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1. Johdanto

1.1. Varoitukset

SÄILYTÄ KÄYTTÖOHJEET LAITTEEN VÄLITTÖMÄSSÄ LÄHEISYYDESSÄ!Ä!

Perehdy tähän ohjeeseen huolellisesti ennen kuin asennat, säädät tai huollat laitetta.
Noudata annettuja ohjeita.

Muista pyytää asentajaa täyttämään käyttöönottopöytäkirja, joka palautetaan

valmistajalle. Pöytäkirja on edellytys valmistajan takuun voimassaololle.

.

Kirjassa on seuraavanlaisia varoituksia:

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

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

Huom.
Lue tämä ohje. Huomautus sisältää tärkeää tietoa.

1.2. Kuljetus ja säilytys

Kuljeta ja säilytä lämpöpumppu pystysuorassa asennossa. Vie
lämpöpumppu asennuspaikalle kuljetusalustalla.
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Tarvittaessa käytä nokkakärryjä lämpöpumpun siirtämiseen. Lämpöpumppua saa
nostaa nokkakärryillä ainoastaan laitteen takaosasta.

Lämpöpumppua saa kallistaa korkeintaan 45 asteen kulmaan
lyhyitä aikoja kerrallaan (1 – 2 minuuttia) vain silloin kun
kuljetustuki on paikoillaan.

1.3. Vakiotoimitussisältö

Lämpöpumpun vakiotoimitus sisältää:
● lämpöpumpun sisältäen sisäänrakennetun käyttövesivaraajan, lämmityspiirin ja

keruupiirin pumput sekä ulkolämpötila-anturin lämpöpumppuun kiinnitettynä
● lämmityspiirin täyttöventtiilit (asennettuina)
● käyttöveden sekoitusventtiilin (asennettuna)
● asennusohjeen, käyttöohjeen, sähkökuvat
● asennus-, käyttöönotto- ja takuupöytäkirjan

1.4. Lisävarusteet

Vakiotoimitussisällön lisäksi laitteen valmistajalta voi tilata seuraavia lisävarusteita:
● keruupiirin paisunta-astia (muovinen paisunta-astia tai metallinen kalvopaisunta-

astia)
● keruupiirin varoventtiili
● keruupiirin ja lämmityspiirin suodattimet
● erillinen sekoitusventtiilipaketti jäähdytyspiiriä tai toista lämmityspiiriä varten
● puskurivaraaja
● keruupiirin asennuspaketti

1.5. Maalämpöpumpun toimintaperiaate

Maalämpöpumppu on laite, joka käyttää maaperään sitoutunutta auringon
lämpöenergiaa lämmön tuottamiseen.
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A

B

C

GSHP19 ver. 2

1. Höyrystin
2. Kompressori
3. Lauhdutin
4. Paisuntaventtiili

A. Keruupiiri
B. Kylmäainepiiri
C. Käyttöveden lämmityspiiri

Lämpöpumpussa tai sen kautta kiertoo kolme erilaista suljettua kiertoa:
● keruupiiri
● kylmäainepiiri
● käyttöveden lämmityspiiri

Lämpöpumpun toiminta perustuu lämpöpumpussä kiertävän kylmäaineen
höyrystymiseen ja lauhtumiseen.

Keruupiiri kerää maaperään sitoutunutta lömpöenergiaa. Kun piirissä kiertävä liuos
menee piiriin höyrystimeltä, se on erittäin kylmää. Keruupiirissä kulkiessaan se
sitoo itseensä maaperään sitoutunutta lämpöenergiaa, jolloin sen lämpötila nousee.
Liuoksen kierto päättyy takaisin höyrystimelle, missä se luovuttaa keräämänsä
lämpöenergian höyrystimen ja lauhduttimen välillä kiertävälle kylmäaineelle.

Kun kylmäaine on höyrystimellä, se on keruupiirissä kiertävää liuosta kylmempää, jotta
lämmönsiirto liuoksesta kylmäaineeseen voisi tapahtua. Vastaanotettuaan liuoksen
keräämän lämpöenergian, kylmäaineen lämpötila nousee niin korkeaksi, että se
kaasuuntuu.

