Ilmalämpöpumpun käyttö ja asennusohje
Kiitos lämpöpumpun ostosta Gullberg & Jansson AB:ltä. Toivomme että lämpöpumppu vastaa odotuksiasi ja antaa
vuosien energitehokkaan lämmityksen.

Tässä ohjeessa annettavat asennus- ja käyttöohjeet kertovat miten asennus, käyttö, huolto ja ylläpito tulee suoritta jotta
varmistetaan oikeanlainen toiminta. On siten tärkeää, että ohje luetaan huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa tai
huoltoa. Gullberg & Jansson ei vastaa vaurioista jotka aiheutuvat virheellisestä asennuksesta, virheellisestä
vianetsinnästä tai virheellisestä ylläpidosta.

Ystävällisin terveisin,
Gullberg & Jansson AB

OMAKSI MUISTIKSI
Täytä tiedot alla. Ne voivat tulla tarpeeseen jatkossa ja ne on hyvä olla käsillä.
Tuote:
Asentaja:

Puhelin:

Valmistusnumero:
Asennuspäivämäärä:
:

Asennustodistus rekisteröimistä varten Gullberg & Janssonilla tulee tuotteen mukana. Täytä
ja lähetä se pian!
Gullberg & Jansson ei vastaa väärinymmärysten seuraamuksista jotka johtuvat selvistä kirjoitusvirheistä ja
rakennemuutoksista.
1

Sisällysluettelo
1.

Yleistä tietoa ................................................................................................................................................................ 4
Tuotekuvaus..................................................................................................................................................................... 4
Toimintaperiaate ............................................................................................................................................................. 4
Sisältyvät osat ja varusteet .............................................................................................................................................. 5
Tärkeää tietoa .................................................................................................................................................................. 5
Kuljetus ja säilytys ............................................................................................................................................................ 5
Asennus............................................................................................................................................................................ 5
Käyttö ja käynti ................................................................................................................................................................ 5
Ylläpitotoimet .................................................................................................................................................................. 6
Huolto ja tuki ................................................................................................................................................................... 6
Muuta .............................................................................................................................................................................. 6
Asennuksen tarkistuslista ................................................................................................................................................ 6
Tärkeä tietoa takuusta ..................................................................................................................................................... 7
Turvallisuusohjeita ........................................................................................................................................................... 7

2.

Asennus........................................................................................................................................................................ 8
Toimintakuva ................................................................................................................................................................... 8
Laitteen sijoitus ................................................................................................................................................................ 8
Asettaminen..................................................................................................................................................................... 8
Etäisyys altaasta ............................................................................................................................................................... 9
Kondenssiveden poisto .................................................................................................................................................... 9
Putkiliitokset .................................................................................................................................................................... 9
Ohitusliitos ....................................................................................................................................................................... 9
Useamman laitteen kytkeminen rinnan ........................................................................................................................ 10
Sähköasennus ................................................................................................................................................................ 10
Laitteen käynnistys ........................................................................................................................................................ 11

3.

Laitteen käynti ja käyttö ............................................................................................................................................ 11
Laitteen käynnistys ........................................................................................................................................................ 11
Miten muuttaa käyntiasetuksia? ................................................................................................................................... 11
Miten valita käyntitila .................................................................................................................................................... 13
Asetusarvojen tarkistus ................................................................................................................................................. 13
Kellonajan asettaminen ................................................................................................................................................. 14
Ajastimen asettaminen ja aktivoiminen ........................................................................................................................ 14
Ajastimen aktivoiminen ................................................................................................................................................. 14

4.

Ylläpito, huolto ja vianetsintä .................................................................................................................................... 15
4.1

Talvityhjennys .................................................................................................................................................... 15
2

5.

4.2

Ylläpito ............................................................................................................................................................... 15

4.3

Vianetsintä ......................................................................................................................................................... 15

Tekninen kuvaus ........................................................................................................................................................ 17
Kytkentäkuvaus Chiller 300 ........................................................................................................................................... 17
Sähkökaavio ................................................................................................................................................................... 18
Yksivaiheliitäntä ......................................................................................................................................................... 18
Kolmivaiheliitäntä ...................................................................................................................................................... 19
GJPACW1V‐15/20/30/60 Osien paikat .......................................................................................................................... 20
Tekninen tieto ............................................................................................................................................................ 21
Mitat ja liitännät ........................................................................................................................................................ 22
GJPACW1‐15/20/30 Osien paikat .................................................................................................................................. 23
Tekninen tieto ............................................................................................................................................................ 24
Mitat ja liitokset ......................................................................................................................................................... 25

6.

Liitteet ........................................................................................................................................................................ 26
Kysymyksiä ja vastauksia ............................................................................................................................................... 26

3

1. YLEISTÄ TIETOA
Tässä kappaleessa annetaan taustatietoa allaslämpöpumpuista joita tämä ohje koskee. Tässä esitetään myös tärkeätä
tietoa, takuun ehtoja ja turvallisuusohjeita. Tämä kappale on tarkoitettu sekä käyttäjälle että asentajalle.

TUOTEKUVAUS
Mallit GJPACW1-15/20/30 sekä GJPACW1V-15/20/30/60 ovat mallisto erityisesti tarkoitettu energiatehokkaaseen
uima-altaiden tai poreammeitten lämmitykseen. Mallit on kehittänyt ja suunnitellut Gullberh & Jansson erityisesti
pohjoiseen ilmastoon. Allaslämpöpumput on rakennettu toimimaan hiljaisesti ja hyvällä hyötysuhteella.
Kaikissa malleissa on::
•

Titaanilämmönvaihdin kestämään klooria ja suolavettä.

•

Ympäristöystävällinen ja tehokas kylmäaine (R410)

•

Ruostumaton kehys

•

Digitaalinen LED-ohjaus ajastimella

•

Dynaaminen jäätymisenestotoiminto pidennetylle uintikaudelle

•

Virtausvahti ja yleisliittimet varmistamaan toiminta ja helpottamaan asennusta

TOIMINTAPERIAATE
Lämpöpumpuja GJPACW1-15/20/30 ja GJPACW1V-15/20/30/60 käytetään yleensä lämmitykseen mutta niitä voidaan
myös käyttää jäähdytykseen. Laitteita ohjataan virtausvahdilla joten altaan kiertopumpun on oltava päällä jotta laite on
päällä.
Allaslämpöpumput ovat tehokkaimmillaan kun lämpötilaerot sisä- ja ulostuloissa ovat pienet. Suositus on 1-2 asteen
erotus sisään ja ulostulossa. Veden virtausta säädetään ohitusliittimellä. Lue lisää ohitusliittimestä kappaleesta 2 –
Asennus.

