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1. Soojuspumba põhiseadistus
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1. Soojuspumba põhiseadistus

Standardina toetab Prima soojuspump kas radiaatorikontuuri või põrandakütte kontuuri või kahte kontuuri: radiaatorikontuuri ja segistiga põrandakütte 

kontuuri.

Keskkütteks kasutamisel võib soojuspumba talitlus sõltuda vee temperatuurist kontuuris ja termostaadi signaalist. Sisetemperatuuri saab reguleerida 

välise termostaadi (saadaval on kõrg- ja madalpingesisendid) või soojuspumbaga komplekti kuuluva paneelitermostaadi abil (juhtpaneeli sisse ehitatud).

termostaadid

paneelitermostaat

väline termostaat

madalpingetermostaat, 12 V

kõrgpingetermostaat, 230 V

Menüüstruktuur sisaldab seadme talitluse põhiparameetreid. Need on jaotatud kasutajale kättesaadavateks ja hooldusseadeks, mis on kättesaadavad 

ainult paigaldajale/hooldustehnikule pärast volikoodi sisestamist. Pärast hooldustehniku menüüs „FOR SERVICEMAN“ saadaoleva seadistuse sisestamist 

leiab aset seadme kõigi vajalike funktsioonide konfi gureerimine.

MENU 1/2
OPERATION MODE
PRESET TEMPERATURE
DOMESTIC HOTW ATER (DHW)
SCHEDULE
OPTIONS
CHILD LOCK

ENTEROK

MENU 2/2
SERVICE INFORMATION
OPERATION PARAMETER
FOR SERVICEMAN
WLAN SETTINGS
SN VIEW

ENTEROK

Please input the password:

FOR SERVICEMAN

ENTEROK ADJUST

FOR SERVICEMAN 1/3
1. DHW MODE SETTING
2. COOL MODE SETTING
3. HEAT MODE SETTING
4. AUTO MODE SETTING
5. TEMP.TYPE SETTING
6. ROOM THERMOSTAT

ENTEROK

FOR SERVICEMAN 2/3
7. OTHER HEATING SOURCE
8. HOLIDAYAWAY SETTING
9. SERVICE CALL
10. RESTORE FACTORY SETTINGS
11. TEST RUN
12. SPECIALF UNCTION

ENTEROK

FOR SERVICEMAN 3/3
13. AUTO RESTART
14. POWER INPUTL IMITATION
15. INPUTO FFLINE
16. CASCADE SET
17. HMI ADDRESS SET

ENTEROK



4

2. Põhipaigaldise juhtskeemid
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2. Põhipaigaldise juhtskeemid

Üks kontuur

1

Skeem 1 (veevoolul põhinev talitlus)

BSV1

ZZ

Po

PC

          

BSV1

ZZ

Po

PC

Põranda- või radiaatorküte töötab vastavalt veevoolu 

temperatuurile (konstantne või küttekõvera alusel 

muutuv). Soojuspumba eesmärk on saavutada 

väljalaskes eelseadistustemperatuur. Seejärel moduleerib 

seade temperatuuri hoidmiseks küttevõimsust ja lülitub 

välja, kui paigaldisest tagastamisel võrdub temperatuur 

soojuspumba väljalaskes (küttesüsteemi toitevee 

temperatuur) eelseadistustemperatuuriga. Seade lülitub 

uuesti sisse, kui soojuspumba toitevee temperatuur jõuab 

väärtuseni [tset – hüsterees dT1SH].

Sooja tarbevee valmistamisega tegeleb lülitusventiil SV1 

sooja tarbevee temperatuurianduri näitude alusel.

2

Skeem 2 (sisetemperatuuril põhinev talitlus – paneelitermostaat)

BSV1

ZZ

PC

Po

     

BSV1

ZZ

PC

Po

Põranda- või radiaatorküte töötab vastavalt 

sisetemperatuurile, mida mõõdab juhtpaneelis asuv 

andur (paneelitermostaat). Soojuspumba eesmärk on 

saavutada ruumis eelseadistatud temperatuur. Pärast 

temperatuuri [tset + dTSH] saavutamist lülitub seade 

välja ja lülitub uuesti sisse, kui ruumi õhutemperatuur 

langeb väärtusest [tset – dTSH] allapoole. Veevoolu 

temperatuuril on eelseadistusväärtus, mis tuleneb 

küttekõverast. Selle skeemi korral tuleb konfi gureerida 

küttekõver.

Sooja tarbevee valmistamisega tegeleb lülitusventiil SV1 

sooja tarbevee temperatuurianduri näitude alusel.

3

Skeem 3 (sisetemperatuuril põhinev talitlus – väline termostaat)

BSV1

ZZ

PC

Po

     

BSV1

ZZ

PC

Po

Põranda- või radiaatorküte töötab sisetemperatuuri 

alusel. Talitlusjuhised saadakse köetavas ruumis 

asuvalt väliselt termostaadilt. Soojuspumba eesmärk 

on saavutada ruumis eelseadistatud temperatuur. 

Olles saanud termostaadilt signaali, et eelseadistatud 

sisetemperatuur on saavutatud, lülitub soojuspump 

välja. See lülitub jälle sisse, kui on saanud termostaadilt 

talitlusloa. Veevoolu temperatuuril on konstantne 

eelseadistusväärtus või muutuv väärtus, mis tuleneb 

küttekõverast.

Sooja tarbevee valmistamisega tegeleb lülitusventiil SV1 

sooja tarbevee temperatuurianduri näitude alusel.
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2. Põhipaigaldise juhtskeemid
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Kaks kontuuri

4

Skeem 4 (kahe kontuuri veevoolul põhinev talitlus)

BSV1

SV3

ZZ

PC

Po

Pc

Tw2

Põranda- ja radiaatorküte töötavad veevoolu temperatuuri alusel. 

Soojuspumba eesmärk on saavutada radiaatorisüsteemi (tsoon 1) 

eelseadistustemperatuur (konstantne või küttekõvera alusel muutuv). 

Seejärel püüab seade küttevõimsuse moduleerimisega temperatuuri hoida 

ja lülitub välja, kui paigaldisest tagastamisel võrdub temperatuur tsooni 

1 seadistustemperatuuriga. Soojuspump lülitub uuesti sisse, kui toitevee 

temperatuur jõuab väärtuseni [tset tsoon1 – hüsterees dT1SH]. Põrandaküte 

(tsoon 2) toimib koos segistiga SV3, mis reguleerib põrandakütte toitevee 

temperatuuri (konstantset või küttekõvera alusel muutuvat) veeanduri Tw2 

näitude põhjal.

Sooja tarbevee valmistamisega tegeleb lülitusventiil SV1 sooja tarbevee 

temperatuurianduri näitude alusel.

5

Skeem 5 (kontuuris 1 veevoolul põhinev talitlus ja kontuuris 2 sisetemperatuuril põhinev talitlus – paneelitermostaat)

BSV1

SV3

ZZ

Po

Pc

Tw2

PC

Radiaatoriküte (tsoon 1) töötab veevoolu temperatuuri alusel. 

Soojuspumba eesmärk on saavutada radiaatorisüsteemi (tsoon 1) 

eelseadistustemperatuur (konstantne või küttekõvera alusel muutuv). 

Seejärel püüab seade küttevõimsuse moduleerimisega temperatuuri 

hoida ja lülitub välja, kui paigaldisest tagastamisel võrdub temperatuur 

tsooni 1 seadistustemperatuuriga. Põrandakütet (tsoon 2) reguleeritakse 

sisetemperatuuri alusel juhtpaneelis asuva anduri (paneelitermostaadi) 

abil. Põrandaküttepaigaldise toitevee temperatuuril on küttekõverast (see 

tuleb konfi gureerida) tulenev seadistusväärtus. Pärast eelseadistatud 

sisetemperatuuri [tset + dTSH] saavutamist lülitub tsoon 2 välja ja lülitub uuesti 

sisse, kui ruumi õhutemperatuur langeb väärtusest [tset – dTSH] allapoole.

Sooja tarbevee valmistamisega tegeleb lülitusventiil SV1 sooja tarbevee 

temperatuurianduri näitude alusel.

6

Skeem 6 (sisetemperatuuril põhinev talitlus – välised termostaadid – kahe kontuuri korral)

BSV1

SV3

ZZ

Po

Pc

Tw2

PC

Radiaatori- ja põrandaküte töötavad sisetemperatuuri alusel. Radiaatori 

küttekontuuri (tsoon 1) talitlusjuhised saadakse tsoonis 1 asuvas köetavas 

ruumis paiknevalt väliselt termostaadilt. Põrandakütte kontuuri (tsoon 2) 

talitlusjuhised saadakse tsoonis 2 asuvas köetavas ruumis paiknevalt väliselt 

termostaadilt. Ükskõik milliselt termostaadilt saadud talitlusjuhised lülitavad 

sisse soojuspumba ja vastava tsooni ringluspumba. Soojuspumba eesmärk 

on saavutada ruumis seadistatud õhutemperatuur. Pump lülitub välja, kui 

termostaadi kohaselt on nimetatud temperatuur saavutatud. Konkreetse 

tsooni toitevee temperatuuri jaoks on seadistatud konstantne või küttekõverast 

tulenevalt muutuv temperatuur.