Höyrystynyt kylmäaine kulkee seuravaksi kompressoriin, jossa se puristuu
korkeampaan paineeseen. Samalla kun kylmäaineen paine nousee, myös sen
lämpötila nousee. Siitä tulee kuumempaa kuin käyttövesivaraajan lämmityspiirissä
kiertävä vesi.

Seuraavaksi korkeapaineinen kylmäaine (kuumakaasu) kulkee lauhduttimeen.
Lauhduttimella kuumakaasu luovuttaa lämpöenergiansa käyttöveden lämmityspiiriin,
jolloin se lauhtuu takaisin nestemäiseen olomuotoon.
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Tämän jälkeen nestemäinen kylmäaine kulkee paisuntaventtiiliin, jossa sen paine ja
lämpötila laskevat edelleen. Kylmäaineen kierto päättyy takaisin höyrystimelle, jossa se
vastaanottaa keruupiiristä palaavan liuoksen lämpöenergian.

1.6. Pääominaisuudet
● Helppohuoltoisuus

Lämpöpumpun mekaaniset pääkomponentit on asennettu erilliselle alustalle
lämpöpumpun rungon alaosaan. Alusta on helposti vedettävissä ulos
huoltotoimenpiteitä varten.

● Mahtuu pieneen tilaan
Lämpöpumppu vaatii hyvin vähän lattiapinta-alaa ja se on suunniteltu mahtumaan
pieniin tiloihin; sen leveys on vain 595 mm ja kaikki yhteet sijaitsevat laitteen päällä,
joten sen voi asentaa kapeisiin väleihin tai mihin tahansa nurkkaan.

● Usean lämmityspiirin ohjaus
Ohjausjärjestelmä voi säätää kolmea eri lämmityspiiriä ja tuottaa käyttövettä.

1.7. Ohjausjärjestelmä

Lämpöpumpussa on automaattinen ohjausjärjestelmä, joka säätää lämmityspiirin
ja käyttöveden lämmitystä. Ohjausjärjestelmä koostuu sisäänrakennetusta
automaatiojärjestelmästä, siihen kytketyistä antureista sekä ohjauspaneelista.
Järjestelmän asetuksia säädetään ohjauspaneelista. Myös järjestelmän tietojen ja
mahdollisten virheilmoitusten selaaminen tapahtuu ohjauspaneelilla.

Järjestelmän asetukset on järjestetty valikoihin hieman samaan tapaan kuin
tietokoneessa on kansioita. Lisäksi järjestelmässä on useita käyttäjätasoja. Valikoiden
tai asetusten näkyvyys riippuu valitusta käyttäjätasosta. Muut tasot kuin Loppukäyttäjä
tai Käyttöönotto vaativat salasanan.
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Ohjauspaneelin näppäimet ja symbolit

1

4 5 6 87

2

3

Control panel ver. 1

1. Käyttövesi
2. Lämmitystapa
3. Info
4. Paluu
5. Valintakiekko
6. OK
7. Jäähdytys
8. Reset

Käyttövesi Kun käyttöveden lämmitys on päällä, lämpöpumppu lämmittää
käyttövettä automaattisesti voimassaolevien asetusten mukaan.
Kun käyttöveden lämmitys on pois päältä, lämpöpumppu ei lämmitä
käyttövettä lainkaan.
Jos painat käyttövesi-näppäintä viisi sekuntia tai pidempään,
pakkolataus käynnistyy.

Lämmitystapa Paina lämmitystapa-näppäintä valitaksesi lämmitystavan. Valitun
lämmitystavan symbolin alle ilmestyy musta palkki.

Info Paina info-näppäintä nähdäksesi lämpöpumpun tilan ja
virheilmoitukset. Voit selata tietoja ja ilmoituksia yksi kerrallaan
painamalla info-näppäintä uudelleen. Voit myös selata ilmoituksia
nopeammin käyttämällä valintakiekkoa.

Paluu Käytä paluu-näppäintä poistuaksesi asetuksesta tai valikosta. Jos
olet muuttanut asetusta, mutta haluat perua muutoksen, paina
paluu-näppäintä.

Valintakiekko Käytä valintakiekkoa selataksesi järjestelmän valikoita ja
muuttaaksesi asetuksia. Voit kääntää valintakiekkoa vasemmalle ja
oikealle.
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OK Paina OK–näppäintä päästäksesi valitsemaasi valikkoon tai
hyväksyäksesi tekemäsi asetusmuutokset.