Kaikki mallit on suunniteltu takaamaan hyvä hyötysuhde pohjoisessa ilmastossa. On kuitenkin hyvä olla
tietoinen siitä, että hyötysuhde riippuu ulkoilman lämpötilasta ja allasveden lämpötilasta. Lämpöpumppun
tehokkuus voi siten tuntua vaihtelevan eri aikoina vuodessa. Uintikauden alussa, kun allasvesi on kylmää, joutuu
lämpöpumppu olemaan käynnissä yhtäjaksoisesti pitempi aika jotta haluttu lämpötila altaassa saavutetaan. Kun
allasvesi on saavuttanut halutun lämpötilan sammuu lämpöpumppu automaattisesti ja käynnistyy uudelleen
tarvittaessa. On aina taloudellista peittää allas kun sitä ei käytetä, erityisesti yöksi. Noin 60‐70% lämpöhukasta
tapahtuu veden pinnasta. Altaan peittäminen vähentää lämpöpumpun käyttötarvetta.
Gullberg & Jansson lämpöpumppu tulee aina asentaa ulkotilaan, koska se ottaa energian ympäröivästä ilmasta.
Ilmanvaihdon tulee olla hyvä, sitä ei saa sulkea tai peittää niin, että ilma ei pääse kiertämään hyvin. Ilman
kiertäminen sisäänoton ja ulostulon välillä huonontaa hyötysuhdetta. Vältä asennusta herkkien seinien
läheisyyten, kuten esim. makuuhuoneen seinän.
Jäätä voi muodostua lämpöpumpun höyrystimeen. Tämä on normaalia. Automaattinen jäätymisenestotoiminto
käynnistyy silloin sulattamaan jään. Jäätymisenestotoiminnon jälkeen lämpöpumppu jatkaa normaalia ohjelmaa
altaan lämmittämiseen.
Mallit ovat ensisijaisesti tarkoitettu allaslämmitykseen jaksolla touko-syyskuu mikä katsotaan normaaliksi allaskaudeksi.
Lämpöpumppuja on mahdollista käyttää myös tämän jakson ulkopuolella, koska ne toimivat myös alhaisissa
ulkolämpötiloissa. On kuitenkin tärkeätä huomoida, että jäätymisenestotoiminon tehdasasetukset voi joutua muuttamaan
ja myös että lämpöpumpun tehokkuus pienenee alhaisemman ulkolämpötilan johdosta. Huomaa myös, että takuu ei
korvaa rikkijäätynyttä lämpöpumppua. Käyttö talvella on käyttäjän omalla vastuulla.
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Katso laitteen merkinnät enne sisään ja ulostulojen liitäntää.

SISÄLTYVÄT OSAT JA VARUSTEET
•

Pääyksikkö – GJPACW1(V)-XX1.

•

Asennustarvikket

•

Asennusohjeet

•

Yleisliittimet

•

Vaimentavat kumipalat

•

Tyhjennysosa

•

Talvipeite

TÄRKEÄÄ TIETOA
Lue alla tärkeistä tiedoista liittyen kuljetukseen ja säilytykseen, asennukseen, käyttöön, ylläpistoon ja vianetsintään.

KULJETUS JA SÄILYTYS
Kyseiset mallit tulee olla pystyssä kuljetuksen ajan. Syy tähän on, että kompressorin kiinnitys voi vahingoittua
jos laite asetetaan alaspäin. Jos laitetta joudutaan kallistamaan asennuksessa tai tyhjennyksessä, tulee tämä
tapahtua varovasti ja vain lyhyen aikaa.
Alkuperäinen pakkaus on tarkoitettu vähentämään kuljetusvahinkoja.
Kun poistat pakkauksen tarkista ennen asennusta, että lämpöpumppu ei ole vahingoittunut kuljetuksen aikana. Ilmoita
mahdolliset vahingot kuljetusyritykselle.

ASENNUS
Lämpöpumpun asennuksen tulee suorittaa siihen pätevä asentaja, lämpöpumppu tulee asentaa ulkotilaan. Laite tulee
seisoa tukevasti, suorassa ja korotettuna maanpinnan tasosta. Aseta laiteen alle tasainen alusta, esim. puutarhalevyjä,
betonialusta, leca-harkkoja tai vastaavaa.
Laitteen sijoituksessa tulee huomoida äänihaitat. Laite tulee sijoittaa niin, että kompressorin ja tuulettimen ääni haittaa
ympäristöä mahdollisimman vähän.
Jäätymisenestotoiminnon aikana laite voi vapauttaa suuren määrän vettä. Hyvä vedenpoisto, viemäröinti on siten
tarpeen.
Laitteen tulee seisoa vapaasti niin, että ilma pääsee kulkemaan vapaasti höyrystimen läpi. Vältä sellaista asennusta,
jossa kylmäilma kiertää laitteeseen takaisin, koska tämä vähentää laitteen tehokkuutta.

KÄYTTÖ JA KÄYNTI
5

Näytön asetusarvot on asetettu tehtaalla ja niitä ei tarvitse muuttaa. Lämpötila on asetettu 27°C. Jos haluat
nostaa lämpötilaa tarkista että tama ei ole ristiriidassa laiteen takuuehtojen, tai muutoin allasasennuksen kanssa.

YLLÄPITOTOIMET
On tärkeää tyhjentää lämppumppu vedestä ennen talvea. Materiaali takuu ei kata jäätymisvahinkoja jotka johtuvat
puutteellisesta ylläpidosta. Tyhjennyksessä myös lämmönvaihdin voidaan huuhtoa poistamaan lika. Lue enemmän
tyhjennyksestä kappaleessa 4 – Ylläpito, huolto ja vianetsintä.
Tarkista säännöllisesti sisäänimuritilä että lehdet, lumi tai muu ei tuki sitä. Kylmällä säällä tulee myös tarkistaa että
laiteen pohjaan ei muodostu liikaa jäätä.
Ulkokuori voidaan tarvittaessa puhdistaa kostealla pyyhkeellä. Varoivaisuutta tulee noudattaa jotta laite ei naarmuunnu.