Sooja tarbevee valmistamisega tegeleb lülitusventiil SV1 sooja tarbevee 

temperatuurianduri näitude alusel.
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2. Põhipaigaldise juhtskeemid
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Nr

Termostaadid

Juhtseadme ekraani vaade Skeem

Paneeli-

termostaat

Väline 

termostaat

Tsoon 1 Tsoon 2 Tsoon 1 Tsoon 2

Üks kontuur

1

2

3

Kaks kontuuri

4

5

6
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2. Põhipaigaldise juhtskeemid
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Eelseadistatud veetemperatuur
Märkused

Konkreetse paigaldisevariandi korral 

kasutatavad juhtseadme sisendid

Tsoon 1 Tsoon 2

Üks kontuur

küttekõver või 

konstantne

Sisemine ringluspump (PUMP_I) ja ringluspump (PUMP_0) töötavad 

pidevalt.

küttekõver

Veevoolu temperatuur tuleb seadistada vastavalt küttekõverale.

Kui paigaldist juhitakse paneelitermostaadi abil individuaalse küttekõvera 

asjakohase seadistuse alusel, on võimalik seadistada konstantne temperatuur.

Sisemise ringluspumba (PUMP_I) ja ringluspumba (PUMP_0) talitlusjuhised 

saadakse paneelitermostaadilt. Ringluspumbad käivitatakse soojuspumbaga 

paralleelselt.

küttekõver või 

konstantne

On vaja osta väline lisatermostaat.

Sisemise ringluspumba (PUMP_I) ja ringluspumba (PUMP_0) talitlusjuhised 

saadakse väliselt termostaadilt.

Ringluspumbad käivitatakse soojuspumbaga paralleelselt.

Kaks kontuuri

küttekõver või 

konstantne

küttekõver või 

konstantne

Sisemine ringluspump (PUMP_I), tsooni 1 ringluspump (PUMP_0) ja tsooni 2 

ringluspump (PUMP_C) töötavad pidevalt.

küttekõver või 

konstantne
küttekõver

Sisemine ringluspump (PUMP_I), tsooni 1 ja ringluspump (PUMP_0) 

töötavad pidevalt. Tsooni 2 ringluspump (PUMP_C) töötab 

paneelitermostaadilt tulevate juhiste alusel.

Põrandaküttesüsteemide korral tuleb seadistada veevoolu temperatuur 

vastavalt küttekõverale.

Kui paigaldist juhitakse paneelitermostaadi abil individuaalse küttekõvera 

asjakohase seadistuse alusel, on võimalik seadistada konstantne temperatuur.

küttekõver või 

konstantne

küttekõver või 

konstantne

On vaja osta kaks välist lisatermostaati (kummagi tsooni jaoks eraldi 

termostaat).

Sisemise ringluspumba (PUMP_I), tsooni 1 ringluspumba (PUMP_O) ja tsooni 

2 ringluspumba (PUMP_C) talitlusjuhised saadakse väliselt termostaadilt. 

Ringluspumbad käivitatakse soojuspumbaga paralleelselt pärast signaali 

saamist vastava kontuuri termostaadilt.
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3. Hooldusseadete tabel

Hooldustehniku menüü, MENU > FOR SERVICEMAN

Nr Kood Olek
Vaike-

seadistus
Min Max

Seadistus-

vahemik
Ühik

1. DHW MODE SETTING – sooja tarbevee režiimi seadistus

1.1
DHW MODE – sooja tarbevee 

režiim
Sooja tarbevee režiimi lubamine või keelamine: 0 = EI, 1 = JAH 1 0 1 1 –

1.2 DISINFECT – desinfi tseerimine Desinfi tseerimisrežiimi lubamine või keelamine: 0 = EI, 1 = JAH 1 0 1 1 –

1.3
DHW PRIORITY – sooja tarbevee 

prioriteet
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 DWH 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 Twout 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 5 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 20 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 lubamine või keelamine ja pumba tööaja (PUMP 

RUNNING TIME) vältel käimas hoidmine: 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. COOL MODE SETTING – jahutusrežiimi seadistus
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Lisakirjeldus

Võimalikud seaded

Märkused
1 2 3 4 5 6

Sooja tarbevee režiimi aktiveerimine JAH JAH JAH JAH JAH JAH

Legionella-bakteri tõrje režiimi aktiveerimine JAH JAH JAH JAH JAH JAH
Kui tuleb sooritada desinfi tseerimine 

(legionella-bakteri tõrje režiim)

Sooja tarbevee valmistamise prioriteedi aktiveerimine JAH JAH JAH JAH JAH JAH

Sooja tarbevee ringluspumba aktiveerimine JAH JAH JAH JAH JAH JAH Olenevalt sellest, kas ringluspumpa toetatakse

Sooja tarbevee ajaprioriteedi aktiveerimine (aktiveeritakse ainult siis, kui on aktiveeritud 

sooja tarbevee prioriteet). See funktsioon võimaldab tarbevee soojendamist parameetriga 

määratud t_DHWHP_MAX maksimumaja vältel. Seejärel lülitub seade parameetriga 

t_DHWHP_RESTRICT määratud ajaks ruumiküttele ka siis, kui tarbevee seadistustemperatuuri 

ei ole saavutatud. Pärast seda lülitub seade tagasi tarbevee soojendamisele.

JAH/EI JAH/EI JAH/EI JAH/EI JAH/EI JAH/EI
Valik oleneb teie eelistustest sooja tarbevee 

prioriteedi kasutamise suhtes

Sooja tarbevee mahuti seadistustemperatuuri hüsterees 5 5 5 5 5 5 –

Väärtus soojuspumba seadistustemperatuuri suurendamiseks, mis on vajalik, et reguleerida 

seade töötama sooja tarbevee režiimis sõltuvalt tarbevee hetketemperatuurist [T1 

(SEADISTUS) = T5 (HETKETEMP) + dT1S5]

10 10 10 10 10 10 –

Välisõhu kõrgeim temperatuur tarbevee soojendamise režiimi korral 43 43 43 43 43 43 –

Välisõhu madalaim temperatuur tarbevee soojendamise režiimi korral. Alla selle temperatuuri 

ei ole tarbevee soojendamine soojuspumba abil võimalik.
–25 –25 –25 –25 –25 –25 –

Kompressori lühim tööaeg pärast soojuspumba sisselülitamist tarbevee soojendamiseks. 5 5 5 5 5 5 –

Mahuti abisoojendi väljalülitamise tingimused tarbevee soojendamise toetamisel: 

sooja tarbevee mahuti hetketemperatuuri ja seadistustemperatuuri vahe, mille korral 

lülitatakse välja sooja tarbevee mahuti kütteelement (mahuti abisoojendi, TBH). See on 

seadistustemperatuuri lisamäär.

0 0 0 0 0 0

Tehaseseadistuses määratud väärtus 5 °C 

tähendab, et tarbevee soojendamisel mahuti 

abisoojendi toel ületab sooja tarbevee 

temperatuur seadepunkti 5 °C võrra. Kui 

mahuti abisoojendi peab soojendama vee 

üksnes seadistustemperatuurini, määrake 

dT5_TBH_OFF väärtuseks 0.

Mahuti abisoojendi sisselülitamise tingimused tarbevee soojendamise toetamisel: välisõhu 

temperatuur, millest madalamal temperatuuril on sooja tarbevee mahuti kütteelemendil 

pärast parameetriga t_TBH_DELAY määratud aega luba sisse lülituda.

–5 –5 –5 –5 –5 –5

Kütteelemendi kasutamise piiramiseks tuleb 

parameetrit T4_IBH_ON suurendada ja 

parameetrit t_TBH_DELAY vähendada.

Mahuti abisoojendi sisselülitamise tingimused tarbevee soojendamise toetamisel: aeg, mille 

vältel kompressor peab tarbevee soojendamiseks töötama, enne kui sooja tarbevee mahuti 

kütteelemendil lubatakse sisse lülituda.

60 60 60 60 60 60 –

Sooja tarbevee mahuti vee seadistustemperatuur desinfi tseerimise ajal 65 65 65 65 65 65 –

Ajavahemik, mille jooksul sooja tarbevee mahuti veetemperatuuri desinfi tseerimiseks 

suurendatakse
15 15 15 15 15 15 –

Desinfi tseerimise pikim kestus –

Keskküttepaigaldise soojuspumba pikim tööaeg sooja tarbevee prioriteedi režiimis (DHW 

PRIORITY), kui sooja tarbevee mahutis ei saavutata seadistustemperatuuri parameetriga 

t_DHWP_MAX määratud aja möödumisel

30 30 30 30 30 30 –

Soojuspumba katkematu töö pikim kestus tarbevee soojendamiseks sooja tarbevee prioriteedi 

(DHW PRIORITY) režiimis
90 90 90 90 90 90 –

Sooja tarbevee ringluspumba ajutise töörežiimi aktiveerimine JAH JAH JAH JAH JAH JAH Olenevalt sellest, kas ringluspumpa toetatakse

Sooja tarbevee ringluspumba seadistatud tööaeg ajutises töörežiimis pärast selle aktiveerimist 5 5 5 5 5 5
Reguleerige väärtust oma paigaldise vajaduste 

kohaselt

Sooja tarbevee ringlussüsteemi desinfi tseerimise aktiveerimine, st ringluspumba kasutamine 

desinfi tseerimise ajal
EI EI EI EI EI EI

Olenevalt sellest, kas desinfi tseerimise ajal 

käitatakse ringluspumpa
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3. Hooldusseadete tabel
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Nr Kood Olek
Vaike-

seadistus
Min Max

Seadistus-

vahemik
Ühik

2.1 COOL MODE – jahutusrežiim 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 hours

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 1 Jahutusrežiimi ilmastikuga seotud kõverate seadistustemperatuur 1 10 5 25 1 °C

2.9 T1SetC22 Jahutusrežiimi ilmastikuga seotud kõverate seadistustemperatuur 2 16 5 25 1 °C

2.10 T4C1 Jahutusrežiimi ilmastikuga seotud kõverate välistemperatuur 1 35 –5 46 1 °C

2.11 T4C2 Jahutusrežiimi ilmastikuga seotud kõverate välistemperatuur 2 25 –5 46 1 °C

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. HEAT MODE SETTING – kütterežiimi seadistus

3.1 HEAT MODE – kütterežiim 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 15 1 °C

3.5 dT1SH Temperatuurivahe seadme käivitamiseks (T1) 5 2 10 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 60 1 °C

3.9 T1SetH2 Kütterežiimi ilmastikuga seotud kõverate seadistustemperatuur 2 28 25 60 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 2 20 0,5 MIN
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3. Hooldusseadete tabel

© Kõik õigused on kaitstud – Galmet Sp. z o.o. Sp. K.  Juhtseadme konfi gureerimine ja käivitamine – Prima soojuspump

Lisakirjeldus

Võimalikud seaded

Märkused
1 2 3 4 5 6

Jahutusrežiimi aktiveerimine EI EI EI EI EI EI

Funktsiooni saab aktiveerida, kui paigaldisel 

on puhurkonvektorid ja see on kohandatud 

jahutusrežiimi kasutamiseks.

