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1. Johdanto 

Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen kuin asennat laitteen. Ohjeita tulee noudattaa. 

Tässä kirjassa on käytetty kolmenlaisia sanomia, joiden tarkoitus on kiinnittää huomio tärkeisiin 
tietoihin. Sanomat esiintyvät tekstissä seuraavissa muodoissa: 

 

 

VAARA! Ole varovainen. Tämä sanoma ilmaisee, että ohjeiden vastainen käyttö voi 
vahingoittaa sinua. 

 

 
VAROITUS! Ole tarkkana. Varoitus ilmaisee, että ohjeiden vastainen käyttö 
voi vahingoittaa laitetta, komponenttia, prosessia tai ympäristöä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huom! Lue tämä ohje. Huomautus antaa tärkeää tietoa. 
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2. Maalämpöpumpun toimitussisältö 
 

 
VAROITUS! Kuljeta ja varastoi lämpöpumppu pystysuorassa asennossa. 
 Kuljeta pumppu asennuspaikalle kuljetusalustallaan. 

 

Tarvittaessa voit poistaa alustan ja käyttää nokkakärryjä pumpun siirtämiseen. Nokkakärryjen 
käyttö on sallittu vain laitteen takaosasta. Tilapäisesti voit asettaa pumpun kyljelleen siirron 
ajaksi. 

 

2.1. Geopro -maalämpöpumpputoimituksen sisältö 
 

 

 Maapiirin paisunta-astia varoventtiileineen 

 Ulkolämpötila-anturi, 2 menovesianturia, 2 varaaja-anturia 

 Asennusohje 

 Käyttöohje 

 Asennus-, käyttöönotto- ja takuupöytäkirja 

 Patteripiirin kolmitieventtiili (GT varaaja) 

 Kytkentäkotelo sähköliitännöillä 
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2.2. GT -pumpun asennuksessa tarvittavat lisätarvikkeet 
 

 Lämmityspiirin 2 kolmitieventtiili  

 Kolmitieventtiilien toimimoottorit ( 230 V kolmitilaohjattu esim. ESBE ARA 651) 

 Kaapeli kytkentäkotelolta toimimoottorille 

 Lämmitysjärjestelmän paisunta-astia  

 Kiertovesipumppu L1- ja L2 piireille  

 Käyttöveden sekoitusventtiili  

 Lämmitysjärjestelmän varoventtiili 1,5 bar 

 Lämmitysjärjestelmän painemittari 0 – 4 bar 

 Maakiertopiirin ja lämmityspiirin roskanerottimet 

 Putket ja putkivarusteet 
 Linjansäätöventtiilit 
 Lämpömittarit 

 

 

Jos maakiertopiirissä on kaksi tai useampia rinnakkaisia putkilenkkejä, asenna putkilenkkien 
menopuolelle linjasäätöventtiilit ja paluupuolelle lämpömittarit, jotta rinnakkaisten lenkkien 
virtausmäärät voi tasapainottaa. 

Asenna varoventtiilit lämmitysveden piiriin, maapiiriin sekä käyttöveden puolelle.  
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3. Asennuspaikkavaatimukset 

 
VAROITUS! Tilassa, johon pumppu asennetaan, on oltava lattiakaivo. 
 Noudata asennuksessa rakennusohjeita ja määräyksiä. 

 

Pyri sijoittamaan lämpöpumppu tasaiselle alustalle. Pumpun pohjassa olevilla säätöjaloilla voit 
hienosäätää pumpun asentoa. On suositeltavaa sijoittaa maalämpöpumppu erilliseen tekniseen 
tilaan. Teknisen tilan on hyvä sijaita rakennuksessa siten, että makuuhuoneita ei ole teknisen 
tilan seinän takana. Vältä pumpun asentamista ääniherkkää seinämateriaalia vasten.  

 

 
Sijoita lämpöpumppu siten, että laite on noin 100 mm etäisyydellä seinästä.  

Vakiotoimituksessa liuospiirin liitokset sijaitsevat edestäpäin katsoen pumpun oikealla puolella. 

 

 
Mitat 

x 2260 y 100 

x2 100 y2 960 

x3 600 y3 1500 

1. Maalämpöpumppu 

2. Maapiirin läpiviennit 

3. Varaaja 

4. Lattiakaivo 

 
 
 
 

x4 500   

 x5 100   

 

Kuva 1.  Lämpöpumpun ja varaajan tilantarve. 
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4. Varaajan liitännät ja kytkennät  

 
VAROITUS! Asenna roskasuodatin aina sekä lämmitys- että maapiiripuolen 
paluuputkiin. 

 

Suodattimen molemmin puolin on asennettava sulkuventtiili, ellei käytössä ole ns. 
yhdistelmäventtiiliä. Saneerauskohteissa vanha lämmitysjärjestelmä on tarvittaessa 
puhdistettava. Varaajalta lämpöpumpulle palaavaan putkeen on asennettava riittävän tehokas 
suodatin. 

4.1. Maalämpöpumpun yhteet ja liitoskoot 
 

Maakierto pumpulle 28 mm Cu/35 mm, GT-20 ja 28 

Maakierto pumpulta 28 mm Cu/35 mm, GT-20 ja 28 

Lämmin vesi varaajalle 28 mm Cu, 20& 28 35 mm kierre 

Lämmin vesi varaajalta 28 mm Cu, 20& 28 35 mm kierre 

 

4.2. GT varaajat 
 

Taulukko 1. GT varaajat 

 
 

Tilavuus, l 750 1300 
Korkeus, mm 1830 * 2000* 
Halkaisija, mm 960 ** 1200*** 
Varaaja meno 1¼” SK 1 ¼” SK 
Varaaja paluu 2” SK 2” SK 
Lämmitys meno 1¼” SK ¾” / 1¼” SK 
Lämmitys paluu ¾” SK 2” SK 
Varalämmitysvastus 2” SK 2” SK 
Mitta-anturitaskut 10 mm ¾” SK 
Käyttövesikierukat 22 mm Cu 22 mm Cu 
Ilmaus 1” UK 1” UK 
Esilämmityskierukka 10 mm + 15 m 2 x 10 
Käyttövedenkuumennuskierukka 22 mm 2 x 15 m 

 

* Ilman patterikierron sekoitusventtiiliä 
** Eristeet irrotettuna 780 mm 
*** Patterikierron sunttiventtiili DN 50 
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4.2.1. GT 750 varaaja 

 
1. Käyttövesi kuumennus, 

ulos 

2. Patterilämmityskierron 
sunttiventtiili 

3. Ilmaus 

4. Käyttövesi kuumennus, 
sisään 

5. Maalämpöpumpulta 
sisään 

6. Yläanturi 

7. 2. patterikierto 

 

 

8. Sähkövastukset 

9. Lattiakierto, ulos 

10. Käyttövesi 
(esilämmitetty), ulos 

11. Käyttövesi 
esilämmitykseen 

12. Ala-anturi 

13. Maalämpöpumpulle 
sisään 

14. Lattiakierto paluu 

 

 

Kuva 2. GT 750 –varaaja. 
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4.2.2. GT 1300 varaaja 

 
1. Patterikierron sunttiventtiili 

2. Ilmaus 

3. Käyttöveden kuumennus, ulos 

4. Maalämpöpumpulta sisään 

5. Yläanturi/patterikierto 2, ulos 

6. Sähkövastukset 

7. Käyttöveden kuumennus, sisään 

 

8. Lattialämmitys, ulos 

9. Käyttöveden esilämmitys, ulos 

10. Ala-anturi 

11. Käyttöveden esilämmitys, 
sisään 

12. Maalämpöpumpulle sisään 

13. Sähkövastukset 

14. Patterikierto 2/lattiakierto paluu 

 

 

 

 

Kuva 3. GT 1300 –varaaja. 
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4.3. GT 750 –varaajan kytkennät maalämpöpumppuun 
 

 
 

1. Varaaja paluu 

2. Varaaja meno 

Kuva 4. Maalämpöpumpun liitännät GT 750 –varaajaan. 
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4.4. Lämmityspiirien ja käyttöveden kytkentä 
 

 
VAARA! Varo kuumaa putkistoa ja nestettä. 

