palju vett välja lasta.

• Vee kvaliteet peab vastama direktiivile 98/83/EÜ.

• Vee kvaliteedi täpsed tingimused leiate direktiivist 98/83/EÜ.
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8.7 Veetorustiku soojusisolatsioon

Kogu veekontuur, sealhulgas kogu muu torustik ja veetorustik tuleb varustada soojusisolatsiooniga, et vältida kondensatsiooni jahutusrežiimi töö ajal ning kütte- ja jahutusvõimsuse 

vähenemist, samuti välise veetorustiku külmumist talvel. Isolatsioonimaterjali tulepüsivusklass peab olema vähemalt B1 ja see peab vastama kõigi kohaldatavate õigusaktide 

nõuetele. Välise veetorustiku külmumise vältimiseks peab tihendusmaterjalide paksus olema vähemalt 13 mm ja soojusjuhtivus 0,039 W/mK.

Kui välistemperatuur ületab 30 °C ja suhteline õhuniiskus on üle 80%, peab tihendusmaterjalide paksus olema vähemalt 20 mm, et vältida kondensatsiooni teket tihenduskihi 

pinnal.

8.8 Paigalduskoha juhtmestik

  ETTEVAATUST!

Fikseeritud juhtmestik peab hõlmama pealülitit või muud lahutusvahendit, mille kontaktid on kõigil poolustel eraldatud, ning olema kooskõlas kohapeal kehtivate asjakohaste 

õigusaktide ja eeskirjadega. Enne igasuguste ühenduste tegemist lülitage elektritoide välja. Kasutage üksnes vaskjuhtmeid. Ärge pigistage kaablikimpe ja jälgige, et need ei jääks 

vastu torustikku ega teravaid servi. Veenduge, et klemmühendustele ei mõju väline surve. Kogu paigalduskoha juhtmestiku ja kõik komponendid peab paigaldama litsentsitud 

elektrik ning need peavad vastama kohapeal kehtivate asjakohaste õigusaktide ja eeskirjade nõuetele.

Paigalduskoha elektriühendused tuleb teha seadme tarnekomplekti kuuluva elektriskeemi ja alltoodud juhiste kohaselt.

Kasutage kindlasti eraldi toiteallikat. Ärge mingil juhul kasutage teise seadmega ühist toiteallikat.

Kindlasti tuleb teha maandus. Ärge maandage seadet veevärgitoru, liigpingepiiriku ega telefoni maanduse külge. Puuduliku maanduse tagajärjeks võib olla elektrilöök.

Paigaldage kindlasti rikkevoolukaitse (30 mA). Selle nõude täitmata jätmise tagajärjeks võib olla elektrilöök.

Paigaldage kindlasti nõutavad sulavkaitsmed või kaitselülitid

8.8.1 Ettevaatusabinõud elektriühendustöödel

• Kinnitage kaablid nii, et need ei puutuks vastu torusid (eriti kõrge rõhu poolel).

• Kinnitage elektrijuhtmestik juhtmeköidistega, nagu on näidatud joonisel, nii et juhtmed ei puutuks kokku torustikuga, eriti kõrge rõhu poolel.

• Jälgige, et klemmipistmikele ei mõjuks väline surve.

• Rikkevoolukaitsme paigaldamisel veenduge, et see ühildub inverteriga (vastupidav kõrgsageduslikule elektrilise mürale), et vältida rikkevoolukaitsme tarbetut avanemist.

  MÄRKUS

Rikkevoolukaitse peab olema ülikiiret tüüpi (alla 0,1 s) 30 mA kaitselüliti.

• Seadmel on inverter. Faasi korrigeeriva kondensaatori paigaldamine mitte ainult ei vähenda võimsustegurit parandavat efekti, vaid võib põhjustada kõrgsageduslike lainete tõttu 

ka kondensaatori ebanormaalse kuumenemise. Ärge paigaldage faasi korrigeerivat kondensaatorit, sest selle tagajärjel võib juhtuda õnnetus.

8.8.2 Juhtmeühenduste ülevaade

Allpool olev joonis annab ülevaate vajalikest juhtmeühendustest paigaldise mitme osa vahel, mis tuleb kohapeal rajada. Vt ka 7. osa „Tüüpilised kasutusviisid“.
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Kood Koosteplokk Kood Koosteplokk

A Välisseade H SV2: kolmekäiguline ventiil (hangitakse kohapeal)

B Päikesekollektori komplekt (hangitakse kohapeal) I SV1: kolmekäiguline ventiil sooja tarbevee mahutile (hangitakse kohapeal)

C Kasutajaliides J Abisoojendi

D Kõrgpinge-ruumitermostaat (hangitakse kohapeal) K Kontaktor

E P_s: Päikesekollektori ringluspump (hangitakse kohapeal) L Elektritoide

F P_o: väline ringluspump (hangitakse kohapeal) M Siseseade

G P_d: sooja tarbevee pump (hangitakse kohapeal)
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Osa Kirjeldus Vahelduv- ja alalisvool Vajalik juhtmete arv Maksimaalne töövool

1 Päikesekollektori komplekti signaalikaabel Vahelduvvool 2 200 mA

2 Kasutajaliidese kaabel Vahelduvvool 5 200 mA

3 Ruumitermostaadi kaabel Vahelduvvool 2 200 mA(a)

4 Päikesekollektori pumba juhtkaabel Vahelduvvool 2 200 mA(a)

5 Välise ringluspumba juhtkaabel Vahelduvvool 2 200 mA(a)

6 Sooja tarbevee pumba juhtkaabel Vahelduvvool 2 200 mA(a)

7 SV2: kolmekäigulise ventiili juhtkaabel Vahelduvvool 3 200 mA(a)

8 SV1: kolmekäigulise ventiili juhtkaabel Vahelduvvool 3 200 mA(a)

9 Abisoojendi juhtkaabel Vahelduvvool 2 200 mA(a)

10 Siseseadme toitekaabel Vahelduvvool

2 + GND

60 0,4A

100 0,4A

160 0,4A

60 (3 kW kütteseade) 13,5A

100 (3 kW kütteseade) 13,5A

160 (3 kW kütteseade) 13,5A

4 + GND

60 (9 kW kütteseade) 13,3A

100 (9 kW kütteseade) 13,3A

160 (9 kW kütteseade) 13,3A

(a) Kaabli vähim ristlõige, AWG18 (0,75 mm2).

(b) Termotakisti kaabel tarnitakse koos seadmega: kui koormuse voolutugevus on suur, läheb vaja vahelduvvoolukontaktorit.

  MÄRKUS

Kasutage toitekaabli jaoks kaablit H07RN-F, kõik kaablid ühendatakse kõrgpingega, välja arvatud termotakisti ja kasutajaliidese kaabel.

• Seadmestik tuleb maandada.

• Kõik välised kõrgpingel töötavad koormused tuleb maandada, kui tegu on metalli või maandatud pordiga.

• Kõigi väliste koormuste korral peab voolutugevus olema väiksem kui 0,2 A. Kui üksiku koormuse voolutugevus ületab 0,2 A, tuleb koormust juhtida vahelduvvoolukontaktori 

kaudu.

• Juhtmestiku klemmidele vastavad pordid AHS1, AHS2, A1, A2, R1, R2 ja DFT1, DFT2 edastavad ainult lülitussignaali. Seadmes pordi asukoha leidmiseks vaadake joonist punktis 

8.8.6.

• Plaatsoojusvaheti e-soojendusteip ja voolulüliti e-soojendusteip kasutavad ühist juhtporti.

Kohapealsete juhtmeühenduste tegemise juhised

• Enamik seadme paigalduskohas vajalikke juhtmeühendusi tuleb teha jaotuskarbi klemmiplokis. Klemmiplokile juurde pääsemiseks eemaldage jaotuskarbi hoolduspaneel.

  HOIATUS!

Enne jaotuskarbi hoolduspaneeli eemaldamist lülitage välja kogu toide – sealhulgas seadme toiteallikas ning varukütteseadme ja sooja tarbevee mahuti toiteallikas (kui need on 

olemas).

• Kinnitage kõik kaablid kaabliköidistega.

• Varukütteseadme jaoks on vaja eraldi vooluahelat.

• Sooja tarbevee mahutiga (hangitakse kohapeal) varustatud paigaldised vajavad abisoojendi jaoks eraldi vooluahelat. Vaadake sooja tarbevee mahuti paigaldus- ja 

kasutusjuhendit.

• Paigaldage elektrijuhtmed selliselt, et esikate ei kerkiks juhtmepaigaldustööde käigus üles, ja kinnitage esikate kindlalt.

• Järgige elektriühenduste tegemisel elektriskeeme (elektriskeemid paiknevad luugi 2 tagaküljel).

• Paigaldage juhtmed ja kinnitage kate kindlalt, et see oleks korralikult paigas.

8.8.3 Ettevaatusabinõud toiteallika ühendamisel

• Toiteallika klemmiliistuga ühendamiseks kasutage ümarat pressitud tüüpi klemmi. Kui vältimatutel põhjustel ei saa seda kasutada, siis järgige kindlasti järgmisi juhiseid.

- Ärge ühendage eri läbimõõduga juhtmeid sama toiteklemmiga. (Lahtised ühendused võivad põhjustada ülekuumenemist.)

- Sama läbimõõduga juhtmete ühendamisel järgige allolevat joonist.
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• Kasutage klemmikruvide pingutamiseks õiget kruvikeerajat. Väike kruvikeeraja võib kahjustada kruvipead ja takistada korralikku pingutamist.

• Klemmikruvide ülemäärane pingutamine võib kruve kahjustada.

• Ühendage toiteliinile rikkevoolu- ja sulavkaitse.

• Juhtmete ühendamisel veenduge, et kasutate ettenähtud juhtmeid. Tehke kõik ühendused ja kinnitage juhtmed nii, et klemmidele ei saaks mõjuda väline jõud.

8.8.4 Ohutusseadme nõuded

1. Valige juhtmete läbimõõt (vähim väärtus) iga seadme jaoks eraldi alltoodud tabeli järgi.

2. Valige kaitselüliti, mille kontaktide vahe on kõigil poolustel vähemalt 3 mm. See tagab täieliku lahutamise, kui voolukaitse- ja rikkevoolukaitselülitid valitakse MFA alusel. 

Süsteem

Jõuvool IWPM

Hz
Pinge

(V)

Min

(V)

Kuni

(V)

MCA

(A)

MFA

(A)
kW

FLA

(A)

60 50 220–240 / 1 N 198 264 1,20 / 0,087 0,66

100 50 220–240 / 1 N 198 264 1,20 / 0,087 0,66

160 50 220–240 / 1 N 198 264 1,20 / 0,087 0,66

60 (3 kW kütteseade) 50 220–240 / 1 N 198 264 14,30 / 0,087 0,66

100 (3 kW kütteseade) 50 220–240 / 1 N 198 264 14,30 / 0,087 0,66

160 (3 kW kütteseade) 50 220–240 / 1 N 198 264 14,30 / 0,087 0,66

60 (9 kW kütteseade) 50 380–415 / 3 N 342 456 14,00 / 0,087 0,66

100 (9 kW kütteseade) 50 380–415 / 3 N 342 456 14,00 / 0,087 0,66

160 (9 kW kütteseade) 50 380–415 / 3 N 342 456 14,00 / 0,087 0,66

  MÄRKUS

MCA: ahela minimaalne voolutugevus (A)

MFA: kaitselüliti maksimaalne voolutugevus (A)

IWPM: siseruumi veepumba mootor

FLA: voolutugevus täiskoormusel (A)

8.8.5 Standardsete juhtmekomponentide tehnilised andmed

Seadme võrgutoite juhtmestik

• Nimetatud väärtused on maksimumväärtused (täpseid väärtusi vt elektriandmetest).
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Seade Põhivariant 3 kW, 1-faasiline 3 kW, 3-faasiline 6 kW, 3-faasiline 9 kW, 3-faasiline

Juhtmete ristlõige (mm2) 1,5 4,0 2,5 4,0 4,0

• Nimetatud väärtused on maksimumväärtused (täpseid väärtusi vt elektriandmetest).

  ETTEVAATUST!

Toiteklemmiga ühendamisel kasutage isolatsiooniga rõngasklemmi (vt joonist 8.1). Kasutage spetsifi katsioonidele vastavat toitejuhet ja ühendage juhe kindlalt. Et vältida juhtme 

väljatõmbamist välise jõu mõjul, veenduge, et see on kindlalt kinnitatud.

Joonis 8.1

  MÄRKUS

Rikkevoolukaitse peab olema ülikiiret tüüpi (alla 0,1 s) 30 mA kaitselüliti. Paindjuhe peab vastama standarditele 60245 IEC (H05VV-F).

3-faasilise 3/6/9 kW varukütteseadme režiimi valik

Variant 1 / 3 kW Variant 2 / 6 kW Variant 3 / 9 kW

  MÄRKUS

Varukütteseadme jaoks on vaikevalik variant 3 (9 kW varukütteseadme korral). Kui on vaja 3 kW või 6 kW varukütteseadet, paluge professionaalsel paigaldajal seada kiiplüliti S1 

variandile 1 (3 kW varukütteseadme korral) või variandile 2 (6 kW varukütteseadme korral), vt 9.2.1 „FUNKTSIOONIDE SEADISTAMINE“.
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CN11

Kood Trükk Ühenduskoht

(1)
1 SL1

Päikeseenergia sisendsignaal
2 SL2

(2)

3 H

Ruumitermostaadi sisend (kõrgpinge)4 C

15 L1

(3)

5 1ON

SV1 (kolmekäiguline ventiil)6 1OFF

16 N

(4)

7 2ON

SV2 (kolmekäiguline ventiil)8 2OFF

17 N

(5)
9 P_c

Pump C (tsooni 2 pump)
21 N

(6)
10 P_o

Väline ringluspump / tsooni 1 pump
22 N

(7)
11 P_s

Päikesekollektori pump
23 N

(8)
12 P_d

Sooja tarbevee toru pump
24 N

(9)
13 TBH

Mahuti abisoojendi
16 N

(10)
14 IBH1

Sisemine lisakütteseade 1
17 N

(11)

18 N

SV3 (kolmekäiguline ventiil)19 3ON

20 3OFF

CN30

Kood Trükk Ühenduskoht

1 A Juhtmega juhtseade

2 B

3 X

4 Y

5 E

6 P Välisseade

7 Q

9 H1
Siseseade

Paralleelne

10 H2

CN7

Kood Trükk Ühenduskoht

26 R2 Kompressori käitamine

30 R1

31 DFT2 Sulatamine või alarmsignaal

32 DFT1

25 HT Külmumisvastane e-soojendusteip (väline)

29 N

27 AHS1 Lisakütteallikas

28 AHS2

XT1 L Siseseadme toiteallikas

N

G

8.8.6 Muude komponentide ühendamine

Seade, 4–16 kW

Port edastab koormusele juhtsignaali. Juhtsignaali porte on kahte tüüpi. 