Sagedus, millega värskendatakse jahutuskõvera alusel töötava seadme eelseadistatud 

temperatuuri sõltuvalt välisõhu hetketemperatuurist
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 –

Kõrgeim välisõhu temperatuur jahutusrežiimi kasutamiseks 52 52 52 52 52 52 –

Madalaim välisõhu temperatuur jahutusrežiimi kasutamiseks 20 20 20 20 20 20 –

Jahutusrežiimis veevoolu temperatuuri alusel töötavast soojuspumbast väljuva vee 

eelseadistatud temperatuuri hüsterees
5 5 5 5 5 5 –

Sisetemperatuuri hüsterees (paneelitermostaat) sisetemperatuuri alusel jahutusrežiimis 

töötava soojuspumba korral
1 1 1 1 1 1 –

Kompressori lühim tööaeg pärast jahutuse tarbeks sisselülitumist 5 5 5 5 5 5 –

Individuaalne jahutuskõver: soojuspumbast väljuva vee temperatuur välisõhu temperatuuril 

T4C1
10 10 10 10 10 10 –

Individuaalne jahutuskõver: soojuspumbast väljuva vee temperatuur välisõhu temperatuuril 

T4C2
16 16 16 16 16 16 –

Individuaalne jahutuskõver: välisõhu temperatuur, mille juures toitevee temperatuur on 

T1SetC1
35 35 35 35 35 35 –

Individuaalne jahutuskõver: välisõhu temperatuur, mille juures toitevee temperatuur on 

T1SetC2
25 25 25 25 25 25 –

Jahutuse vastuvõtja tüüp tsoonis 1 FCU FCU FCU FCU FCU FCU –

Jahutuse vastuvõtja tüüp tsoonis 2 – – – FCU FCU FCU

Jahutus on võimalik ainult puhurkonvektorite 

olemasolul. Kastepunkti andurit / 

kondensatsiooniandurit ei toetata ja seetõttu 

pole põrandaküttepaigaldise jahutamine 

võimalik.

Kütterežiimi aktiveerimine JAH JAH JAH JAH JAH JAH –

Sagedus, millega värskendatakse küttekõvera alusel töötava seadme eelseadistatud 

temperatuuri sõltuvalt välisõhu hetketemperatuurist
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 –

Kõrgeim välisõhu temperatuur ruumikütte kasutamiseks 35 35 35 35 35 35 –

Madalaim välisõhu temperatuur ruumikütte kasutamiseks –25 –25 –25 –25 –25 –25 –

Kütterežiimis veevoolu temperatuuri alusel töötavast soojuspumbast väljuva vee 

eelseadistatud temperatuuri hüsterees
5 5 5 5 5 5 –

Sisetemperatuuri hüsterees (paneelitermostaat) sisetemperatuuri alusel kütterežiimis töötava 

soojuspumba korral
2 1 2 2 1 2 –

Kompressori lühim tööaeg pärast kütte tarbeks sisselülitumist 5 5 5 5 5 5 –

Individuaalne küttekõver: soojuspumbast väljuva vee temperatuur välisõhu temperatuuril 

T4C1
35 35 35 35 35 35 –

Individuaalne küttekõver: soojuspumbast väljuva vee temperatuur välisõhu temperatuuril 

T4C2
28 28 28 28 28 28 –

Individuaalne küttekõver: välisõhu temperatuur, mille juures toitevee temperatuur on T1SetC1 –5 –5 –5 –5 –5 –5 –

Individuaalne küttekõver: välisõhu temperatuur, mille juures toitevee temperatuur on T1SetC2 7 7 7 7 7 7 –

Kütte vastuvõtja tüüp tsoonis 1
RAD/

FHL

RAD/

FHL

RAD/

FHL
RAD RAD RAD –

Kütte vastuvõtja tüüp tsoonis 2 – – – FHL FHL FHL –

Soojuspumbale paigaldatud ringluspumba ülejooks. Ringluspumba tööaeg enne 

kompressorisüsteemi sisselülitumist.
2 2 2 2 2 2 –
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3. Hooldusseadete tabel

Juhtseadme konfi gureerimine ja käivitamine – Prima soojuspump © Kõik õigused on kaitstud – Galmet Sp. z o.o. Sp. K.

Nr Kood Olek
Vaike-

seadistus
Min Max

Seadistus-

vahemik
Ühik

4. AUTO MODE SETTING – automaatrežiimi seadistus

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. TEMP TYPE SETTING – temperatuuritüübi seadistamine

5.1
WATER FLOW TEMP. – veevoolu 

temperatuur
Parameetri WATER FLOW TEMP. lubamine või keelamine: 0 = EI, 1 = JAH 1 0 1 1 –

5.2 ROOM TEMP – sisetemperatuur Parameetri ROOM TEMP lubamine või keelamine: 0 = EI, 1 = JAH 0 0 1 1 –

5.3 DOUBLE ZONE – kaks tsooni Ruumitermostaadi parameetri DOUBLE ZONE lubamine või keelamine: 0 = EI, 1 = JAH 0 0 1 1 –

6. ROOM THERMOSTAT – ruumitermostaat

6.1 ROOM THERMOSTAT Ruumitermostaadi laad: 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 10 1 °C

7.4 dT1_AHS_ON T1S ja T1 temperatuurivahe lisakütteallika käivitamiseks 5 2 10 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 10 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. HOLIDAY AWAY SETTING – puhkuseaegse äraoleku seadistus

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

9. SERVICE CALL – hooldusväljakutse

10. RESTORE FACTORY SETTINGS – tehase algseadistuse taastamine

11. TEST RUN – proovikäitus (vt tabeli alt)

12. SPECIAL FUNCTION – erifunktsioonid

12.1
PREHEATING FOR FLOOR T1S – 

põranda eelküte T1S
Väljundvee seadistustemperatuur põranda esimese eelkütmise ajal 25 25 35 1 °C

12.2 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
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3. Hooldusseadete tabel

© Kõik õigused on kaitstud – Galmet Sp. z o.o. Sp. K.  Juhtseadme konfi gureerimine ja käivitamine – Prima soojuspump

Lisakirjeldus

Võimalikud seaded

Märkused
1 2 3 4 5 6

Välisõhu temperatuur, mille ületamisel aktiveeritakse automaatse talitluse (KÜTE/JAHUTUS) 

korral jahutusrežiim
25 25 25 25 25 25 –

Välisõhu temperatuur, millest madalamal temperatuuril aktiveeritakse automaatse talitluse 

(KÜTE/JAHUTUS) korral kütterežiim
17 17 17 17 17 17 –

Soojuspumba töörežiimi aktiveerimine veevoolu temperatuuri alusel JAH EI JAH JAH JAH JAH –

Soojuspumba töörežiimi aktiveerimine paneelitermostaadi temperatuuri alusel EI JAH EI EI JAH EI –

Kahe tsooni aktiveerimine (kahe tsooni kasutamine – nt radiaatorküte: tsoon 1 + 

põrandaküte: tsoon 2)
EI EI EI JAH JAH JAH –

Talitlusloa annab täiendav väline ruumitermostaat, MODE SET – kütte ja jahutuse vahetamine, ONE 

ZONE – toetab ühte tsooni, DOUBLE ZONE – kahe välise termostaadi abil juhitakse kahte tsooni
EI EI

ÜKS 

TSOON
EI EI

KAKS 

TSOONI
–

IBH sisselülitamise tingimus toetatud kütte korral: toitevee temperatuuri ja soojuspumba 

seadistustemperatuuri vähim erinevus, mille ületamisel lülitatakse sisse soojuspumba 

sisseehitatud varukütteseade (IBH).

5 5 5 5 5 5
Soojuspumbale paigaldatud varukütteseadme 

(IBH) sisselülitamise tingimused. Parameetreid 

tuleb paigaldise vajaduste järgi kohandada. 

Sisseehitatud varukütteseadme (IBH) 

kasutamise piiramiseks suurendage parameetrit 

dT1_IBH_ON, suurendage parameetrit t_IBH_

DELAY ja vähendage parameetrit T4_IBH_ON.