 

Maalämpöpumpun kompressorikoneikon tuottama maksimilämpötila on jopa yli 100ºC.  

 
1. Asenna lämmityspiiriin kolmitieventtiili ja/tai kytke GT varaajan kolmitieventtiili. 

2. Varusta kolmitieventtiili toimimoottorilla. Toimimoottoria ohjaa lämpöpumpun 
automatiikka. 

3. Asenna käyttövedelle sekoitusventtiili. 

4. Kytke sekoitusventtiili siten, että yläkierukalta tulevaan kuumaan veteen sekoittuu 
alakierukassa esilämmitettyä vettä. 

5. Mikäli rakennuksessa on käyttöveden kierto, kytke paluukierto ylä- ja alakierukan 
väliseen putkeen. 

Kolmitieventtiilin avulla varaajasta lähtevään lämpimään veteen sekoitetaan viileää paluuvettä 
lämmitystarpeen mukaan. Sekoitusventtiilillä rajoitetaan liian kuuman käyttöveden pääsy 
verkostoon. 
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5. Sähkökytkennät 
 

GT –maalämpöpumpun anturit ovat pumpun ulkopuolella. Sähkösyötöt ovat erillisessä 
kytkentäkotelossa, joten maalämpöpumpun sähkökoteloa ei tarvitse avata sähkökytkentöjä varten. 
 
Syöttökaapeli  

Malli GT 7 GT 9 GT 11 GT 13 GT 16 GT 20 GT 28 

Kaapelikoko 6 mm² 6 mm² 6 mm² 10 mm2 10 mm2 10 mm2 10 mm2 

 

 

Kytke asennusvaiheessa varaajaan kaksi lämpötila-anturia seuraavasti: 

- yksi varaajan yläosaan   

- yksi varaajan alaosaan 

 

Sulakkeet on kytketty seuraaviin laitteisiin: 

Sulake Laite 

F1 Kompressori 

F2 Sähkövastus 

F3 Ohjausjärjestelmä 

F5 Lauhdutinpumppu 

F6 Maapiirin pumppu 

F7 Lämmityspiirin 1 pumppu 

F8 Lämmityspiirin 2 pumppu 

 

Säätimen QX lähdöt voidaan kytkeä suoraan syöttöön, esimerkiksi pumppuun. Huomaa, että 
virrankulutus ei saa olla yli 2A. Jos 2A ylittyy, käytä kontaktoria.  

Sähkökytkennät 

LP1 ja LP 2 kiertopumput -X1 1 ja –X1 2 

LP1 kolmitieventtiili -X2 3 ja 4 

LP2 kolmitieventtiili -X2 5 ja 6 

LP 2 menovesianturi -X3 7 ja 8 

Syöttö -X10 1 (L1), 2 (L2), 3 (L3), N, PE 

 

Asenna ulkoanturi sopivaan paikkaan. Älä asenna anturia suoraan auringonpaisteeseen tai 
eteläseinustalle. 

Sähkökytkentäkaaviot toimitetaan laitteen mukana erillisessä kuoressa. 
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5.1. Erityisohjeet GT 20 ja GT 28 malleille  
 

GT 20 ja 28 mallien rakenne poikkeaa pienempien maalämpöpumppujen rakenteesta. 
Toiminnallisesti ne vastaavat muita GT malleja. Keruupiirin liitännät ovat vasemmalla. 
Keruupiirin pumppu ja lauhdepumppu toimitetaan irrallisena. Keruupiirin pumppu on 
kolmivaihepumppu. Pumpun vaiheet tulee kytkeä järjestykseen riviliittimellä –X1. 

Sähkökytkennät 

Lauhdepumppu -X1 (maalämpöpumpun sähkökotelossa) 

Maakiertopumppu -X1 22 (L1), 23 (L2), 24 (L3) 
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5.2. Maalämpöpumpun toiminta ja anturit 
Vakioasennuksessa lämpöpumppu liitetään GT varaajaan. Lämpötila-anturit ja muut kytkennät 
on merkitty kuvaan. Paisunta-astia ja varoventtiilit eivät näy kuvassa. 

 

Kuva 5. Lämpöpumpun vakiokytkentä. 
 

Jos varaajan alaosan anturi B4 havaitsee, että lämpötila laskee alle käynnistysarvon, 
lämpöpumppu käynnistyy. 

Varaajan vesi kiertää lauhduttimessa ja kompressori käy, kunnes anturi B4 havaitsee, että 
lämpötila nousee varaajan asetusarvoon. 

Jos lämpötila anturille B3 laskee 5 astetta alle asetusarvon, kompressori käynnistyy.  

Kun käyttöveden asetusarvo on saavutettu anturissa B3, kompressori pysähtyy. 

 

Anturi Sijainti Toiminto Esiasetus 

B4 Varaajan alaosa Käynnistää ja pysäyttää kompressorin 
huonelämmityskäyttöön. 

 

B3 Varaajan yläosa Käynnistää ja pysäyttää käyttöveden lämmityksen.  

B91  Osoittaa keruupiirin lämpöpumpun sisäänmenolämpötilan. 
Pysäyttää lämpöpumpun, jos maapiirin lämpötila on liian 
matala. 

-8º C 

B92  Mittaa maapiirin ulostulon lämpötilan.  

B71 Ennen 
lauhdutinta 

Lukitsee lämpöpumpun, jos lauhduttimen lämpötila on liian 
korkea. 

55 ºC 

B1  Mittaa todellisen lämpötilan huonelämmitykselle sekä ohjaa 
sekoitusventtiiliä. 

 

B9 Ulkona Antaa asetusarvon B1 anturille valitun käyrän mukaisesti.   

B81  Mittaa kompressorin ulostulon lämpötilaa ja kytkee 
kompressorin pois päältä, jos lämpötila nousee liian 
korkeaksi.  

125 °C 

E9, 
E10 

Kylmäaine piiri Matalapainekytkin E9 ja korkeapainekytkin E10 kytkevät 
kompressorin pois päältä matalan imutehon tai korkean 
poistumispaineen tapauksessa. 
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6. Keruuputkiston asennus 
 

 
 

Kuva 6. Keruuputkiston asennus Kuva 7. Keruuputkiston asennus kahdella lenkillä. 

 

Jos maakiertopiirissä on kaksi tai useampia rinnakkaisia lenkkejä, laita putkiston menopuolelle 
linjasäätöventtiilit ja paluupuolelle lämpömittarit, varsinkin jos putkilenkit ovat eri pituisia.  

Tällöin voit säätää linjasäätöventtiileillä rinnakkaisten putkistojen paluulämpötilat yhtä suuriksi. Tällä 
varmistetaan, että molemmissa piireissä liuos kiertää varmasti. Jos keruuputkisto on yhtenä lenkkinä, 
ei linjasäätöventtiilejä ja lämpömittareita tarvita. 

Paisuntasäiliön paras sijoituspaikka on pystysuoran putkiosuuden jatkeeksi kulmakohtaan, jotta 
putkistossa mahdollisesti oleva ilma kulkeutuu mahdollisimman tehokkaasti paisuntasäiliöön. 