HUOLTO JA TUKI
GJPACW1-15/20/30 ja GJPACW1V-15/20/30/60 ovat rakenteeltaan luotettavia ja pitkäikäisiä. Vian ilmetessä ot yhteyttä
laitteen asentajaan. Mikäli asentaja arvioi vaurion johtuvan materiaali tai valmistusvirheestä, otetaan yhteys valmistajaan
tarkistusta ja vaurion korjaamista varten. Ilmoita aina tuotteen valmistusnumero. Löydät numeron merkittynä LED-näytön
alapuolella. Perusteellinen ohje vianetsintään löytyy kappaleesta 4 – Ylläpito, huolto ja vianetsintä.

Asennustarvikkeita on pakattu laitteen sisälle. Irroita luukku asennuksessa ja poista nämä tarvikkeet. Huomaa,
että putket sekä ohitusliittimet hankkii allasasentaja.

MUUTA
Laitteen saa korjata vain pätevä asentaja tai auktorisoitu huoltoyritys. Laitteen korjauksessa tulee käyttää alkuperäisiä
osia.
Laitetta voidaan hyvin käyttää aurinkokennon kanssa, mutta ota yhteyttä jälleenmyyjään tai G & J jos olet epävarma
asennuksesta. On tärkeätä välttää lämpivän veden tulo aurinkokennosta suoraan lämpöpumppuun. Mikäli vesi
aurinkokennossa kuumenee liikaa voi lämpöpummpu vaurioitua.
Asennustodistus rekisteröitymistä varten Gullberg & Jansson AB:hen kuuluu asennukseen. Täytä ja lähetä tämä lomake!

ASENNUKSEN TARKISTUSLISTA
Seuraava tarkistuslista antaa yleisen kuvauksen asennuksen vaiheista.
•

Aseta lämpöpumppu tukevaan ja tasaiseen alustaan.

•

Avaa huoltoluukku ja ota esiin mukaana oleva asennuspaketti. Varmista, että kaikki kuuluvat osat ovat
mukana.

•

Asenna putketä sisään‐ ja ulostulovedelle, varmista että nämä ovat oikein. Asenna lämpöpumppu
hiekkasuodattimen jälkeen.

•

Asenna ohitus kolmella kuulaventtiilillä jotta säätö on oikea virtaukselle jos virtaus ylittää suositellun rajan
lämpöpumpulle.

•

Kytke virta.

•

Käynnistä laite. Varmista että kierto on riittävä ennen käynnistystä.

•

Säädä virtaus lämpöpumppuun oiekalle tasolle.

•

Tarkista asetukset.

•

Lue enemmän käynnistyksestä kappaleessa 2 – Laitteen käynnistys.
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TÄRKEÄ TIETOA TAKUUSTA
Järjestelmän osat tulee kuljettaa, säilyttää ja asentaa ohjeiden muksaisesti.
Korjaukset tulee suorittaa akreditoitu asentaja. Korjauksessa tulee käyttää alkuperäisiä osia.
Takuu raukeaa jos näitä ehtoja ei nodateta.

TURVALLISUUSOHJEITA
Seuraavat turvallisuusohjeet ovat erityisen tärkeitä huomioida lämpöpumpun käsittelyssä, asennuksessa ja
käytössä.
Laitteen jäähdytysjärjestelmään saa ainoastaan puuttua siihen pätevä henklö.
Kytke aina virta pois ennen kun teet muutoksia järjestelmään.´
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2. ASENNUS
Tässä kappaleessa annetaan asennusohje. Tämä kappale on lähinnä tarkoitettu asentajalle, mutta voi myös olla
hyödyllinen loppukäyttäjälle.

TOIMINTAKUVA

Katso laitteen merkinnät ennen sisään ja ulostulojen liittämistä.

LAITTEEN SIJOITUS
Allaslämpöpumppu tulee toimimaan hyvin seuraavin edellytyksin:

•

Vapaa ilman saanti

•

Oikeanlainen sähköasennus

•

Puhdas allas‐suodatin ja oikein tehty putkisto

Allaslämpöpumppu voidaan periaatteessa sijoittaa mihin tahansa ulkotilassa. Älä kuitenkaan sijoita allalämpöpumppua
niin että sisäänotto ilma tai ulohpuhallus ilma rajoittuu (Katso kuva alla). Laitteen päälle ei tarvitse rakentaa katosta. Jos
kuitenkin haluat rakentaa suojan lämpöpumpulle, huomaa että ulospuhallusilman pitää päästä kulkea kunnolla!

ASETTAMINEN
Allaslämpöpumppu tulee asettaa kiinteälle, tukevalle ja tasaiselle alustalle ja sitä ei tule sijoittaa herkkien seinien tai
rakennelmien läheisyyteen. Paikkan valinnassa on huomiotava meluhaitat.
Laite tulee seisoa tukevasti, suoraassa ja korotettuna maanpinnasta. Aseta pohjalle tasainen alusta, esim
puutarhalaattoja, betonipohja, leca-harkkoja tai vastaavaa.
Laitteen ollessa käynnissä tai sulatustoiminnossa voi suuri määrä vettä vapautua. Hyvä viemäröinti on siten tarpeen.
Laitteen ollessa käynnissä voi vapautua jopa 10 litraa vettä tunnissa.
Varmista, että ilmanotto hoyrystinpatteriin on riittävän hyvä, jolloin laite on tehokas.
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ETÄISYYS ALTAASTA
Tavallisesti allaslämpöpumppu asennetaan altaan puhdistuslaitteiston yhteyteen, jolloin putkistotarve on pieni. Jos
putkiston pituus on yli 30 (koko kierto) voi lämpöhukkaa pienentää eristämällä putket.

Karkea arvio lämpöhukasta 30 metrillä on noin 0,6 kW jokaisesta 5 asteen lämpötilaerosta allasveden ja
ulkoilman välillä. Tämä vastaa laitteen käytön lisäämistä 3‐5%.

KONDENSSIVEDEN POISTO
Höyrystimessä ulkoilmaa jäähdytetään noin 5-10°C. Vesihöyryä kondensoituu silloin höyrystinpatterin lamelleihin. Jos
ilmankosteus on suuri kondenssivettä voi kertyä useita litroja tunnissa. Tätä varte pohjalevyssä on useita poistoreikiä
josta vesi pääsee pois. On tärkeää sijoittaa laite niin että vesi poistuu hyvin.