1. tüüp: pingestamata kuivpistmik.

2. tüüp: port edastab signaali 220 V pinge abil. Kui koormuse voolutugevus on alla 0,2A, võib koormuse ühendada otse porti.

Kui koormuse voolutugevus on vähemalt 0,2 A, tuleb koormuse ühendamiseks kasutada vahelduvvoolukontaktorit.
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1) Päikeseenergia sisendsignaali jaoks

Pinge 220–240 V vahelduvpinge

Maksimaalne töövool (A) 0,2

Juhtmete ristlõige (mm2) 0,75

2) Kolmekäiguliste ventiilide SV1, SV2 ja SV3 jaoks
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Pinge 220–240 V vahelduvpinge

Maksimaalne töövool (A) 0,2

Juhtmete ristlõige (mm2) 0,75

Juhtpordi signaali tüüp 2. tüüp

a) Töö käik

• Ühendage kaabel vastavate klemmidega, nagu joonisel näidatud.

• Kinnitage kaabel kindlalt.

4) Kaugseiskamiseks 

5) Pumba C ja sooja tarbevee toru pumpa jaoks 
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Pinge 220–240 VCANC5

Maksimaalne töövool (A) 0,2

Juhtmete ristlõige (mm2) 0,75

Juhtpordi signaali tüüp 2. tüüp

a) Töö käik

• Ühendage kaabel vastavate klemmidega, nagu joonisel näidatud.

• Kinnitage kaabel kindlalt.

6) Ruumitermostaadi jaoks 

1. tüüpi ruumitermostaat (kõrgpinge): Toitesisend „POWER IN“ annab tööpinge RT-le, 

ei anna pinget otse RT pistmikku. Port 15 L1 annab 220 V pinge RT pistmikku. Port 15 

L1 ühendus tuleb seadme ühefaasilise toite peamisest toitepordist L.

2. tüüpi ruumitermostaat (madalpinge): Toitesisend „POWER IN“ annab tööpinge 

RT-le.

  MÄRKUS

Olenevalt ruumitermostaadi tüübist on kasutusel kaks valikulist ühendusmeetodit.

1. tüüpi ruumitermostaat (kõrgpinge): 

Pinge 220–240 V vahelduvpinge

Maksimaalne töövool (A) 0,2

Juhtmete ristlõige (mm2) 0,75

Termostaadi kaabli ühendamiseks on kasutusel kolm meetodit (nagu on kirjeldatud 

ülaloleval joonisel) ja meetod sõltub kasutusviisist.

Meetod A (Režiimiseadistusega juhtimine)

RT saab juhtida kütet ja jahutust eraldi, näiteks neljatorulise puhurkonvektori 

juhtseadet. Kui siseseade on ühendatud välise temperatuurikontrolleriga, tuleb 

kasutajaliideses seadistada hooldustehniku menüü FOR SERVICEMAN funktsioon 

ROOM THERMOSTAT valikule „MODE SET“. 

A.1 Kui seade tuvastab C ja L1 vahel 230 V vahelduvpinge, hakkab seade töötama 

jahutusrežiimis.

A.2 Kui seade tuvastab H ja L1 vahel 230 V vahelduvpinge, hakkab seade töötama 

kütterežiimis.

A.3 Kui seade tuvastab mõlemal poolel (C–L1, H–L1) 0 V vahelduvpinge, lõpetab 

seade ruumi kütmise või jahutamise.

A.4 Kui seade tuvastab mõlemal poolel (C–L1, H–L1) 230 V vahelduvpinge, hakkab 

seade tööle jahutusrežiimis.

Meetod B (Ühe tsooni juhtimine)

RT edastab seadmele lülitussignaali. Kasutajaliideses tuleb seadistada menüüpunktis 

FOR SERVICEMAN funktsioon ROOM THERMOSTAT valikule ONE ZONE. 

B.1 Kui seade tuvastab H ja L1 vahel 230 V vahelduvpinge, lülitub seade sisse.

B.2 Kui seade tuvastab H ja L1 vahel 0 V vahelduvpinge, lülitub seade välja.

Meetod C (Kahe tsooni juhtimine)

Siseseade on ühendatud kahe ruumitermostaadiga, kasutajaliideses tuleb seadistada 

menüüpunktis FOR SERVICEMAN funktsioon ROOM THERMOSTAT valikule DOUBLE ZONE. 

C.1 Kui seade tuvastab H ja L1 vahel 230 V vahelduvpinge, lülitub tsoon 1 sisse. Kui 

seade tuvastab H ja L1 vahel 0 V vahelduvpinge, lülitub tsoon 1 välja.

C.2 Kui seade tuvastab C ja L1 vahel 230 V vahelduvpinge, lülitub tsoon 2 

ilmastiku temperatuurikõvera alusel sisse. Kui seade tuvastab C ja L1 vahel 0 V 

vahelduvpinge, lülitub tsoon 2 välja.

C.3 Kui H–L1 ja C–L1 tuvastatakse 0 V vahelduvpinge, lülitub seade välja.

C.4 Kui H–L1 ja C–L1 tuvastatakse 230 V vahelduvpinge, lülitub sisse nii tsoon 1 kui 

ka tsoon 2.
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2. tüüpi ruumitermostaat (madalpinge):

Termostaadi kaabli ühendamiseks on kasutusel kolm meetodit (nagu on kirjeldatud 

ülaloleval joonisel) ja meetod sõltub kasutusviisist.

Meetod A (Režiimiseadistusega juhtimine)

RT saab juhtida kütet ja jahutust eraldi, näiteks neljatorulise puhurkonvektori 

juhtseadet. Kui siseseade on ühendatud välise temperatuurikontrolleriga, tuleb 

kasutajaliideses seadistada hooldustehniku menüü FOR SERVICEMAN funktsioon 

ROOM THERMOSTAT valikule „MODE SET“. 

A.1 Kui seade tuvastab CL-i ja COM-i vahel 12 V alalispinge, hakkab seade töötama 

jahutusrežiimis.

A.2 Kui seade tuvastab CL-i ja HT vahel 12 V alalispinge, hakkab seade töötama 

kütterežiimis.

A.3 Kui seade tuvastab mõlemal poolel (CL–COM, HT–COM) 0 V alalispinge, lõpetab 

seade ruumi kütmise või jahutamise.

A.4 Kui seade tuvastab mõlemal poolel (CL–COM, HT–COM) 12 V alalispinge, hakkab 

seade tööle jahutusrežiimis.

Meetod B (Ühe tsooni juhtimine)

RT edastab seadmele lülitussignaali. Kasutajaliideses tuleb seadistada menüüpunktis 

FOR SERVICEMAN funktsioon ROOM THERMOSTAT valikule ONE ZONE. 

B.1  Kui seade tuvastab HT ja COM-i vahel 12 V alalispinge, lülitub seade sisse.

B.2  Kui seade tuvastab HT ja COM-i vahel 0 V alalispinge, lülitub seade välja.

Meetod C (Kahe tsooni juhtimine)

Siseseade on ühendatud kahe ruumitermostaadiga, kasutajaliideses tuleb seadistada 

menüüpunktis FOR SERVICEMAN funktsioon ROOM THERMOSTAT valikule DOUBLE 

ZONE. 

C.1 Kui seade tuvastab HT ja COM-i vahel 12 V alalispinge, lülitub tsoon 1 sisse. Kui 

seade tuvastab HT ja COM-i vahel 0 V alalispinge, lülitub tsoon 1 välja.



42

8   SEADME ÜLEVAADE

Paigaldus- ja kasutusjuhend – õhk-vesi-soojuspump Prima © Kõik õigused on kaitstud – Galmet Sp. z o.o. Sp. K.

C.2 Kui seade tuvastab CL-i ja COM-i vahel 12 V alalispinge, lülitub tsoon 2 ilmastiku 

temperatuurikõvera alusel sisse. Kui seade tuvastab CL-i ja COM-i vahel 0 V 

alalispinge, lülitub tsoon 2 välja.

C.3 Kui HT–COM-is ja CL–COM-is tuvastatakse 0 V alalispinge, lülitub seade välja.

C.4 Kui HT–COM-is ja CL–COM-is tuvastatakse 12 V alalispinge, lülitub sisse nii tsoon 

1 kui ka tsoon 2.

  MÄRKUS

• Termostaadi juhtmeühendused peavad vastama kasutajaliidese seadistusele. Vt 

jaotist „RUUMITERMOSTAAT“.

• Seadme ja ruumitermostaadi toide tuleb ühendada sama neutraaljuhtmega.

• Kui ruumitermostaadi funktsioon „ROOM THERMOSTAT“ ei ole seadistatud 

väärtusele „NON“ („EI“), pole võimalik sisetemperatuuri andurit Ta toimivaks 

seadistada.

• Tsoon 2 saab töötada ainult kütterežiimis. Kui kasutajaliideses määratakse 

jahutusrežiim ja tsoon 1 on VÄLJAS ning tsoonis 2 sulgub mõni CL, jääb süsteem 

siiski väljalülitatuks. Paigaldamisel tuleb tsooni 1 ja tsooni 2 termostaatide 

juhtmeühendused õigesti teha.

a) Töö käik

• Ühendage kaabel vastavate klemmidega, nagu joonisel näidatud.

• Et kaabel poleks pingul, kinnitage kaabel juhtmeköidistega vastavate 

kinnituskohtade külge.

7) Mahuti abisoojendi jaoks: 

Pinge 220–240 V vahelduvpinge

Maksimaalne töövool (A) 0,2

Juhtmete ristlõige (mm2) 0,75

Juhtpordi signaali tüüp 2. tüüp

  MÄRKUS

Seade saadab soojendile ainult sisse-/väljalülitumissignaali (ON/OFF).

8) Lisakütteallika juhtimiseks: 

Pinge 220–240 V vahelduvpinge

Maksimaalne töövool (A) 0,2

Juhtmete ristlõige (mm2) 0,75

Juhtpordi signaali tüüp 2. tüüp

  HOIATUS!

See kehtib üksnes põhivariandi kohta. Kohandatud variandi korral ei tohi siseseadet 

mingi lisakütteallikaga ühendada, sest seadmel on varukütteseade.

9) Sulatussignaali väljundi jaoks: 
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Pinge 220–240 V vahelduvpinge

Maksimaalne töövool (A) 0,2

Juhtmete ristlõige (mm2) 0,75

Juhtpordi signaali tüüp 1. tüüp

10) Välisele ringluspumbale P_o: 

Pinge 220–240 V vahelduvpinge

Maksimaalne töövool (A) 0,2

Juhtmete ristlõige (mm2) 0,75

Juhtpordi signaali tüüp 2. tüüp

a) Töö käik

• Ühendage kaabel vastavate klemmidega, nagu joonisel näidatud.

• Et kaabel poleks pingul, kinnitage kaabel juhtmeköidistega vastavate 

kinnituskohtade külge.

11) Varukütteseadme jaoks: 

Standardse siseseadme 60, 100 ja 160 korral ei ole siseseadmel sisemist 

varukütteseadet, kuid siseseadme saab ühendada välise varukütteseadmega, nagu on 

kujutatud alloleval joonisel.

Pinge 220–240 V vahelduvpinge

Maksimaalne töövool (A) 0,2

Juhtmete ristlõige (mm2) 0,75

Juhtpordi signaali tüüp 2. tüüp

12) Nutika võrgu jaoks: 

Seadmel on nutika võrgu funktsioon. Trükkplaadil kaks porti SG-signaali ja EVU-

signaali ühendamiseks järgmiselt: 
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1. Eeldusel, et sooja tarbevee režiim on toimivaks seadistatud, töötab soojuspump juhul, kui EVU-signaal on sees ja SG-signaal on sees, sooja tarbevee prioriteedi režiimis ning sooja 

tarbevee režiimi seadistustemperatuuriks saab 70 °C. T5 < 69°C – TBH on sees, T5 ≥ 70 °C – TBH on väljas.

2. Eeldusel, et sooja tarbevee režiim on seadistatud toimivaks ja on ühtlasi sees, töötab soojuspump juhul, kui EVU-signaal on sees ja SG-signaal on väljas, sooja tarbevee prioriteedi 

režiimis. T5 < T5S – 2 – TBH on sees, T5 ≥ T5S + 3 – TBH on väljas.

3. Kui EVU-signaal on väljas ja SG-signaal on sees, töötab seade tavarežiimis.

4. Kui EVU-signaal on väljas ja SG-signaal on väljas, töötab seade järgmiselt: seade ei lülitu sooja tarbevee režiimi ning TBH ja desinfi tseerimisfunktsioon ei toimi. Jahutus-/

kütterežiimi korral vastab maksimaalne tööaeg SG tööaja parameetri „SG RUNNING TIME“ väärtusele, selle möödumisel lülitub seade välja.

9   KÄIVITAMINE JA KONFIGUREERIMINE
Paigaldaja peab konfi gureerima seadme vastavalt paigalduskeskkonnale (ilmastikuolud, paigaldatud valikvarustus jne) ja kasutajakogemusele.

  ETTEVAATUST!

On oluline, et paigaldaja loeks kogu selles peatükis esitatud teave järjest läbi ja et süsteem konfi gureeritaks asjakohaselt.

9.1 Kiiplülitite seadistuse ülevaade

9.1.1 Funktsiooni seadistus

Kiiplülitid S1, S2 ja S4 paiknevad siseseadme peajuhtplaadil (vt 8.3.1 „Siseseadme peajuhtplaat“) ja võimaldavad konfi gureerida lisakütteallika termotakisti paigaldist, teise sisemise 

varukütteseadme paigaldist jne.

  HOIATUS!

Enne jaotuskarbi hoolduspaneeli avamist ja kiiplüliti seadistuse muutmist lülitage toide välja.

Kiiplüliti SEES = 1 VÄLJAS = 0
Tehase 

vaikeseaded
Kiiplüliti SEES = 1 VÄLJAS = 0

Tehase 

vaikeseaded
Kiiplüliti SEES = 1 VÄLJAS = 0

Tehase 

vaikeseaded

S1

1/2

0/0 =IBH (üheastmeline 

juhtimine) 0/1 =IBH 

(kaheastmeline juhtimine) 

1/1 =IBH (kolmeastmeline 

juhtimine)
Vt elektrilise 

juhtimise 

elektri skeemi.

S2

1

Pumba O 

käivitamine 24 

tunni möödumisel 

ei ole aktiivne

Pumba O 

käivitamine 24 

tunni möödumisel 

on aktiivne

Vt elektrilise 

juhtimise elektri-

skeemi.

S4

1 Reserveeritud Reserveeritud

Vt elektrilise 

juhtimise 

elektriskeemi.