Jotta keruuputkistoon asennusvaiheessa mahdollisesti jääneet epäpuhtaudet eivät pääse 
lämpöpumpun höyrystimelle asti, asenna roskasuodatin maapiirin paluuputkeen ennen 
lämpöpumppua. Asenna suodattimen molemmin puolin sulkuventtiilit tai käytä 
yhdistelmäventtiiliä, jotta voit puhdistaa suodattimen myös käytön aikana.  

 

6.1. Maakeruuputkiston asennus 
Maakeruuputkisto upotetaan noin 1,0 – 1,2 metrin syvyyteen. Rinnakkaisten putkilenkkien 
etäisyys tulee olla vähintään 1,5 m. 

 

Huom! Asenna maaputkisto siten, että putkistoon ei pääse syntymään ilmapusseja. Tämä 
helpottaa huomattavasti putkiston ilmausta täyttövaiheessa. 
 

 

Putkena käytetään yleisimmin PELM 40/PN10 muoviputkea. Tarvittava putkipituus mitoitetaan 
jokaiseen kohteeseen erikseen. 

Täytä putkikaivanto mahdollisimman kivettömällä maa-aineksella, jotta kivet eivät pääse 
rikkomaan putkea. Tien alituksissa putket tulee eristää. Sijoita paisunta-astia korkeimmalle 
kohdalle. 

 
Huom! Asenna lämmönkeruuputkisto huolellisesti! Näin varmistat pumpun luotettavan 

toiminnan.  
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6.2. Keruuputkiston asennus porakaivoon 
Porakaivoasennuksessa putkilenkkien käännöskohtaan asennetaan riittävän suuri paino, jonka 
avulla putki lasketaan kaivon pohjalle. Lämpökaivo on halkaisijaltaan 130 – 160 mm. Putkena 
käytetään PELM 40/PN6 muoviputkea. Käännöskohta tehdään erillisellä paluukulmalla, joka 
hitsataan putkeen kiinni. 

Lämpökaivo on järkevintä sijoittaa mahdollisimman lähelle lämpöpumpun sijoituspaikkaa, jolloin 
siirtoputkien pituudet jäävät mahdollisimman lyhyiksi. Etäisyyttä rakennuksen sokkeliin tulee 
olla kuitenkin vähintään 2 m. Tee poraus mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jolloin 
porauskalusto saadaan helposti paikalle ja porauksessa syntyvistä roiskeista ei ole haittaa. 

Tee lämpökaivon päälle noin metrin syvyinen huoltokaivo. Mikäli lämpökaivoja on kaksi tai 
useampia rinnakkain, yhdistä huoltokaivot eristetyillä putkilla yhteiseen kokoojakaivoon. 
Kokoojakaivona voi olla myös yksi porakaivoista. Kokoojakaivosta liuos viedään kahdella 
eristetyllä putkella lämpöpumpulle. Asennustöiden jälkeen peitä kaivot kannella. Voit 
halutessasi piilottaa ne maan alle. 

Rinnakkaisilla kaivoilla tulee olla etäisyyttä vähintään 15 m. Rinnakkaisiin piireihin on 
suositeltavaa asentaa linjasäätöventtiilit sekä paluupuolelle lämpömittarit, jotta virtausmäärät 
rinnakkaisissa putkissa voidaan tasata. 

Lämpökaivosta voi kesäaikaan ottaa kasteluvettä, mutta talviaikaan veden otto on kielletty. Jos 
vettä otetaan runsaasti talviaikaan, veden pinnan korkeus saattaa laskea ja vesi jäätyä. 
Pumppaa kasteluvesi kaivon ulkopuolisella pumpulla ja imuputkella. Uppopumpun käyttö 
lämpökaivossa saattaa aiheuttaa liuosputkien vaurioitumisen. 

Huom! Asenna lämmönkeruuputkisto huolellisesti! Näin takaat pumpun luotettavan 
toiminnan. 
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6.3. Keruuputkiston asennus vesistöön 
 

Vesistö soveltuu lämmönlähteeksi kohteissa, joissa vesistö on vähintään 2 m syvä jo rannan 
läheisyydessä. Lisäksi rakennuksen tulee olla alle 50 m etäisyydellä rannasta, jotta siirtoputken 
rakentaminen talolta rantaan on kannattavaa. Älä asenna keruuputkistoa virtaavaan jokeen. 

 

Putkiston asennukseen tarvitaan vesialueen omistajan lupa. Putkiston vaikutus vesistön 
ekologiaan on hyvin vähäinen, joten yleensä luvan saannille ei ole esteitä. 

 

Käytä keruuputkena samanlaista muoviputkea kuin maa-asennuksessakin. Ankkuroi putket 
betonipainojen avulla vesistön pohjaan, jotta putkien ympärille mahdollisesti muodostuva 
jääkerros ei nosta putkea ylös pohjasta. Asenna betonipainot 5 – 15 kg putkeen noin 2 m välein 
painosta riippuen, ja kiinnitä järeillä muovi/nylon nippusiteillä tiukasti putkeen kiinni.  

 

Mikäli vesistö on rannan läheltä alle 2 m syvä, kaiva putket vesistön pohjaan, kunnes riittävä 
syvyys saavutetaan. Ota huomioon että putken ympärille muodostuu jäätä, joka voi jäätyä kiinni 
vesistön jääkanteen, tällöin keväinen veden nousu repii putket mukanaan. 

 

Lämpöpumpulta vesistöön tulevaa putkea voidaan hyödyntää lämmön keruussa. Eristä 
lämpöpumpulle palaava putki, jotta vesistöstä kerätty lämpö ei huku maaperään. 

 
1. Liuosputki, 

kaivettu pohjaan 
2. Betonipainot 
3. Paluuputki, 

eristettävä 

Kuva 8. Lämmönkeruuputkiston asennus vesistöön. 
 
 

Vesistöputki kytketään lämpöpumpulle samalla tavoin kuin maakeruuputkisto. 

Huom! Asenna lämmönkeruuputkisto huolellisesti! Näin varmistat pumpun luotettavan 
toiminnan. 
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6.4. Tien alitukset ja läpiviennit 

. 

 
 

 
1. Merkkinauha 
2. Tiivistetty täyttö 
3. Eristekouru + suojaputki 

Kuva 9. Lämmönkeruuputkiston ja suojaputken läpivienti Kuva 10. Läpivienti 

 

Pienin taivutussäde on 1,0 m. Käytä jyrkemmissä kulmissa kulmayhteitä. Tavallisesti 
kulmayhteitä käytetään aina läpiviennin ja lämpöpumpun välillä.  

Joissakin tapauksissa on hyvä käyttää kulmayhteitä myös läpiviennin ja maaputkiston välillä. 
Läpiviennin voit tehdä myös yhdellä taivutettavalla suojaputkella, esim. Upotel. 

Tee seinän ja anturan läpivienti esim. kahdella 110 mm viemäriputkella. Käytä eristeenä 
pumpusta putkiojan pohjalle esim. solukumityyppistä eristettä tai maalevyjä. 

 

 

1. Tien pinta 
2. Täytemaa 
3. Styrox-eriste 
4. Maaputki + 

styrox-kouru 

Kuva 11. Tien alituksen eristäminen. 
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7. Maalämpöpumpun yhdistäminen rakennuksen viilennykseen 

Jos käytät porakaivoa maalämpöpumpun lämmönlähteenä, voit hyödyntää liuoskiertoa 
rakennuksen viilennyksessä kesäaikana. Ota maapiiristä erillinen haara ja johda se 
ilmastointikoneeseen integroituun jäähdytyspatteriin tai tuloilmakanavaan sijoitettuun erilliseen 
viilennyspatteriin.  