PUTKILIITOKSET
Allasvesipumppu liitetään altaan kiertojärjestelmään mukana tulevalla 50 mm yleisliittimillä. Kierreliitos
lämmönvaihtimeen tulee kiristää käsin.
Ohitusliitin tulee asentaa jotta saadaan oikea osavirtaus lämpöpumppuun.

OHITUSLIITOS
Suosittelemme, että ohitusliitin asennetaan aina jotta oikea osavirtaus voidaan asettaa lämpöpumppuun. Oikea
virtausmäärä antaa tasaisen käynnin ja pienentää lämpöpumpun lämmönvaihtimen kulumista (tämä on kallein osa
lämpöpumpussa).
Ohitusliitoksen säätö

Ohitusvirtaus voidaan säätää ohitusliitoksella eri tavoin. Seuraavaksi esitetään yksinkertainen tapa tähän.
1. Anna kaikkien venttiilien olla auki
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2. Tarkista arvot a ja b, katso kappale 3.2.
a. Jos lämpötilaeroa ei ole; sulje hiljalleen syöttöventtiili kunnes ero on 1‐2 astetta.
b. Jos lämpötilaero on yli 2 astetta; sulje hiljalleen ohitusventtiiliä kunnes ero on 1‐2 astetta.
Jos näytössä on koodi EE03 tämä tarkoittaa, että virtausvahti järjestelmässä saa liian vähän vettä, ohitusventiiliä
pitää sulkea enemmän jolloin virtaus lämpöpumppuun kasvaa.
Avaan ensin kaikki ventiilit jotta voit helpommin säätää ohituksen.

USEAMMAN LAITTEEN KYTKEMINEN RINNAN
Energian säästämiseksi suositellaan, että laitteiden lämpötilat asetetaan esim. 1 asteen erotuksella ensimmäisestä
laitteesta N:teen laitteeseen; 28 °C, 27 °C, 26 °C…. (28-N). Kun tulevan veden lämpötila on halutussa laitteet sammuvat
itsestään vuorollaan ja säästävät energiaa.
Katso kuva alla asennusperiaatteesta.

Ohitusventtiili
Varmista ettet vahingossa käsitä vesivuotoa kondenssivedeksi.

Useamman laitteen rinnankytkentä.

SÄHKÖASENNUS
Sähköliitännät tehdään allaslämpöpumpun sähköliitäntälaatikossa joka sijaitsee etupanelin takana. Työkatkaisija
(sulakkeella tai ilma) tulee olla asennettuna ja selvästi näkyvissä laitteessa. Työkatkaisija suojaa vahingoilta esim.
asennuksen yhteydessä. Vaikka lämmönvaihdin on sähköisesti eristetty muusta järjestelmästä ja eristää allasveden
sähköstä tulee laite liittää maadoitukseen jotta saadaan hyvä oikosulkusuoja.

Liitännäissä on lisäksi liiti, 1 ja 2 (To Pump). Tätä liitintä voidaan käyttää jos halutaan liittää erillinen
kiertopumppu allalämpöpumppuun.
Katso kytkentäkaavio kappaleessa 5 jossa on tarkempaa tietoa sähköliitoksista.
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LAITTEEN KÄYNNISTYS
Jotta allas‐ tai poreammevesi lämmitetään tulee altaan kiertopumppu käynnistää ja veden tulee virrata
lämmönvaihtimen kautta. Seuraavia ohjeita tulee noudattaa kun allaslämpöpumppu käynnistetään ensimmäsitä
kertaa:
1. Käynnistä altaan kiertopumppu. Tarkista kiertoa mahdollisten vuotuojen varalta ja varmista että vesi
virtaa, altaaseen ja siitä pois.
2. Kytke syöttöjännite, paina ON/OFF näytössä, laite käynnistyy muutaman sekunnin sisällä.
3.

Muutaman minuutin kuluttua, tarkista että ulospuhallusilma on kylmempi kuin ulkoilman lämpötila (5‐10 ºC).

4.

Sammuta altaan kiertopumppu ja tarkista että allalämpöpumppu sammuu automaattisesti

5.

Anna laitteiston käydä yhtäjaksoisesti kunnes haluttu lämpötila saavutetaan. Allaslämpöpumppu huomaa kun
haluttu lämpötila on saavutettu ja sammuu kun lämpötila on 1º yli halutun lämpötilan. Allaslämpöpumppu
käynnistyy taas kun lämpötila altaassa laskee 1º alle halutun lämpötilan.

Virtausvahti: Allaslämpöpumppu on varustettu virtausvahdilla joka estää käynnistymisen liian pienellä virtauksella.
Käynnistysviive: Laite on varustettu noin 1 min käynnistysviiveellä jotta estetään tiheästi toistuvaa käynnistystä ja
kontaktien kulumista. Jo hyvin lyhyt virtakatko aiheuttaa 1 min käynnistysviiveen.

Kytkettöessä 3-vaihe laitteet tulee vaiheiden olla oikeassa järjestyksessä, muuten laite ei käynnisty. Jos laite ei
käynnisty ensimmäisellä kytkennällä vaihda kahden paikkaa niin laite käynnistyy.

3. LAITTEEN KÄYNTI JA KÄYTTÖ
LAITTEEN KÄYNNISTYS
Alla on selitteet LED-näytölle. Kaikki asetukset ovat tehdasasetuksia ja niitä ei tarvitse muuttaa laitteen käyntiin otossa.
Laitteen ollessa käynnissä, paina ST tarkistaaksesi laitteen senhetkinen tila. Tässä voi tarkistaa seuraavaa;
sisääntuleva vesi/ulosmenevä vesi/ höyrystin/ ulkolämpötila. Jos mitään ei paineta 5 sekunnin aikana laite näyttää
LED-näytössä sisääntulevan veden lämpötilan. Kun laite on stand-by (virransäästö-) tilassa näytetään kellonaika.
Huomaa, että laitteen tulee olla stand-by tilassa jotta jotain asetusta voidaan muuttaa.