2 ilma TBH-ta TBH-ga 2

IBH sooja 

tarbevee jaoks

= aktiivne

IBH sooja 

tarbevee jaoks

= ei ole 

aktiivne

3/4

0/0 = ilma IBH ja AHS-ita

1/0 = IBH-ga

0/1 = kütterežiimis AHS-iga

1/1 = kütterežiimis ja sooja 

tarbevee režiimis AHS-iga

3/4

0/0 = pump 1

0/1 = pump 2

1/0 = pump 3

1/1 = pump 4

3/4 Reserveeritud
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9.2 Esmakordne käivitamine madalal välistemperatuuril

Esmakordsel käivitamisel ja kui veetemperatuur on madal, on oluline, et vett soojendatakse järk-järgult. Vastasel korral võib betoonpõrand temperatuuri kiire muutumise tõttu 

praguneda. Lisateabe saamiseks võtke ühendust valubetooni eest vastutava ehitustöövõtjaga.

Selleks võib vähendada veevoolu madalaima seadistustemperatuuri hooldustehniku menüü „FOR SERVICEMAN“ kaudu väärtuseni vahemikus 25 °C kuni 35 °C. Vt erifunktsioonide 

menüüpunkti „SPECIAL FUNCTION“.

9.3 Kasutuseelsed kontrollid

Esmakordse käivitamise eelsed kontrollid.

  OHT!

Enne igasuguste ühenduste tegemist lülitage elektritoide välja.

Pärast seadme paigaldamist kontrollige enne kaitselüliti sisselülitamist järgmist. 

• Paigalduskoha juhtmestik Veenduge, et paigalduskoha toitekilbi ja seadme vaheline ning ventiilide (kui see on kohaldatav), seadme ja ruumitermostaadi (kui see on 

kohaldatav), seadme ja sooja tarbevee mahuti ning seadme ja varukütteseadme komplekti kohapealne juhtmestik on ühendatud punktis 8.8 „Paigalduskoha juhtmestik“ 

antud juhiste ja elektriskeemide kohaselt ning kooskõlas kohalike õigusaktide ja eeskirjade nõuetega.

• Kaitsmed, kaitselülitid või kaitseseadmed. Kontrollige, et kaitsmed või kohapeal paigaldatud kaitseseadmed oleksid punktis 13. „Tehnilised andmed“ määratud suuruse ja 

tüübiga. Veenduge, et ei ole tehtud möödaviiku ühestki sulavkaitsmest ega kaitseseadmest.

• Varukütteseadme kaitselüliti. Ärge unustage varukütteseadme kaitselülitit jaotuskarbis sisse lülitada (oleneb varukütteseadme tüübist). Vaadake elektriskeemi.

• Abisoojendi kaitselüliti. Ärge unustage abisoojendi kaitselülitit sisse lülitada (kehtib ainult seadmete kohta, millele on valikvarustusena paigaldatud sooja tarbevee mahuti).

• Maandusjuhtmed. Veenduge, et maandusjuhtmed on õigesti ühendatud ja maandusklemmid on pingutatud.

• Sisemine juhtmestik. Veenduge visuaalselt, et jaotuskarbis ei ole lahtisi ühendusi ega kahjustatud elektriosi.

• Paigaldamine. Kontrollige, et seade oleks nõuetekohaselt paigaldatud, et seadme käivitamisel ei tekiks ebanormaalset müra ega vibratsiooni.

• Seadme kahjustused. Kontrollige seadme sisemust ja veenduge, et seal pole kahjustatud osi ega kokkusurutud torusid.

• Külmaagensi leke. Kontrollige seadme sisemust ja veenduge, et külmaagensit ei leki. Külmaagensi lekke korral pöörduge kohaliku edasimüüja poole.

• Toitepinge. Kontrollige paigalduskoha toitekilbilt toitepinget. Pinge peab vastama seadme andmesildile märgitud pingele.

• Õhuärastusventiil. Veenduge, et õhuärastusventiil on avatud (vähemalt kaks pööret).

• Sulgeklapid. Veenduge, et sulgeklapid on täielikult avatud.
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9.4 Pumba seadistamine

Pumpa juhitakse digitaalse madalpingelise pulsilaiusmodulatsioon-signaali kaudu, mis tähendab, et pöörlemiskiirus sõltub sisendsignaalist. Kiirus muutub sõltuvalt sisendprofi ilist.

Alloleval graafi kul on esitatud surukõrguse ja vee nimivooluhulga ning PMW tagastussignaali ja vee nimivooluhulga seos.

Surukõrgus

Q (m3/h)
Reguleerimispiirkond jääb suurima kiiruse kõvera ja vähima kiiruse kõvera vahele.

suurim kiirus

vähim kiirus

H
 (m

)

Q (m3/h)

kuni

P
M

W
 t

ag
as

tu
s 

(%
)

Sisemine pump hoiab maksimaalset väljundvõimsust, siseseade võib tagada surukõrguse ja vooluhulga: 

 Kasutatav väline staatiline rõhk võrrelduna nimivooluhulgaga Kasutatav väline staatiline rõhk võrrelduna nimivooluhulgaga

 Siseseade 60, 100 Siseseade 160

  ETTEVAATUST!

Kui ventiilid on vales asendis, saab ringluspump kahjustada.

  OHT!

Kui seadme sisselülitamisel on vaja kontrollida pumba tööolekut, siis ärge puudutage elektroonilise juhtploki siseosi, et vältida elektrilööki.
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Tõrgete diagnoosimine pärast paigaldamist

• Kui kasutajaliidesel ei kuvata midagi, tuleb enne võimalike tõrkekoodide diagnoosimist kontrollida, et ei esineks mõnda järgmistest probleemidest.

- Lahti tulnud ühendus või valesti ühendatud juhtmed (toiteallika ja seadme ning seadme ja kasutajaliidese vahel).

- Trükkplaadil paiknev sulavkaitse võib olla katki.

• Kui kasutajaliideses kuvatakse tõrkekood „E8“ või „E0“, võib süsteemis olla õhku või veetase süsteemis võib olla nõutavast miinimumist madalam.

• Kui kasutajaliideses kuvatakse tõrkekood „E2“, kontrollige kasutajaliidese ja seadme vahelisi juhtmeühendusi.

Rohkem tõrkekoode ja tõrgete põhjuseid leiate punktist 12.4 „Tõrkekoodid“.

9.5 Paigalduskohas tehtav seadistus

Seade tuleb konfi gureerida vastavalt paigalduskeskkonnale (ilmastikuolud, paigaldatud valikvarustus jne) ja kasutaja nõudmistele. Paigalduskohas saab muuta mitut 

seadistusparameetrit. Neile seadistusparameetritele pääseb juurde ja neid saab programmeerida kasutajaliidese hooldustehniku menüü „FOR SERVICEMAN“ kaudu.

Seadme sisselülitamine

Seadme sisselülitamisel kuvatakse kasutajaliideses lähtestamise ajal „1%...99%“. Selle protsessi vältel ei saa kasutajaliidest kasutada.

Töö käik

Ühe või mitme seadistusparameetri muutmiseks tehke järgmist.

  MÄRKUS

Juhtmega juhtseadme ekraanil (kasutajaliideses) kuvatavad temperatuuriväärtused on Celsiuse kraadides (°C).

Nupud Funktsioon

• Menüü struktuuri avamine (avalehel)

• Ekraanil kursori liigutamine

• Menüüstruktuuris navigeerimine

• Seadistusparameetrite muutmine

• Ruumi kütte-/jahutusrežiimi või sooja tarbevee režiimi sisse- või väljalülitamine

• Menüüstruktuuris funktsioonide sisse- või väljalülitamine

• Ülemisele tasemele naasmine

• Pikk vajutus avab/lukustab juhtseadme

• Mõne funktsiooni, näiteks „sooja tarbevee temperatuuri reguleerimine“ avamine/lukustamine

• Menüüstruktuuris ajastuse programmeerimisel järgmisele sammule liikumine; valiku kinnitamine 

menüüstruktuuri alammenüüsse sisenemisel.
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Teave hooldustehniku menüü „FOR SERVICEMAN“ kohta

Hooldustehniku menüü „FOR SERVICEMAN“ on ette nähtud paigaldajale parameetrite 

seadistamiseks.

• Seadmestiku koosseisu määramine.

• Parameetrite seadistamine.

Hooldustehniku menüü „FOR SERVICEMAN“ avamine

Valige  > FOR SERVICEMAN. Vajutage nuppu :

Vajutage navigeerimiseks nuppe  ja arvväärtuse muutmiseks nuppe . 

Vajutage nuppu . Salasõna on 234, pärast salasõna sisestamist kuvatakse järgmised 

lehed: 

Kerimiseks vajutage nuppe  ja alammenüüsse sisenemiseks kasutage nuppu .

9.5.1 SOOJA TARBEVEE REŽIIMI SEADISTAMINE

DHW = soe tarbevesi

Valige  > FOR SERVICEMAN > 1. DHW MODE SETTING. Vajutage nuppu . 

Kuvatakse järgmised lehed: 
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9.5.2 JAHUTUSREŽIIMI SEADISTAMINE

Valige  > FOR SERVICEMAN > 2. COOL MODE SETTING. Vajutage nuppu .

Kuvatakse järgmised lehed: 

9.5.3 KÜTTEREŽIIMI SEADISTAMINE

Valige  >FOR SERVICEMAN > 3. HEAT MODE SETTING. Vajutage nuppu . 

Kuvatakse järgmised lehed: 

9.5.4 AUTOMAATREŽIIMI SEADISTAMINE

Valige  > FOR SERVICEMAN > 4. AUTO MODE SETTING. Vajutage nuppu . 

Kuvatakse järgmised lehed.
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9.5.5 Menüüpunkt „TEMP. TYPE SETTING“ – temperatuuritüübi 

seadistamine

Teave menüüpunkti „TEMP. TYPE SETTING“ kohta

Temperatuuritüübi seadistamise menüüpunkti „TEMP. TYPE SETTING“ kaudu saab 

valida, kas soojuspumba sisse- ja väljalülitamist juhitakse veevoolu temperatuur või 

sisetemperatuuri alusel.

Kui on lubatud funktsioon ROOM TEMP. (sisetemperatuur), arvutatakse vee voolu 

sihttemperatuur ilmastikuga seotud kõverate alusel.

Temperatuuritüübi seadistuse sisestamine

Valige  > FOR SERVICEMAN > 5. TEMP. TYPE SETTING. Vajutage nuppu . 

Kuvatakse järgmine leht: 

Kui seate ainult parameetri „WATER FLOW TEMP.“ („Veevoolu temperatuur“) 

väärtuseks „YES“ või seate ainult parameetri „ROOM TEMP.“ („Sisetemperatuur“ 

väärtuseks „YES“, kuvatakse järgmised lehed.

Kui seate parameetrite „WATER FLOW TEMP.“ ja „ROOM TEMP.“ väärtuseks „YES“ ja 

samal ajal seate parameetri „DOUBLE ZONE“ („Kaks tsooni“) väärtuseks „NON“ („Ei“) 

või „YES“ („Jah“), kuvatakse järgmised lehed.

Sellisel juhul on tsooni 1 seadistusväärtus T1S ja tsooni 2 seadistusväärtus on T1S2. 

(Vastav TIS2 arvutatakse ilmastikuga seotud kõverate alusel.)

Kui seate parameetri „DOUBLE ZONE“ väärtuseks „YES“ ja parameetri „ROOM TEMP.“ 

väärtuseks „NON“ ning samal ajal seate parameetri „WATER FLOW TEMP.“ väärtuseks 

„YES“ või „NON“, kuvatakse järgmised lehed.
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Sellisel juhul on tsooni 1 seadistusväärtus T1S ja tsooni 2 seadistusväärtus on T1S2.

Kui seate parameetrite „DOUBLE ZONE“ ja „ROOM TEMP.“ väärtuseks „YES“ ning samal 

ajal seate parameetri „WATER FLOW TEMP.“ väärtuseks „YES“ või „NON“, kuvatakse 

järgmine leht.

Sellisel juhul on tsooni 1 seadistusväärtus T1S ja tsooni 2 seadistusväärtus on T1S2. 

(Vastav TIS2 arvutatakse ilmastikuga seotud kõverate alusel.)

9.5.6 Menüüpunkt „ROOM THERMOSTAT“ – ruumitermostaat

Teave menüüpunkti „ROOM THERMOSTAT“ kohta

Menüüpunkti „ROOM THERMOSTAT“ kasutatakse selleks, et määrata, kas 

ruumitermostaat on olemas.

Parameetri „ROOM THERMOSTAT“ seadmine

Valige  > FOR SERVICEMAN > 6. ROOM THERMOSTAT. Vajutage nuppu . Kuvatakse 

järgmine leht:

  MÄRKUS

ROOM THERMOSTAT = NON, ruumitermostaati ei ole.

ROOM THERMOSTAT = MODE SET, ruumitermostaadi juhtmeühendused tuleb teha 

meetodi A kohaselt.

ROOM THERMOSTAT = ONE ZONE, ruumitermostaadi juhtmeühendused tuleb teha 

meetodi B kohaselt.

ROOM THERMOSTAT = DOUBLE ZONE, ruumitermostaadi juhtmeühendused 

tuleb teha meetodi C kohaselt (vt 8.8.6 „Muude komponentide ühendamine“, 

„Ruumitermostaadi tarbeks“).

9.5.7 Menüüpunkt „OTHER HEATING SOURCE“ – muu kütteallikas

Menüüpunkti „OTHER HEATING SOURCE“ kaudu seatakse abisoojendi, lisakütteallikate 

ja päikesekollektori komplekti parameetrid.

Valige  > FOR SERVICEMAN > 7. OTHER HEATING SOURCE. Vajutage nuppu . 

Kuvatakse järgmine leht:

9.5.8 Menüüpunkt „HOLIDAY AWAY SETTING“ – puhkuseaegse äraoleku 

seadistus

Menüüpunkti „HOLIDAY AWAY SETTING“ kaudu seatakse väljundvee temperatuur, et 

hoida ära külmumine, kui puhkuse ajal ei ole kedagi kodus.

Valige  > FOR SERVICEMAN > 8. HOLIDAY AWAY SETTING. Vajutage nuppu . 

Kuvatakse järgmine leht:

9.5.9 Menüüpunkt „SERVICE CALL SETTING“ – hooldusväljakutse 

seadistus

Menüüpunktis „SERVICE CALL SETTING“ saab paigaldaja sisestada kohaliku 

edasimüüja telefoninumbri. Kui seade ei tööta korralikult, helistage abi saamiseks 

sellel numbril.

Valige  > FOR SERVICEMAN > SERVICE CALL. Vajutage nuppu .

