HYDRO-PRO Uima-altaan lämpöpumppu

KÄYTTÖOPAS

SISÄLLYS
1. Tekniset tiedot
2. Mitat
3. Asentaminen
4. Lisävarusteet
5. Sähkökytkennät
6. Laitteen ensimmäinen käynnistyskerta
7. Ohjauspaneelin käyttäminen
8. Käyttöasetuksien määrittäminen
9. Vianetsintä
10. Räjäytyskuva ja huolto
Kiitos, että valitsit uima-altaaseesi HYDRO-PRO-lämpöpumpun. Laite lämmittää uima-altaan veden ja pitää sen
lämpötilan tasaisena ilman lämpötilan ollessa –5–43 ℃.

HUOMAA: Tämä opas sisältää kaikki lämpöpumpun käyttöön ja asentamiseen tarvittavat tiedot.
Asentajan täytyy noudattaa oppaassa esitettyjä käyttö-, asennus- ja turvallisuusohjeita tarkkaan.
Asentaja on vastuussa tuotteen asennuksesta ja siitä, että valmistajan antamia ohjeita ja sääntöjä noudatetaan. Jos
oppaan ohjeita ei noudateta, laitteen takuu mitätöityy.
Laitteen valmistaja ei vastaa henkilöiden tai esineiden aiheuttamista laitevahingoista tai vioista, jotka johtuvat laitteen
virheellisestä asennuksesta. Jos laitetta käytetään muulla kuin valmistajan tarkoittamalla tavalla, käyttö voi aiheuttaa
vaaratilanteita.
.

VAROITUS: Tyhjennä lämpöpumppu aina vedestä talven ajaksi tai jos ilman lämpötila laskee 0 ℃:n alapuolelle. Titaaninen
lämmönvaihdin vahingoittuu jäätyessään. Jos näin tapahtuu, laitteen takuu mitätöityy.
VAROITUS: Katkaise sähkövirta aina ennen kuin avaat laitteen luukun tai kosketat lämpöpumpun sisäosia.
Lämpöpumpussa kulkee korkeajännite.
VAROITUS: Suojaa ohjauspaneelia kosteudelta säilyttämällä sitä kuivassa paikassa tai sulkemalla tiivistekotelo hyvin.

1. Tekniset tiedot

1.1 Hydro-Pro+ Premium -lämpöpumput
Hydro-Pro-laite
Osanumero
Lämmityskapasiteetti
A27/W27

Malli

5

7

10

13

18

22

22T

26T

7008324

7008317

7008318

7008319

7008320

7008321

7008322

7008323

kW

5

7

10

13

18

22

22

26

BTU/t

17 000

23 500

34 000

44 300

61 000

75 000

75 000

88 700

kW

3,7

4,3

6,5

8,2

10,8

14,5

14,5

16,5

BTU/t

12 500

14 500

22 000

28 000

36 000

49 500

49 500

56 000

kW

2,8

3,5

5

7

9

11

11

15

BTU/t

9 500

12 000

17 000

24 000

30 500

37 500

37 500

51 000

kW

0,93

1,02

1,48

1,86

2,51

3,45

3,45

3,93

m³

20

30

45

60

85

120

120

140

Käyttövirta

A

4,1

4,7

7

9,1

11,4

15

6,6

7,7

Enimmäisvirta
Lämpökerroin (COP),
A27/W27
Lämpökerroin (COP),
A15/W26

A

4,9

5,6

8,4

11

13,7

18

8,4

10

W/W

5,8

5,9

6,2

6

6,1

5,9

5,9

5,8

W/W

4

4,2

4,4

4,4

4,3

4,2

4,2

4,2

Lämmityskapasiteetti
A15/W26
Jäähdytyskapasiteetti
A35/W27
Ottoteho
Altaan enimmäistilavuus
(hyvä eristys)