Jäähdytys Jos käytössäsi on erillinen ilmastointilaite, voit kytkeä lämpöpumpun
siihen ja vaihtaa lämpöpumpun toiminnan lämmittävästä
jäähdyttäväksi.
Oletusarvoisesti tämä näppäin ei ole käytössä.

Reset Käytä reset-näppäintä kuitataksesi mahdolliset ohjauspaneelin
ruudulla näkyvät virheilmoitukset.

Jäähdytys (optio)

Automaattinen toiminta
Tällä toimintatavalla lämpöpumppu vaihtaa lämmitystä
mukavuuslämpötilan ja alennetun lämpötilan välillä käytössä olevan
aikaohjelman mukaan automaattisesti.

Mukavuuslämpötila

Alennettu lämpötila

Jäätymissuoja

Ruudulla näkyvät symbolit

Lämmitys
mukavuuslämpötilaan Infotaso aktivoitu

Lämmitys alennettuun
lämpötilaan Ohjelmointitaso aktivoitu

Lämmitys jäätymissuojan
lämpötilaan

Lämmitys väliaikaisesti pois
päältä; ECO-toiminnot päällä

Prosessi meneillään, odota Lomakäyttö päällä

Lämmityspiirin viite
Laitteistossa on tapahtunut
häiriö. Paina info-näppäintä
nähdäksesi lisätietoja.

Järjestelmä on lähettänyt
huoltoilmoituksen tai
lämpöpumppu on kytkeytynyt
erityiseen toimintatilaan. Paina
info-näppäintä nähdäksesi
lisätietoja.
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2. Käyttö

2.1. Lämmitystavan ja käyttöveden lämmityksen valinta
1. Paina lämmitystapa-näppäintä.

Valitun toiminnon symbolin alle ilmestyy musta palkki.
2. Paina käyttövesi-näppäintä kytkeäksesi automaattisen käyttöveden lämmityksen

päälle tai pois päältä.
Musta palkki ilmestyy käyttöveden symbolin alle ruudulle, kun käyttöveden
lämmitys on kytketty päälle.

Jos painat näppäintä viisi sekuntia tai pidempään,
käyttöveden pakkolataus käynnistyy.

2.2. Pakkolataus

Kun väliaikaisesti tiedossa on tavallista runsaampaa käyttöveden tarvetta, voit suorittaa
pakkolatauksen.

Paina käyttövesi-näppäintä viisi sekuntia tai pidempään. Lämpöpumppu alkaa
lämmittää käyttövettä asetettuun nimellisarvoonsa riippumatta sen hetkisestä
lämpötilaerosta mitatun käyttöveden lämpötilan ja asetetun nimellisarvon välillä.

2.3. Hälytysten ja virheilmoitusten kuittaus

Kun hälytys-symboli näkyy ruudulla, kaikki hälytykset ja
virheilmoitukset on mahdollista kuitata kerralla painamalla reset-
näppäintä info-näppäimen sijasta. Jos kuittaat ilmoitukset näin,
niiden kuvaus ei näy ruudulla.

Lämpöpumppu ilmoittaa vioista ja hälytyksista näyttämällä ruudulla hälytys-symbolin.
1. Paina info-näppäintä. Ruudulle ilmestyy lyhyt kuvaus hälytyksestä. Jos hälytyksiä

on useita, käytä valintakiekkoa lukeaksesi ne.
2. Paina OK-näppäintä. Ruudulle ilmestyy teksti Resetoi?. Tämän ensimmäinen valinta

on ei.
3. Resetoidaksesi lämpöpumpun ja kuitataksesi hälytykset ja vikailmoitukset, valitse

arvoksi kyllä ja paina OK-näppäintä. Lämpöpumppu nollaa kaikki hälytykset ja
vikailmoitukset ja käynnistyy uudelleen.

2.4. Asetusten muuttaminen

Aloita asetusten muuttaminen aina perustilasta. Alla on esimerkkitilanne perustilan
näytöstä.
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Lämmitystila
on

Mikäli perustila ei näy ruudulla, paina paluu-näppäintä niin monta kertaa kunnes
näkymä ruudulla ei enää vaihdu. Näkymä palautuu perustilaan automaattisesti, mikäli
laitteella ei tehdä mitään kahdeksaan minuuttiin.