Kuvatakse järgmine leht:

Vajutage kerimiseks nuppe  ja sisestage telefoninumber. Telefoninumbri 

maksimaalne pikkus on 13 numbrit. Kui telefoninumber on lühem kui 12 numbrit, 

sisestage , nagu allpool näidatud.
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Kasutajaliideses kuvatav number on teie kohaliku edasimüüja telefoninumber.

9.5.10 Menüüpunkt „RESTORE FACTORY SETTINGS“ – tehase 

algseadistuse taastamine

Menüüpunkti „RESTORE FACTORY SETTING“ kasutatakse kõigi kasutajaliideses seatud 

parameetrite tehaseseadistuse taastamiseks.

Valige  > FOR SERVICEMAN > 10. RESTORE FACTORY SETTINGS.

Vajutage nuppu . Kuvatakse järgmine leht:

Vajutage nuppe , et viia kursor väärtusele „YES“ („Jah“), ja vajutage nuppu #. 

Kuvatakse järgmine leht:

Mõne sekundi pärast taastatakse kõigi kasutajaliideses seatud parameetrite 

tehaseseadistus.

9.5.11 Menüüpunkt „TEST RUN“ – proovikäitus

Menüüpunkti „TEST RUN“ kaudu kontrollitakse ventiilide õiget toimimist, õhuärastust, 

ringluspumba tööd, jahutamist, kütet ja tarbevee soojendamist.

Valige  > FOR SERVICEMAN > 11. TEST RUN. Vajutage nuppu .

Kuvatakse järgmine leht:

Kui valitakse „YES“, kuvatakse järgmised lehed:

Kui valitakse „POINT CHECK“ („Punkti kontroll“), kuvatakse järgmised lehed:

Vajutage nuppe , et liikuda komponentidele, mida soovite kontrollida, ja 

vajutage nuppu . Näiteks kui valitakse kolmekäiguline ventiil ja vajutatakse nuppu 

, siis kui kolmekäiguline ventiil avaneb/sulgub, on selle talitlus normaalne. Sama 

kehtib ka muude komponentide kohta.

  ETTEVAATUST!

Enne punkti kontrollimist veenduge, et mahuti ja veesüsteem on veega täidetud 

ning õhk välja lastud. Vastasel korral võib pump või varukütteseade läbi põleda.

Kui valite „AIR PURGE“ („Õhuärastus“) ja vajutate nuppu , kuvatakse järgmine leht:
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Õhuärastusrežiimis SV1 avaneb ja SV2 sulgub. 60 sekundit pärast seda töötab seadme 

sisemine pump (PUMP_I) 10 minutit. Sel ajal vooluhulga lüliti ei tööta. Pärast pumba 

seiskumist SV1 sulgub ja SV2 avaneb. 60 sekundi pärast töötavad nii PUMP_I kui ka 

PUMP_O kuni järgmise käsu saamiseni.

Kui valitakse „CIRCULATION PUMP RUNNING“ („Ringluspumba töö“), kuvatakse 

järgmine leht:

Ringluspumba käitamise sisselülitamisel seiskuvad kõik töötavad komponendid. 60 

sekundi pärast SV1 avaneb, SV2 sulgub, 60 sekundi pärast hakkab PUMP_I tööle. 30 

sekundi pärast ja juhul, kui vooluhulga lüliti tuvastas kontrollil normaalse vooluhulga, 

lülitub PUMP_I kolmeks minutiks tööle. Kui pump on seisnud 60 sekundit, siis SV1 

sulgub ja SV2 avaneb. 60 sekundi pärast lülituvad tööle nii PUMP_I kui ka PUMP_O. 

2 minuti pärast kontrollib vooluhulga lüliti veevoolu. Kui vooluhulga lüliti sulgub 15 

sekundiks, töötavad PUMP_I kui ka PUMP_O kuni järgmise käsu saamiseni.

Kui valitakse „COOL MODE RUNNING“ („Jahutusrežiimi töö“), kuvatakse järgmine leht:

Jahutusrežiimi proovikäituse ajal on väljundvee sihttemperatuur vaikimisi 7 °C. Seade 

töötab seni, kuni veetemperatuur langeb teatud väärtuseni või saabub järgmine käsk.

Kui valitakse „HEAT MODE RUNNING“ („Kütterežiimi töö“), kuvatakse järgmine leht:

Kütterežiimi proovikäituse ajal on väljundvee sihttemperatuur vaikimisi 35 °C. Kui 

kompressor on töötanud 10 minutit, lülitub sisse IBH (sisemine varukütteseade). 

Kui IBH on töötanud kolm minutit, lülitub IBH välja. Soojuspump töötab seni, kuni 

veetemperatuur tõuseb teatud väärtuseni või saabub järgmine käsk.

Kui valitakse „DHW MODE RUNNING“ („Sooja tarbevee režiimi töö“), kuvatakse 

järgmine leht:

Sooja tarbevee režiimi proovikäituse ajal on tarbevee sihttemperatuur vaikimisi 55 °C. 

Kui kompressor on töötanud 10 minutit, lülitub sisse TBH (mahuti abisoojendi). Kolme 

minuti pärast lülitub TBH välja. Soojuspump töötab seni, kuni veetemperatuur tõuseb 

teatud väärtuseni või saabub järgmine käsk.

Proovikäituse ajal ei toimi ükski muu nupp peale . Kui soovite proovikäituse välja 

lülitada, vajutage nuppu . Näiteks kui seade on õhuärastusrežiimis, kuvatakse 

pärast nupu  vajutamist järgmine leht:

Vajutage nuppe , et viia kursor väärtusele „YES“ („Jah“), ja vajutage nuppu . 

Proovikäitus lülitub välja.

9.5.12 Menüüpunkt „SPECIAL FUNCTION“ – erifunktsioonid

Kui juhtmega juhtseade on mõne erifunktsiooni režiimis, ei saa see töötada, lehelt ei 

saa naasta avalehele ja ekraanil kuvatakse erifunktsiooni talitlusele vastavat lehte, 

juhtseade ei ole lukustatud.

  MÄRKUS

Erifunktsiooni töötamise ajal ei saa teisi funktsioone (WEEKLY SCHEDULE / TIMER, 

HOLIDAY AWAY, HOLIDAY HOME) kasutada.
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Valige  > FOR SERVICEMAN > 12. SPECIAL FUNCTION.

Kui enne põrandakütte sisselülitamist on põrandale jäänud palju vett, võib põrand 

põrandakütte kasutamisel kaarduda või isegi praguneda. Põranda kaitsmiseks on vaja 

põrandat kuivatada. Selle käigus tuleb põranda temperatuuri järk-järgult suurendada.

Kerimiseks vajutage nuppe  ja sisenemiseks vajutage nuppu .

Seadme esimesel kasutuskorral võib veesüsteemi olla jäänud õhku, mis võib 

põhjustada talitlushäireid. Õhu väljalaskmiseks tuleb kasutada õhuärastusfunktsiooni 

(veenduge, et õhuärastusventiil on avatud).

Kui valitakse „PREHEATING FOR FLOOR“ („Põranda eelküte“), kuvatakse pärast 

nupu  vajutamist järgmine leht:

Kui kursor on valikul „OPERATE PREHEATING FOR FLOOR“ („Kasuta põranda eelkütet“), 

viige kursor nuppude  abil väärtusele „YES“ („Jah“) ja vajutage nuppu . 

Kuvatakse järgmine leht:

Põranda eelkütmise ajal ei toimi ükski muu nupp peale . Kui soovite põranda 

eelkütte välja lülitada, vajutage nuppu .

Kuvatakse järgmine leht:

Viige kursor nuppudega  väärtusele „YES“, põranda eelküte lülitub välja.

Seadme talitlust põranda eelkütmise ajal selgitatakse alloleval joonisel:

Kui valitakse „FLOOR DRYING UP“ („Põranda kuivatamine“), kuvatakse pärast nupu  

vajutamist järgmised lehed:

Põranda kuivatamise ajal ei toimi ükski muu nupp peale . Soojuspumba 

talitlushäire korral lülitub põrandakuivatusrežiim välja, kui ei ole saadaval 

varukütteseadet ega lisakütteallikat. Kui soovite põranda kuivatamise välja lülitada, 

vajutage nuppu . Kuvatakse järgmine leht:
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Viige kursor nuppude  abil väärtusele „YES“ ja vajutage nuppu . Põranda 

kuivatamine lülitub välja.

Väljundvee sihttemperatuuri põranda kuivatamise ajal kirjeldab allolev joonis:

9.5.13 Menüüpunkt „AUTO RESTART“ – automaatne taaskäivitamine

Funktsiooni „AUTO RESTART“ abil saab valida, kas seade rakendab uuesti 

kasutajaliidese seadistuse, kui toide pärast voolukatkestust naaseb.

Valige  > FOR SERVICEMAN > 13. AUTO RESTART.

Funktsioon „AUTO RESTART“ rakendab toitekatkestuse korral uuesti kasutajaliidese 

seadistuse. Kui see funktsioon keelatakse, ei taaskäivitu seade automaatselt, kui toide 

pärast voolukatkestust naaseb.

9.5.14 Menüüpunkt „POWER INPUT LIMITATION“ – sisendvõimsuse 

piirang

Sisendvõimsuse piirangu seadmine

Valige  > FOR SERVICEMAN > 14. POWER INPUT LIMITATION.

9.5.15 Menüüpunkt „INPUT DEFINE“ – sisendi määratlemine

Sisendi määratlemine

Valige  > FOR SERVICEMAN > 15. INPUT DEFINE.
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9.5.16 Seadistusparameetrid

Selle osaga seotud parameetrid on esitatud allolevas tabelis.

Järje-

number
Kood Olek Vaike väärtus Miinimum Maksimum

Seadistus-

vahemik
Seade

1.1 DHW MODE Sooja tarbevee režiimi lubamine või keelamine: 0 = EI, 1 = JAH 1 0 1 1 /

1.2 DISINFECT Desinfi tseerimisrežiimi lubamine või keelamine: 0 = EI, 1 = JAH 1 0 1 1 /

1.3 DHW PRIORITY
Sooja tarbevee prioriteedi režiimi lubamine või keelamine: 

0 = EI, 1 = JAH
1 0 1 1 /

1.4 PUMP_D
Sooja tarbevee pumba režiimi lubamine või keelamine: 

0 = EI, 1 = JAH
0 0 1 1 /

1.5 DHW PRIORITY TIME SET
Sooja tarbevee prioriteetsusaja seadmise lubamine või keelamine: 

0 = EI, 1 = JAH
0 0 1 1 /

1.6 dT5_ON Temperatuurivahe soojuspumba käivitamiseks 10 1 30 1 °C

1.7 dT1S5 Tw
out

 ja T5 vahe sooja tarbevee režiimis 10 5 40 1 °C

1.8 T4DHWMAX
Kõrgeim välistemperatuur, mille korral on võimalik soojuspumpa 

tarbevee soojendamiseks kasutada
43 35 43 1 °C

1.9 T4DHWMIN
Madalaim välistemperatuur, mille korral on võimalik soojuspumpa 

tarbevee soojendamiseks kasutada
–10 –25 30 1 °C

1.10 t_INTERVAL_DHW Kompressori käivitusaja intervall sooja tarbevee režiimis 5 5 5 1 MIN

1.11 dT5_TBH_ OFF T5 ja T5S temperatuurivahe, mis lülitab abisoojendi välja 5 0 10 1 °C

1.12 T4_TBH_ON
Kõrgeim välistemperatuur, mille korral saab kasutada mahuti 

abisoojendit.
5 –5 50 1 °C

1.13 t_TBH_DELAY Kompressori töötamise aeg enne abisoojendi käivitamist 30 0 240 5 MIN

1.14 T5S_DISINFECT
Vee sihttemperatuur sooja tarbevee mahutis 

desinfi tseerimisfunktsiooni kasutamisel
65 60 70 1 °C

1.15 t_DI_HIGHTEMP.
Kõrgeima veetemperatuuri hoidmise aeg sooja tarbevee mahutis 

desinfi tseerimisfunktsiooni kasutamisel
15 5 60 5 MIN

1.16 t_DI_MAX Desinfi tseerimise pikim kestus 210 90 300 5 MIN

1.17 t_DHWHP_RESTRICT Ruumi kütte-/jahutusrežiimis töötamise aeg. 30 10 600 5 MIN

1.18 t_DHWHP_MAX
Soojuspumba pikim pidev tööaeg sooja tarbevee prioriteedi (DHW 

PRIORITY) režiimis
90 10 600 5 MIN

1.19 PUMP_D TIMER

Sooja tarbevee pumba ajastatud käitamise ja pumba tööaja (PUMP 

RUNNING TIME) vältel käimas hoidmise lubamine või keelamine: 

0 = EI, 1 = JAH

1 0 1 1 /

1.20 PUMP_D RUNNING TIME Kindel aeg, mille vältel sooja tarbevee pump töötab 5 5 120 1 MIN

1.21 PUMP_D DISINFECT RUN

Sooja tarbevee pumba töötamise lubamine või keelamine, kui 

seade on desinfi tseerimisrežiimis ja T5 ≥ T5S_DI – 2: 0 = EI, 

1 = JAH

1 0 1 1 /

2.1 COOL MODE Jahutusrežiimi lubamine või keelamine: 0 = EI, 1 = JAH 1 0 1 1 /

2.2 t_T4_FRESH_C Jahutusrežiimi ilmastikuga seotud kõverate värskendamise aeg 0,5 0,5 6 0,5 tunnid

2.3 T4CMAX Kõrgeim välistemperatuur jahutusrežiimi kasutamiseks 52 35 52 1 °C

2.4 T4CMIN Madalaim välistemperatuur jahutusrežiimi kasutamiseks 10 –5 25 1 °C

2.5 dT1SC Temperatuurivahe soojuspumba käivitamiseks (T1) 5 2 10 1 °C

2.6 dTSC Temperatuurivahe soojuspumba käivitamiseks (Ta) 2 1 10 1 °C

2.7 t_INTERVAL_COOL Kompressori käivitusaja intervall jahutusrežiimis 5 5 5 1 °C

2.8 T1SetC1
Jahutusrežiimi ilmastikuoludega seotud kõverate 

seadistustemperatuur 1.
10 5 25 1 MIN

2.9 T1SetC2
Jahutusrežiimi ilmastikuoludega seotud kõverate 

seadistustemperatuur 2.
16 5 25 1 °C

2.10 T4C1
Jahutusrežiimi ilmastikuoludega seotud kõverate 

välistemperatuur 1.
35 –5 46 1 °C

2.11 T4C2
Jahutusrežiimi ilmastikuoludega seotud kõverate 

välistemperatuur 2.
25 –5 46 1 °C
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Järje-

number
Kood Olek Vaike väärtus Miinimum Maksimum

Seadistus-

vahemik
Seade

2.12 ZONE1 C-EMISSION
Tsooni 1 jahutusrežiimi lõpu tüüp: 0 = FCU (puhurkonvektor), 

1 = RAD (radiaator), 2 = FLH (põrandaküte)
0 0 2 1 /

2.13 ZONE2 C-EMISSION
Tsooni 2 jahutusrežiimi lõpu tüüp: 0 = FCU (puhurkonvektor), 

1 = RAD (radiaator), 2 = FLH (põrandaküte)
0 0 2 1 /

3.1 HEAT MODE Kütterežiimi lubamine või keelamine 1 0 1 1 /

3.2 t_T4_FRESH_H Kütterežiimi ilmastikuga seotud kõverate värskendamise aeg 0,5 0,5 6 0,5 tunnid