Virrantuotto

V/Ph/Hz

220–240/1/50

Ohjaus

380/3/50
Sähköinen

Lauhdutin

Titaaninen lämmönvaihdin

Kompressorien määrä

1

Kompressorin tyyppi

Rotary

Scroll

Kylmäaine
Ilmavirta

R410a
m³/t

1 600

2 300

2 300

2 800

Puhaltimien määrä

3 500

3 500

3 500

5 600

200

200

200

300

44

47

47

50

53

56

56

59

1

Puhaltimen ottoteho

W

Tuulettimen nopeus

RPM

68

80

80

120
830~870

Puhaltimen suunta

Vaaka

Pysty

Äänitaso (10 m)

dB(A)

39

40

40

43

Äänitaso (1 m)

dB(A)

48

49

49

52

Vesiliitäntä
Nimellinen
virtausnopeus

mm
m³/t

2,5

2,5

2,8

3,5

4,6

6,2

6,2

7,1

Painehäviö enintään

kPa

12

12

12

18

18

750/290/500

930/350/550

P/L/K

850/330/540

1 060/380/590

16
1
045/410/855
1
165/430/995

18

P/L/K

15
1
000/360/620
1
120/380/660

kg

36/38

63/67

100/110

125/135

Laitteen mitat
Pakkauksen
kokonaismitat
Laitteen paino /
pakkauksen
kokonaispaino

50

44/47

* Yllä olevia tietoja voidaan muuttaa ilman etukäteisvaroitusta.

49/52

865/685/910
885*740*1 050

125/135

150/160

2. Mitat

Malli

5

7 ja 10

13

18

A
B
C
D
E
F
G
H

273
423
260
293
747
210
83
470

330
680
280
360
930
230
83
520

330
655
300
360
1000
340
83
590

440
759
420
470
1110
300
83
660

Mittayksikkö: mm
22, 22T ja 26T pystysuunnassa

Mittayksikkö: mm

3. Asentaminen
3.1 Asennuskuva

HUOM: Laitteen valmistajalta on saatavilla vain lämpöpumppuyksikkö. Muut kuvassa näkyvät osat ovat tarpeellisia
vesijohtojärjestelmän osia, jotka joko laitteen asentajan tai käyttäjän täytyy hankkia.

3.2 Asentaminen
1. Laite on tarkoitettu käytettäväksi ulkotiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto. Kylmän ulostuloilman kierrättäminen takaisin
höyrystimeen heikentää laitteen lämmityskapasiteettia ja tehokkuutta voimakkaasti ja mitätöi kompressorin takuun.

2. Laite voidaan asentaa lähes mihin tahansa ulkotilaan. Asennuspaikassa täytyy kuitenkin olla
a) hyvä ilmanvaihto
b) tasainen ja luotettava sähkövirta
c) veden kierrätysjärjestelmä.
Toisin kuin kaasulla toimivan vedenlämmittimen tapauksessa, lämpöpumpun käyttö ei saastuta luontoa, ja sen asennus
onnistuu myös tuuliseen paikkaan.
3. Laitetta ei saa asentaa paikkaan, jossa on puutteellinen ilmanvaihto tai esimerkiksi pensaikkoon, jossa lehdet voivat
tukkia ilmanvaihtoaukot.
Riittävä raitis ilma on edellytys laitteen käytölle. Jos laite asennetaan pensaikkoiseen paikkaan, irtoavat lehdet voivat
juuttua höyrystimeen, mikä vähentää laitteen tehokkuutta ja lyhentää sen käyttöikää.
4. Suosittelemme käyttämään ohituslaitetta, jotta voit hallita järjestelmän virtausta ja eristää kierrot toisistaan, jos
järjestelmää täytyy huoltaa.
5. Tarkista, että uima-altaan pumppu toimii lämpöpumpun vaatimalla kuutiometrivirtausnopeudella.
6. Alla olevassa kuvassa esitetään, kuinka lähelle muita kohteita tai seiniä altaan lämpöpumpun saa sijoittaa.