MITEN MUUTTAA KÄYNTIASETUKSIA?
1. Sammuta laite ON/OFF napilla.
2. Valitse muutettava asetusarvo 0-9 nuolipainikkeilla.
3. Paina samanaikaisesti MODE ja ON/OFF
4. Kun asetusarvo vilkkuu voidaan sitä muuttaa nuolipainikkeilla.
5. 5 sekunnin kuluttua asetusarvo ei enään

vilku ja asetus on valmis.

Paina MODE muuttaaksesi käyntitilaa
Paina ST tarkastaaksesi ja asettaaksesi käyntiasetuksia.
Paina ON/OFF käynnistääksesi ja sammuttaaksesi laite.
Paina TIMER ON asettaaksesi ajan käynnistykseen
Paina CLOCK asettaaksesi aika
Paina TIMER OFF asettaksesi ajan sammutukseen
11

Asetusarvo 0; Haluttu allaslämpötila
jäähdytystilassa. (8 - 28 °C)

Asetusarvo 1: Haluttu allaslämpötila
lämmitystilassa (15 - 40 °C)

Asetusarvo 2: Aika sulatusten välissä
(30 - 90 min)

Asetusarvo 3: Sulatuksen
aloituslämpötila. (-30 - 0 °C)

Asetusarvo 4: Sulatuksen
lopetuslämpötila (0 - 30 °C)

Asetusarvo 5: Suurin sulatusaika (0 15 min)

Asetusarvo 6; Järjestelmien määrä.
HUOM! Ei muuteta

Asetusarvo 7: Automaattinen
uudelleenkäynnistys virtakatkon
jälkeen (0 = Ei / 1 = Kyllä)

Asetusarvo 8: (0 = Jäähdytystila / 1 =
Lämmitystila tai jäähdytystila / 2 = Ei
käytössä / 3 = Lämmitystila)

Asetusarvo 9: Ulkoinen pumppu (0 =
Aina käynnissä / 1 = Käynnissä
samaan aikaan kun kompressori)
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Jos esim. haluat muuttaa haluttua lämpötilaa; siirry asetustilaan 1, ja pidä sen jälkeen samanaikaisesti pohjassa sekä
MODE että ON/OFF. Kun lämpötila-arvo alkaa vilkkumaan muuta se halutuksi nuolipainikkeilla.Huomaa, että
lämpöpumpun tulee olla sammuksissa kun teet muutekset, eli siinä tilassa kun kellonaika näkyy näytössä.

MITEN VALITA KÄYNTITILA
1. Paina ON/Off käynnistääksesi
laite. Normaalissa käynnissä
näyttö näyttää sisääntulevan
veden lämpötilan,
ulosmenevän veden
lämpötilan ja käyntitila.
2. Jos asetusarvo 8 on asetettu
arvoon 1 tai 2 on mahdollista
vaihtaa lämmitystilan ja
jäähdytystilan välillä
painamalla MODE.

Käyntitila asetettu Jäähdytykseksi

Käyntitila asetettu lämmitykseksi

Sisääntulolämpötila

Ulosmenolämpötila

Höytystinyksikön lämpötila

Kuumakaasun lämpötila

Ulkolämpötila

ASETUSARVOJEN TARKISTUS
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KELLONAJAN ASETTAMINEN
1. Paina CLOCK. Senhetkinen aika näytetään näytössä.
2. Paina CLOCK. Tuntiosoitin vilkkuu ja voidaan muuttaa
nuolinäppäimillä.
3. Paina taas CLOCK. Minuuttiosoitin vilkkuu ja voidaan
muuttaa nuolinäppäimillä.
4. Paina taas CLOCK tallentaaksesi aika.

Kellonajan asettaminen

AJASTIMEN ASETTAMINEN JA AKTIVOIMINEN
Laite voidaan käynnistää ja sammuttaa eri kellonaikoina. Tähän on olemassa käynnistysajastin ja sammutusajastin.
Valodiodi painikkeen yläpuolella näyttää onko kyseinen ajastin aktiivinen.
Käytä seuraavia ohjeita ajastimen asettamiseen.

1.
2.
3.
4.

Paina TIMER ON tai TIMER OFF. Ajastimen aika näytetään näytössä.
Paina TIMER ON/OFF uudelleen. Tuntiosoitin vilkuu ja voidaan muuttaa nuolinäppäimillä.
Paina TIMER ON/OFF uudelleen. Minuuttiosoitin vilkkuu ja voidaan muuttaa nuolinäppäimillä.
Paina TIMER ON/OFF uudelleen tallentaaksesi aika.

Käynnistysajastimen asettaminen

Sammutusajastimen asettaminen

AJASTIMEN AKTIVOIMINEN
1. Paina TIMER ON tai TIMER OFF.
2. Paina CLOCK. Valodiodi sammuu ja ajastin on aktivoitu.
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4. YLLÄPITO, HUOLTO JA VIANETSINTÄ
4.1

TALVITYHJENNYS

On hyvin tärkeätä tyhjentää laite vedestä ennen talvisäilytystä! Takuu ei koske rikkijäätynyttä titaanilämmönvaihdinta.

Tyhjennys tapahtuu helposti irroittamalla putkiliitokset sisään‐ ja ulostuloissa. Tämän jälkeen laite tyhjenee.
Tyhjennyksen yhteydessä on hyvä huuhtoa lämmönvaihdin esim. puutarhaletkulla poistaamaan mahdolliset
kloorijämät.

4.2

YLLÄPITO

1. Tarkista vedensaanti ja veden ulostulo usein. Puhdista allas-/poreammesuodatin säännöllisesti
ehkäisestääksesi vaurioita laitteessa.

2. Laitteen ympäristössä tulee sopia veden poisvalumiseen ja ilmanvaihdon tulee olla hyvä.
3. On hyvä puhdistaa lämmönvaihdin hyvän toiminnan saamiseksi ja energiatehokkuuden säilyttämiseksi.
Tämä voidaan tehdä helposti talvityhjennyksen yhteydessä. Tyhjennyksen yhteydessä on hyvä huuhtoa
lämmönvaihdin esim. puutarhaletkulla poistaamaan mahdolliset kloorijämät.
4. Tarkista virransyöttö ja kaapelit säännöllisesti. Jos laite toimii poikkeuksellisesti sammuta se ja ota
yhteyttää asennuhenkilöön.
5. On hyvä säännöllisesti tarkistaa miltä sisäänotto‐osa näyttää. Puhdista tämä mielellään pesusienellä tai
vastaavalla. Jatkuva ylläpito takaa optimaalisen tehokkuuden.
6. Tyhjennä ja peitä laite talveksi

4.3

VIANETSINTÄ

Jos vika ilmenee ota aina yhteyttä asentajaan joka on suorittanut asennuksen. Jos tämä katsoo vian johtuvan materiaali
tai valmistusvirheestä hän ottaa yhteyttä meihin vian tarkistusta ja korjaamista varten. Ilmoita aina laitteen
valmistusnumero. Allaolevassa vianetsintäohjeessa on tiedot miten toimia. Tavallisia kysymyksiä vastauksineen löytyy
myös kappaleesta 6. Lue tämä ennen kuin otat yhteyttä jälleenmyyjään.