3.3 T4HMAX Kõrgeim välistemperatuur kütterežiimi kasutamiseks 25 20 35 1 °C

3.4 T4HMIN Madalaim välistemperatuur kütterežiimi kasutamiseks –15 –25 30 1 °C

3.5 dT1SH Temperatuurivahe seadme käivitamiseks (T1) 5 2 20 1 °C

3.6 dTSH Temperatuurivahe seadme käivitamiseks (Ta) 2 1 10 1 °C

3.7 t_INTERVAL_HEAT Kompressori käivitusaja intervall kütterežiimis 5 5 5 1 MIN

3.8 T1SetH1 Kütterežiimi ilmastikuga seotud kõverate seadistustemperatuur 1 35 25 65 1 °C

3.9 T1SetH2 Kütterežiimi ilmastikuga seotud kõverate seadistustemperatuur 2 28 25 65 1 °C

3.10 T4H1 Kütterežiimi ilmastikuga seotud kõverate välistemperatuur 1 –5 –25 35 1 °C

3.11 T4H2 Kütterežiimi ilmastikuga seotud kõverate välistemperatuur 2 7 –25 35 1 °C

3.12 ZONE1 H-EMISSION
Tsooni 1 kütterežiimi lõpu tüüp: 0 = FCU (puhurkonvektor), 

1 = RAD (radiaator), 2 = FLH (põrandaküte)
1 0 2 1 /

3.13 ZONE2 H-EMISSION
Tsooni 2 kütterežiimi lõpu tüüp: 0 = FCU (puhurkonvektor), 

1 = RAD (radiaator), 2 = FLH (põrandaküte)
2 0 2 1 /

3.14 t_DELAY_PUMP Veepumba seiskamise viivitusaeg pärast kompressori seiskumist 2 0,5 20 0,5 MIN

4.1 T4AUTOCMIN
Madalaim välistemperatuur automaatrežiimis jahutuse 

kasutamiseks
25 20 29 1 °C

4.2 T4AUTOHMAX Kõrgeim välistemperatuur automaatrežiimis kütte kasutamiseks 17 10 17 1 °C

5.1 WATER FLOW TEMP.
Parameetri WATER FLOW TEMP. lubamine või keelamine: 

0 = EI, 1 = JAH
1 0 1 1 /

5.2 ROOM TEMP. Parameetri ROOM TEMP lubamine või keelamine: 0 = EI, 1 = JAH 0 0 1 1 /

5.3 DOUBLE ZONE
Ruumitermostaadi parameetri DOUBLE ZONE lubamine või 

keelamine: 0 = EI, 1 = JAH
0 0 1 1 /

6.1
Menüüpunkt „ROOM THERMOSTAT“ 

– ruumitermostaat

Ruumitermostaadi tüüp: 0 = EI, 1 = REŽIIMIGA SEATAV, 2 = ÜKS 

TSOON, 3 = KAKS TSOONI
0 0 3 1 /

7.1 dT1_IBH_ON T1S ja T1 temperatuurivahe varukütteseadme käivitamiseks. 5 2 10 1 °C

7.2 t_IBH_DELAY
Kompressori töötamise aeg enne esimese varukütteseadme 

käivitumist
30 15 120 5 MIN

7.3 T4_IBH_ON Välistemperatuur varukütteseadme käivitamiseks –5 –15 30 1 °C

7.4 dT1_AHS_ON T1S ja T1 temperatuurivahe lisakütteallika käivitamiseks 5 2 20 1 °C

7.5 t_AHS_DELAY Kompressori töötamise aeg enne lisakütteallika käivitamist 30 5 120 5 MIN

7.6 T4_AHS_ON Välistemperatuur lisakütteallika käivitamiseks –5 –15 30 1 °C

7.7 IBH_LOCATE IBH/AHS-i paigalduskoht: TORUKONTUUR = 0; PUHVERPAAK = 1 0 0 0 0 °C

7.8 P_IBH1 IBH1 sisendvõimsus 0 0 20 0,5 kW

7.9 P_IBH2 IBH2 sisendvõimsus 0 0 20 0,5 kW

7.10 P_TBH TBH sisendvõimsus 2 0 20 0,5 kW

8.1 T1S_H.A_H
Väljundvee sihttemperatuur ruumi kütmisel puhkuseaegse 

äraoleku režiimis
25 20 25 1 °C

8.2 T5S_H.A_DHW
Väljundvee sihttemperatuur tarbevee soojendamisel puhkuseaegse 

äraoleku režiimis
25 20 25 1 °C

12.1 PREHEATING FOR FLOOR T1S Väljundvee seadistustemperatuur põranda esimese eelkütmise ajal 25 25 35 1 °C

12.3 t_FIRSTFH Põranda eelkütte kestus 72 48 96 12 TUND

12.4 t_DRYUP Ülessoojendamise päev põranda kuivatamise perioodil 8 4 15 1 PÄEV

12.5 t_HIGHPEAK
Järgnevad kõrge temperatuuri päevad põranda kuivatamise 

perioodil
5 3 7 1 PÄEV

12.6 t_DRYD Temperatuuri langetamise päev põranda kuivatamise perioodil 5 4 15 1 PÄEV



58

9   KÄIVITAMINE JA KONFIGUREERIMINE

Paigaldus- ja kasutusjuhend – õhk-vesi-soojuspump Prima © Kõik õigused on kaitstud – Galmet Sp. z o.o. Sp. K.

Järje-

number
Kood Olek Vaike väärtus Miinimum Maksimum

Seadistus-

vahemik
Seade

12.7 T_DRYPEAK Veevoolu kõrgeim sihttemperatuur põranda kuivatamise ajal 45 30 55 1 °C

12.8 START TIME Põranda kuivatamise algusaeg

Tund: praegune 

kellaaeg (mitte 

sel tunnil +1, sel 

tunnil +2).

Minutid: 00.

0.00 23.30 1/30 h/min

12.9 START DATE Põranda kuivatamise alguskuupäev Jooksev kuupäev 01.01.2000 31.12.2099 01.01.2001 p/k/a

13.1 AUTO RESTART COOL/HEAT MODE
Jahutus-/kütterežiimi automaatse taaskäivitamise lubamine või 

keelamine. 0 = EI, 1 = JAH
1 0 1 1 /

13.2 AUTO RESTART DHW MODE
Sooja tarbevee režiimi automaatse taaskäivitamise lubamine või 

keelamine. 0 = EI, 1 = JAH
1 0 1 1 /

14.1

Menüüpunkt „POWER INPUT 

LIMITATION“ – sisendvõimsuse 

piirang

Sisendvõimsuse piirangu tüüp, 1 = EI, 1–8 = TÜÜP 1–8 0 0 8 1 /

15.1 M1 M2

Lüliti M1M2 funktsiooni määramine;

0 = KAUGJUHTIMINE SEES/VÄLJAS, 1= TBH SEES/VÄLJAS, 

2= AHS SEES/VÄLJAS

0 0 2 1 /

15.2 SMART GRID
Nutika võrgu funktsiooni lubamine või keelamine:

0 = EI, 1 = JAH
0 0 1 1 /

15.3 Tw2
T1b(Tw2) lubamine või keelamine:

0 = EI, 1 = JAH
0 0 1 1 /

15.4 Tbt1
Tbt1 lubamine või keelamine:

0 = EI, 1 = JAH
0 0 1 1 /

15.5 Tbt2
Tbt2 lubamine või keelamine:

0 = EI, 1 = JAH
0 0 1 1 /

15.6 Ta
Ta lubamine või keelamine:

0 = EI, 1 = JAH
0 0 1 1 /

15.7 Ta-adj Ta korrigeeritud väärtus juhtmega juhtseadme korral –2 –10 10 1 °C

15.8 SOLAR INPUT
Päikesekollektori komplekti sisendi valimine:

0 =EI, 1 = CN18Tsolar, 2 = CN11SL1SL2
0 0 2 1 /

15.9 F-PIPE LENGTH
Vedelikutoru kogupikkuse valimine (parameeter F-PIPE LENGTH):

0 = F-PIPE LENGTH < 10 m, 1 = F-PIPE LENGTH ≥ 10 m
0 0 1 1 /

15.10 RT/Ta_PCB RT/Ta_PCB lubamine või keelamine: 0 = EI, 1 = JAH 0 0 1 1 /

15.11 PUMP_I SILENT MODE
PUMP_I vaikse režiimi lubamine või keelamine:

0 = EI, 1 = JAH
0 0 1 1 /

15.12 DFT1/DFT2 Pordi DFT1/DFT2 funktsioon: 0 = SULATUS, 1 = ALARM 0 0 1 1 /

16.1 PER_START Mitme seadme käivitusprotsent 10 10 100 10 %

16.2 TIME_ADJUST Korrigeerimisaeg seadmete lisamiseks ja eemaldamiseks 5 1 60 1 MIN

16.3 ADDRESS RESET Seadme aadressikoodi lähtestamine FF 0 15 1 /

17.1 HMI SET
HMI valimine:

0 = ÜLEMSEADE, 1 = ALLUVSEADE
0 0 1 1 /

17.2 HMI ADDRESS FOR BMS Kasutajaliidese (HMI) aadressikoodi määramine BMS-i jaoks 1 1 16 1

17.3 STOP BIT HMI stoppbitt 1 1 2 1 /

  MÄRKUS

15.12 Funktsioon DFT1/DFT2 ALARM saab toimida ainult versioonist V99 uuema IDU tarkvaraversiooni korral.
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10   PROOVIKÄITAMINE JA LÕPPKONTROLL
Paigaldaja on kohustatud kontrollima pärast paigaldamist seadme õiget toimimist.

10.1 Lõppkontroll

Enne seadme sisselülitamist lugege järgmisi soovitusi.

• Kui paigaldamine on lõpule viidud ja kõik vajalikud seadistused tehtud, sulgege 

kõik seadme esipaneelid ja paigaldage tagasi seadme kate.

• Jaotuskarbi hoolduspaneeli tohib avada ainult litsentsitud elektrik hooldustöödeks.

  MÄRKUS

Seadme esimesel tööperioodil võib vajaminev võimsus olla seadme andmesildile 

märgitust suurem. See nähtus on tingitud asjaolust, et kompressor vajab 

enne sujuva talitluse ja stabiilse energiatarbimise saavutamist 50-tunnist 

sissetöötamisperioodi.

10.2 Proovikäitus (käsitsi tehtav)

Vajaduse korral saab paigaldaja teha suvalisel ajal käsitsi proovikäituse, et kontrollida 

õhuärastuse, ringluspumba, jahutuse, kütte ja tarbevee soojendamise õiget 

toimimist. Vt 9.5.11 „Proovikäitus“.

11   HOOLDUS JA TEENINDUS
Et tagada seadme optimaalne töö, tuleb seadet ja kohapeal paigaldatud juhtmestikku 

korrapäraselt kontrollida.

Seda peab tegema teie kohalik tehnik.

Et tagada seadme optimaalne töö, tuleb seadet ja kohapeal paigaldatud juhtmestikku 

korrapäraselt kontrollida.

Seda peab tegema teie kohalik tehnik.

  OHT!

ELEKTRILÖÖK

• Enne mis tahes hooldus- või remonditööde tegemist tuleb süsteemi toide 

toitekilbist välja lülitada.

• Ärge puudutage ühtegi pingestatud osa 10 minuti jooksul pärast toite 

väljalülitamist.

• Kompressori karterisoojendi võib töötada ka ooterežiimis.

• Arvestage, et elektriosade ploki mõned osad on kuumad.

• Elektrit juhtivate osade puudutamine on keelatud.

• Seadme loputamine on keelatud. See võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

Seadet ei tohi jätta järelevalveta, kui hoolduspaneel on eemaldatud.

Vähemalt kord aastas peab kvalifi tseeritud isik kontrollima alljärgnevat.

• Veesurve

 Kontrollige veesurvet ja kui see on alla 1 baari, lisage süsteemi vett.

• Veefi lter

 Puhastage veefi lter.

• Rõhuvabastusklapp veesurve reguleerimiseks

 Kontrollige rõhuvabastusklapi õiget toimimist, keerates klapil olevat musta nuppu 

vastupäeva.

- Kui te ei kuule klõbinat, võtke ühendust kohaliku edasimüüjaga.

- Kui vesi jääb seadmest välja voolama, sulgege esmalt nii vee sissevõtu kui ka 

väljalaske sulgeklapid ning võtke seejärel ühendust kohaliku edasimüüjaga.

• Rõhuvabastusklapi voolik

 Kontrollige, et rõhuvabastusklapi voolik oleks vee väljalaskmiseks sobivalt 

paigutatud.

• Varukütteseadme mahuti isolatsioonikate

 Kontrollige, et varukütteseadme mahuti isolatsioonikate oleks kinnitatud tihedalt 

ümber varukütteseadme mahuti.

• Sooja tarbevee mahuti rõhuvabastusklapp (hangitakse kohapeal). Kehtib ainult 

sooja tarbevee mahutiga paigaldiste kohta.

 Kontrollige sooja tarbevee mahuti rõhuvabastusklapi õiget toimimist.

• Sooja tarbevee mahuti abisoojendi

 Kehtib ainult sooja tarbevee mahutiga paigaldiste kohta. Abisoojendi kasutusea 

pikendamiseks on soovitatav eemaldada sellele kogunenud katlakivi, eriti kareda 

veega piirkondades. Selleks tühjendage sooja tarbevee mahuti, eemaldage sealt 

abisoojendi ja paigutage see 24 tunniks katlakivieemaldit sisaldavasse ämbrisse 

(või sarnasesse anumasse).

• Seadme jaotuskarp

- Vaadake jaotuskarp põhjalikult üle ja otsige ilmseid puudusi, näiteks lahtisi 

ühendusi ja defektseid juhtmeid.

- Kontrollige oommeetriga kontaktorite õiget toimimist. Kõik nende kontaktorite 

kontaktid peavad olema avatud asendis.

- Glükooli kasutamine (vt 8.5.4 „Veekontuuri külmumiskaitse“) Dokumenteerige 

vähemalt kord aastas süsteemi glükooli kontsentratsioon ja pH tase.