7. Yleinen suositus on, että lämpöpumppu asennetaan korkeintaan 10 metrin päähän altaasta. Jos etäisyys on liian pitkä,
lämpöä menee enemmän hukkaan putkistossa. Tällöin käytössä täytyy olla pumppu, joka pystyy pitämään virtauksen
nopeuden tarvittavan suurena.
8. Takaat parhaan lämmönvaihdon käyttämällä määrityksissä esitettyä lämpöä.
9. Kun laite on käynnissä, kondenssivesi poistuu laitteen pohjan kautta.
10. Jos veden paine on yli 10 kPa tai jos veden virtaus lämmönvaihtimen kautta on yli 11 kuutiometriä, vesijärjestelmään
täytyy asentaa ohitusputki.

3.3 Lämpöpumpun käyttöikään vaikuttaa merkittävästi myös se, missä järjestelmän osassa veteen
lisätään kemikaaleja.
Jos käytössä on automaattinen järjestelmä, joka lisää veteen klooria tai bromia, se täytyy asentaa
virtaussuunnassa lämpöpumpun jälkeen.

4. Lisävarusteet
4.1 Lisävarusteluettelo

Tärinänvaimennin, 4 kpl

10 metrin virtakaapeli, 1 kpl

Tyhjennyssuulake, 2 kpl

Vesitiivis kotelo, 1 kpl

Vesiliitännän asennusosat, 2 kpl

4.2 Lisävarusteiden asentaminen

Tärinänvaimennin
1. Ota pakkauksesta 4 tärinänvaimenninta.
2. Aseta kunkin laitteen jalan alle yksi
vaimennin kuvan mukaan.

Tyhjennyssuulake
1. Asenna tyhjennyssuulake pohjalevyn alle.
2. Liitä suulakkeeseen vesiputki, jonka kautta
vesi tyhjennetään.
Huom: Nosta lämpöpumppua asennuksen
ajaksi. Älä kaada lämpöpumppua ettei
kompressori vahingoitu.

Veden sisääntulon ja poiston haaroitus
1. Kiinnitä veden sisääntulon ja poiston
haaroitusosa vesipumppuun eristysteipillä.
2. Aseta sisäkkäin kuvassa näkyvät jatkokset.
3. Ruuvaa jatkokset kiinni veden sisääntulon
ja poiston haaroitusosaan.

10 metrin virtakaapeli
1. Kytke 10 metrin virtakaapelin toinen pää
ohjauspaneeliin.
2. Vedä kaapelin toinen pää reiän läpi
kolmannen kuvan mukaan.
3. Liitä koneen sisällä olevaan PC-piirikorttiin
siten, että ruskea johto tulee ensimmäiseen
liitäntään, sininen toiseen ja keltainen
kolmanteen.

Sähkökytkentä
1. Yhdistä sähköjohto kuvassa olevan
valkoisen aukon kautta.
2. Kiinnitä toinen pää sähkörasian sisällä
oleviin liitäntöihin.

Vesipumpun johdot
1. Yhdistä vesipumpun johdot kuvassa
näkyvän valkoisen aukon kautta.
2. Kiinnitä toinen pää sähkörasian sisällä
oleviin liitäntöihin.

5. Sähkökytkennät
5.1 UIMA-ALTAAN LÄMPÖPUMPPU, KYTKENTÄKAAVIO 1
Hydro-pro 5/7/10



Katkoviivoilla ympäröityjä osia käytetään vain tietyissä malleissa.

5.2 UIMA-ALTAAN LÄMPÖPUMPPU, KYTKENTÄKAAVIO 2
Hydro-pro 13/18



Katkoviivoilla ympäröityjä osia käytetään vain tietyissä malleissa.

5.3 UIMA-ALTAAN LÄMPÖPUMPPU, KYTKENTÄKAAVIO 3
Hydro-pro 22



Katkoviivoilla ympäröityjä osia käytetään vain tietyissä malleissa.

5.4 UIMA-ALTAAN LÄMPÖPUMPPU, KYTKENTÄKAAVIO 4
22T/30T



Katkoviivoilla ympäröityjä osia käytetään vain tietyissä malleissa.