Jos talvisäilytyksessä on vähänkin kyseenalaista, ota yhteyttä jälleenmyyjääsi! Rikkijäätynyttä
lämmönvaihdinta ei takuu korvaa!

Vikakooditaulukko
Käyntivika
Anturivika sisääntulo (INWT)
Anturivika ulosmeno (OUTWT)
Anturivika höyrystin (PIPE1)
Anturivika kuumakaasunanto
(PIPE2)
Anturivika ulosanto (ROOMT)
Liian suuri lämpötilaero sisään‐
ja ulosmenon välissä

Vikailmoitus Syy
PP01
Anturi ei kytketty, johto
rikki tai oikosulku
PP02
Anturi ei kytketty, johto
rikki tai oikosulku
PP03
Anturi ei kytketty, johto
rikki tai oikosulku
PP04
Anturi ei kytketty, johto
rikki tai oikosulku
PP05
Anturi ei kytketty, johto
rikki tai oikosulku
PP06
Riittämätön vadenvirtaus,
12 °C lämpötilaero sisään‐
15

Toimeenpide
Tarkista tai vaihda anturi
Tarkista tai vaihda anturi
Tarkista tai vaihda anturi
Tarkista tai vaihda anturi
Tarkista tai vaihda anturi
Tarkista vedenvirtaus

ja ulosmenon välissä
Sisääntulo alle 4 °C ja

Jäätymisenesto

PP07

Virtausvahti

EE03

Alhainen virtaus tai
järjestelmässä ei ole vettä

Korkea‐ tai matalapaine

EE04

Kaasumäärä liian korkea
tai alhainen

Tiedonsiirtovika

EE08

Ei yhteyttä
ohjausyksikköön

ulkoilma 0 °C tai kylmempi

Automaattinen
lämmitystila
Tarkista vedenvirtuas,
säädä ohitus, vaihda
virtausvahti
Tarkista kaasupaine,
täytä tai poista kaasua
tarvittaessa
Tarkista kytkentä
ohjauksen ja näytön
välillä

Vianetsintä
Käyntihäiriö

Syy

Toimeenpide

Asetettua
lämpötilaa ei
saavuteta

1. Lämpöpumppu on stand‐by tilassa
2. Lämpöpumppu on jäähdytystilassa
3. Lämpöpumppu on alimitoitettu
altaaseen
4. Ulkolämpötila on liian alhainen
5. Allas ei ole tarpeeksi hyvin eristetty
6. Kuumakaasulämpötila on liian
alhainen

Lämpöpumppu
jäätyy

1. Allaslämpötila on liian alhainen
2. Korkea ilmankosteus

1. Paina ON/OFF‐nappia
2. Vaihda käyntitilaksi Heating
mode kappaleen 4 mukaisesti
3. Suurempi lämpöpumppu on
tarpeen
4. Sesonki on ohi. Suurempi
lämpöpumppu on tarpeen
5. Peite on tarpeen
6. Kuumakaasuanturitin on
näytettävä 45 astetta
1. Aseta sulatustoiminnon aika
pidemmäksi. Aja tarvittaessa
kylmätoiminnolla sulattaksesi jään.
Katso kappale 4.
2. Aseta sulatustoiminnon
lopetuslämpötila korkeammaksi.
Aja tarvittaessa kylmätoiminnolla
sulattaksesi jään. Katso kappale 4.

Virtausvahti
hälyttää EE03

1. Virtaus on liian alhainen
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1. Tarkista että puhdistuslaitteisto
on toiminnassa

5. TEKNINEN KUVAUS
KYTKENTÄKUVAUS CHILLER 300

Numero Merkintä

Selite

3

AC-N

Nollajohdin (220-240 VAC)

4

AC-L

Vaihejohdin (220-240 VAC)

5

COMP1

Ohjaus-signaali kompressorireleeseen (220-240 VAC)

6

COMP2

Ohjaus-signaali kompressorireleeseen (220-240 VAC)

7

VAL1

Ohjaus-signaali nelitieventiiliin (220-240 VAC)

8

VAL2

Ohjaus-signaali nelitieventtiiliin (220-240 VAC)

9

FAN

Ohjaus-signaali tuuletinmoottoriin (220-240 VAC)

10

PUMP

Ohjaus-signaali kiertopumppuun (220-240 VAC)

11

HEAT

Hälytys-signaali (220-240 VAC)

12, 14

KYOUT/GND

On/Off-switch (menosignaali, ei kytketty)

13, 14

MDOUT/GND

Mode output (ei kytketty)

15-17

NET/GND/12V

Näytönohjaus

18, 20

KYIN/GND

On/Off switch (tulosignaali, ei kytketty)

19, 20

MDIN/GND

Mode input (ei kytketty)

21-22

WATER/GND

Virtausvahti (tulosignaali)

23-24

FROST/GND

Sulatussignaali (ei kytketty)

25-27

SYS/GND/12V

Painesignaali (tulosignaali)

28

INTWT

Tulevan veden lämpötila (tulosignaali)

29

OUTTWT

Menevän veden lämpötila (tulosignaali)

30

PIPE1

Höyrystinpatterin lämpötila (tulosignaali)
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31

PIPE2

Kuumakaasun lämpötila (tulosignaali)

32

ROOMT

Ulkolämpötila (tulosignaali)