Seuraavassa on kuvattu perusperiaate valikoiden ja ohjausrivien valinnasta sekä
asetusten muuttamisesta.
1. Paina OK-näppäintä päästäksesi valintavalikkoon.
2. Valitse ruudulta haluamasi valikko.

Käytä valintakiekkoa haluamasi valikon valitsemiseen.
3. Paina OK-näppäintä.

Ruudulle ilmestyy valikkoon liittyviä ohjausrivejä.
4. Valitse ruudulta haluamasi ohjausrivi.

Käytä valintakiekkoa haluamasi ohjausrivin valitsemiseen.
5. Paina OK-näppäintä muuttaaksesi valitun ohjausrivin asetusta.
6. Muuta asetusta.

Käytä valintakiekkoa muuttaaksesi asetusarvoa.
7. Vahvista muutos.

Paina OK–näppäintä muutoksen vahvistamiseksi.

Jos valitsit väärän valikon tai jos syötit väärän arvon ohjausriville, paina paluu-
näppäintä hylätäksesi muutokset ja palataksesi edelliselle valikkotasolle.

2.5. Asetusten tallentaminen uusiksi oletusarvoiksi

Pidemmän sähkökatkoksen sattuessa kaikki lämpöpumpun asetukset palautuvat
tehdasasetuksiinsa. Halutessasi voit tallentaa kaikki tekemäsi muutokset
lämpöpumpun muistiin uusiksi oletusarvoiksi, jolloin asetuksia ei tarvitse tehdä
uudestaan.

Jos tallennat voimassaolevat asetukset uusiksi oletusarvoiksi
tällä asetuksella, ne korvaavat alkuperäiset tehdasasetukset eikä
niitä voi enää palauttaa.

1. Paina OK-näppäintä päästäksesi valintavalikkoon.
2. Valitse Konfiguraatio ja paina OK-näppäintä.
3. Valitse ohjausrivi Tallenna parametrit ja paina OK-näppäintä.
4. Muuta asetuksen arvoksi Kyllä ja paina OK-näppäintä.
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2.6. Käyttäjätason muuttaminen
1. Paina info-näppäintä.
2. Paina OK-näppäintä viisi sekuntia tai pidempään.

Ruudulle ilmestyy lista käyttäjätasoista. Tasot ovat:
● Loppukäyttäjä
● Käyttöönotto
● Asiantuntija (tälle tasolle tarvitaan koodi)
● OEM (tälle tasolle tarvitaan koodi)
● OEM2 (tälle tasolle tarvitaan koodi)

3. Valitse haluamasi käyttäjätaso valintakiekolla ja paina OK-näppäintä. Jos
käyttäjätaso vaatii koodia, syötä se numero kerrallaan käyttämällä valintakiekkoa.
Kun oikea numero näkyy ruudulla, paina OK-näppäintä.

2.7. Kielen asettaminen

Kieliä on valittavana yhteensä kymmenen.
1. Paina OK-näppäintä päästäksesi valintavalikkoon.
2. Valitse Käyttäjätoiminnot ja paina OK-näppäintä.
3. Valitse ohjausrivi 1: Kieli ja paina OK-näppäintä.
4. Valitse oikea kieli ja paina OK-näppäintä.

2.8. Ajan ja päivämäärän asettaminen

Ohjausjärjestelmä käyttää 24:n tunnin kelloa.
1. Paina OK-näppäintä päästäksesi valintavalikkoon.
2. Valitse Kellonaika ja päivämäärä ja paina OK-näppäintä.
3. Valitse Tunnit / minuutit ja paina OK-näppäintä.

Tuntien asetusarvo alkaa vilkkua ruudulla.
4. Aseta oikea aika tunneissa ja paina OK-näppäintä.

Minuuttien asetusarvo alkaa vilkkua ruudulla.
5. Aseta oikea aika minuuteissa ja paina OK-näppäintä.
6. Valitse Päivä / kuukausi ja paina OK-näppäintä.

Kuukauden asetusarvo alkaa vilkkua ruudulla.
7. Aseta oikea kuukausi ja paina OK-näppäintä.