HUOM:
1. Yllä oleva kytkentäpiirros on tarkoitettu vain viitteeksi. Kaikkien koneiden alapuolella on kaavio, jonka mukaan kyseisen
koneen kytkennät täytyy suorittaa.
2. Uima-altaan lämpöpumppu täytyy maadoittaa hyvin vaikka yksikön lämmönvaihdin on eristetty muusta yksiköstä. Maadoituksen
avulla vältetään laitteen sisäiset oikosulut.
Katkaisin: Katkaisin (joko varokkeella tai ilman) täytyy asettaa yksikön lähelle näkyville ja helposti saataville. Tämä on tavallinen
käytäntö kaikille kaupallisille ja kotikäyttöön tarkoitetuille lämpöpumpuille. Katkaisin estää laitteen etäkäynnistämisen.
Katkaisimen avulla voidaan myös katkaista virta laitteen huollon ajaksi.

4.2 Ruudun asentaminen
Kuva 1

Kuva 2

Kuva 3

– Irrota pistotulpan ohjausliitin (kuva 1)
– Asenna laitteen mukana toimitettu kaapeli (kuva 2)
– Vie kaapeli jatkoliitännästä (kuva3) suoraan yhteiseen liitäntään.

6. Laitteen ensimmäinen käynnistyskerta
Huom: Varmista, että vesipumppu kierrättää vettä järjestelmässä riittävällä nopeudella.
Kun laite on asennettu, käynnistä se seuraavasti:
1. Käynnistä suodatinpumppu, varmista ettei vuotoja esiinny ja tarkista, että vesi virtaa uima-altaassa.
2. Kytke laitteeseen virta.
3. Säädä ohituslaite seuraavasti:
Lämpöpumpun vesi sisään

Lämpöpumpun vesi ulos

Suodatin
Allas
-

Avaa venttiilit 1 ja 3.
Sulje venttiili 2.

4. Paina ohjauspaneelin ON/OFF-painiketta. Laite käynnistyy muutaman sekunnin kuluessa. Tarkista muutaman minuutin
käynnin jälkeen, että laitteen sivulta (päältä) tuleva ilma on viileämpää.
-

Jos ruudussa on teksti ON tai virhekoodi EE3, kasvata veden painetta sulkemalla venttiiliä 2 vähitellen kunnes
virhekoodi katoaa ruudusta.
Tarkista muussa tapauksessa, että vesi virtaa oikeaan suuntaan (SININEN = sisään, PUNAINEN = ulos).
Jos vesipumppu ei käynnisty, virtakytkin voi olla vioittunut.

5. Uima-altaan lämpöpumppu täytyy asettaa OFF-tilaan manuaalisesti tai automaattisesti (ajastimella) ennen kuin veden
suodatusjärjestelmä sammutetaan.

-

HUOM: Jos veden suodatusjärjestelmä sammutetaan ennen lämpöpumppua, pumppu siirtyy automaattisesti
valmiustilaan ja ruudussa näkyy teksti ON tai EE3.
Lämpöpumppu käynnistyy automaattisesti, kun veden virtausteho on riittävä.

6. Pidä laite ja altaan pumppu käynnissä vuorokauden ympäri kunnes veden lämpötila on tarpeeksi korkea.
Lämpöpumppu sammuu, kun lämpötila saavuttaa laitteeseen määritetyn arvon. Kun altaan lämpötila laskee alle
määritetyn arvon, lämpöpumppu käynnistyy uudelleen automaattisesti.

7. Ohjauspaneelin käyttäminen
07.1 Ohjauspaneelin painikkeet

Kun lämpöpumppu on käynnissä, LED-ruudussa näkyy tulevan veden lämpötila.
Kun lämpöpumppu on OFF-tilassa, LED-ruudussa näkyy aika.

7.2 Ajan asettaminen lämpöpumpun ollessa OFF-tilassa

Paina painiketta

10 sekunnin ajan ja aseta aika painamalla nuolipainikkeita

Tallenna asetukset painamalla painiketta
Ajan asettamisen jälkeen näppäimet

uudelleen.
ja

eivät enää toimi.