- pH tase alla 8,0 näitab, et suurem osa inhibiitorist on ammendatud ja inhibiitorit 

tuleb lisada.

- Kui pH tase on alla 7,0, on toimunud glükooli oksüdeerumine, süsteem tuleb 

tõsiste kahjustuste ennetamiseks tühjendada ja põhjalikult läbi loputada.

Jälgige, et glükoolilahuse kasutuselt kõrvaldamine toimuks asjakohaste kohalike 

õigusaktide ja eeskirjade kohaselt.
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12   TÕRKETUVASTUS
Selles osas antakse kasulikku teavet seadmes tekkida võivate probleemide diagnoosimiseks ja kõrvaldamiseks.

Tõrketuvastuse ja sellega seotud abinõude kasutusele võtmisega tohib tegelda ainult kohalik tehnik.

12.1 Üldjuhised

Enne tõrketuvastuseks vajalike toimingute alustamist vaadake seade põhjalikult üle ja otsige ilmseid puudusi, näiteks lahtisi ühendusi ja defektseid juhtmeid.

  HOIATUS!

Seadme jaotuskarbi ülevaatamisel veenduge alati, et seadme pealüliti on välja lülitatud.

Kui ohutusseade aktiveerus, seisake seade ja selgitage enne ohutusseadme lähtestamist välja selle aktiveerumise põhjus. Ohutusseadiseid ei tohi mingil juhul sillata ega seada 

tehaseseadistusest erinevale väärtusele. Kui probleemi põhjust ei õnnestu tuvastada, pöörduge kohaliku edasimüüja poole.

Kui rõhuvabastusklapp ei tööta korralikult ja tuleb välja vahetada, ühendage kindlasti tagasi kaitseklapiga ühendatud painduv voolik, et takistada vee tilkumist seadmest.

  MÄRKUS

Probleemide korral, mis on seotud valikvarustusena kasutatava tarbevee soojendamiseks ette nähtud päikesekollektori komplektiga, vaadake vastava komplekti paigaldus- ja 

kasutusjuhendis kirjeldatud tõrketuvastust.

12.2 Üldised sümptomid

Sümptom 1. Seade on sisse lülitatud, kuid ei küta ega jahuta nii, nagu peaks.

VÕIMALIKUD PÕHJUSED LAHENDUS

Temperatuuriseadistus ei ole õige.
Kontrollige parameetreid: kütterežiimis T4HMAX, T4HMIN; jahutusrežiimis T4CMAX, T4CMIN; sooja tarbevee režiimis 

T4DHWMAX, T4DHWMIN.

Vee vooluhulk on liiga väike.

• Kontrollige, et kõik veekontuuri sulgeklapid oleksid õiges asendis.

• Kontrollige, ega veefi lter ole ummistunud.

• Veenduge, et veeringlussüsteemis ei ole õhku.

• Kontrollige manomeetrilt, kas veesurve on piisav. Veesurve peab olema üle 1 baari (vesi on külm).

• Veenduge, et paisupaak ei ole katki.

• Kontrollige, et veekontuuris tekkiv takistus ei oleks pumba jaoks liiga suur.

Paigaldises on liiga vähe vett. Veenduge, et paigaldises on vett üle minimaalse nõutud koguse (vt 8.5.2 „Vee kogus ja paisupaakide suurus“).

Sümptom 2. Seade on sisse lülitatud, kuid kompressor ei käivitu (ruumiküte või tarbevee soojendamine).

VÕIMALIKUD PÕHJUSED LAHENDUS

Võimalik, et seade töötab väljaspool oma töövahemikku 

(veetemperatuur on liiga madal).

Madala veetemperatuuri korral kasutab süsteem kõigepealt varukütteseadet, et saavutada minimaalne 

veetemperatuur (12 °C).

• Kontrollige, et varukütteseadme toide oleks õige.

• Kontrollige, et varukütteseadme termokaitse oleks suletud.

• Kontrollige, et varukütteseadme termokaitse ei oleks aktiveeritud.

• Kontrollige, et varukütteseadme kontaktorid ei oleks katki.
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Sümptom 3. Pump teeb müra (kavitatsioon).

VÕIMALIKUD PÕHJUSED LAHENDUS

Süsteemis on õhku. Laske õhk välja.

Veesurve pumba sisselaskes on liiga väike.

• Kontrollige manomeetrilt, kas veesurve on piisav. Veesurve peab olema üle 1 baari (vesi on külm).

• Kontrollige, et manomeeter ei oleks katki.

• Kontrollige, et paisupaak ei oleks katki.

• Veenduge, et paisupaagi eelrõhu seadistus on õige (vt 8.5.2 „Vee kogus ja paisupaakide suurus“).

Sümptom 4. Avaneb veesurve reguleerimiseks ette nähtud rõhuvabastusklapp

VÕIMALIKUD PÕHJUSED LAHENDUS

Paisupaak on katki. Vahetage paisupaak välja.

Täitevee rõhk paigaldises ületab 0,3 MPa.
Veenduge, et täitevee rõhk paigaldises oleks ligikaudu 0,10...0,20 MPa (vt 8.5.2 „Vee kogus ja paisupaakide 

suurus“).

Sümptom 5. Veesurve reguleerimiseks ette nähtud rõhuvabastusklapp lekib

VÕIMALIKUD PÕHJUSED LAHENDUS

Veesurve reguleerimiseks ette nähtud rõhuvabastusklapi 

väljundava on ummistunud.

Kontrollige rõhuvabastusklapi õiget toimimist, keerates klapil olevat punast nuppu vastupäeva.

• Kui te ei kuule klõbinat, võtke ühendust kohaliku edasimüüjaga.

• Kui vesi jääb seadmest välja voolama, sulgege esmalt nii vee sissevõtu kui ka väljalaske sulgeklapid ning võtke 

seejärel ühendust kohaliku edasimüüjaga.

Sümptom 6. Küttevõimsuse puudujääk madala välistemperatuuri korral

VÕIMALIKUD PÕHJUSED LAHENDUS

Varukütteseade ei hakka tööle

Kontrollige, et funktsioon „OTHER HEATING SOURCE / BACKUP HEATER“ (Muu kütteallikas / varukütteseade“) 

oleks lubatud, vt 9.5 „Paigalduskohas tehtav seadistus“. Kontrollige, kas varukütteseadme termokaitse 

on aktiveeritud (vt „Varukütteseadme (IBH) osad ja juhtelemendid“). Kontrollige, kas abisoojendi töötab. 

Varukütteseadet ja abisoojendit ei saa samaaegselt kasutada.

Liiga suur osa soojuspumba võimsusest kulub tarbevee 

soojendamisele (kehtib ainult sooja tarbevee mahutiga 

paigaldiste kohta).

Kontrollige, kas parameetrid “t_DHWHP_MAX” ja “t_DHWHP_RESTRICT” on sobivalt konfi gureeritud:

• veenduge, et kasutajaliideses on keelatud sooja tarbevee prioriteedi funktsioon „DHW PRIORITY“;

• lubage kasutajaliidese hooldustehniku menüüs „FOR SERVICEMAN“ parameeter “T4_TBH_ON”, et aktiveerida 

tarbevee soojendamise abisoojendi.

Sümptom 7. Kütterežiimi ei õnnestu viivituseta sooja tarbevee režiimiks ümber lülitada

VÕIMALIKUD PÕHJUSED LAHENDUS

Mahuti on liiga väike ja veetemperatuuri andur ei paikne 

piisavalt kõrgel

• Seadke „dT1S5“ maksimumväärtusele ja “t_DHWHP_RESTRICT” miinimumväärtusele.

• Seadke parameetri dT1SH väärtuseks 2 °C.

• Lubage TBH ja TBH-d peaks juhtima välisseade.

• Kui on olemas AHS, lülitage see esimesena sisse. Kui soojuspumba sisselülitamiseks vajalik nõue on täidetud, 

lülitub soojuspump sisse.

• Kui pole ei TBH-d ega AHS-i, proovige muuta andur T5 asendit (vt 5. osa „Üldine sissejuhatus“).
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Sümptom 8. Sooja tarbevee režiimi ei õnnestu viivituseta kütterežiimiks ümber lülitada

VÕIMALIKUD PÕHJUSED LAHENDUS

Soojusvaheti ei ole ruumi kütmiseks piisavalt suur

• Seadke “t_DHWHP_MAX” minimaalsele väärtusele, soovitatav väärtus on 60 min.

• Kui seadmevälist ringluspumpa ei juhi seade, siis proovige pump seadmega ühendada.

• Piisava vee vooluhulga tagamiseks lisage puhurkonvektori sisselaskele kolmekäiguline ventiil.

Ruumikütte koormus on väike Normaalne, kütmist ei ole vaja

Desinfi tseerimisfunktsioon on lubatud, aga ilma TBH-ta
• Keelake desinfi tseerimisfunktsioon.

• Lisage sooja tarbevee režiimi jaoks TBH või AHS.

Funktsiooni „FAST WATER“ („Kiire vesi“) käsitsi 

sisselülitamine; pärast sooja vee nõude täitmist ei lülitu 

soojuspump kliimaseadme nõude korral õigeaegselt 

kliimaseadme režiimi

Lülitage funktsioon „FAST WATER“ käsitsi välja.

Kui välistemperatuur on madal, pole sooja vett piisavalt ja 

AHS ei käivitu või käivitub hilinemisega

• Seadke „T4DHWMIN“, soovitatav väärtus on ≥ –5 °C.

• Seadke “T4_TBH_ON”, soovitatav väärtus on ≥ –5 °C.

Sooja tarbevee režiimi prioriteet
Kui seadmega on ühendatud AHS või IBH, peab siseseade välisseadme tõrke korral enne kütterežiimi lülitumist 

töötama sooja tarbevee režiimis, kuni vee temperatuur saavutab seadistustemperatuuri.

Sümptom 9. Sooja tarbevee režiimis soojuspump seiskub, kuid seadepunkti pole saavutatud, ruumide kütteks on vaja soojust, kuid seade jääb sooja tarbevee režiimi

VÕIMALIKUD PÕHJUSED LAHENDUS

Mahutis oleva spiraali pind ei ole piisavalt suur Sama lahendus nagu sümptomi 7 korral

TBH või AHS ei ole kasutamiseks saadaval
Soojuspump jääb sooja tarbevee režiimi, kuni saavutatakse "t_DHWHP_MAX" või seadepunkt. Lisage sooja tarbevee 

režiimi jaoks TBH või AHS, TBH-d ja AHS-i peaks juhtima seade.

12.3 Tööparameetrite menüü „Operation parameter“

See menüü on paigaldajale või hooldustehnikule tööparameetrite ülevaatamiseks.

• Valige avalehel MENU > OPERATION PARAMETER.

• Vajutage nuppu „OK”. Tööparameetrite jaoks on üheksa allpool kujutatud lehte. Kerimiseks vajutage nuppe  ja .
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  MÄRKUS

Probleemide korral, mis on seotud valikvarustusena kasutatava tarbevee soojendamiseks ette nähtud päikesekollektori komplektiga, vaadake vastava komplekti paigaldus- ja 

kasutusjuhendis kirjeldatud tõrketuvastust.
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12.4 Tõrkekoodid

Ohutusseadme aktiveerimisel kuvatakse kasutajaliideses tõrkekood.

Alltoodud tabelist leiate kõigi tõrgete ja nende kõrvaldamise abinõude loetelu.

Ohutusseadme lähtestamiseks lülitage seade välja ja uuesti sisse.

Kui ohutusseadme lähtestamine sel viisil ei õnnestu, võtke ühendust kohaliku edasimüüjaga.

TÕRKEKOOD TALITLUSHÄIRE VÕI KAITSE TÕRKE PÕHJUS JA SELLE KÕRVALDAMISE ABINÕUD

Vee vooluhulga tõrge (pärast „E8“ 

kolmekordset kuvamist)

1. Vooluahel on lühises või avatud. Ühendage juhe õigesti.

2. Vee vooluhulk on liiga väike.

3. Vee vooluhulga lüliti on rikkis, lüliti on pidevalt avatud või suletud, vahetage vee vooluhulga lüliti välja.

Juhtseadme ja siseseadme 

vahelise andmeside tõrge

1. Juhtmega juhtseadme ja seadme vahel pole ühendusjuhet. Ühendage juhe.

2. Sideks kasutatava juhtme järjestus ei ole õige. Ühendage juhe uuesti õiges järjestuses.

3. Tugev magnetväli või suure võimsusega seadmetest (näiteks lift, suur jõutrafo jne) tingitud häired.

Võib lisada tõkke seadme kaitsmiseks või teisaldada seadme teise kohta.

Väljundvee lõpptemperatuuri 

anduri (T1) tõrge

1. Kontrollige anduri takistust.

2. Anduri T1 pistmik on lahti tulnud. Ühendage see uuesti.

3. Anduri T1 pistmik on märg või sellesse on sattunud vett. Eemaldage vesi ja kuivatage pistmik. Lisage 

veekindlat liimi.

4. Anduri T1 tõrge, asendage uue anduriga.

Veemahuti temperatuurianduri 

(T5) tõrge

1. Kontrollige anduri takistust.

2. Anduri T5 pistmik on lahti tulnud. Ühendage see uuesti.

3. Anduri T5 pistmik on märg või sellesse on sattunud vett. Eemaldage vesi ja kuivatage pistmik. Lisage 

veekindlat liimi.

4. Anduri T5 tõrge, asendage uue anduriga.

5. Kui soovite sulgeda tarbevee soojendamise ajal, mil andur T5 ei ole süsteemiga ühendatud, ei ole võimalik 

andurit T5 tuvastada, vt 9.5.1 „Sooja tarbevee režiimi seadistus“.

Veevoolu tõrge

Kontrollige, et kõik veekontuuri sulgeklapid oleksid täielikult avatud.

1. Kontrollige, kas veefi lter vajab puhastamist.

2. Vt 8.6 „Veega täitmine“.

3. Veenduge, et süsteemis ei ole õhku (laske õhk välja).

4. Kontrollige manomeetrilt, kas veesurve on piisav. Veesurve peab olema üle 1 baari.

5. Kontrollige pumba kiiruseseadistust ja veenduge, et see on seatud suurimale kiirusele.

6. Veenduge, et paisupaak ei ole katki.

7. Kontrollige, et veekontuuris tekkiv takistus ei oleks pumba jaoks liiga suur (vt 9.4 „Pumba seadistamine“).

8. Kui see tõrge ilmneb sulatusrežiimis (ruumi kütmise või tarbevee soojendamise ajal), siis veenduge, et 

varukütteseadme toide on õigesti ühendatud ja sulavkaitsmed ei ole läbi põlenud.