 

Asenna viilennyspatterille erillinen kiertopiiri omalla kiertopumpulla ja kolmitieventtiilillä. 

 

Huom! Varmista lämmöntalteenottokoneen ohjeista laitekohtainen kytkentä. 
 

 
 

 

Kuva 12. Periaatekuva maapiirin kytkennästä rakennuksen viilennykseen 
 

Mikäli lämmönkeruujärjestelmänä on vaakaputkitus pintamaassa tai vesistö, 
viilennysjärjestelmää ei kannata asentaa. Kesäaikaan maaperän ja vesistön lämpötila nousee 
yleensä niin korkeaksi, että viilennystehoa ei juurikaan saada. 
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8. Lämmitysverkoston ja maapiirin täyttö  
Täytä lämmitysverkosto ja maapiiri huolellisesti aina ennen pumpun käynnistämistä. Ilma 
lämmitysverkostossa tai maapiirissä aiheuttaa ongelmia.  

Muista myös täyttää varaaja huolella ennen käynnistystä. Varmista, että sulkuventtiilit varaajan 
ja lämpöpumpun välillä ovat auki, jotta vesi pääsee myös lämpöpumpulle. Ilmaa varaaja 
varaajan päällä olevasta ilmausyhteestä. Lämmitysjärjestelmällä on aina oltava oma 
paisuntasäiliönsä. 

8.1. Lämmitysverkoston täyttö 
Täytä varaaja.  

1. Täytä lämmitysjärjestelmä. Jos talossa on lattialämmitys, tee täyttö huolella piiri 
kerrallaan. Muista ilmata runkoputket.  

2. Tarkista lopuksi, että järjestelmässä on sopiva paine, noin 1 bar. 

 

Huom! Ilmaa lämmitysjärjestelmä erityisen huolellisesti! Pienikin ilmamäärä voi aiheuttaa 
putkistoissa ilmapussin, joka estää veden virtauksen, jolloin huonetila ei lämpiä 
(lattialämmitystalot). 
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8.2. Maapiirin täyttö 
 

Huom! Käytä täyttöpumpun imuputkessa tehokasta suodatinta, jotta putkistosta tulevat 
roskat jäävät täyttöastiaan. 
 

 
Täytä maa-, kallio- tai vesistöputkisto sekoituksella, jossa on puolet 60 -prosenttista 
teollisuusalkoholia ja puolet vettä. Tällöin saavutetaan noin –15ºC pakkaskestävyys. 

Täyttöpumpun tuoton on oltava vähintään 3 bar ja 4m3/h, esim. Grundfos JP6. 

Täyttöastian on oltava vähintään 100 litraa, jotta ilmakuplat erottuvat nesteestä eivätkä lähde 
täyttöletkun kautta uudelleen kiertoon. 

1. Liitä kaksi letkua ja täyttöpumppu kuvan mukaisesti.  

2. Avaa venttiilit 1 ja 2. Sulje venttiilit 3 ja 4. 

3. Käynnistä täyttöpumppu. Putkisto täyttyy liuoksella. 

4. Kun järjestelmä on täyttynyt eikä paluuputkesta tule enää ilmaa, sulje venttiilit 1 ja 2. 

5. Irrota letkut. 

6. Asenna paisuntasäiliö ja täytä se puolilleen. Avaa venttiilit 3 ja 4. 

Jos sähkökytkennät on tehty, lämpöpumpun liuoskiertopumppua voi käyttää erillisellä kytkimellä 
ennen lämpöpumpun käynnistämistä.  

On suositeltavaa käyttää liuoskiertopumppua ennen lämpöpumpun käynnistämistä. Tällöin 
nähdään, laskeeko paisuntasäiliön pinta. Liuosta voi tarvittaessa lisätä. Mikäli paisuntasäiliön 
pinta laskee liuoskiertopumpun käynnistyessä, järjestelmässä on vielä ilmaa.  

Jätä maapiiri ylipaineen puolelle, ettei missään kohdassa putkistoa pääse esiintymään 
alipainetta. Suositeltava ylipaine on vähintään 0,1 bar. 

 

Kuva 13. Maapiirin täyttö.  

 

Kun sähkökytkennät on tehty: 

1. Varmista, että käyttökytkin S1 on asennossa ”0”. 

2. Kytke pääkytkin Q1, ohjaussulake F3 sekä maakiertopumpun sulake F6. 

3. Käynnistä liuoskiertopumppu käsikytkimellä S2. 

4. Varmista, että pumppu kierrättää liuosta. 

Huom! Varmista, ettei järjestelmässä ole ilmaa. 
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9. Käyttöönotto  

 
VAROITUS! Täytä ja ilmaa lämmönkeruu- ja lämmitysjärjestelmä ennen 
lämpöpumpun käyttöönottoa. Varmista, että järjestelmässä ei ole vuotoja. 

 

Kun sähkö- ja putkikytkennät ja täytöt on suoritettu: 

1. Varmista, että tarvittavat lämpötila-anturit, venttiilit ja pumput on kytketty. 

2. Tutustu kappaleeseen Ohjausjärjestelmän käyttöönottovalikot sekä käyttöohjeiden 
osioihin, joissa käsitellään ohjausjärjestelmää. 

3. Varmista, että kaikki sulakkeet ja käyttökytkimet ovat asennossa 0. 

4. Kytke pääkytkin Q1, sulake F3 ja käyttökytkin asentoon 1. Kestää hetken ja 
ohjausjärjestelmä käynnistyy. 

5. Koska kompressorin moottorisuoja F1 on 0-asennossa, ilmoittaa ohjausjärjestelmä 
virheen kompressorin ylivirrasta. 

6. Kytke sulakkeet F6 ja F5 päälle. 

7. Kytke kompressorin moottorisuoja F1 päälle. 

8. Paina Reset -painiketta. Paina OK. 

9. Mikäli vaiheet on kytketty väärässä järjestyksessä, ruudulle tulee ilmoitus: 
epäsymmetria 3-vaihe, ja kompressori pysähtyy. Kytke virrat pois pääkytkimeltä ja 
sähkökeskuksesta. Vaihda vaiheiden järjestys.  

10. Kytke virta uudelleen pääkytkimeltä Q1.  

11. Kun kompressori pysyy käynnissä, kytke muutkin sulakkeet asentoon 1. 

12. Aseta lämpökäyrät ja poista tarvittaessa lämmityspiiri 2 asetuksista, ks. Lämmityspiirin 2 
poistaminen käytöstä. 

 

 

Huom! Täytä lopuksi asennuspöytäkirja! 
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10. Ohjausjärjestelmän käyttöönottovalikot 

10.1. Ohjauspaneelin toiminnot 
 

Tässä osiossa on esitelty vain peruspaketin tarvitsemat säädöt. Lisävarusteiden mukana 
toimitetaan omat asennusohjeet. Käyttöönotossa tulee asettaa myös käyttäjätason asetukset. 