IBH sisselülitamise tingimus toetatud kütte korral: lühim kompressori käitamise aeg enne 

soojuspumba sisseehitatud varukütteseadme käivitamist
60 60 60 60 60 60

IBH sisselülitamise tingimus toetatud kütte korral: välisõhu temperatuur, millest madalamal 

temperatuuril lülitatakse sisse soojuspumba sisseehitatud varukütteseade
–10 –10 –10 –10 –10 –10

AHS-i sisselülitamise tingimus toetatud kütte korral: toitevee temperatuuri ja soojuspumba 

seadistustemperatuuri vähim erinevus, mille ületamisel lülitatakse sisse lisakütteallikas (AHS).
5 5 5 5 5 5

Lisakütteallika AHS (nt gaasikatla) 

sisselülitamise tingimused. Parameetreid tuleb 

paigaldise vajaduste järgi kohandada. AHS-i 

kasutamise piiramiseks suurendage parameetrit 

dT1_AHS_ON, suurendage parameetrit 

t_AHS_DELAY ja vähendage parameetrit 

T4_AHS_ON.

AHS-i sisselülitamise tingimus toetatud kütte korral: lühim kompressori käitamise aeg enne 

lisakütteallika (AHS) käivitamist
30 30 30 30 30 30

AHS-i sisselülitamise tingimus toetatud kütte korral: välisõhu temperatuur, millest madalamal 

temperatuuril lülitatakse sisse lisakütteallikas (AHS)
–5 –5 –5 –5 –5 –5

Lisakütteseadme asukoht keskküttesüsteemis (vaikimisi IBH – soojuspumba sisseehitatud 

varukütteseade)

PIPE 

LOOP

PIPE 

LOOP

PIPE 

LOOP

PIPE 

LOOP

PIPE 

LOOP

PIPE 

LOOP
–

Soojuspumba sisseehitatud kütteseadme nimivõimsus 3 3 3 3 3 3
Prima 4-16GT mudelite korral seadistage 

P_IBH1 = 3

Soojuspumba sisseehitatud kütteseadme nimivõimsus 6/0 6/0 6/0 6/0 6/0 6/0

Prima 12-16GT mudelite korral seadistage 

P_IBH2 = 6, Prima 4-10GT mudelite korral 

seadistage P_IBH2 = 0

Veemahuti abisoojendi nimivõimsus 2 2 2 2 2 2
Mahuti abisoojendina soovitatakse kasutada 2 

kW kütteseadet

Soojuspumbast väljuva vee seadistustemperatuur keskkütteks puhkuserežiimil 25 25 25 25 25 25 –

Soojuspumbast väljuva vee seadistustemperatuur sooja tarbevee jaoks puhkuserežiimil 25 25 25 25 25 25 –

Põranda eelkütterežiim: soojuspumbast väljuva vee soovitud temperatuur põranda esimese 

eelkütmise ajal
25 25 25 25 25 25 –

Põranda eelkütterežiim: põranda eelkütmise kestus 72 72 72 72 72 72 –

Põranda kuivatamise (kütmise) režiim: päevade arv, mille jooksul soojuspumbast väljuva vee 

eelseadistustemperatuur suureneb
8 8 8 8 8 8 –

Põranda kuivatamise (kütmise) režiim: kõrgema temperatuuri hoidmise aeg pärast põranda 

kuivatamise esimest etappi
5 5 5 5 5 5 –

Põranda kuivatamise (kütmise) režiim: temperatuuri langetamise kestus pärast kõrgema 

temperatuuri hoidmist põrandakuivatuse režiimil
5 5 5 5 5 5 –



14
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Nr Kood Olek
Vaike-

seadistus
Min Max

Seadistus-

vahemik
Ühik

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

12.8 ALGUSAEG Põranda kuivatamise algusaeg

Tund: 

praegune 

kellaaeg 

(mitte tunnil 

+1, vaid 

tunnil +2). 

Minutid: 00.

00:00 23:30 1/30 h/min

12.9 START DATE – alguskuupäev Põranda kuivatamise alguskuupäev
Jooksev 

päev
01.01.2000 31.12.2099 01.01.2001 p/k/a

13. AUTO RESTART – automaatne taaskäivitamine

13.1

AUTO RESTART COOL/HEAT MODE – 

jahutus-/kütterežiimi automaatne 

taaskäivitamine

Jahutus-/kütterežiimi automaatse taaskäivitamise lubamine või keelamine. 0 = EI, 1 = JAH 1 0 1 1 –

13.2

AUTO RESTART DHW MODE – sooja 

tarbevee režiimi automaatne 

taaskäivitamine

Sooja tarbevee režiimi automaatse taaskäivitamise lubamine või keelamine. 0 = EI, 1 = JAH 1 0 1 1 –

14. PUMP INPUT LIMITATION – pumba sisendi piiramine

14.1
POWER INPUT LIMITATION – 

sisendvõimsuse piirang
Sisendvõimsuse piirangu tüüp, 0 = EI, 1–8 = TÜÜP 1–8 0 0 8 1 –

15. INPUT DEFINE – sisendi määratlemine

15.1 M1 M2
Lüliti M1 M2 funktsiooni määramine, 0 = KAUGJUHTIMINE SEES/VÄLJAS, 1 = TBH SEES/

VÄLJAS, 2 = AHS SEES/VÄLJAS
0 0 2 1 –

15.2 SMART GRID – nutikas võrk Nutika võrgu funktsiooni lubamine või keelamine: 0 = EI, 1 = JAH 0 0 1 1 –

15.3 Tw2 Parameetri T1b (Tw2) lubamine või keelamine: 0 = EI, 1 = JAH 0 0 1 1 –

15.4 Tbt1 Parameetri Tbt1 lubamine või keelamine: 0 = EI, 1 = JAH 0 0 1 1 –

15.5 Tbt2 Parameetri Tbt2 lubamine või keelamine: 0 = EI, 1 = JAH 0 0 1 1 –

15.6 Ta Parameetri 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 – päikeseenergia 

sisend
Valige päikeseenergia sisend; 0 = EI, 1 = CN18Tsolar, 2 = CN11SL1SL2 0 0 2 1 –

15.9 F-PIPE LENGTH
Valige vedelikutoru kogupikkus (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 Parameetri RT/Ta_PCB; lubamine või keelamine: 0 = EI, 1 = JAH 0 0 1 1 –

15.11
PUMP_I SILENT MODE – Pump_I 

vaikne režiim
PUMP_I vaikse režiimi lubamine või keelamine: 0 = EI, 1 = JAH 0 0 1 1 –

16. CASCADE SET – kaskaadkomplekt

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
ADRESS RESET – aadressi 

lähtestamine
Seadme aadressikoodi lähtestamine FF 0 15 1

17. HMI ADDRESS SET – kasutajaliidese aadressi seadmine

17.1 HMI SET – kasutajaliidese seadistus Valige HMI; 0 = ÜLEMSEADE, 1 = ALLUVSEADE 0 0 1 1 –

17.2
HMI ADDRESS FOR BMS – 

kasutajaliidese aadress BMS-i jaoks
Kasutajaliidese (HMI) aadressikoodi määramine BMS-i jaoks 1 1 16 1 –
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Lisakirjeldus

Võimalikud seaded

Märkused
1 2 3 4 5 6

Põranda kuivatamise (kütmise) režiim: soojuspumbast väljuva vee seadistatud temperatuur 

põranda kuivatamise ajal
45 45 45 45 45 45 –

Põranda kuivatamise (kütmise) režiim: põranda kuivatamise algusaja seadmine Praegune kellaaeg –

Põranda kuivatamise (kütmise) režiim: põranda kuivatamise alguskuupäeva seadmine Jooksev päev –

Automaatne naasmine kütte-/jahutusrežiimile JAH JAH JAH JAH JAH JAH –

Automaatne naasmine sooja tarbevee režiimile JAH JAH JAH JAH JAH JAH –

Kompressori suurima voolutugevuse piirangu tüübi valimine, 0 tähendab piiramatut talitlust 0 0 0 0 0 0 –

Kasutaja aktiveeritav ohutussignaal (väline ohutussüsteem), mis lülitab antud elemendi sisse/

välja. M1M2 = 0 lülitab välja soojuspumba, pärast signaali lõppemist lülitub seade uuesti 

tööle, M1M2 = 1 lülitab välja mahuti abisoojendi TBH, pärast signaali lõppemist hakkab seade 

jälle töötama juhtseadme algoritmi järgi, M1M2 = 2 lülitab välja lisakütteallika AHS, pärast 

signaali lõppemist hakkab seade jälle töötama juhtseadme algoritmi järgi.

KAUGE KAUGE KAUGE KAUGE KAUGE KAUGE
Reguleerige väärtust oma paigaldise vajaduste 

kohaselt

Nutika võrgu funktsiooni SMART GRID aktiveerimine EI EI EI EI EI EI
Reguleerige väärtust oma paigaldise vajaduste 

kohaselt

Tsooni 2 seguventiili taga paikneva veetemperatuuri anduri aktiveerimine, kui soojuspump 

töötab kahe tsooni režiimis.
EI EI EI JAH JAH JAH

Soojuspumba kasutamiseks seguventiil abil 

ja kahe tsooni režiimis on vajalik anduri T1b 

(Tw2) aktiveerimine (aktiveerimine: DOUBLE 

ZONE > YES).