Päivän asetusarvo alkaa vilkkua ruudulla.
8. Aseta oikea päivä ja paina OK-näppäintä.
9. Valitse Vuosi ja paina OK-näppäintä.

10. Aseta oikea vuosi ja paina OK-näppäintä.

2.9. Lämpökäyrän ja menoveden säätäminen
1. Paina OK-näppäintä päästäksesi valintavalikkoon.
2. Valitse oikea lämmityspiirin valikko ja paina OK.

Valitse Lämmityspiiri P tai Lämmityspiiri 1 lämmityspiiristä riippuen.
3. Valitse Mukavuuskäytön asetusarvo ja paina OK-näppäintä.
4. Aseta haluamasi mukavuuskäytön arvo ja paina OK–näppäintä. Tätä arvoa

käytetään lämpökäyrän laskemiseen.
5. Valitse Lämmityskäyrän kaltevuus ja paina OK-näppäintä.
6. Aseta oikea kaltevuuden arvo ja paina OK-näppäintä.
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  Käytetystä lämmitysratkaisusta riippuen, suositeltava kaltevuuden arvo
on:
● noin 0,5 taloissa, joissa on lattialämmitys
● noin 0,8 taloissa, joissa on patterilämmitys

Seuraava kuva esittää eri lämmityskäyriä. Ne kaikki perustuvat
20 asteen lämpötilapyynnille. Vaakasuoralla akselilla on esitetty
ulkolämpötila ja pystysuoralla lämmityspiiriin menevän veden lämpötila.
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7. Valitse Menoveden min.asetusarvo ja paina OK-näppäintä.
8. Säädä oikea minimiarvo ja paina OK-näppäintä.
9. Valitse menoveden maks.asetusarvo ja paina OK-näppäintä.

10. Säädä oikea maksimiarvo ja paina OK-näppäintä.

2.10. Käyttöveden asetukset
1. Paina OK-näppäintä päästäksesi valintavalikkoon.
2. Valitse Käyttövesi ja paina OK-näppäintä.
3. Valitse Nimellinen asetusarvo ja paina OK-näppäintä.
4. Säädä oikea käyttöveden arvo ja paina OK-näppäintä.

2.11. Sähkövastusten asetukset

Kun lämpöpumpun ohjausjärjestelmä havaitsee lämmityspiiriin menevän veden
lämpötilan olevan alle asetetun nimellisarvon, se kytkee sähkölämmityksen päälle
kunnes lämpötila nousee nimelliseen asetusarvoonsa. Jotta sähkövastuksia ei
kuitenkaan kytkettäisi jatkuvasti päälle ja pois päältä, sähkövastusten kytkennälle on
määritelty viive ohjausrivillä 2881.

Kun ohjausrivillä määritelty viive on saavutettu, järjestelmä vertaa uudelleen
mittaamaansa lämpötilaa nimelliseen asetusarvoonsa ja tekee uuden mittauksen joka
minuutti. Kun lämpötilaero saavuttaa sata asteminuuttia, sähkövastukset kytkeytyvät
päälle.

Esimerkiksi viiden asteen lämpötilaero 20 minuutin ajan on sata asteminuuttia.
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1. Paina OK-näppäintä päästäksesi valintavalikkoon.
2. Valitse Lämpöpumppu ja paina OK-näppäintä.
3. Valitse Sähkö-menoveden estoaika ja paina OK-näppäintä.
4. Aseta haluamasi viiveaika ja paina OK-näppäintä.

2.12. Lämmityspiirien poistaminen käytöstä
1. Paina OK-näppäintä päästäksesi valintavalikkoon.
2. Valitse Konfiguraatio.
3. Valitse lämmityspiiri, jonka haluat poistaa käytöstä ja paina OK-näppäintä. Valinnat

ovat::
● Lämmityspiiri 1
● Lämmityspiiri P

4. Vaihda asetukseksi off ja paina OK-näppäintä.

2.13. Ohjausrivit

Seuraavissa taulukoissa on esitelty olennaisimmat ohjausrivit.