7.3 Lämmitys- tai jäähdytystilan valitseminen

Paina painiketta

kunnes Heat- tai Cool-lamppu syttyy.

7.4 Lämpöpumpun käynnistäminen tai sammuttaminen

ja

.

Käynnistä lämpöpumppu painamalla painiketta

5 sekunnin ajan.

Sammuta lämpöpumppu painamalla painiketta

5 sekunnin ajan.

7.5 Veden lämpötilan asettaminen
Aseta haluttu veden lämpötila painamalla nuolipainikkeita
-

ja

.

Huom: Lämpöpumppua voi käyttää vain veden suodatusjärjestelmän ollessa käynnissä.

7.6 Automaattinen tila
Lämpöpumpun käynnistymisajan asettaminen
Paina painiketta

ja valitse käynnistymisaika painamalla nuolipainikkeita

ja

. Aseta lämpöpumppu

käynnistymään 5 minuuttia altaan pumpun jälkeen.
Tallenna asetukset painamalla painiketta

uudelleen ja ota asetukset käyttöön painamalla painiketta

.

Lämpöpumpun sammumisajan asettaminen
Paina painiketta

ja valitse sammumisaika painamalla nuolipainikkeita

ja

.

Aseta lämpöpumppu

sammumaan 5 minuuttia ennen altaan pumppua.
Tallenna asetukset painamalla painiketta

uudelleen ja ota asetukset käyttöön painamalla painiketta

.

7.7 Ajastimen pysäyttäminen (manuaalinen tila)
Automaattisen käynnistymisen peruuttaminen
ja

Peruuta automaattinen käynnistyminen painamalla painiketta

.

ja ota asetukset käyttöön painamalla painiketta

Automaattisen sammumisen peruuttaminen
Peruuta automaattinen sammuminen painamalla painiketta

-

ja

ja ota asetukset käyttöön painamalla painiketta

.

Huom: Jos veden suodatusjärjestelmä sammuu ennen lämpöpumppua, laite sammuu turvallisuussyistä ja ohjauspaneelin
ruudussa näkyy teksti ON tai EE3.
On tärkeää määrittää lämpöpumpun asetukset suodatusjärjestelmän mukaisiksi.
Voit käynnistää lämpöpumpun uudelleen katkaisemalla laitteesta virran ja kytkemällä virran uudelleen.

8. KÄYTTÖASETUKSIEN MÄÄRITTÄMINEN
8.1 Lämpöpumpun asetuksien määrittäminen (ruudussa näkyy nykyinen aika laitteen ollessa
sammutettu).
1. Siirry käyttöasetuksien määritystilaan painamalla painiketta
2. Siirry parametrien määritystilaan painamalla painikkeita

10 sekunnin ajan.
ja

5 sekunnin ajan.

3. Aseta parametrit 0–10 painamalla parametrien määritystilassa painiketta
uudelleen (katso lisätietoja
parametreista alla olevasta taulukosta).
4. Odota 8 sekuntia. LED-ruudussa näkyy veden lämpötila (laitteen ollessa käynnissä) tai aika (laitteen ollessa sammutettu).
5. Muokkaa haluttua veden lämpötilaa ON/OFF-tilassa painamalla painikkeita

ja

.

1. Vaihda tilaa painamalla MODE. Huomaa, että tilaa voi vaihtaa vain 6. parametrin asetuksia 1 ja 2 valittaessa.
2. Valitse lämpötila painamalla painikkeita

ja

.

3. Laitteen ollessa käynnissä LED-ruudussa näkyy sisään tulevan veden lämpötila ja nykyinen tila.
4. Tilaa voi vaihtaa laitteen ollessa käynnissä.
5. Lisäsähkölämmitystä ei voi käyttää näissä tiloissa.

8.2 Nykyisten lämpötilojen tarkistaminen

1. Siirry käyttöasetuksien määritystilaan painamalla painiketta
2. Siirry parametrien määritystilaan painamalla painikkeita

10 sekunnin ajan.
ja

5 sekunnin ajan. Voit tarkistaa tulevan tai lähtevän

veden, lauhduttimen tai ympäristön lämpötilan.