 

1. Käyttövesi –painike, käyttöveden lämmityksen kytkentä  

2. Lämmitysjärjestelmän tilan valinta: 

 
Jäähdytys (Valitaan viilennys painikkeella, ei käytössä) 

 
Automaattinen (Aikaohjelman mukainen) 

 
Jatkuva mukavuus 

 
Alennettu 

 
Jäätymisenesto 

3. Info –painike, näyttää mittaustiedot ja häiriöt 

4. ESC -painike, lopettaa asetusten muokkauksen ja palauttaa valikoista  

5. Valitsin, mukavuus asetuksen muokkaaminen, valikoissa siirtyminen, asetusten 
muokkaus 

6. OK -painike, valinta ja hyväksyminen 

7. Viilennys -painike  

8. Kuittaus -painike, häiriöiden kuittaus jne. 
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10.2. Käyttö 

10.2.1. Valikoiden selaaminen 

1. Paina OK –painiketta päästäksesi valikoihin. 

2. Valitse valitsimella haluamasi valikko ja paina OK –painiketta. 

3. Etsi alavalikko tai arvo jota haluat muuttaa ja paina OK –painiketta. 

4. Käännä valitsinta säätääksesi arvoa tai valintaa. Mikäli asetusta ei muuteta palaudutaan 
lähtövalikkoon. 

5. Paina OK –painiketta hyväksyäksesi arvon. 

ESC –painikkeella voit siirtyä valikoissa takaisin päin muutoksia tekemättä. 

10.2.2. Käyttäjätasot 

• Loppukäyttäjä 

• Käyttöönotto 

• Asiantuntija, vaatii koodin 

• OEM, vaatii koodin 

• OEM2, vaatii koodin 

10.2.3. Käyttäjätason vaihtaminen 

1. Valitse käyttäjätason vaihtaminen perustilasta. 

2. Paina OK –painiketta. 

3. Saat listan käyttäjätasoista kun painat Info –painiketta kolmen sekunnin ajan. 

4. Valitse käyttäjätaso kääntämällä valitsinta ja vahvista valinta OK –painikkeella. 

10.2.4. Käyttöönottotilaan siirtyminen 

1. Siirry perustilasta käyttöönottotilaan painamalla ensin OK -näppäintä.  

2. Paina Info -painiketta 3 sekunnin ajan, jolloin esiin tulee käyttäjätasovalikko. 
Loppukäyttäjä- ja käyttöönottovalikko toimivat ilman salasanaa, muut tasot on 
varmennettu koodilla.  

3. Valitse käyttöönottotaso, jotta tähän tasoon liittyvät rivit tulevat näkyville.  

 

10.3. Perustoiminnot käyttöönotossa 

10.3.1. Lämmityspiirin 2 poistaminen käytöstä tarvittaessa 

Jos järjestelmässä on vain yksi lämmityskierto, pitää lämmityspiiri 2 ottaa pois käytöstä  

Poista lämmityspiiri pois käytöstä Konfiguraatio –valikon riviltä 5712: Lämmityspiiri 2.  

Tehdasasetus on “on”. Lämmityspiiri poistuu käytöstä kun asetukseksi vaihdetaan “off”.  
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10.3.2. Lämmityspiirien viritys 

Aseta ensimmäisenä lämpökäyrä(t) järkeviin arvoihin riveillä 720 (1) ja 1020 (2). Alla olevassa 
kuvassa näkyy käyräparvi 20 asteen lämpötilapyynnille huoneistoon. 
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Tehdasasetus on 0,8, joka saattaa soveltua suoraan radiaattorilämmitystaloon. 
Lattialämmitystaloon käyrää tulee alentaa noin tasoon 0,5.  

Lämmityspiirin asetusarvon trimmaamiseen voi käyttää lämmityskäyrän siirtoa. Tällöin kaltevuus 
pysyy käyrän ohjauksen mukaisena, mutta asetusarvo nousee tai laskee. 

+ merkkinen siirto nostaa kierron asetusarvoa. 

- merkkinen siirto laskee asetusarvoa.  

Muutos tehdään riveillä 721 (1) ja 1021 (2). 

Piirien lämpötila-alueiden maksimiraja annetaan rivillä 741 (1) ja 1041 (2).  

Minimirajat kierroille annetaan riveillä 740 (1) ja 1040 (2). 

 

10.3.3. Käyttöveden arvojen viritys 

Käyttöönotossa voi muuttaa käyttöveden ohjausta esim. siten, että jatkuvasti pyydetään 
nimellisarvoa. Tällöin aikaohjelmalla ei ole merkitystä. Ohjaus vaihdetaan Käyttövesi -valikosta 
riviltä 1620. 
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10.3.4. Sähkövastuksen säädöt 

Voit kytkeä sähkövastuksen päältä asettamalla Konfiguraatio -valikon riveille 5890: Relelähtö 
QX1 ja 5891: Relelähtö QX2, arvoksi ”ei ole” arvon ”sähkövastus” sijaan. 

Jos molemmat releet on kytketty pois päältä, sähkövastus ei kytkeydy päälle 
kompressorihäiriön aikana. 

Jos relelähtö QX1 poistetaan, sähkövastusteho on 4 tai 6 kW pumpun kokoluokasta riippuen.  

Jos relelähtö QX2 poistetaan, laskee sähkövastusteho 2 tai 3 kW:iin. Tällöin ei kuitenkaan voi 
käyttää pienempää sulakekokoa.  

Sähkövastuksen voit kytkeä pois päältä myös Lämpöpumppu-valikon riviltä 2880: Käytä sähkö-
menovettä. Kun arvoksi asetetaan ”korvaava”, sähkövastukset toimivat vain häiriökäytössä.  
Sähkökaapissa voidaan käyttää pienempää sulakekokoa vain, jos normaalisti 9 kW:n vastus on 
tehtaalla kytketty 6 kW:ksi tai sähkövastukset on kokonaan poistettu käytöstä.  

Jos halutaan, että sähkövastukset tulevat mukaan vasta kylmimmillä pakkasilla, voi 
Lämpöpumppu -valikossa riville 2884: Sähkömenov. vapautus UL alle, asettaa lämpötilan, jonka 
alapuolella sähkövastukset kytkeytyvät päälle tarvittaessa. 

 

10.3.5. Reletesti 

Mikäli jokin laite ei toimi, reletestillä voi selvittää, onko sähköjohdot kytketty oikein. Reletesti on 
Tulon/Lähdön testaus-valikon rivillä 7700: Reletesti. 

Huom! Kun lähdöt on testattu, tulee rivi 7700 palauttaa tilaan ”ei testiä”. Mikäli näin ei tehdä 
jää lämpöpumppu Reletesti -tilaan eikä käynnisty. 
 

 

10.3.6. Hätäkäyttö 

Jos kompressori tai esimerkiksi maakiertopumppu ei toimi tai maapiiriä ei ole kytketty, voidaan 
lämpöä tuottaa pelkästään pumpussa olevilla sähkövastuksilla. Hätäkäytön aktivoiminen 
tapahtuu Huolto/erikoiskäyttö valikosta riviltä 7141: Hätäkäyttö. 
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10.4. Ohjausrivit ja tehdasasetusarvot 

10.4.1. Kellonaika ja päivämäärä 

Rivi Sisältö 

1 Tunnit/minuutit 

Kellonajan asetus 

2 Päivä/kuukausi 

Päivämäärän asetus 

3 Vuosi 

Vuosiluvun asetus 

 

10.4.2. Käyttäjätoiminnot 

Rivi Sisältö 

20 Kieli 

Käyttöpäätteen kielen valinta 

10.4.3. Aikaohjelma Lämmityspiiri 1 

Rivi Sisältö 

500 Esivalinta 

Valitaan päivämäärät, joille aikarajat asetetaan 

501 1. Jakso on 

Kellon aika, jolloin lämmitystaso nostetaan mukavuustasolle 

502 1. Jakso off 

Kellonaika, jolloin lämmitystaso lasketaan alemmalle tasolle 

503 2. Jakso on 

Kellonaika, jolloin lämmitystaso nostetaan mukavuustasolle 

504 2. Jakso off 

Kellonaika, jolloin lämmitystaso lasketaan alemmalle tasolle 

505 3. Jakso on 

Kellonaika, jolloin lämmitystaso nostetaan mukavuustasolle 

506 3. Jakso off 

Kellonaika, jolloin lämmitystaso lasketaan alemmalle tasolle 

516 Vakioarvot 

”Kyllä” palauttaa alkuperäisarvot 
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10.4.4. Aikaohjelma Lämmityspiiri 2 