Puhverpaagi temperatuurianduri aktiveerimine EI EI EI EI EI EI Aktiveerimine puhverpaagi anduri kasutamisel

Puhverpaagi allosas asuva lisatemperatuurianduri aktiveerimine (valikvarustus) EI EI EI EI EI EI Valikuline funktsionaalsus

Ta konfi gureerimine HMI HMI HMI HMI HMI HMI –

Ta korrigeerimine –2 –2 –2 –2 –2 –2 –

Päikeseenergiasisendi konfi gureerimine (koostöö päikeseenergiasüsteemiga) EI EI EI EI EI EI
Reguleerige väärtust oma paigaldise vajaduste 

kohaselt

Vedela külmaagensi toru hinnangulise kogupikkuse kindlaksmääramine < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10
Kehtib jagatud (split) tüüpi soojuspumpade 

korral

RT / Ta_PCB aktiveerimine (lisavälismoodul) EI EI EI EI EI EI –

PUMP_I vaikse režiimi aktiveerimine EI EI EI EI EI EI –

Kaskaadi seaded: mitme seadme käivitamise protsent 10 10 10 10 10 10

Kehtib soojuspumpade kaskaadpaigaldise korral
Kaskaadi seaded: korrigeerimisaeg seadmete lisamiseks ja eemaldamiseks 5 5 5 5 5 5

Seadme aadressikoodi lähtestamine FF FF FF FF FF FF

Kaskaadi seaded: juhtseadme tüübi valimine, 0 – ülemseade, 1 – alluvseade
ÜLEM-

SEADE

ÜLEM-

SEADE

ÜLEM-

SEADE

ÜLEM-

SEADE

ÜLEM-

SEADE

ÜLEM-

SEADE
Kehtib soojuspumpade kaskaadpaigaldise korral

BMS-süsteemi juhtseadme koodi seadistamine 1 1 1 1 1 1 –
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3.1. Proovikäitus

Proovikäituse ajal on võimalik 

kontrollida konkreetse täituri 

(POINT CHECK – punkti 

kontroll) talitlust, aga ka 

katsetada kütte-/jahutusrežiimi 

ja tarbevee soojendamist.

Paigaldise üksikelementide 

katsetamine:

MENU > FOR SERVICEMAN > 

234 > TEST RUN > POINT CHECK 

(Menüü > Hooldustehnikule 

> 234 > Proovikäitus > Punkti 

kontroll)

Proovikäituse ajal saab 

aktiveerida üksikuid täitureid.

Kolmekäiguline lülitusventiil sooja tarbevee jaoks (ON (sees) – 
sooja tarbevee režiim, OFF (väljas) – JK-režiim)

Kolmekäiguline lülitusventiil jahutuse/kütte jaoks (ON (sees) – 
küte, OFF (väljas) – jahutus)

Soojuspumba sisseehitatud ringluspump

Tsooni 1 ringluspump

Tsooni 2 ringluspump

Päikesekollektori ringluspump

Ringluspump

Soojuspumba varukütteseade – sisseehitatud (IBH)

Veemahuti abisoojendi (TBH)

Seguventiil (ON – avatud, OFF – suletud)
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4. Põhiseadistus

4.1. Tööparameetrid – seadme hetkeolek

Seadme hetkeolek:

MENU > OPERATION 

PARAMETER (Menüü > 

Tööparameetrid)

Olenevalt tarkvaraversioonist 

võidakse talitlusparameetreid 

nimetada tööparameetriteks.

Soojuspumba töörežiim (HEAT – kütmine, COOL – jahutus)

Kolmekäiguline lülitusventiil sooja tarbevee jaoks (ON (sees) – 
sooja tarbevee režiim, OFF (väljas) – JK-režiim)

Kolmekäiguline lülitusventiil jahutuse/kütte jaoks (ON (sees) – 
küte, OFF (väljas) – jahutus)

Seguventiil (ON – avatud, OFF – suletud)

Soojuspumba sisseehitatud ringluspump

Tsooni 1 ringluspump

Tsooni 2 ringluspump

Päikesekollektori ringluspump

Sooja tarbevee ringluspump

Soojuspumba varukütteseade – sisseehitatud (IBH)

Veemahuti abisoojendi (TBH)

Gaasikatla kasutamist lubav signaal

Soojuspumbast väljuva vee temperatuur

Soojuspumpa läbiv veevool

Soojuspumba tegelik küttevõimsus

Energiakulu alates seadme esimesest käivitamiskorrast

Juhtpaneelis asuva anduri mõõdetud sisetemperatuur

Veetemperatuur sooja tarbevee mahutis

Vee hetketemperatuur küttekontuuris (põrandaküte – tsoon 2), 
mõõdetuna pärast ventiili SV3

Tsooni 1 seadistustemperatuur, mis määratakse kütte-/jahutuskõvera põhjal

Tsooni 2 seadistustemperatuur, mis määratakse kütte-/jahutuskõvera põhjal

Soojuspumbast väljuva vee (toitevee) temperatuur

Soojuspumpa tagasi jõudva vee (tagastusvee) temperatuur
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Seadme hetkeolek:

MENU > OPERATION 

PARAMETER (Menüü > 

Tööparameetrid)

Olenevalt tarkvaraversioonist 

võidakse talitlusparameetreid 

nimetada tööparameetriteks.

Puhverpaagi anduri hetketemperatuur

Valikuline teine puhverpaagi andur

Valikuline päikesekiirguse andur

Siseseadme tarkvaraversioon

Soojuspumba välisseadme mudel

Kompressori hetke voolutugevus

Kompressori hetke talitlussagedus

Kompressori tööaeg alates sisselülitamise hetkest

Kompressori kogutööaeg alates esimesest käivitamiskorrast

Lahutava siibri avatusaste (max 480P)

Ventilaatori hetkekiirus

Kompressori sihtsagedus, mida seade püüab praegu saavutada

Kompressori suurima voolutugevuse piirangu tüüp (piiramatu talitluse korral: 0)

Hetkepinge

Summaarne pinge

Summaarne voolutugevus

Soojuspumbast väljuva vee (toitevee) temperatuur

Soojuspumpa tagasi jõudva vee (tagastusvee) temperatuur

Kondensaatorist väljuva külmaagensi (vedelik) temperatuur

Kondensaatorisse siseneva külmaagensi (gaas) temperatuur

Külmaagensi temperatuur kompressori sissevõtus

Külmaagensi temperatuur kompressori väljalaskes

Soojuspumba aurusti temperatuur

Välisõhu temperatuur

Inverterimooduli anduri temperatuur

Kompressori väljalaskerõhk kütterežiimis / kompressori imirõhk jahutusrežiimis

Välisseadme tarkvaraversioon

Juhtseadme tarkvaraversioon
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4.2. Kütte vastuvõtjate valimine

MENU > FOR SERVICEMAN > 234 > HEAT MODE SETTING (Menüü > 

Hooldustehnikule > 234 > Kütterežiimi seadistus)

Olenevalt paigaldisest tuleb valida sobiv vastuvõtja FHL – põrandaküte

RAD – radiaatorid

FCU – puhurkonvektorid

Olenevalt tarkvaraversioonist PGP = FHL; PROM = RAD.

4.3. Juhtimismeetodi valimine

MENU > FOR SERVICEMAN > 234 > TEMP. TYPE SETTING (Menüü > 

Hooldustehnikule > 234 > Temperatuuritüübi seadistus)

Sobivate väärtuste valimine hooldusseadete tabeli järgi olenevalt valitud 

konfi guratsioonist

4.4. Kontuuri seadistustemperatuuri muutmine (veevoolu temperatuuril põhineva talitluse korral), 

kontuuri talitluse aktiveerimine ja soojuspumba hüstereesi muutmine veevoolu temperatuuril 

põhineva talitluse korral

Toitevee konstantne temperatuur seadistatakse juhtseadme põhikuval. 

Märkige kontuuri temperatuur esiletõstuga (vasaknoole klahvi abil) ja 

seejärel muutke seadistustemperatuuri.

Pärast soovitud temperatuuri määramist lülitage küttekontuur sisse, 

vajutades nuppu ON (sees).

Pärast kontuuri sisselülitamist muutub kütte vastuvõtja ikoon järgmiseks: 

Teise küttekontuuri juurde siirdumiseks kasutage paremnoole nuppu.

Pärast soovitud temperatuuri määramist lülitage küttekontuur sisse, 

vajutades nuppu ON (sees).

Pärast kontuuri sisselülitamist muutub kütte vastuvõtja ikoon järgmiseks: 
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Soojuspumba seadistatud hüstereesiga seotud seaded

MENU > FOR SERVICEMAN > 234 > HEAT MODE SETTING > dT1SH 

(Menüü > Hooldustehnikule > 234 > Kütterežiimi seadistus > dT1SH)

4.5. Eelseadistatud sisetemperatuuri muutmine (sisetemperatuuril põhineva talitluse korral), 

kontuuri talitluse aktiveerimine ja paneelitermostaadi hüstereesi muutmine

Kui kontuuri talitlus põhineb paneelitermostaadil, kuvatakse seadistatud 

sisetemperatuur põhikuval.

Märkige sisetemperatuur esiletõstuga (noolenuppude abil) ja seejärel 

muutke seadistustemperatuuri.

Pärast selle määramist lülitage ringlus sisse, vajutades nupule ON (sees).

Pärast kontuuri aktiveerimist muutub kütte vastuvõtja ikoon järgmiseks: 

Sisetemperatuuri hüstereesi muutmine (tehaseseadistus: 2 °C)

MENU > FOR SERVICEMAN > 234 > HEAT MODE SETTING > dT1SH 

(Menüü > Hooldustehnikule > 234 > Kütterežiimi seadistus > dTSH)

4.6. Välise termostaadi aktiveerimine

Ühe tsooni juhtimine välise termostaadi abil

MENU > FOR SERVICEMAN > 234 > ROOM THERMOSTAT (ONE ZONE) 

(Menüü > Hooldustehnikule > 234 > Ruumitermostaat (üks tsoon))

Seadistage tööhüsterees ja termostaadi eelseadistustemperatuur välisel 

termostaadil oma vajaduste kohaselt.
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Kahe tsooni juhtimine kahe välise termostaadi abil

MENU > FOR SERVICEMAN > 234 > ROOM THERMOSTAT (DOUBLE ZONE) 

(Menüü > Hooldustehnikule > 234 > Ruumitermostaat (kaks tsooni))

Seadistage tööhüsterees ja termostaatide eelseadistustemperatuur 

välistel termostaatidel oma vajaduste kohaselt.