9. Kontrollige, et pumba sulavkaitse ega trükkplaadi sulavkaitse ei oleks läbi põlenud.

Sisendvee temperatuuri anduri 

(Tw_in) talitlushäire

1. Kontrollige anduri takistust.

2. Anduri Tw_in pistmik on lahti tulnud. Ühendage see uuesti.

3. Anduri Tw_in pistmik on märg või sellesse on sattunud vett. Eemaldage vesi ja kuivatage pistmik. Lisage 

veekindlat liimi.

4. Anduri Tw_in tõrge, asendage uue anduriga.
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TÕRKEKOOD TALITLUSHÄIRE VÕI KAITSE TÕRKE PÕHJUS JA SELLE KÕRVALDAMISE ABINÕUD

Siseseadme EEPROM-mälu tõrge

1. EEPROM-mälu parameeter on vigane, kirjutage EEPROM-mälu andmed üle.

2. EEPROM-mälu kiibiosa on rikkis, vahetage EEPROM-mälu kiibiosa välja.

3. Siseseadme peajuhtplaat on rikkis, asendage uue trükkplaadiga.

Sise- ja välisseadme vahelise 

andmeside tõrge

1. Puudub välisseadme ja siseseadme peajuhtplaadi ühendusjuhe. Ühendage juhe.

2. Sideks kasutatava juhtme järjestus ei ole õige. Ühendage juhe uuesti õiges järjestuses.

3. Tugev magnetväli või suure võimsusega seadmetest (näiteks lift, suur jõutrafo jne) tingitud häired. Võib lisada 

tõkke seadme kaitsmiseks või teisaldada seadme teise kohta.

Vedela külmaagensi 

temperatuurianduri (T2) tõrge

1. Kontrollige anduri takistust.

2. Anduri T2 pistmik on lahti tulnud. Ühendage see uuesti.

3. Anduri T2 pistmik on märg või sellesse on sattunud vett. Eemaldage vesi ja kuivatage pistmik. Lisage 

veekindlat liimi.

4. Anduri T2 tõrge, asendage uue anduriga.

Gaasilise külmaagensi 

temperatuurianduri (T2B) tõrge

1. Kontrollige anduri takistust.

2. Anduri T2B pistmik on lahti tulnud. Ühendage see uuesti.

3. Anduri T2B pistmik on märg või sellesse on sattunud vett. Eemaldage vesi ja kuivatage pistmik. Lisage 

veekindlat liimi.

4. Anduri T2B tõrge, asendage uue anduriga.

Sisetemperatuuri anduri (Ta) tõrge

1. Kontrollige anduri takistust.

2. Andur Ta on liideses.

3. Anduri Ta tõrge. Asendage uue anduriga või vahetage liides välja või lähtestage Ta, ühendage uus Ta 

siseseadme trükkplaadilt.

Tsooni 2 väljundvee 

temperatuurianduri (Tw2) tõrge

1. Kontrollige anduri takistust.

2. Anduri T1B pistmik on lahti tulnud. Ühendage see uuesti.

3. Anduri T1B pistmik on märg või sellesse on sattunud vett. Eemaldage vesi ja kuivatage pistmik. Lisage 

veekindlat liimi.

4. Anduri T1B tõrge, asendage uue anduriga.

Väljundvee temperatuurianduri 

(Tw_out) tõrge

1. Anduri TW_out pistmik on lahti tulnud. Ühendage see uuesti.

2. Anduri TW_out pistmik on märg või sellesse on sattunud vett. Eemaldage vesi ja kuivatage pistmik. Lisage 

veekindlat liimi.

3. Anduri TW_out tõrge, asendage uue anduriga.

Liiga suure |Tw_out – Tw_in| 

väärtuse kaitse

1. Kontrollige, et kõik veekontuuri sulgeklapid oleksid täielikult avatud.

2. Kontrollige, kas veefi lter vajab puhastamist.

3. Vt 8.6 „Veega täitmine“.

4. Veenduge, et süsteemis ei ole õhku (laske õhk välja).

5. Kontrollige manomeetrilt, kas veesurve on piisav. Veesurve peab olema üle 1 baari (vesi on külm).

6. Kontrollige pumba kiiruseseadistust ja veenduge, et see on seatud suurimale kiirusele.

7. Veenduge, et paisupaak ei ole katki.

8. Kontrollige, et veekontuuris tekkiv takistus ei oleks pumba jaoks liiga suur. (Vt 9.4 „Pumba seadistamine“.)

Külmumisvastane režiim Seade naaseb automaatselt tavarežiimi.
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TÕRKEKOOD TALITLUSHÄIRE VÕI KAITSE TÕRKE PÕHJUS JA SELLE KÕRVALDAMISE ABINÕUD

Ebatavalise Tw_out – Tw_in 

kaitse

1. Kontrollige kahe anduri takistust.

2. Kontrollige kahe anduri asukohta.

3. Vee sisse-/väljalaske anduri juhtme pistmik on lahti tulnud. Ühendage see uuesti.

4. Vee sisse-/väljalaske (TW_in, /TW_out) andur on rikkis. Vahetage andur välja.

5. Neljakäiguline ventiil on tõkestatud. Taaskäivitage seade, et ventiil muudaks töösuunda.

6. Neljakäiguline ventiil on rikkis, vahetage ventiil välja.

Kaitse „PP“ kolmekordne 

rakendumine ja Tw_out < 7 °C
Sama, mis „PP“ korral.

Puhverpaagi ülemise 

temperatuurianduri (Tbt1) tõrge

1. Kontrollige anduri takistust.

2. Anduri Tbt1 pistmik on lahti tulnud, ühendage see uuesti.

3. Anduri Tbt1 pistmik on märg või sellesse on sattunud vett. Eemaldage vesi ja kuivatage pistmik. Lisage 

veekindlat liimi.

4. Anduri Tbt1 tõrge, asendage uue anduriga.

Päikesepaneeli 

temperatuurianduri (T
solar

) tõrge

1. Kontrollige anduri takistust.

2. Anduri T
solar

 pistmik on lahti tulnud, ühendage see uuesti.

3. Anduri T
solar

 pistmik on märg või sellesse on sattunud vett. Eemaldage vesi ja kuivatage pistmik. Lisage 

veekindlat liimi.

4. Anduri T
solar

 tõrge, asendage uue anduriga.

Puhverpaagi alumise 

temperatuurianduri (Tbt2) tõrge

1. Kontrollige anduri takistust.

2. Anduri Tbt2 pistmik on lahti tulnud, ühendage see uuesti.

3. Anduri Tbt2 pistmik on märg või sellesse on sattunud vett. Eemaldage vesi ja kuivatage pistmik. Lisage 

veekindlat liimi.

4. Anduri Tbt2 tõrge, asendage uue anduriga.

Peaplaadi ja termostaadi 

edastusplaadi vahelise side tõrge

RT/Ta trükkplaat on kasutajaliideses toimivaks seatud, kuid termostaadi edastusplaat ei ole ühendatud või 

termostaadi edastusplaadi ja peaplaadi vaheline side on tegelikult ühendamata. Kui termostaadi edastusplaati 

ei ole vaja, seadke RT/Ta trükkplaat mittetoimivaks. Kui termostaadi edastusplaati on vaja, ühendage see 

peaplaadiga ja veenduge, et sidejuhe on hästi ühendatud ja ei esine tugevaid elektrilisi või magnetilisi häireid.

  ETTEVAATUST!

• Kui tõrge E0 ja Hb ilmnevad seadmel talvel ja seadet ei remondita õigel ajal, võivad veepump ja torustikusüsteem saada jäätumise tõttu kahjustada. Seetõttu tuleb tõrge E0 ja 

Hb õigel ajal kõrvaldada.
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13   TEHNILISED ANDMED

Siseseadme mudel 60 100 160

Elektritoide 220–240 V~, 50 Hz

Nimivõimsus 95 W 95 W 95 W

Nimivoolutugevus 0,4A 0,4A 0,4A

Nimivõimsus Vt tehnilisi andmeid.

Mõõtmed (L × K × S), mm 420 × 790 × 270

Pakend (L × K × S), mm 525 × 1050 × 360

Soojusvaheti Plaatsoojusvaheti

Elektriline küttekeha /

Sisemine veekogus 5,0L

Nimiveesurve 0,3MPa

Võrkfi lter 60

Minimaalne vee vooluhulk (vooluhulga 

lüliti)
6 l/min 10 l/min

Pump

Tüüp Alalisvooluinverter

Suurim surukõrgus 9 m

Sisendvõimsus 5...90 W

Paisupaak

Maht 8 l

Suurim töörõhk 0,3MPa(g)

Algrõhk 0,10MPa(g)

Mass

Netomass 37 kg 37 kg 39 kg

Brutomass 43 kg 43 kg 45 kg

Ühendused

Gaasilise/vedela külmaagensi pool Ø 15,9 / Ø 6,35 Ø 15,9 / Ø 9,52 Ø 15,9 / Ø 9,52

Vee sisse- ja väljalase R1”

Äravooluühendus Ø 25

Töövahemikud

Väljundvesi (kütterežiim) +12...+65 °C

Väljundvesi (jahutusrežiim) +5...+30°C

Soe tarbevesi +12...+60 °C

Välistemperatuur +5...+35°C

Veesurve 0,1...0,3 MPa
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Siseseadme mudel 60 (3 kW kütteseade)
100 (3 kW 

kütteseade)

160 (3 kW 

kütteseade)
60 (9 kW kütteseade)

100 (9 kW 

kütteseade)

160 (9 kW 

kütteseade)

Elektritoide 220–240 V~, 50 Hz 380...415 V, 3N~, 50 Hz

Nimivõimsus 3095 W 3095 W 3095 W 9095 W 9095 W 9095 W

Nimivoolutugevus 13,5A 13,5A 13,5A 13,3A 13,3A 13,3A

Nimivõimsus Vt tehnilisi andmeid.

Mõõtmed (L × K × S), mm 420 × 790 × 270

Pakend (L × K × S), mm 525 × 1050 × 360

Soojusvaheti Plaatsoojusvaheti

Elektriline küttekeha 3000 W 3000 W 3000 W 9000 W 9000 W 9000 W

Sisemine veekogus 5,0L

Nimiveesurve 0,3MPa

Võrkfi lter 60

Minimaalne vee vooluhulk 

(vooluhulga lüliti)
6 l/min 10 l/min 6 l/min 10 l/min

Pump

Tüüp Alalisvooluinverter

Suurim surukõrgus 9 m

Sisendvõimsus 5...90 W

Paisupaak

Maht 8 l

Suurim töörõhk 0,3MPa(g)

Algrõhk 0,10MPa(g)

Mass

Netomass 43 kg 43 kg 45 kg 43 kg 43 kg 45 kg

Brutomass 49 kg 49 kg 51 kg 49 kg 49 kg 51 kg

Ühendused

Gaasilise/vedela külmaagensi 

pool
Ø 15,9 / Ø 6,35 Ø 15,9 / Ø 9,52 Ø 15,9 / Ø 9,52 Ø 15,9 / Ø 6,35 Ø 15,9 / Ø 9,52 Ø 15,9 / Ø 9,52

Vee sisse- ja väljalase R1”

Äravooluühendus Ø 25

Töövahemikud

Väljundvesi (kütterežiim) +12...+65 °C

Väljundvesi (jahutusrežiim) +5...+30 °C

Soe tarbevesi +12...+60 °C

Välistemperatuur 0...+35 °C

Veesurve 0,1...0,3 MPa
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14   HOOLDUSTEAVE

1) Ala kontrollimine

 Enne töö alustamist kergsüttivaid külmaagenseid sisaldavate süsteemide juures tuleb kontrollida ohutust, et tagada süttimisohu minimeerimine. Jahutussüsteemi remondi 

korral tuleb enne süsteemi juures töö alustamist võtta järgmised ettevaatusabinõud.

2) Töökord

 Töid tuleb teha kontrollitud korra kohaselt, et kergsüttiva gaasi või auru esinemise oht oleks tööde tegemise ajal minimaalne.

3) Üldine tööala

 Kõigile hooldustehnikutele ja teistele kohapeal töötavatele inimestele tuleb selgitada tehtava töö iseloomu. Piiratud ruumis töötamist tuleb vältida. Tööala ümbritsev piirkond 

tuleb eraldada. Veenduge, et ala sees on tingimused kergsüttiva materjali ohje abil ohutuks muudetud.

4) Külmaagensi olemasolu kontrollimine.

 Enne töö alustamist ja töö tegemise ajal tuleb ala sobiva külmaagensi detektoriga kontrollida, et tehnik oleks potentsiaalselt süttimisohtlikust atmosfäärist kindlasti teadlik. 

Veenduge, et kasutatav lekketuvastusseade sobib kasutamiseks kergsüttivate külmaagensitega, st ei tekita sädemeid ja on piisavalt hermeetiline või sisemiselt ohutu.

5) Tulekustuti olemasolu

 Kui jahutusseadmete või nendega seotud osade juures tuleb teha tuletöid, peavad käepärast olema sobivad tulekustutusvahendid. Hoidke täitmisala juures pulber- või 

CO
2
-tulekustutit.

6) Süttimisallikaid ei tohi olla

 Isikud, kes teevad jahutussüsteemiga seotud töid, mis hõlmavad kergsüttivat külmaagensit sisaldava või sisaldanud torustiku avamist, ei tohi kasutada mingisuguseid 

süttimisallikaid viisil, mis võiks tekitada tulekahju- või plahvatusriski. Kõik võimalikud süttimisallikad tuleb hoida piisavalt kaugel paigaldus-, remondi-, demonteerimis- ja 

jäätmekäitlustööde piirkonnast, kus ümbruskonda võib tööde käigus sattuda kergsüttivat külmaagensit. See kehtib ka suitsetamise kohta. Enne töö alustamist tuleb seadme 

ümbrus üle vaadata ja veenduda, et seal ei ole tule- ega süttimisohtu. Tuleb välja panna suitsetamist keelavad sildid.

7) Ala ventilatsioon

 Enne süsteemi avamist või mis tahes tuletööde tegemist jälgige, et tööala asuks väljas või seal oleks piisav ventilatsioon. Ventilatsioon peab jääma sama tugevaks kogu töö 

tegemise ajaks. Ventilatsioon peab ohutult hajutama võimaliku õhku sattunud külmaagensi ja eelistatavalt viima selle ruumist välisõhku.

8) Jahutusseadmete kontrollimine

 Elektriosade asendamisel peavad asendusosad sobima vastavaks otstarbeks ja olema õigete tehniliste andmetega. Alati tuleb järgida tootja korrashoiu- ja hooldusjuhiseid. 

Kahtluste korral küsige nõu tootja tehnikaosakonnast. Kergsüttivaid külmaagenseid kasutavatele paigaldistele tuleb teha järgmised kontrollid.

• Täitekogus peab vastama ruumi suurusele, kuhu paigaldatakse külmaagensit sisaldavad osad.