Rivi Sisältö 

520 Esivalinta 

Valitaan päivämäärät, joille aikarajat asetetaan 

521 1. Jakso on 

Kellonaika, jolloin lämmitystaso nostetaan mukavuustasolle 

522 1. Jakso off 

Kellonaika, jolloin lämmitystaso lasketaan alemmalle tasolle 

523 2. Jakso on 

Kellonaika, jolloin lämmitystaso nostetaan mukavuustasolle 

524 2. Jakso off 

Kellonaika, jolloin lämmitystaso lasketaan alemmalle tasolle 

525 3. Jakso on 

Kellonaika, jolloin lämmitystaso nostetaan mukavuustasolle 

526 3. Jakso off 

Kellonaika, jolloin lämmitystaso lasketaan alemmalle tasolle 

536 Vakioarvot 

”Kyllä” palauttaa alkuperäisarvot 

 

10.4.5. Aikaohjelma 4 Käyttövesi 

Rivi Sisältö 

600 Esivalinta 

Valitaan päivämäärät, joille aikarajat asetetaan 

601 1. Jakso on 

Kellonaika, jolloin lämmitystaso nostetaan mukavuustasolle 

602 1. Jakso off 

Kellonaika, jolloin lämmitystaso lasketaan alemmalle tasolle 

603 2. Jakso on 

Kellonaika, jolloin lämmitystaso nostetaan mukavuustasolle 

604 2. Jakso off 

Kellonaika, jolloin lämmitystaso lasketaan alemmalle tasolle 

605 3. Jakso on 

Kellonaika, jolloin lämmitystaso nostetaan mukavuustasolle 

606 3. Jakso off 

Kellonaika, jolloin lämmitystaso lasketaan alemmalle tasolle 

616 Vakioarvot 

”Kyllä” palauttaa alkuperäisarvot 
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10.4.6. Lämmityspiiri 1/ Lämmityspiiri 2 

 

Rivi Sisältö 

710 Mukavuuskäytön asetusarvo. Asettaa lämmityspiirille huonelämpötilan, johon 
pitää mukavuustilassa päästä. 

712 Alennettu asetusarvo 

Asettaa lämmityspiirille huonelämpötilan, johon pitää alennettu -tilassa päästä. 

714 (1), 1014 (2) Muuta jäätymisen eston asetusta. 

Älä muuta tehdasasetusta 10 astetta ilman syytä. 

720 Lämmityskäyrän kaltevuus 

Ks. käyrät kohdassa lämmityskäyrän muuttaminen. 

721 (1), 1021 (2) Lämmityskäyrän korjaus 

Jos käyrän kaltevuus on sopiva lämmityspiirille, mutta huonelämpötila on 
jatkuvasti liian korkea tai matala, lämpötilaa voidaan säätää muuttamalla 
ohjausrivin arvoa. 

+ merkkinen siirto nostaa kierron asetusarvoa ja huonelämpötilaa. 

- merkkinen siirto laskee asetusarvoa ja huonelämpötilaa.  

 

730 Kesän/Talven lämmitysraja 

Lämpötila, jossa lämmityskierto pysäytetään tai otetaan päälle. Toimii vain 
automaattitilassa. 

726 (1), 1026 (2) Lämmityskäyrän muutos. 

Lämmityskäyrän muokkauksen päälle/pois päältä kytkentä. 

Lämmityskäyrän muokkaamiseen tarvitaan huoneyksikkö. 

Jos huoneyksikkö on käytössä, käyrän muokkaus on päällä ja huone on sopiva 
referenssihuone, huonevaikutuksen tulisi olla 1…99 välillä (rivit 750 (1) ja 1050 
(2)).  

Jos huoneen pattereissa on termostaattiventtiilejä, niiden tulee olla täysin auki. 

Huonemuokkauksessa huonelämpötila sisältyy lämmityspiirin menoveden 
lämpötilan säätöön. 

740, 741 (1), 1040, 
1041 (2) 

Näille riveille annetaan maksimi ja minimilämpötilat, joilla lämmityspiirin 
menoveden lämpötila voi vaihdella. Tämä on hyvä tapa rajoittaa esimerkiksi 
lattialämmityskohteen menoveden lämpötila riittävän alhaiseksi. 
Lattialämmityspiireissä tulisi maksimilämpötilat rajoittaa noin 40 asteen 
lämpötilaan. Ns. Lattiankuivaustoiminnon voi suorittaa rajoittamalla 
maksimilämpötilan 25 asteeseen. 

750 (1), 1050 (2) Jos huoneyksikkö on käytössä, voi näillä riveillä määritellä, kuinka suurella 
prosenttiosuudella huonelämpötila otetaan mukaan lämmityspiirin lämpötilan 
säätöön. Piirin lämpötilaa voidaan ajaa jopa pelkästään huoneenlämpötilan 
perusteella. Suositeltavat arvot huonevaikutukselle ovat: 60 %, kun 
referenssihuone on hyvä ja 20 % referenssihuoneen ollessa huono. 

856, 857 (1), 1156 
(2), 1157(2) 

Näillä riveillä näkyy nykyinen lattiankuivauspäivämäärä sekä käytetyt 
lattiankuivauspäivämäärät. Lattiankuivaustoiminnon voi asettaa päälle vain 
asiantuntija -tilassa, jotta mahdollisuus lattian vaurioitumiseen pidetään 
mahdollisimman pienenä. 

900 (1), 1200 (2) Käyttötavan vaihtokytkentä määrittää lämmitystilan, johon kierto menee, kun H1, 
H2 tai H3 kytkin sulkeutuu (kun määritelty käyttötavan muutos). 
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10.4.7. Käyttövesi 

 

Rivi Sisältö 

1610 Käyttöveden asetuslämpötila nimellistilassa. 

1612 Käyttöveden asetuslämpötila alennettu tilassa. 

1620 Vapautus. Käyttöveden vapautuksella on kolme vaihtoehtoa: 

- 24/h vrk, asetusarvo on jatkuvasti päällä. 

- Lämmityspiirien aikaohjelmat: ovat asetusarvon mukaiset kun lämmityspiirien 
aikaohjelmat ovat ”mukavuus” tilassa, muulloin “alennettu” –tilassa. 

- Aikaohjelma 4/käyttövesi: asetusarvo on aikaohjelma4/käyttövesi mukainen, 
muulloin “alennettu”. 

1660 Kiertovesipumpun vapautus. Jos järjestelmään halutaan käyttöveden 
kiertopumppu, voidaan se kytkeä Qx -lähtöön ohjausjärjestelmään. Qx -lähtö 
määriteltävä käyttövedenkierrätyspumpuksi. Tällöin kiertovesipumppu toimii riville 
määritettyinä aikajaksoina. 

Mahdollisuudet: 

Aikaohjelmat 3/4/5: Tällöin lämpimän veden kiertopumppu käy, kun valittu 
aikaohjelma on aktiivinen. 

Käyttöveden vapautus: Kierrätyspumppu käy vain, kun käyttöveden lämmitys on 
vapautettuna. 

Käyttöveden kierrätyspumpun voi myös kytkeä irralliseksi järjestelmästä, jolloin 
se toimii jatkuvasti. 
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10.4.8. Lämpöpumppu 

 

Rivi Sisältö 

2880 Käytä sähkö-menovettä. Tällä rivillä määrätään, milloin sähkövastus kytkeytyy 
päälle.  

Vaihtoehtoina: 

Korvaava: Tällöin sähkövastusta käytetään vain häiriökäytössä. 