-

HUOM: Kun lämpöpumppu on käynnissä, LED-ruudussa näkyy tulevan veden lämpötila.

-

Kun lämpöpumppu ei ole käynnissä, ruudussa näkyy nykyinen aika.
Lämpöpumpun ollessa käynnissä vain veden lämpötilaa (lämmitystä ja jäähdytystä) voi säätää.
Muita parametreja voi säätää vain, kun lämpöpumppu on sammutettu.

-

Parametri

Arvoväli

Oletusarvo

Huomautuksia

0

Säädä tulevan veden lämpötilaa
jäähdytystilassa.

8–35 ℃

28 ℃

Säädettävissä

1

Säädä tulevan veden lämpötilaa
lämmitystilassa.

15–35 ℃

28 ℃

Säädettävissä

2

Sulatusaika

30–90 min

40 min

Säädettävissä

3

–30–0 ℃

–7 ℃

Säädettävissä

2–30 ℃

13 ℃

Säädettävissä

1–12 min

8 min

Säädettävissä

0–3

1 (lämmitys ja
jäähdytys)

Säädettävissä

B
C

Missä lämpötilassa sulatus
aloitetaan
Missä lämpötilassa sulatus
lopetetaan
Kuinka kauan sulatus
on käynnissä
Tila: 0 jäähdytys, 1 lämmitys ja
jäähdytys, 2 lämmitys ja
jäähdytys sekä
lisäsähkölämmitys, 3 lämmitys
Sähköisen paisuntaventtiilin tilan
valinta
Teholämmityksen kohdelämpötila
Sähköisen paisuntaventtiilin
korkein sallittu lämpötila
Sähköisen paisuntaventtiilin
manuaaliset säädöt
Tulevan veden lämpötila
Lähtevän veden lämpötila

D
E
F

4
5
6
7
8
9
A

G
H

Merkitys

–15–15 ℃

1
(automaattinen)
3℃

–15–15 ℃

10℃

Säädettävissä

18–94

70

Säädettävissä

0–1

Säädettävissä
Säädettävissä

–9–99 ℃
–9–99 ℃

Tarkka arvo
Tarkka arvo

Lauhduttimen lämpötila
lämmitystilassa

–9–99 ℃

Tarkka arvo

Lähtevän kaasun lämpötila
Ympäristön ilman lämpötila
Lauhduttimen lämpötila
jäähdytystilassa
Sähköisen paisuntaventtiilin
säätövaiheet

–9–99 ℃
–9–99 ℃

Tarkka arvo
Tarkka arvo

–9–99 ℃

Tarkka arvo

N*5

Tarkka arvo

Huomautuksia:
1. Vesipumppu sammutetaan automaattisesti 30 sekuntia ennen lämpöpumpun sammumista.
2. Jos haluat hallinnoida altaan pumppua LED-ohjauspaneelin kautta, yhdistä pumpun kaapeli laitteen PUMP-liitäntään.
3. Jos käytössä on kolmivaihevirtaa käyttävä vesipumppu, lisää järjestelmään kolmivaihevirran sovitin.

9. Vianetsintä

9.1 Ohjauspaneelin virhekoodit
Häiriö
Tulevan veden lämpötilaa
mittaavassa anturissa on
häiriö
Lähtevän veden lämpötilaa
mittaavassa anturissa on
häiriö
Höyrystimen lämpötilaa
mittaavassa anturissa on
häiriö
Lähtevän kaasun lämpötilaa
mittaavassa anturissa on
häiriö
Ympäristön ilman lämpötilaa
mittaavassa anturissa on
häiriö
Tulevan ja lähtevän veden
lämpötilojen ero on liian
suuri