• Ventilatsiooniseadmed ja -väljalaskeavad peavad toimima nõuetekohaselt ega tohi olla ummistunud.

• Kui kasutatakse kaudset külmaagensi kontuuri, siis tuleb kontrollida, kas teisene kontuur sisaldab külmaagensit. Seadmete märgistus peab jääma nähtavaks ja loetavaks.

• Loetamatu märgistus ja sildid tuleb parandada.

• Jahutustoru või -komponendid tuleb paigaldada sellisesse kohta, kus need tõenäoliselt ei puutu kokku ühegi ainega, mis võiks külmaagensit sisaldavaid komponente 

korrodeerida, välja arvatud juhul, kui komponendid on valmistatud materjalidest, mis on oma olemuselt korrosioonikindlad, või on korrosiooni eest asjakohaselt kaitstud.

9) Elektriseadmete kontrollimine

 Elektriosade remont ja hooldus peab hõlmama esialgset ohutuskontrolli ning osade ülevaatuseks ette nähtud toiminguid. Kui esineb tõrge, mis võib mõjutada ohutust, ei tohi 

vooluahela elektritoidet ühendada enne, kui tõrge on rahuldavalt kõrvaldatud. Kui tõrget ei ole võimalik kohe kõrvaldada, kuid on vajalik töö jätkamine, tuleb kasutada sobivat 

ajutist lahendust. Sellest tuleb teatada seadme omanikule, et kõik asjaosalised oleksid probleemist teadlikud.

Algne ohutuskontroll peab hõlmab järgmist.

• Kondensaatorid peavad olema tühjendatud. Seda tuleb teha ohutul viisil, et vältida sädemete tekkimise võimalust.

• Süsteemi täitmise või läbipuhumise ega külmaagensi väljavõtmise ajal ei tohi pingestatud elektriosad ega juhtmed olla katmata.

• Maandusühendus peab olema katkematu.

10) Hermeetiliste komponentide remont

a) Hermeetiliste komponentide remondi ajaks tuleb enne hermeetiliste katete jms eemaldamist lahutada kõik tööde tegemist vajavate seadmete elektritoite allikad. Kui on 

hädavajalik, et hooldustööde ajal saaks seadmestik elektritoidet, tuleb kõige kriitilisemasse kohta paigutada pidevalt toimiv lekketuvastusseade, mis hoiatab võimalikust 

ohuolukorrast.

b) Erilist tähelepanu tuleb pöörata järgmistele nõuetele, mis tagavad, et elektriosade juures tehtud tööd ei muuda korpust viisil, mis mõjutaks kaitsetaset. See hõlmab kaablite 

kahjustamist, liiga suurt ühenduste arvu, algsest spetsifi katsioonist erinevaid klemme, tihendite kahjustamist, topendite valet paigaldamist jne.
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• Tagage, et seade oleks turvaliselt kinnitatud.

• Veenduge, et tihendite või tihendusmaterjalide kvaliteet ei ole halvenenud, nii et need suuda enam takistada tuleohtliku keskkonna tekkimist. Varuosad peavad vastama 

tootja spetsifi katsioonidele.

  MÄRKUS

Silikoonhermeetiku kasutamine võib vähendada teatud tüüpi lekkedetektorite tõhusust. Sisemiselt ohutuid osi ei ole vaja enne nendega töötamist isoleerida.

11) Sisemiselt ohutute komponentide parandus

 Ärge ühendage vooluahelasse mingeid püsivaid induktiiv- ega mahtuvuslikke koormusi, veendumata, et sel juhul ei ületata kasutatava seadme lubatavat pinget ja 

voolutugevust. Sisemiselt ohutud osad on ainsad, mille juures saab tuleohtlikus keskkonnas töötada, kui need on pingestatud. Katseseadmed peavad olema õigete 

nimiandmetega. Kasutage osade väljavahetamiseks ainult tootja ette nähtud asendusosi. Muud osad võivad põhjustada õhku lekkinud külmaagensi süttimise.

12) Kaabeldus

 Veenduge, et kaablid ei saa kuluda ja neile ei mõju korrosioon, liigne surve ega vibratsioon, teravad servad ega muu ebasoodne keskkonnamõju. Kontrollimisel tuleb arvesse 

võtta ka vananemise ning näiteks kompressorite ja ventilaatorite tekitatud pideva vibratsiooni mõju.

13) Kergsüttivate külmaagensite tuvastamine

 Külmaagensi lekete otsimiseks või tuvastamiseks ei tohi mingil juhul kasutada võimalikke süttimisallikaid. Haliidiga töötavat põletit (või mõnda muud lahtist leeki kasutavat 

detektorit) ei tohi kasutada.

14) Lekke tuvastamise meetodid

 Kergsüttivaid külmaagenseid sisaldavate süsteemide korral loetakse lubatavaks järgmisi lekke tuvastamise meetodeid. Kergsüttivate külmaagensite avastamiseks kasutatakse 

elektroonilisi lekkedetektoreid, kuid need ei pruugi olla piisavalt tundlikud ja võivad ka vajada uuesti kalibreerimist. (Tuvastusseadmeid tuleb kalibreerida kohas, kus ei leidu 

külmaagensit.) Veenduge, et detektor ei ole võimalik süttimisallikas ja sobib konkreetse külmaagensi jaoks. Lekketuvastusseadmed tuleb seadistada külmaagensi LFL-i 

protsendile ja kalibreerida kasutatava külmaagensi järgi ning kinnitada sobiv gaasi protsent (kuni 25%). Lekketuvastusvedelikud sobivad kasutamiseks enamiku külmaagensite 

puhul, kuid kloori sisaldavate pesuainete kasutamist tuleb vältida, sest kloor võib külmaagensiga reageerida ja vasktorustikku korrodeerida. Lekkekahtluse korral tuleb igasugune 

lahtine leek eemaldada või kustutada. Kui avastatakse külmaagensi leke, mis nõuab jootmist, tuleb kogu külmaagens süsteemist kokku koguda või eraldada (sulgeklappide abil) 

lekkest kaugemale jäävasse süsteemi ossa. Seejärel tuleb süsteem nii enne jootmist kui ka selle ajal hapnikuvaba lämmastikuga (OFN) läbi puhuda.

15) Eemaldamine ja tühjendamine

 Kui külmaagensi kontuur avatakse paranduseks või mis tahes muul otstarbel, tuleb kasutada tavapäraseid toiminguid. Tuleb arvestada tuleohuga ja oluline on järgida head tava. 

Tuleb järgida alljärgnevat tegevuskorda.

• Eemaldada külmaagens.

• Puhuda kontuur läbi inertgaasiga.

• Tühjendada.

• Puhuda uuesti inertgaasiga läbi.

• Avada kontuur lõikamise või jootmise teel.

Seadmes olev külmaagens tuleb koguda õigetesse kogumisballoonidesse. Seadme ohutuks muutmiseks tuleb süsteem hapnikuvaba lämmastikuga (OFN) läbi puhuda. On võimalik, 

et seda toimingut tuleb mitu korda korrata.

Selleks tööks ei tohi kasutada suruõhku ega hapnikku.

Läbipuhumiseks kõrvaldatakse vaakum süsteemist hapnikuvaba lämmastikuga (OFN). Seejärel jätkatakse täitmist kuni töörõhu saavutamiseni, siis lastakse gaas atmosfääri ja lõpuks 

luuakse vaakum. Seda protsessi korratakse, kuni süsteemis ei ole enam külmaagensit.

Hapnikuvaba lämmastiku viimase täitekoguse kasutamisel tuleb süsteem töö tegemiseks atmosfäärirõhuni õhutada. See toiming on hädavajalik, kui torustikus tuleb teha 

jootmistöid.

Veenduge, et vaakumpumba väljalaskeava ei asu ühegi süttimisallika lähedal ja on olemas ventilatsioon.

16) Täitmine

 Tavapäraste täitmistoimingute tegemisele lisaks tuleb järgida järgmisi nõudeid.

• Jälgige, et eri külmaagensid ei saastuks täitmisseadmete kasutamisel. Voolikud või liinid peavad olema võimalikult lühikesed, et vähendada neis sisalduva külmaagensi 

kogust.

• Balloone tuleb hoida püsti.

• Enne süsteemi külmaagensiga täitmist veenduge, et jahutussüsteem on maandatud.

• Kui täitmine on lõpetatud, siis tähistage süsteem sildiga (kui seda pole juba tehtud).

• Väga hoolikalt tuleb jälgida, et jahutussüsteemi ei täidetaks üle.
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• Enne süsteemi täitmist tuleb teha sellele hapnikuvaba lämmastikuga survekatse. Pärast täitmise lõpetamist ja enne kasutuselevõtmist tuleb süsteemile teha lekkekatse. Enne 

tegevuskohast lahkumist tuleb teha lekkekatse.

17) Kasutuselt kõrvaldamine

 On äärmiselt tähtis, et tehnik õpiks enne seda toimingut põhjalikult tundma seadmestikku ja kõiki selle üksikasju. Hea tavana soovitatakse kogu külmaagens ohutult kokku 

koguda. Enne töö tegemist tuleb võtta õli ja külmaagensi proov.

 Seda tehakse juhuks, kui enne kokkukogutud külmaagensi korduskasutamist on vaja teha analüüs. Enne selle töö alustamist on oluline tagada elektritoide.

a) Õppige tundma seadmestikku ja selle talitlust.

b) Isoleerige süsteem elektriliselt.

c) Enne toimingu alustamist veenduge, et:

• külmaagensi balloonide käsitsemiseks on vajaduse korral olemas mehaanilised teisaldusseadmed;

• kõik isikukaitsevahendid on olemas ja neid kasutatakse õigesti;

• taaskasutuseks kogumist jälgib pidevalt pädev isik;

• kogumisseadmed ja balloonid vastavad asjakohastele standarditele.

d) Võimaluse korral pumbake külmaagensi süsteem tühjaks.

e) Kui vaakum ei ole võimalik, rajage kollektor, et külmaagensi saaks süsteemi eri osadest eemaldada.

f) Enne kokkukogumist veenduge, et balloon asub kaalul.

g) Käivitage kogumisseade ja tegutsege tootja juhiste kohaselt.

h) Ärge täitke balloone üle. (Mitte üle 80% vedeliku täitemahust.)

i) Ärge ületage isegi ajutiselt ballooni suurimat töörõhku.

j) Kui balloonid on õigesti täidetud ja protsess on lõpetatud, siis veenduge, et balloonid ja seadmed eemaldatakse tegevuskohast kohe ning kõik seadme eraldusventiilid suletakse.

k) Kokkukogutud külmaagensiga ei tohi täita teist jahutussüsteemi, kui see pole puhastatud ja kontrollitud.

18) Märgistus

 Seadmestik tuleb tähistada siltidega, mis näitavad, et see on kasutusest kõrvaldatud ja külmaagensist tühjendatud. Sildil peab olema kuupäev ja allkiri. Veenduge, et seadmetel 

on sildid, kuhu on märgitud, et seade sisaldab kergsüttivat külmaagensit.

19) Taaskasutamiseks kokkukogumine

 Külmaagensi süsteemist eemaldamisel kas hooldustööde tegemiseks või kasutusest kõrvaldamiseks soovitatakse hea tavana eemaldada ohutult kogu külmaagens.

 Külmaagensi balloonidesse ümberpaigutamisel veenduge, et kasutatakse üksnes nõuetekohaseid külmaagensi kogumisballoone. Veenduge, et on olemas õige arv balloone kogu 

süsteemi täitekoguse mahutamiseks. Kõik kasutatavad balloonid peavad olema ette nähtud kokkukogutava külmaagensi jaoks ja sellele külmaagensile vastava märgistusega (st 

eriballoonid külmaagensi kokkukogumiseks). Balloonidel peab olema kaitseklapp ja sobivad töökorras sulgeklapid.

 Tühjad kogumisballoonid tühjendatakse õhust ja võimaluse korral jahutatakse enne taaskasutamiseks kokkukogumist.

 Kogumisseade peab olema heas töökorras ja asjakohaste seadme juhistega ning sobima kergsüttivate külmaagensite kokkukogumiseks. Peale selle peab olemas olema 

kalibreeritud ja töökorras kaalude komplekt.

 Voolikutel peavad olema lekkevabad lahutusliitmikud ja need peavad olema heas seisukorras. Enne kogumisseadme kasutamist kontrollige, et see oleks rahuldavas töökorras ja 

hästi hooldatud. Kontrollige, kas kõik elektriosad on hermeetilised, et hoida ära süttimine juhul, kui külmaagensit peaks välja voolama. Kahtluse korral pidage nõu tootjaga.

 Kokkukogutud külmaagens tuleb tagastada tarnijale õiges kogumisballoonis ja koos asjakohase jäätmete üleandmise teatega. Ärge segage eri külmaagenseid 

kogumisseadmetes ja kindlasti mitte balloonides.

 Kui tuleb eemaldada kompressorid või kompressoriõlid, siis tagage nende tühjendamine vastuvõetava tasemeni, et määrdeainesse ei jääks kergsüttivat külmaagensit. 

Tühjendada tuleb enne kompressori tarnijale tagastamist. Selle toimingu kiirendamiseks tohib kasutada ainult kompressori korpuse elektrisoojendust. Õli tuleb lasta süsteemist 

välja ohutult.

20) Seadmete pakendamine, tähistamine ja ladustamine

 Kergsüttivaid külmaagenseid sisaldavate seadmete transportimine Veonõuete järgimine

 Seadmete tähistamine märgistusega Kohalike eeskirjade järgimine

 Kergsüttivaid külmaagenseid kasutavate seadmete kasutusest kõrvaldamine Riiklike eeskirjade järgimine

 Seadmestiku/seadmete ladustamine

 Seadmed tuleb ladustada tootja juhiste kohaselt.

 Pakendatud (müümata) seadmete ladustamine

 Ladustamiseks kasutatavaid pakendeid tuleb kaitsta selliselt, et pakendis oleva seadme mehaaniline kahjustus ei põhjustaks külmaagensi leket.

 Suurim seadmete arv, mida on lubatud koos ladustada, määratakse kohapeal kehtivate eeskirjade kohaselt.
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LISA A. Külmaagensi tsükkel

Põhivariant

Kohandatud variant

Osa Kirjeldus Osa Kirjeldus

1 Veepoole soojusvaheti (plaatsoojusvaheti) 8 Paisupaak

2 Vooluhulga lüliti 9 Ringluspump

3 Vedela külmaagensi liini temperatuuriandur 10 Manomeeter

4 Gaasilise külmaagensi liini temperatuuriandur 11 Rõhuvabastusklapp

5 Vee väljalaske temperatuuriandur 12 Sisemine varukütteseade

6 Vee sisselaske temperatuuriandur 13 Üldise väljundtemperatuuri andur

7 Automaatne õhuärastusventiil