Lämpöpumppu käytön lisänä LP: Jos lämpöpumppu ei pysty tuottamaan 
vaadittua tehoa lämmityspiiriin, kytketään sähkövastus viiveajan ja integraalin 
täyttymisen jälkeen päälle 

Lämpöpumpun käytön lisänä KV: Jos lämpöpumppu ei pysty tuottamaan 
vaadittua tehoa käyttöveden lämmitykseen, kytketään sähkövastus viiveajan ja 
integraalin täyttymisen jälkeen päälle 

Lämpöpumpun käytön lisänä LP+KV: Jos lämpöpumppu ei pysty tuottamaan 
vaadittua tehoa käyttöveden tai lämmityspiirin lämmitykseen, kytketään 
sähkövastus viiveajan ja integraalintäyttymisen jälkeen päälle 

Käyttöveden lämmityksen loppu: Kun lämpöpumppu saavuttaa käyttöveden 
latauksessa korkeapaineen tai maksimilämpötilan, suoritetaan loppulataus 
sähkövastuksella. 

2881 Sähkö-meno-veden esto-aika. 

Aika lämpöpumpun käynnistyksestä kunnes integraalia sähkövastuksen 
vapauttamiseksi aletaan laskea. 

2884 Sähkömenov. vap. UL alle. Jos halutaan, että sähkövastus kytkeytyy päälle vain 
kovilla pakkasilla, tällä rivillä voi antaa lämpötilan, jonka alittuessa 
sähkövastuksen päälle kytkeytyminen mahdollistuu. Jos annetaan arvoksi --- 
sähkövastus voi kytkeytyä ilman ulkolämpötilarajoitusta päälle. 

2911 Lisävar. pakkolataukseen. Tällä rivillä määritellään, käytetäänkö lämpöpumppua 
lisävaraajan pakkolataukseen. 

2912 Lisävar. täysi lataus. Tällä rivillä määritellään, käytetäänkö maalämpöpumppua 
ensisijaisesti lisävaraajan täyteen lataamiseen. 

3030 Lauhduttimen anturien säätö. Tällä rivillä määritetään, nollataanko lämpötilaero 
lauhduttimen yli automaattisesti heti, ei ollenkaan vai lauhdutinpumpun 
esikäynnin aikana. Lämpötilaero nollataan, jos laite hälyttää ja on selvää, että 
lämpöantureilla on selkeä mittausero. 

3031, 3032 Anturien säätörivit. Näillä riveillä voi muuttaa pumpun paluun ja lähtöanturien 
lämpötilan näyttöä. 

3033 Tämä rivi kertoo, onko lämpötiloja muutettu. 
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10.5. Lisävaraaja 

10.5.1. Pakkolataus 

Pakkolatausta kannattaa käyttää, mikäli käytössä on kaksitariffisähkö. Pakkolatauksen voit 
aktivoida joko riviltä 4711: Pakkolatauksen ajankohta kellon mukaan tai EX2-tuloon liitettävällä 
alhaisen tariffin signaalilla. 

Rivi Sisältö 

4709, 4710 Pakkolatauksen minimi- ja maksimilämpötilat. Minimilämpötilalle asetetaan raja-
arvo, johon lämpötilan pitää vähintään nousta ja maksimilämpötilalle raja-arvo, 
johon se saa nousta. Mikäli lämpötilanpyynti on vähemmän tai enemmän kuin 
annetut rajat, pakkolatauksessa rivit 4709 ja 4710 ajavat näiden asetusarvojen 
ylitse. 

4711 Pakkolatauksen ajankohta. Asetuksella --- pakkolatausta ei suoriteta kellon 
mukaan. Muuten annetulla kellonajalla aloitetaan pakkolataus. 

4712 Pakkolatauksen maksimikesto. Jos asetusarvoa ei ole saavutettu pakkolatauksen 
maksimikeston aikana, pakkolataus keskeytetään. 

 

10.5.2. Konfigurointi 

 

Rivi Sisältö 

5700 Esiasetus. Tässä rivillä tarkistusnumeron tulee olla 8. Tätä ei saa muuttaa! 
Lisäksi ruudulla lukee onko peruskytkentää muutettu. 

5710 Lämmityspiiri 1: Määrittää onko LP 1 käytössä. 

5712 Lämmityspiiri 2: Määrittää onko LP 2 käytössä. 

5890, 5891, 5892 QX 1-3 lähtöjen määrittäminen. Lähdöille QX1 ja QX2 on määritetty 
sähkövastuksen portaittainen ohjaus. Jos halutaan laskea vastustehoa, voi 
jommankumman lähdön poistaa valitsemalla määritykseksi ”ei ole” 
”sähkölämmitin menovesi” sijasta. QX1 lähtö vastaa 2 tai 3 kW:in ja QX2 vastaa 
4 tai 6 kW:in vastustehoa riippuen pumppumallista. Mikäli toinen vastus otetaan 
pois käytöstä, voi lämpöpumpun kytkeä pienempään sulakkeeseen. Lähtö QX3 
ohjaa lämmityskierron 2 pumppua. Jos tämä ei ole käytössä, voi tähän määrittää 
”ei ole”, jolloin lämmityspiiri 2 ei anna pumpulle lämmitysvaadetta eikä näy 
valikoissa. 

6212, 6213, 6215, 
6217 

Nämä rivit antavat kontrollinumerot järjestelmälle.  

Seuraavissa taulukoissa on lueteltu kontrollinumerot. 
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Numeroiden ja vastaavien ohjausrivien merkitys ilmenee seuraavista taulukoista: 

Lämmönlähteen 1 kontrollinumero 
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0  Ei aurinkolämmitystä 
1 *
3 KV/L
5 x
6 x
8 x KV+L
9 x KV/L

10 x KV
11 x KV
12 x L
13 x L
14 x
15 x
17 x KV/L
18 x KV/L
19 x x
20 x x
22 x KV+L
23 x x KV/L
24 x x KV
25 x x KV
26 x x L
27 x x L

31 *
33 KV/L
35 x
37 x KV+L
38 x KV+L
39 x KV
40 x KV
41 x L
42 x
44 x KV/L
45 x KV/L
46 x x
48 x x KV+L
49 x x KV/L
50 x x KV
51 x x KV

 52 x x L 
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Lämmönlähteen 2 kontrollinumero 

 
Lämpöpumppu 

0 

10 

11 

14 

15 

18 

19 

22 

23 

30 

31 

34 

35 

38 

39 

42 

43 

50 

51 

60 

61 

Ei lämpöpumppua 

Suolavesi-vesi-lämpöpumppu, 1-portainen 

Suolavesi-vesi-lämpöpumppu, 2-portainen 

Suolavesi-vesi-lämpöpumppu, 1-portainen, passiivinen jäähdytys 

Suolavesi-vesi-lämpöpumppu, 2-portainen, passiivinen jäähdytys 

Suolavesi-vesi-lämpöpumppu, 1-portainen, prosessinkääntöventtiili 

Suolavesi-vesi-lämpöpumppu, 2-portainen, prosessinkääntöventtiili 

Suolavesi-vesi-lämpöpumppu, 1-portainen, prosessinkääntöventtiili ja passiivinen jäähdytys 

Suolavesi-vesi-lämpöpumppu, 2-portainen, prosessinkääntöventtiili ja passiivinen jäähdytys 