Virhe
PP1

Syy
Anturi on vioittunut tai siinä on
oikosulku

Ratkaisu
Tarkista tai vaihda anturi

PP2

Anturi on vioittunut tai siinä on
oikosulku

Tarkista tai vaihda anturi

PP3

Anturi on vioittunut tai siinä on
oikosulku

Tarkista tai vaihda anturi

PP4

Anturi on vioittunut tai siinä on
oikosulku

Tarkista tai vaihda anturi

PP5

Anturi on vioittunut tai siinä on
oikosulku

Tarkista tai vaihda anturi

PP6

Veden virtausnopeus ei riitä, veden
paine on liian alhainen

Tarkista veden virtausnopeus ja
varmista, että vesi pääsee
kiertämään vapaasti

Lähtevän jäähdytetyn veden
lämpötila on liian matala
Ensisijainen
jäätymisenestosuoja talvella
Toissijainen
jäätymisenestosuoja talvella
Lauhduttimen lämpötilaa
mittaavassa anturissa on
häiriö
Korkeapainesuoja

PP7

Veden virtausnopeus ei riitä

PP7

Ympäristön lämpötila tai tulevan
veden lämpötila on liian matala
Ympäristön lämpötila tai tulevan
veden lämpötila on liian matala
Anturi on vioittunut tai siinä on
oikosulku

Tarkista veden virtaus ja varmista,
ettei vesijärjestelmässä ole vikoja
Vesipumppu
käynnistyy
automaattisesti
Lämpöpumppu alkaa lämmittää
vettä
Tarkista tai vaihda anturi

Alipainesuoja

EE2

Virta on suljettu
virtakatkaisimesta

PP7
PP8

EE1

EE3 tai ON

1. Liikaa kylmäainetta
2. Ilmanvaihto on estynyt

1. Liian vähän kylmäainetta
2. Veden virtausnopeus ei riitä
3. Suodatin tai kapillaariputki on
tukossa
Matala veden virtausnopeus, väärä
virtauksen
suunta
tai
vika
virtakatkaisimessa
virheellinen

tai

se

1. Poista ylimääräinen kylmäaine
lämpöpumpun
kaasujärjestelmästä
2. Puhdista ilmanvaihdin
1. Tarkista laite kaasuvuodon
varalta, lisää kylmäainetta
tarvittaessa
2. Puhdista ilmanvaihdin
3. Vaihda suodatin tai kapillaari
Varmista, että veden virtausnopeus
on riittävä ja virtaussuunta oikea.
Tarkista myös, onko virtakatkaisin
vioittunut
Tarkista laturin liitäntä

Virheelliset virtaliitännät
(kolmivaihevirtaa käyttävä
laite)
Tulevan ja lähtevän veden
lämpötilaero on virheellinen

EE4

Liitäntä on
puuttuu

EE5

Veden virtausnopeus ei riitä,
vedenpaine-ero on liian pieni

Tarkista veden virtausnopeus ja
varmista,
että
vesi
pääsee
kiertämään vapaasti

Yhteysvirhe

EE8

Kaapelit on yhdistetty virheellisesti

Tarkista kaapelien liitännät

9.2 Muut toimintahäiriöt ja niiden ratkaisut (näitä virheitä ei näy ohjauspaneelissa)
Häiriö

Vesipumppu ei
käynnisty

Huomio
Ohjauspaneelin LEDruudussa ei näy mitään
LED-ruudussa näkyy
nykyinen aika

Syy
Laite ei saa sähköä
Vesipumppu on virransäästötilassa
1. Veden lämpötila on saavuttanut

Ohjauspaneelin LEDruudussa
näkyy nykyinen veden
lämpötila

asetetun arvon, jolloin ruudussa
näkyvä lämpötila ei vaihdu.
2. Lämpöpumppu käynnistyy
itsestään
3. Jäähdytyksen aikana

Veden lämpötila
laskee, vaikka
lämpöpumppu
on
lämmitystilassa

Ratkaisu
Tarkista, että kaapelit ja katkaisin on
liitetty oikein
Käynnistä vesipumppu
1. Tarkista veden lämpötilan asetus
2. Käynnistä lämpöpumppu muutaman

minuutin kuluttua
3. Ohjauspaneelin LED-ruudussa tulee
näkyä teksti "Defrosting"