4.7. Sooja tarbevee sihttemperatuuri seadistamine, tarbevee soojendamise aktiveerimine ja sooja 

tarbevee hüstereesi muutmine

Põhikuval on hetketemperatuur (nt 29 °C) ja selle esiletõstuga 

märkimisel (noolenuppude abil) kuvatakse sooja tarbevee mahuti 

seadistustemperatuur (nt 48 °C). Sooja tarbevee režiim tuleb aktiveerida, 

vajutades nuppu ON (sees).

Pärast sooja tarbevee režiimi sisselülitamist muutub kütte vastuvõtja 

ikoon järgmiseks: 

MENU > FOR SERVICEMAN > 234 > DHW MODE SETTING > dT5_ON 

(Menüü > Hooldustehnikule > 234 > Sooja tarbevee režiimi seadistus 

> dT5_ON)

Sooja tarbevee mahuti seadistustemperatuuri hüstereesi muutmine.

Sooja tarbevee 

seadistustemperatuuri 

hüstereesi muutmine
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4.8. Kontuuride talitlus küttekõverate alusel

4.8.1 Küttekõvera seaded

Küttekõvera seadistamine:

MENU > PRESET TEMPERATURE > WEATHER TEMP. SET > ZONE1 

H-MODE LOW TEMP. > ON (Menüü > Eelseadistatud temperatuur > 

Ilmastikukohane temperatuuriseadistus > Tsooni 1 kütterežiimi madal 

temp. > Sees) (VAJUTAGE NUPPU ON/OFF (sees/väljas))

Küttekõvera valimine

Kasutatavad küttekõverad: 1–8

või individuaalne küttekõver: 9

Põrandakütte (FHL) valimisel on saadaval nõrga kuumusega 

küttekõverad. Suure kuumusega küttekõveraid saab kasutada radiaatori 

või puhurkonvektorite (RAD/FCU) valimisel. Pärast kõvera määramist 

kontrollige, kas küte on aktiivne. Kui küte ei ole sisse lülitatud, aktiveerige 

põhikuval ringlus, vajutades nuppu ON (sees).

Kui kasutaja soovib pärast küttekõvera määramist muuta põhikuval 

kontuuri eelseadistatud temperatuuri, kuvab juhtseade aktiivse 

ilmastikufunktsiooni teabe.

Siin saab kontrollida kontuuri küttekõverapõhist seadistustemperatuuri:

MENU > OPERATION PARAMETER (Menüü > Tööparameetrid)

T1S’C1 – tsooni 1 küttekõverapõhine seadistustemperatuur

T1S’C2 – tsooni 2 küttekõverapõhine seadistustemperatuur

Märkus: põhikuval olev kontuuri seadistustemperatuur jääb 

muutumatuks olenemata küttekõvera põhjal määratud temperatuurist 

(T1S’C1)

Märkus: küttekõvera T1S’C1 temperatuur arvutatakse alles pärast kontuuri 

sisselülitamist: ON (sees)
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Küttekõverate välistemperatuuril põhineva värskendamisaja 

t_T4_FRESH_H seadistamine

MENU > FOR SERVICEMAN > 234 > HEAT MODE SETTING (Menüü > 

Hooldustehnikule > 234 > Kütterežiimi seadistus)

> t_T4_FRESH_H

4.8.2. Küttekõverate võimalik valik

Küttekõverad madalate 

temperatuuride jaoks 

(põrandaküte).

Märkus

1. Kui kütterežiim on seatud madalale temperatuurile, on saadaval ainult madala temperatuuri küttekõverad.

2. Madala temperatuuri vaikeküttekõver on küttekõver 4 ja ökorežiimis küttekõver 6.

Küttekõverad kõrgete 

temperatuuride jaoks 

(radiaatorküte).

Märkus

1. Kui kütterežiim on seatud kõrgele temperatuurile, on saadaval ainult kõrge temperatuuri küttekõverad.

2. Kõrge temperatuuri vaikeküttekõver on küttekõver 4 ja ökorežiimis küttekõver 6.
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Individuaalne küttekõver (nr 9).

Seadistamine

MENU > FOR SERVICEMAN > 

234 > HEAT MODE SETTING 

(Menüü > Hooldustehnikule > 

234 > Kütterežiimi seadistus)

Seadepunktid 3.8, 3.9, 3.10, 

3.11 vastavalt skeemile.

4.9. Anduri Tw2 aktiveerimine

Vee temperatuurianduri ühendamine ja aktiveerimine Tw2 kontuuris

MENU > FOR SERVICEMAN > 234 > INPUT DEFINE > T1b(Tw2) > YES 

(Menüü > Hooldustehnikule > 234 > Sisendi määramine > T1b(Tw2) 

> Jah)

4.10. Ringluspumba aktiveerimine ja selle talitlusgraafi ku seadistamine

Ringluspumba aktiveerimine

MENU > FOR SERVICEMAN > 234 > DHW 

MODE SETTING > DHW PUMP > YES (Menüü 

> Hooldustehnikule > 234 > Sooja tarbevee 

režiimi seadistus > Sooja tarbevee pump > Jah)

Ringluspump
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Ringluspumba tööseaded

MENU > DOMESTIC HOT 

WATER (DHW)> DHW PUMP 

(Menüü > Soe tarbevesi 

(DHW) > Sooja tarbevee 

pump)

Ringluspumba aktiveerimiseks 

saab valida kuni 12 

ajavahemikku.

Ringluspumba tööaja saab 

määrata menüüpunktis:

MENU > FOR SERVICEMAN > 

234 > DHW MODE SETTING > 

PUMP RUNNING TIME (5 MIN) 

(Menüü > Hooldustehnikule 

> 234 > Sooja tarbevee 

režiimi seadistus > Pumba 

käitusaeg (5 min))

4.11. Legionella-bakteri tõrje režiimi aktiveerimine ja seadistus

Legionella-bakteri tõrje režiimi aktiveerimine

MENU > FOR SERVICEMAN > 234 > DHW MODE SETTING > DISINFECT 

> YES (Menüü > Hooldustehnikule > 234 > Sooja tarbevee režiimi 

seadistus > Desinfi tseerimine > Jah)

Legionella-bakteri tõrje režiimi täitmisaja seadistamine

MENU > DOMESTIC HOT WATER (DHW) > DISINFECT > OPERATION DAY 

AND START TIME (Menüü > Soe tarbevesi (DHW) > Desinfi tseerimine > 

Kasutamise päev ja algusaeg

Märkus: desinfi tseerimise sagedust ei ole võimalik vähendada. 

Desinfi tseerimine toimub kord nädalas.
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4.12. Kütteseadmete IBH ja TBH konfi guratsioon

Varukütteseadme tööseadistus

MENU > FOR SERVICEMAN > 234 > OTHER HEATING 

SOURCE (Menüü > Hooldustehnikule > 234 > Muu 

kütteallikas)

Varukütteseade (IBH) lülitub sisse, kui on täidetud 

kõik kolm tingimust.

Varukütteseadme kasutamise piiramiseks 

suurendage parameetrit dT1_IBH_ON, suurendage 

parameetrit t_IBH_DELAY ja vähendage parameetrit 

T4_IBH_ON.

Delta kütteseadme käivitamiseks

Kütteseadme käivitamise viivitus

Välistemperatuur kütteseadme käivitamiseks

Tarbevee soojendi tööseadistus

MENU > FOR SERVICEMAN > 234 > DHW MODE 

SETTING (Menüü > Hooldustehnikule > 234 > Sooja 

tarbevee režiimi seadistus)

Tarbevee soojendi (TBH) lülitub sisse, kui on täidetud 

kaks tingimust, ja lülitub välja pärast parameetri 

dT5_TBH_OFF väärtusega määratud temperatuuri 

ületamist.

Tarbevee soojendi kasutamise piiramiseks 

vähendage parameetrit 

T4_TBH_ON ja suurendage parameetrit t_TBH_

DELAY.

Välistemperatuur tarbevee soojendi käivitamiseks

Tarbevee soojendi käivitamise viivitus

Sisemise kütteseadme ja tarbevee soojendi võimsuse 

seadistamine

MENU > FOR SERVICEMAN > 234 > OTHER HEATING 

SOURCE (Menüü > Hooldustehnikule > 234 > Muu 

kütteallikas)

Kütteseadmete P_IBH1 ja P_IBH2 võimsus tuleb 

seada olenevalt soojuspumba mudelist 

(üksikasju vt hooldusseadete tabelist)

Sisemise kütteseadme võimsus

Sisemise kütteseadme võimsus (teine aste)

Tarbevee soojendi võimsus
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4.13. Puhkuserežiimi seadistus

Puhkuserežiimi aktiveerimine

MENU > OPTIONS > HOLIDAY AWAY > ON (Menüü > 

Suvandid > Puhkuseaegne äraolek > Sees)

Sooja tarbevee režiim (DHW MODE), desinfi tseerimine 

(DISINFECT) ja kütterežiim (HEAT MODE) aktiveeritakse 

automaatselt (ON). Valitud funktsioone saab käsitsi 

välja lülitada (OFF), kuid kas kütterežiim (HEAT MODE) 

või sooja tarbevee režiim (DHW MODE) peab jääma 

aktiveerituks (ON). Sooja tarbevee režiimi (DHW MODE) 

väljalülitamine puhkuserežiimi seadistuses takistab 

desinfi tseerimisrežiimi aktiveerimist.