Vesi-vesi-lämpöpumppu, 1-portainen 

Vesi-vesi-lämpöpumppu, 2-portainen 

Vesi-vesi-lämpöpumppu, 1-portainen, passiivinen jäähdytys 

Vesi-vesi-lämpöpumppu, 2-portainen, passiivinen jäähdytys 

Vesi-vesi-lämpöpumppu, 1-portainen, prosessinkääntöventtiili 

Vesi-vesi-lämpöpumppu, 2-portainen, prosessinkääntöventtiili 

Vesi-vesi-lämpöpumppu, 1-portainen, prosessinkääntöventtiili ja passiivinen jäähdytys 

Vesi-vesi-lämpöpumppu, 2-portainen, prosessinkääntöventtiili ja passiivinen jäähdytys 

Ilma-vesi-lämpöpumppu, 1-portainen, prosessinkääntöventtiili 

Ilma-vesi-lämpöpumppu, 2-portainen, prosessinkääntöventtiili 

1-portainen lämpöpumppu ulkoista valvontaa varten 

2-portainen lämpöpumppu ulkoista valvontaa varten 
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Varaajan kontrollinumero 

 
Lisävaraaja Käyttövesivaraaja 

0 

1 

2 

4 

5 

Ei lisävaraajaa 

Lisävaraaja 

Lisävaraaja, aurinkokytkentä 

Lisävaraaja, tuottajan estoventtiili 

Lisävaraaja, aurinkokytkentä, 
tuottajan estoventtiili 

00 

01 

02 

04 

05 

13 

14 

16 

17 

19 

20 

22 

23 

25 

26 

28 

29 

Ei käyttövesivaraajaa 

Sähkölämmitin 

Aurinkokytkentä 

Latauspumppu 

Latauspumppu, aurinkokytkentä 

Jakoventtiili 

Jakoventtiili, aurinkokytkentä 

Esisäädin, ilman lämmönvaihdinta 

Esisäädin, 1 lämmönvaihdin 

Välipiiri, ilman lämmönvaihdinta 

Välipiiri, 1 lämmönvaihdin 

Latauspumppu / välipiiri, ilman lämmönvaihdinta 

Latauspumppu / välipiiri, 1 lämmönvaihdin 

Jakoventtiili / välipiiri, ilman lämmönvaihdinta 

Jakoventtiili / välipiiri, 1 lämmönvaihdin 

Esisäädin / välipiiri, ilman lämmönvaihdinta 

Esidäädin / välipiiri, 1 lämmönvaihdin 

 
Lämmityspiirin kontrollinumero 

 
Lämmityspiiri 2 Lämmityspiiri 1 

00 

02 

03 

 

Ei lämmityspiiriä 

Lämm.piirin pumppu 

Lämm.piirin pumppu, 
sekoitusventtiili 

 

00 

01 

02 

03 

05...07 

08...10 

12 

14...16 

20…27 

30…38 

40…42 

 

Ei lämmityspiiriä 

Kierto kattilapumpun kautta 

Lämm.piirin pumppu 

Lämm.piirin pumppu, sekoitusventtiili 

Lämmitys/jäähdytys, 2-putki, yhteinen jakelu 

Vain jäähdytys, 2-putki 

Lämmitys/jäähdytys, 4-putki, yhteinen jakelu 

Lämmitys/jäähdytys, 4-putki, yhteinen jakelu 

Lämmitys/jäähdytys, 2-putki, erillinen jakelu 

Lämmitys/jäähdytys, 4-putki, erillinen jakelu 

Vain jäähdytys, 4-putki 
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10.5.3. Häiriöt 

Rivi Sisältö 

6710 Hälytysreleen kuittaus. Jos lämpöpumpulle on määritetty ulostulona releen QX-
kautta vikatilatieto ulkoiseen järjestelmään, tällä rivillä voi kuitata releen. Vikatieto 
pumpulla jää voimaan. 

6711 Lämpöpumpun kuittaus. Tällä rivillä voi lämpöpumpun palauttaa toimintaan häiriön 
jälkeen, jos häiriö ei ole enää voimassa. 

 

10.5.4. Huolto/Erikoiskäyttö 

Rivi Sisältö 

7070 – 7093 Riveillä näkyy lisätietoja lämpöpumpusta, erityisesti lämmöistä ja lämpötilaeroista 
(min/max) huoltovälillä. 

7121: Säästökäyttö 

Aktivoi säästökäytön 

7141 Hätäkäyttö 

Jos lämpöpumppu ei toimi, voidaan tästä aktivoida hätäkäyttö, jolloin lämpö tuotetaan 
sähkövastuksilla. 

10.5.5. Tulon/Lähdön testaus 

Rivi Sisältö 

7700 Reletesti. Ongelmatapauksessa voi testata, toimiiko tietty lähtö. Tässä valikossa voi 
käynnistää eri lähdöistä tulevia laitteita, esim. lämmityspiirin sunttiventtiiliä tai 
pumppuja.  

HUOM! Reletestin jälkeen palautettava Rivi 7700 arvoon ei testiä, muuten 
lämpöpumppu ei lähde toimimaan! 

Valikosta löytyy lisäksi erilaisia mittauksia ja tilatietoja. 
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11. Tekniset tiedot 
 

 
Malli GT 7 GT 9 GT 11 GT 13 GT 16 GT 20 GT 28 

Sähkötiedot 
Sähkökytkentä 3 / N / PE 400 V 50 Hz     
Kompressorivirta, käynnistys A 32 46 52 64 74 99 127
Kompressorivirta, max. A 7 9 11 12 14 16 21

Lämpöpumpun sulakekoko 
Kompressorin sähkövastus A 3 x 20  3 x 25  3 x 25  3 x 35  3 x 35  3 x 35  3 x 50  
Kompressori A 3 x 10  3 x 16  3 x 20  3 x 16  3 x 20  3 x 25  3 x 35  
Sähkövastuksen teho kW 6 6 6 9 9 9 9
Lauhdepumpun nimellinen teho W 45 45 65 65 130 130 130
Liuospumppu nimellinen teho W 130 310 310 310 310 340 600

Kylmäainepiiri 
Kylmäaine R407C 
Kylmäaineen määrä kg 1,5 1,5 2,0 2,0 2,4 3,0 3,1
Kompressori Hermetic Scroll Compressor 

Yhteet 
Maapiiri paluu mm 28  28  28  35  35  35  35  
Maapiiri meno mm 28  28  28  35  35  35  35  
Vesi lauhduttimelle mm 28  28  28  28  28  35  35  
Vesi lauhduttimelta mm 28  28  28  28  28  35  35  

Mitat 
Syvyys mm 700  700  700  700  700  700  700  
Leveys mm 600  600  600  600  600  600  600  
Korkeus mm 1450  1450  1450  1450  1450  1450  1450  

Paine 
Maapiirin max. paine bar 6 6 6 6 6 6 6
Veden max.paine bar 3 3 3 3 3 3 3

Lämpötila 
Käyttöveden lämpötila max ºC 60 60 60 60 60 60 60

Suorituskyky (ilman pumppuja) 
EN 14511 0/35 

Lämpö maasta kW 5,7 7,4 8,6 10,4 12,5 15,4 21,3
Kompressorin sähköteho kW 1,7 2,1 2,4 2,9 3,5 4,8 6,4
Kokonaislämmitysteho kW 7,4 9,4 11 13,3 16 20,2 27,7
COP 4,4 4,5 4,5 4,5 4,5 4,1 4,3

EN 14511 0/45 
Lämpö maasta kW 5,2 6,6 7,6 9,2 11,1 13,6 18,9
Kompressorin sähköteho kW 2 2,5 2,9 3,5 4,2 5,5 7,4
Kokonaislämmitysteho kW 7,2 9,1 10,5 12,7 15,3 19,1 26,3
COP 3,5 3,6 3,6 3,6 3,6 3,4 3,5
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