Kellonaika ja päivämäärä

Ohjausrivin numero Toiminto
1 Tunnit / minuutit
2 Päivä / kuukausi
3 Vuosi

Käyttäjätoiminnot

Ohjausrivin numero Toiminto
20 Kielen valinta

Lämmityspiiri P

Ohjausrivin numero Toiminto
710 Mukavuuslämpötilan asetusarvo
712 Alennetun lämpötilan asetusarvo
720 Lämmityskäyrän kaltevuus
721 Lämmityskäyrän siirto
730 Vuorokauden lämmitysraja
740 Menoveden min. asetusarvo
741 Menoveden maks. asetusarvo

Lämmityspiiri 1

Ohjausrivin numero Toiminto
1310 Mukavuuslämpötilan asetusarvo
1312 Alennetun lämpötilan asetusarvo
1320 Lämmityskäyrän kaltevuus
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1321 Lämmityskäyrän siirto
1330 Vuorokauden lämmitysraja
1340 Menoveden min. asetusarvo
1341 Menoveden maks. asetusarvo

Käyttövesi

Ohjausrivin numero Toiminto
1610 Nimellinen asetusarvo
1612 Alennettu asetusarvo
1620 Vapautus

Lämpöpumppu

Ohjausrivin numero Toiminto
2880 Käytä sähkö-menovettä
2881 Sähkö-menoveden estoaika
2884 Sähkö-menoveden vap. UL alle

Konfiguraatio

Ohjausrivin numero Toiminto
5710 Lämmityspiiri 1
5715 Lämmityspiiri 2
5890 Relelähtö QX1
6220 Ohjelmaversio

Häiriö

Ohjausrivin numero Toiminto
6710 Hälytysreleen resetointi
6711 Lämpöpumpun resetointi

Huolto/erikoiskäyttö

Ohjausrivin numero Toiminto
7120 Säästökäyttö
7141 Hätäkäyttö

Tulon/lähdön testaus

Ohjausrivin numero Toiminto
7700 Reletesti
7730 Ulkolämpötila B9
7732 menoveden lämpötila B1
7750 Käyttöveden lämpötila B3
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7770 Lämpöpumpun menoveden lämpötila B21
7772 Kuumakaasun lämpötila B81
7775 Lähteen sisääntulolämpötila B91

Lämm.tuottajan diagnoosi

Ohjausrivin numero Toiminto
8400 Kompressori 1
8402 menoveden sähkölämmitin 1
8404 Lähdepumppu
8406 Kondensaattorin pumppu
8410 Lämpöpumpun paluuveden lämpötila
8412 Lämpöpumpun menoveden lämpötila
8415 Kuumakaasun lämpötila 1
8429 Lähteen ulosmenolämpötila
8440 Port. 1 min. seisokkiaikaa jälj
8442 Port. 1 min. ajoaikaa jälj

Kuluttajien diagnoosi

Ohjausrivin numero Toiminto
8700 Ulkolämpötila
8741 Huoneasetusarvo 1
8743 Menoveden lämpötila 1
8760 Lämmityspiirin pumppu Q6
8821 Käyttöveden sähkölämmitin
8830 Käyttöveden lämpötila 1
9031 Relelähtö QX1
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3. Huolto

3.1. Keruupiirin suodattimen puhdistaminen

Kytke sähkövirta lämpöpumpulta pois päältä ennen kuin teet
huoltotoimenpiteitä. Avaa suodatin varovasti, putkessa on
liuosta.

1. Kytke lämpöpumpun virta pois päältä pääkytkimestä Q1.
2. Sulje venttiilit suodattimen molemmin puolin.
3. Avaa suodattimen kansi.
4. Poista suodatinelementti ja huuhtele se juoksevan veden alla.
5. Asenna suodatinelementti takaisin paikoilleen.
6. Lisää suodattimeen enintään 1 dl liuosta tai vettä.
7. Sulje suodattimen kansi.
8. Avaa venttiilit suodattimen molemmin puolin.
9. Kytke virta takaisin päälle lämpöpumpun pääkytkimestä Q1.

3.2. Vianetsintä

Vianhakukoodit

Laitteen häiriö näkyy ohjauspaneelilla. Häiriön koodin ja syyn näet painamalla info-
näppäintä.

Nro. Selite Anturi Syy Toimenpide
41 Kondens. erotus

min.raj.
Lämpötila
lauhduttimen yli pieni

Vaihda hitaampi nopeus
pumpulle.