Allpool selgitatakse juhtseadme talitlust pärast valitud 

funktsiooni aktiveerimist.

Sooja tarbevee režiim (DHW MODE): SEES – sooja 

tarbevee mahutis hoitakse seadistustemperatuuri: 

T5S_H.A_DHW (vaikimisi 25 °C). Seda parameetrit 

saab muuta hooldusmenüüs (MENU > FOR 

SERVICEMAN > 234 > HOLIDAY AWAY SETTING 

(Menüü > Hooldustehnikule > 234 > Puhkuseaegse 

äraoleku seadistus))

Sooja tarbevee režiim (DHW MODE): VÄLJAS – sooja 

tarbevee mahuti soojendus lülitatakse välja.

Desinfi tseerimine (DISINFECT): SEES – mahuti 

ülekuumutamine bakteritõrjeks toimub 

puhkuserežiimi viimasel päeval kell 23.00. Iganädalane 

desinfi tseerimine ei ole puhkuserežiimi ajal aktiivne.

Desinfi tseerimine (DISINFECT): VÄLJAS – ei ole aktiivne 

ei iganädalane desinfi tseerimine ega desinfi tseerimine 

puhkuserežiimi viimasel päeval.

Kütterežiim (HEAT MODE): SEES – küttesüsteemis 

hoitakse seadistustemperatuuri: T1S_H.A_H (vaikimisi 

25 °C). Seda parameetrit saab muuta hooldusmenüüs 

(MENU > FOR SERVICEMAN > 234 > HOLIDAY AWAY 

SETTING (Menüü > Hooldustehnikule > 234 > 

Puhkuseaegse äraoleku seadistus))

Kütterežiim (HEAT MODE): VÄLJAS – hoone küte 

lülitatakse välja.
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4.14. Smart Grid – nutikas võrk

Allolevas tabelis on esitatud nutika võrgu funktsiooni SMART GRID funktsionaalsus.

EVU – päikeseenergiasüsteemist lähtuv signaal SG – nutika võrgu signaal

EVU SG Küte/jahutus Soe tarbevesi

ON (sees) ON (sees)
Seade töötab kütte-/jahutusrežiimil 

standardseadistuse kohaselt.

Sooja tarbevee režiim lülitatakse sisse ja sooja 

tarbevee soovitud temperatuuriks määratakse 70 °C. 

Mahuti soojendi lülitatakse automaatselt sisse, kui 

hetketemperatuur mahutis on alla 69 °C.

ON (sees) OFF (väljas)
Seade töötab kütte-/jahutusrežiimil 

standardseadistuse kohaselt.

Sooja tarbevee režiim lülitatakse sisse. Mahuti soojendi 

lülitub automaatselt sisse, kui T5 < T5S – 2 (hetke 

veetemperatuur mahutis on seadistustemperatuurist 

2 °C võrra madalam), ja lülitub välja, kui T5 > T5S + 3 

(hetke veetemperatuur mahutis on 3 °C võrra 

seadistustemperatuurist kõrgem).

OFF (väljas) ON (sees)
Seade töötab kütte-/jahutusrežiimil 

standardseadistuse kohaselt.

Seade töötab tarbevee soojendamise režiimil 

standardseadistuse kohaselt.

OFF (väljas) OFF (väljas)

Seade lülitub määratud ajaks kütte-/jahutusrežiimile ja 

seiskub. Tööaeg määratakse parameetriga t_SG_MAX 

ja selle saab seada juhtseadmes.

Soojuspumba ja mahuti soojendi (TBH) abil tarbevee 

soojendamise lõpetamine.
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5. Võrgutoite ühendus

5.1. Monoplokk-soojuspumbad

Soojuspumba mudel Elektriline kaitse Toitejuhe

Prima 4GT

C32 või C20+ B16*

3 × 6 mm2 või 5 × 6 mm2 *

Prima 6GT 3 × 6 mm2 või 5 × 6 mm2 *

Prima 8GT 3 × 6 mm2 või 5 × 6 mm2 *

Prima 10GT 3 × 6 mm2 või 5 × 6 mm2 *

Prima 3F 12GT

C32

5 × 4 mm2

Prima 3F 14GT 5 × 4 mm2

Prima 3F 16GT 5 × 4 mm2

* Kütteseadme ja kompressori kahte faasi eraldamisel kolmefaasilise paigaldise korral.

Kütteseadme ja 

kompressori toite 

eraldamine kahte faasi 

kolmefaasilise paigaldise 

korral

1. Lisage veel üks 6 mm2 

klemmiplokk.

2. Eemaldage 

kütteseadme juhtmelt 

(L) rõngasklemm.

3. Pressige ümbrise ots 

kinni.

4. Ühendage L2 toide.

5. Ühendage kütte-

seadme juhe L2 

toitega.

5.2. Jagatud (split) tüüpi soojuspumbad

Seadme tüüp Soojuspumba mudel Elektriline kaitse Toitejuhe

IDU (siseseade)

IDU Prima S 4-6GT
B16

3 × 4 mm2

IDU Prima S 8-10GT 3 × 4 mm2

IDU Prima S3F 12-16GT B16 5 × 4 mm2

ODU (välisseade)

ODU Prima S 4GT

C25

3 × 4 mm2

ODU Prima S 6GT 3 × 4 mm2

ODU Prima S 8GT 3 × 4 mm2

ODU Prima S 10GT 3 × 4 mm2

ODU Prima S3F 12GT

C16

5 × 2,5 mm2

ODU Prima S3F 14GT 5 × 2,5 mm2

ODU Prima S3F 16GT 5 × 2,5 mm2
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6. Väliste elementide ühendamine

Tsooni 1 ringluspumba ühendamine

Tsooni 1 pump – PUMP_0 

(sisendid 10 ja 22)

Tuleb ühendada kontaktori kaudu.

Kontaktori mähise toitekaabel: 

2 × 0,75 mm2

Tsooni 2 ringluspumba ühendamine

Tsooni 2 pump – PUMP_C 

(sisendid 9 ja 21)

Tuleb ühendada kontaktori kaudu.

Kontaktori mähise toitekaabel: 

2 × 0,75 mm2

Kolmekäigulise seguventiili SV3 ühendamine

Põrandakütte kontuuri segisti – 

(sisendid 18, 19, 20)

Ventiili siirdeaeg: 120 s

SV3 ühenduskaabel: 

3 × 0,75 mm2

Tsooni 2 toitevee temperatuuri anduri ühendamine – põrandakütte kontuur Tw2 andur.

Põrandakütte kontuuri andur 

(pistmik tähistatud sildiga Tw2) 

Anduri vaikeulatus on 10 m 

(ei tohi suurendada).

Anduri katalooginumber: 

09-900029
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Kolmekäigulise KJ / sooja tarbevee lülitusventiili SV1 ühendamine

Seadmega kaasas olev 

kolmekäiguline lülitusventiil

Ühendage kolm juhet.

- Pruun – ühendus püsiva 

toiteallikaga – pinge 230 V

- Must – sisend 5

- Sinine – sisend 16

SV1 ühenduskaabel:

3 × 0,75 mm2

Sooja tarbevee anduri ühendamine

Seadmega on kaasas üks sooja 

tarbevee andur (ühendamine 

vastava liitmikuga, vt 

parempoolset fotot).

Anduri vaikeulatus on 10 m 

(ei tohi suurendada).

Anduri katalooginumber: 

09-900029

Sooja tarbevee mahuti soojendi ühendamine

Sooja tarbevee mahuti soojendi 

ühendamine (sisendid 13 ja 16) – 

ühendada kontaktori kaudu.

Kontaktori mähise toitekaabel: 

2 × 0,75 mm2

Ringluspumba ühendamine

Ringluspumba ühendamine

(sisendid 12 ja 24) – ühendada 

kontaktori kaudu.

Kontaktori mähise toitekaabel: 

2 × 0,75 mm2
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Välise 12 V madalpinge termostaadi ühendamine

12 V madalpinge termostaat 

(kasutamine ainult kütte-

režiimil) – ühe tsooni juhtimine – 

üks väline termostaat.

Kahe välise 12 V madalpinge termostaadi ühendamine

12 V madalpinge termostaat 

(kasutamine ainult kütte-

režiimil) – kahe tsooni 

juhtimine – kahe tsooni jaoks kaks 

välist termostaati.

Välise 230 V kõrgpinge termostaadi ühendus

Välise 230 V kõrgpinge 

termostaat (kasutamine ainult 

kütterežiimis) – sisendid 3 ja 15.

On võimalik juhtida ka kahte 

tsooni, kasutades sisendeid: 

3, 4, 15.
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Juhtseadme paneeli ühendamine

Märgistus peab olema järjekindel, 

st E-E; Y-Y, X-X, B-B; A-A.

Toitekaabel ei ole seadmega 

kaasas.

Kasutatav ühenduskaabel:

5 × 0,75 mm2.

Kaabli maksimaalne pikkus on 

200 m.

Puhverpaagi anduri ühendamine

Vaja on osta puhverpaagi andur 

(ei ole seadmega kaasas), 

katalooginumber: 09-900065

Kasutage ühendamiseks sisendit 

CN24.

Nutikas võrk ja EVU ühendamine

Kasutage sisendeid märgistusega 

CN35 vastavalt skeemile:

Lisasoojendusteibi ühendamine

Võib ühendada, kui on vaja 

soojendada kondensaadi 

äravoolutoru.

Soojendi tuleb ühendada 

kontaktori kaudu.
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7. Kiiplülitite seadistus

Kiiplülitite seadistus

Seadmel on kiiplülitid S1 ja S2, mis paiknevad juhtseadme emaplaadil.