SÄHKÖKAAVIO
YKSIVAIHELIITÄNTÄ

18

KOLMIVAIHELIITÄNTÄ

19

GJPACW1V‐15/20/30/60 OSIEN PAIKAT

Osien paikat
1

Suojaritilä Skyddsnät

2

Kaasutinpatteri Förångarbatteri

3

Sähkökytkentälaatikko Elektronikbox

4

Tuuletinkiinnike Fläktmotorstativ

5

Tuulettimen moottoriFläktmotor

6

Tuulettimen siivekket

7

Peltisuoja – yläpuoli

8

Suojaritilä Skyddsgaller

9

Peltisuoja – oikea Plåtkabinett - höger

10

LED-ohjain

11

Suojapelti

12

Kompressorikondensaattori Kompressorkondensator

13

Kompressorirele

14

Tuulettimen kondensaattori

15

Kytkentälaatta
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16

Chiller 300

17

Elektroniikkalaatikko – kansi Elektronikbox - lock

18

Peltisuoja – etupuoli Plåtkabinett - framsida

19

Virtausvahti

20

PVC-läpimeno genomföring

21

PVC-risti

22

PVC-laatta (80×80 mm)

23

PVC-putki

24

PVC-kiinnike

25

Nelitieventtiili Fyrvägsventil

26

Runko

27

Peltisuoja – vasen

28

Kompressori

29

Lämmönvaihdin

TEKNINEN TIETO
Malli

GJPACW1V-15

GJPACW1V-20

GJPACW1V-301

GJPACW1V-60

Lämmitysteho

kW

6,8

9,2

13,8
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Sisäteho

kW

1,2

1,7

2,6

5,0

Lämmityskapasiteetti

m3

20 - 35

30 - 50

40 - 80

80 - 150

Käyttöjännite

230 VAC 1-fas 50 Hz

Käyttövirta

A

Sulakkeen koko

A

5,23

7,50
10

Kompressori

400 VAC 3-fas 50 Hz
11,4

4,47

8,5

13

16

16

pyörivä

rullaava

Kylmäainemäärä
(R410a)

kg

0,9

1,0

1,2

1,3

1,85

Tuulettimen teho

W

50

75

120

200

Nominaali ilmavirtaus

m3/h

1600

2300

2300

4800

Äänen voimakkuus (1
m)

dB(A)

47

51

54

58

Vesiliitos

mm

32 > 50 mm

Nominaali
vedenvirtaus

m3/h

2,2

3

4,5

9

Paineenpudotus
nominaalissa

bar

0,12

0,10

0,10

0,12

50 mm
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virtauksessa
Paineenraja-arvo HP

bar

44 (sulkeutuu 32 bar)

Paineenraja-arvo LP

bar

0,2 bar (sulkeutuu 1,5 bar)

Korkeus

mm

725

750

750

880

Leveys

mm

525

580

580

720

Syvyys

mm

490

545

545

660

Paino

kg

50

61

60

80

1

GJPACW1V-30 on sekä yksi- että kolmivaihekytkennällä

2

Lämmistyteho mitattu kuin lämmpätila 24 °C / 19 °C ulkolämpötila, DB / WB (Dry bulb / Wet bulb). Tulevan veden lämpötila 27 °C.
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3 Lämmityskapasiteetti tulee käsittää suuntaa-antavana arvona eristetylle altaalle joka peitetään öisin. Mallit ovat ensisijaisesti tarkoitettu normaaliin
allaskauteen, touko-syyskuu.

MITAT JA LIITÄNNÄT

Malli
mitta

GJPACW1V15

GJPACW1V20/30

GJPACW1V60

A

490

545

650

B

265

317

400

C

523

557

720

D

545

580

740
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GJPACW1‐15/20/30 OSIEN PAIKAT

Osien paikat
1

Peltisuoja – yläpuoli

2

Suojaverkko - takapuoli

3

Peltisuoja – vasen

4

Tuulettimen kiinnike

5

Suojaverkko – oikea

6

Tuulettimen moottori

7

Tuulettimen siivekkeet

8

Peltisuoja – etupuoli

9

Suojaritilä

10

Ruko

11

Eristys-seinä

12

Nelitieventtiili

13

Lämmönvaihdin

14

Elektroniikkalaatikko

15

Huoltoluukku
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16

Kompressori

17

Korkeapaineanturi

18

Alipaineanturi

19

Virtausvahti

20

Peltisuoja – oikea

21

LED-ohjain

22

Höyrystinpatteri

23

Tuulettimen kondensaattori

24

Kytkentälaatta

25

Kompressorikondensattori

26

Tuuletinrele

27

Kompressorirele

28

Chiller 300

TEKNINEN TIETO
Modell

GJPACW1-15

GJPACW1-20

GJPACW1-301

Lämmitysteho2

kW

6,8

9,2

13,8

Sisäteho

kW

1,2

1,7

2,6

Lämmityskapasiteetti3

m3

20 - 35

30 - 50

40 - 80

Käyttöjännite

230 VAC 1-vaihe 50 Hz

Käyttövirta

A

Sulakkeen koko

A

5,23

7,50

400 VAC
11,4

4,47

16

13

10

Kompressori

pyörivä

rullaava

Kylmäainemäärä (R410a)

kg

0,9

1,0

1,2

1,3

Tuulettimen teho

W

50

75

120

Nominaali ilmavirtaus

m3/h

1600

2300

2300

Äänen voimakkuus (1 m)

dB(A)

47

51

54

Vesiliitos

mm

32 > 50 mm

Nominaali vedenvirtaus

m3/h

2,2

3

4,5

Paineenpudotus
nominaalissa virtauksessa

bar

0,12

0,10

0,10

Paineenraja-arvo HP

bar

44 (sulkeutuu 32 bar)

Paineenraja-arvo LP

bar

0,2 bar (sulkeutuu 1,5 bar)

Korkeus

mm

50 mm

550

650

24

650

Leveys

mm

970

985

985

Syvyys

mm

310

420

420

Paino

kg

50

61

66

99

1

GJPACW1V-30 on sekä yksi- että kolmivaihekytkennällä

2

Lämmistyteho mitattu kuin lämmpätila 24 °C / 19 °C ulkolämpötila, DB / WB (Dry bulb / Wet bulb). Tulevan veden lämpötila 27 °C.

3 Lämmityskapasiteetti tulee käsittää suuntaa-antavana arvona eristetylle altaalle joka peitetään öisin. Mallit ovat ensisijaisesti tarkoitettu
normaaliin allaskauteen, touko-syyskuu.