1. Valittu tila on väärä
2. Lukemat ovat virheelliset
3. Ohjauspaneeli on vioittunut

1. Valitse oikea tila
2. Vaihda ohjauspaneeli. Tarkista
tämän jälkeen tulevan ja lähtevän
veden lämpötila uudelleen
3. Vaihda tai korjaa lämpöpumppu

LED-ruudussa näkyy
veden nykyinen lämpötila,
ei virhekoodia

1. Puhallin ei ole käynnissä
2. Ilmanvaihto ei ole riittävä
3. Liian vähän kylmäainetta

1. Tarkista moottorin ja puhaltimen
väliset kaapelit ja vaihda tarvittaessa
2. Varmista hyvä ilmanvaihto
tarkistamalla lämpöpumpun sijainti ja
poistamalla mahdolliset esteet
3. Vaihda tai korjaa lämpöpumppu

Vesivuotoja

Lämpöpumppu vuotaa

1. Kyseessä on kondenssivesi
2. Kyseessä on vuoto

Höyrystimessä
on liikaa jäätä

Höyrystimessä on liikaa
jäätä

Käynnistyy ja
sammuu
muutaman
sekunnin välein

Ohjauspaneelin LEDruudussa näkyy veden
nykyinen lämpötila, ei
virhekoodia

1. Kondenssiveden esiintyminen on

normaalia
2. Tarkista, ettei titaaninen
lämmönvaihdin ole vioittunut
1. Varmista hyvä ilmanvaihto

tarkistamalla lämpöpumpun sijainti ja
poistamalla mahdolliset esteet
2. Vaihda tai korjaa lämpöpumppu

10. Varaosat ja huolto
10. 1 Varaosat

Nro
1
2
3

Osan nimi
Ilmanvaihtopaneeli
Pohjalevy
Välipaneeli

Nro
25
26
27

4

Etupaneeli

28

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Sivupaneeli
Kondensaattorin liitin
Takapaneeli
Ohjauspaneeli
Tukipalkki
Taustaverkko
Moottorin kiinnike
Sivupaneeli
Kansilevy
Kompressori
Kompressorin kuori
Mutteri
Iskunkestävä kotelo
Kompressorin jalusta
Mutteri
Titaaninen
lämmönvaihdin
PVCkuoressa
Kapillaari
Suodatin
Nelisuuntainen venttiili
Nelisuuntaisen venttiilin kaapelit

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

21
22
23
24

10.2 Huolto

45
46
47
48

Osan nimi
Kaasun tyhjennysputki
Kaasun poistoputki
Titaanisen lämmönvaihtimen putki nelisuuntaiseen
venttiiliin E
Lauhduttimen keräysputki nelisuuntaiseen venttiiliin
C
Kapillaariputki nesteiden erottimeen
Kapillaarin suodatin
Titaanisen lämmönvaihtimen putken suodatin
Nesteiden erottimen alunen
Kaasun keräysputken alunen
Lauhdutin
Puhaltimen moottori
Puhaltimen siipi
Kytkentäkaavio
Ohjauskortti
Ohjausyksikkö
Kompressorin kondensaattori
Puhaltimen kondensaattori
Riviliitin
Kaapelin pidike
Logo
Etiketti
Jousiprikka
Mutteri

1. Tarkista vesijärjestelmä säännöllisesti, jottei putkistoon pääse ilmaa ja veden paine laske. Paineen lasku heikentää
lämpöpumpun tehoa ja luotettavuutta.
2. Puhdista allas- ja suodatinjärjestelmä säännöllisesti, jotta laite ei vahingoitu likaisen tai tukkiintuneen suodattimen
vuoksi.
3. Tyhjennä pumppu vedestä laitteen pohjan kautta, jos lämpöpumppu suljetaan pidemmäksi aikaa (esim. talveksi).
4. Tarkista, että laitteessa on vettä, ennen kuin käynnistät laitteen uudelleen.
5. Suosittelemme peittämään lämpöpumpun talven ajaksi, jos pumppua ei käytetä talvella.
6. Laitteen alle tihkuu aina hieman vettä laitteen ollessa käynnissä.