Kiiplülitite konfi gureerimisvalikud:

Märkus: lüliti standardseadistus: IBH: SEES ja TBH: SEES.

Märkus: juhtseadme paneelil saab kontrollida kiiplülitite seadistust 

kütteseadmete IBH ja TBH jaoks.

Veemahuti abisoojendi (TBH) aktiveerimisega seotud kiiplülitite 

konfi guratsiooni kontrollimine:

MENU > DOMESTIC HOT WATER (DHW) > TANK HEATER (Menüü > Soe 

tarbevesi (DHW) > Mahuti soojendi)

Hetkeoleku väljal „CURRENT STATE“ kuvatav teave (ON/OFF – sees/väljas) 

tähendab, et kütteseade on kiiplüliti seadistuse kohaselt aktiivne.

Soojuspumba varukütteseadme (IBH) aktiveerimisega seotud kiiplülitite 

konfi guratsiooni kontrollimine:

MENU > OPTIONS > BACKUP HEATER (Menüü > Lisavalikud > 

Varukütteseade)

Väljal „BACKUP HEATER“ varukütteseadme kohta kuvatav teave (ON/OFF – 

sees/väljas) tähendab, et kütteseade on kiiplüliti seadistuse kohaselt 

aktiivne.

Kui menüüs ei ole näidatud kohtades teavet soojuspumba 

varukütteseadme (IBH) või mahuti abisoojendi (TBH) kohta, tähendab 

see, et vastav kütteseade ei ole kiiplülitil sisse lülitatud ja selle 

aktiveerimiseks tuleb kiiplüliti asendit sobivalt muuta.
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8. Seadme käivitamine

Seadme talitlus, töövahemik

Kompressori käivitamiseks on madalaim veetemperatuur kontuuris 12 °C. 

Kui kontuuri veetemperatuur on madalam, aktiveeritakse kütteseade IBH, 

mis eelsoojendab vett. Vahemikus 12–25 °C töötab kompressor piiratud 

ulatuses, üle 25 °C hakkab tööle tavatingimustes.

Sulatusrežiimis on toitevee miinimumtemperatuur 20 °C – kui toitevee 

temperatuur on madalam aktiveeritakse kütteseade IBH.

Esmakordsel sisselülitamisel võib seadme käivitumisaeg olla pikem. 

Kõigepealt peab temperatuur kontuuris saavutama miinimumväärtuse.

Seadme töövahemik:

Draiveri peamised vead (täielik loetelu on seadme kasutusjuhendis) / esinenud probleemid

Tõrge/probleem Võimalikud põhjused / lahendus

E0 või E8 – vooluhulga tõrge – liiga nõrk vee/glükooli vool läbi 

soojuspumba kondensaatori

Õhk süsteemis, toruläbimõõdud on liiga väikesed, liiga suured ahendid, 

voolu takistus on liiga suur, fi ltri saastumine. Kontrollige vooluanduri 

talitlust.

Ringluspump ei tööta, kuvatakse Pb ja E8. Võimalik ringluspumba rootori ummistus, vabastage rootor.

Hd – juhtseadme paneeli ühendustõrge
Soojuspumba juhtseadme paneel on valesti ühendatud, kontrollige 

ühendust.

E4 – anduri T5 tõrge (soe tarbevesi) Kontrollige anduri ühendust.

Pb – külmumisvastane režiim

Kui seade on välja lülitatud ja välisseadme temperatuur langeb, lülitub 

sisse külmumisvastane režiim, et hoida ära soojuspumbas oleva vee 

külmumine.

H9 – segistiga põrandakütte kontuuri anduri (Tw2) tõrge
Kontuuri 2 andur ei ole ühendatud, tsooni 2 aktiveerimisel ja segisti SV3 

kasutamisel tuleb see ühendada.

JK / sooja tarbevee lülitusventiili vale talitlus Kontrollige ventiili SV1 ühendust.

Põrandaküttekontuuri seguventiili vale talitlus
Kontrollige ventiili SV3 ühendust ning anduri Tw2 aktiveerimist ja 

ühendamist.

Defektne draiveri emaplaat, jahutussüsteemi juhtplaat Kontrollige juhtseadme juhtplaatidel olevaid sulavkaitsmeid.

Eelseadistatud sisetemperatuuri ei õnnestu saavutada Kontrollige kontuuri seadistustemperatuuri / küttekõvera seadistust.
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9. Rakenduse Comfort Home konfi gureerimine

1.
Laadige rakendus Comfort Home Google Play poest / App Store'ist alla 

või skannige ruutkood.

2.
Pärast rakenduse käivitamist sisestage registreerimiskood: GALMET või 

skannige ruutkood, et täita registreerimiskood automaatselt.

3.
Lubage rakendusele Comfort Home'i rakenduse kasutamise ajal 

juurdepääs seadme asukohale.
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4. Logige sisse kasutaja e-postiaadressiga.

5.

Esitatud e-postiaadressile saadetakse kinnituskood. Sisestage see 

neljakohaline kood rakenduses. Kood jääb aktiivseks viieks minutiks 

pärast e-kirja saamist.

6.
Pärast kinnituskoodi sisestamist saadetakse esitatud e-postiaadressile aktiveerimislink. Klõpsake aktiveerimislingil, mis suunab teid rakendusse 

Comfort Home ja kinnitab sellega konto loomise.

7.

Pärast kinnitamist logige rakendusse sisse. Kinnitage, et nõustute 

privaatsuspõhimõtete, tarkvaralitsentsi ja teenuselepingu 

tingimustega.
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8. Lisage seade.

9.

Veenduge, et seisate soojuspumba juhtseadme läheduses, teil on ühendus Wi-Fi-võrguga 

ja te teate valitud Wi-Fi-võrguga ühendamiseks vajalikku salasõna. Kinnitage, et kõik 

kriteeriumid on täidetud, klõpsates valikul „Sure“ („Kindel“).

10. Valige Wi-Fi-võrk.
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11. Valige kasutaja kodune Wi-Fi-võrk.

Your Wi-Fi network
Connected

12. Sisestage oma koduse WiFi-võrgu salasõna ja vajutage nuppu „Save“ („Salvesta“).

13. Lisage seade. Valige „Heat pump“ („Soojuspump“).

14. Valige seadme tüüp: KJRH-120F / soojuspumba juhtseade.

15.

Klõpsake juhtseadme menüünupul „MENU“ ja valige „WLAN SETTINGS“ („WLAN-i seaded“) 

ning seejärel vajutage nuppu „OK“. Valige „AP MODE“ („Pääsupunkti režiim“) ja vajutage 

nuppu „OK“. Valige „YES“ („Jah“), et käivitada „AP MODE“. Kui see on käivitatud, hakkab 

ikoon  vilkuma.

MENU > WLAN SETTING > AP MODE > YES > 
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16.
Avage rakenduses Comfort Home soojuspumba juhtseadme Wi-Fi konfi guratsioon, klõpsates 

valikul „Wi-Fi confi guration“ („Wi-Fi konfi guratsioon“).

17. Valige Wi-Fi-võrk net_xxx_xxxx

18.
Looge ühendus valitud Wi-Fi-võrguga, sisestades salasõna 12345678. Kui ühendus on 

loodud, väljuge Wi-Fi konfi guratsioonist ja naaske rakendusse.

19.

Juhtseadme ja Wi-Fi-võrgu vahelise ühenduse ettevalmistamisel hoidke telefon 

juhtseadmele võimalikult lähedal. Pärast edukat ühendamist kuvatakse teade „Connected 

successfully“ („Ühendamine õnnestus“), jätkamiseks klõpsake „OK“.

20.
Edukalt lisatud seade (soojuspump) kuvatakse rakenduses Comfort Home jaotises „My 

devices“ („Minu seadmed“).
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21. Pärast lisatud seadme sisestamist klõpsake ekraani paremas ülanurgas asuval ikoonil .

22.
Lülitage sisse jooksva energiatarbimise funktsioon ja sisenege energiakulu konfi gureerimise 

jaotisse.

23.

Energiakulu konfi gureerimiseks aktiveerige suvand „Uniform tariff “ („Ühtne tariif“) ja 

sisestage andmed:

1. elektri hind (eurod/kWh),

2. gaasi hind (eurod/m3),

3. boileri kasutegur (%),

4. soojuspumba sisemise kütteseadme IBH nimivõimsus (kW),

5. mahuti soojendi TBH nimivõimsus (kW).

Ülaltoodud andmete sisestamine on vajalik korrektse diagrammi loomiseks.

24

Pärast energiatarbimise sisestamist saame energiatarbe diagrammid:

 TBH –> mahuti abisoojendi (soe tarbevesi)

 IBH –> sisemine varukütteseade (soojuspumbas)

 CL –> jahutus

 HT –> küte

 DHW –> sooja tarbevee valmistamine

Rakendus genereerib energiatarbimise diagrammid päeva, nädala, kuu ja aasta kohta, kas 

tulp- või ringdiagrammidena.

Genereeritakse ka keskmine ümbritseva keskkonna temperatuur, eelseadistatud sooja 

tarbevee temperatuur ja küttekontuuri jaoks eelseadistatud temperatuur. Järgmisel 

leheküljel on näidisdiagrammid.
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Märkus



Galmet Sp. z o.o. Sp. K.

48-100 Głubczyce,

Raciborska 36

tel +48 774 034 500

faks +48 774 034 599

teenindus +48 774 034 530

serwis@galmet.com.pl

tehniline tugi +48 774 034 556

pompyciepla@galmet.com.pl
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