MITAT JA LIITOKSET

Malli
mitta

GJPACW1-15

GJPACW1-20/30

A

286

390

B

600

694

C

900

905

D

550

650

E

970

985
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6. LIITTEET
KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA
1. Miten asettaa lämpötila?

Vastaus
a. Aseta allaslämpöpumppu stand‐by tilaan.
b. Siirry asetustilaan
c. Paina samanaikaisesti ON/OFF nappeja muutama sekunti
d. Kun esiasetettu lämpötila vilkkuu voit muuttaa asetusta nuolinäppäimillä
2. Miksi lämpötilaero tulo- ja menoveden välillä on pieni?

Vastaus
Lämpöpumppu toimii pienissä lämpötilaeroissa mutta kierrättää koko altaan vesi useita kertoja
vuorokaudessa.Suosittelemme 1-2 asteen erotus tulo- ja menovedessä.
3. Miksi altaan lämmitys on niin “hidasta”?

Vastaus
Tämä johtuu siitä että veteen kuluu hyvin suuri määrä energiaa sen lämmittämiseen. Voit arvioida että noin 7-10
päivän lämmityksellä saadaan 7-10 asteen lämpötilamuutos. Jos haluat nopeamman lämmityksen sinun tulisi valita
suositeltua suurempi lämpöpumppu.

4. Miksi altaan lämmitys on vaikeata jos ulkona on kylmää, esim. 10 astetta?
Vastaus

Tämä johtuu siitä että lämmön vuoto ilmaan on suuri ja eteenkin jos altaasta puuttu eristys maa jäähdyttää sen
nopeasti. Lopulta lämpöpumpulla on alhaisempi teho mitä alhaisempi ulkolämpötila on. Peukalosääntö on yleensä,
että allasta voidaan lämmittää 10 astetta vuorokauden keskilämpötilaa korkeammaksi.

5. Miksi virtausvahti antaa virheilmoituksen?

Vastaus
Tämä johtuu luultavasti siitä, että sinulla on liian pieni vedenvirtaus lämpöpumppuun johtuen virheellisestä
ohitusliitoksen asetuksesta. Muussa tapauksessa tämä voi johtua siitä, että jokin lika estää veden virtausta tai on
rikkonut virtausvahdin (epätavallista).

6. Miten nopeasti saan altaan lämpimäksi?
Vastaus
Yleensä voidaan laskea 1-2 asteen lämmitystä päivää kohti. Jos haluat nopeamman lämmityksen valitse
suurempi lämpöpumppu. Kuitenkin, jos allasta ei ole eristetty eikä sitä peitetä yöksi voi lämpötilan nousu
kokonaan pysähtyä.
7. Mitä tulee huomioida talvisäilytyksessä?

Vastaus
Tärkeintä on tyhjentää laite vedestä! Laitteet jotka on myyty ennen 13-2007 on yleensä erillinen tyhjennysruuvi
joka voidaan helposti ruuvata auki. Uudemmissa malleissa tyhjennys tapahtuu kuitenkin irroittamalla veden tuloja menoliitokset ja annetaan veden virrata ulos lämmönvaihtimesta. Jos olet epävarma tästä ota yhteyttä meihin
info@gullbergjansson.se. On myös hyvä peittää lämpöpumppu talveksi estämään ulkoista vauriota.
8. Minkälaisen ylläpidon lämpöpumppu vaatii?

Vastaus
On hyvä säännöllisesti tarkistaa miltä tuloliitos näyttää. Puhdista tämä mielellään pesusienellä tai vastaavalla.
Jatkuva ylläpito takaa optimaalisen tehokkuuden.
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9. Voiko teidän pysty-mallit seisoa ihan vapaasti, eli ilman katosta?

Vastaus
Kyllä voivat. Laitteen pohjassa on reikiä jotta esim. sadevesi ei jää laitteeseen. On kuitenkin hyvä puhdistaa laite
esim. lehdistä. Jos kuitenkin rakennat katoksen, ole tarkkana että tuulettimen ilmanotto on tarpeeksi hyvä.
10. Miten suuri lämpötilaero tulisi oikeasti olla tulo- ja menovedessä?

Vastaus
Suosittelemme 1-2 astetta (lue arvojen A ja b erotus)
11. Jos minulla on ongelmia lämpöpumpun kanssa, miten toimin?

Vastaus
Ota yhteyttä jälleenmyyjääsi jolta olet ostanut lämpöpumpun. Tämä tulee itse tai meidän avulla auttamaan sinua
ongelmissa. Ohjeessa on kuitenkin tietoa (esim. vikakoodit) joilla voit edesauttaa työtä. Jos laitteessa on oikeasti
vika sen tulisi ilmetä näytössä vikakoodina, jonka perusteella voit selvittää vian ohjeesta.Jos jälleenmyyjäsi ei
osaa vastata kysymykseesi ota yhteyttä: support@gullbergjansson.se.
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Takuu
Tämä on suomennos Gullberg & Janssonin takuumääräyksistä. Jos edellä esitettyä dokumentaatiota ei noudateta on
Gullberg & Jansson takuu ei-sitova. Johtuen nopeasta kehityksestä pidätämme oikeuden tarkennusten ja yksityiskohtien
muutokseen.

Yleiset takuuehdot
1. Kaikille Gullberh & Jansson markinoiville tuotteille annetaan takuu koskien rakenne- valmistus- tai
materiaalivikaa 2 vuotta laskettuna asennuspäivästä. Gullberh & Jansson ei ota vastuuta vioista joita ei
reklamoida 2 vuoden sisällä asennuspäivästä.

2. Gullberg & Jansson ei vastaa vioista jotka johtuvat:
a. Tuotteen ohjeidenvastaisesta kuljetuksesta, säilytyksestä tai asennuksesta.
b. Korjauksesta jonka ei ole suorittanut akreditoitu asentaja.
c. Alkuperäsiä osia ei ole käytetty korjauksessa.
d. Epätavallinen käyttö, niin mekaaninen kun ympäristöstä johtuva.Gullberg & Jansson ei myöskään
vastaa vioista jotka johtuvat esim. aggressiivisesta vedestä, sähkön variaatioista tai muista
sähköhäiriöistä.
3. Jos tuotteen tarkistus tai huolto vaatii ammattilaista, kysy ohjeita jälleenmyyjältästi. Hän on ensisijaisesti
vastuussa tehdyistä säädöistä.
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