42 Höyryst. erotus
maks.raj.

Lämpötila ero
höyrystimen ylitse
suuri

Tarkista keruupiirin
ilmaus.
Lisää pumpun
kierrosnopeutta.
Tarkista sihti.

106 Lähteen lämp. liian
alh.

Keruupiirin lämpötila
liian alhainen

Ilmaa keruupiiri.
Tarkista, että
maakiertopumpu toimii
maksiminopeudella.

222 Lämpöp. käytön
ylipaine

E10 Komressori
saavuttanut
painepuolen
maksimipaineen

Säädä menoveden
maksimilämpötila
alemmaksi.
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223 Lämm.piir. käynn.
elipaine

E10 Kompressori
saavuttanut
lämmityskäyrän
käynnistyessä
ylipaineen

Tarkista, että
lauhdepumppu toimii.
Tarkista sihti.

224 Käyttöv. käynn.
ylipaine

E10 Kompressori
saavuttanut KV-
lämmityksen
käynnistyessä
ylipaineen

Tarkista, että
lauhdepumppu toimii.

225 Alipaine E9 Kompressorin
imupaine alittanut
minimialipaineen

Tarkista, että
maakiertopumppu käy.
Tarkista maapiiri ja kaivo,
ilmaa tarvittaessa.
Tarkista, että
maakiertopumppu käy
suurimmalla nopeudella.

226 Kompr. 1 ylikuorma E11 Kompressorin
moottorisuoja
lauennut

Kutsu sähkömies.
Tarkista moottorisuojan
asetusten tiedoista.
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4. Tekniset tiedot

4.1. Tekniset tiedot

Mitat ja paino

  Geocube 5 Geocube 7 Geocube 9 Geocube 11
Korkeus 1890 1890 1890 1890
Leveys 600 600 600 600
Syvyys 680 680 680 680
Asennustilan
minimikorkeus

2045 2045 2045 2045

Paino tyhjänä,
kg

111 116 121 126

Paino täytettynä
vedellä, kg

296 301 306 311

Liitännät

Liuos sisään 28 mm Cu
Liuos ulos 28 mm Cu
Lämmityspiiri sisään 28 mm Cu
Lämmityspiiri ulos 28 mm Cu
Käyttövesi (kylmä / lämmin) 22 mm helmiliitin

Suorituskyky En 14511 mukaisesti

Maaliuos 0/35 ja 0/45, ilman pumppuja
● Keruupiirin paluulämpötila: 0
● Lauduttimelta lähtevän veden lämpötila: 35 / 45

  Geocube 5 Geocube 7 Geocube 9 Geocube 11
Lämpö maasta,
kW

4,1 / 3,7 5,8 / 5,2 7,3 / 6,6 8,6 / 7,6

Kompressorin
sähköteho, kW

1,3 / 1,5 1,8 / 2,0 2,3 / 2,5 2,7 / 2,9

Lämmitysteho,
kW

5,4 / 5,2 7,8 / 7,2 9,7 / 9,1 11,2 / 10,5

COP 4,0 / 3,2 4,2 / 3,5 4,1 / 3,6 4,1 / 3,6
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Sähkötiedot

  Geocube 5 Geocube 7 Geocube 9 Geocube 11
Sähköliitännät 3 / N / PE 400 V

50 Hz
3 / N / PE 400 V
50 Hz

3 / N / PE 400 V
50 Hz

3 / N / PE 400 V
50 Hz

Kompressorin
käynnistysvirta,
A

26 32 46 51,5

Kompressorin
maksimikäynti-
virta, A

5 5,2 6,8 8,2

Sulakekoko, A 20 20 20 25
Lisäsähkövastus,
kW max.

6 6 6 6

Liuospumppu, W
max.

70 70 140 140

Lauhdutin-
pumppu, W

65 65 65 93

Kylmäainepiiri

  Geocube5 Geocube 7 Geocube 9 Geocube 11
Kylmäaine R407C R407C R407C R407C
Kylmäainemäärä,
g

1250 1300 1300 1900

Kompressori Hermetic Scroll Hermetic Scroll Hermetic Scroll Hermetic Scroll
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