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1 Varastointi, kuljettaminen ja asennuspaikka 

1.1 Varastointi 
• Lämpöpumpun sallittu varastointilämpötila on +5…45 °C. 
• Älä jätä laitetta pitkäksi ajaksi alle 0 °C lämpötilaan. 

o Laitteeseen koekäyttövaiheessa mahdollisesti jäänyt vesi saattaa jäätyessään aihe-
uttaa vaurioita. 

1.2 Kuljettaminen ja nostaminen 
• Älä jätä laitetta pitkäksi ajaksi alle 0 °C lämpötilaan. 

o Laitteeseen koekäyttövaiheessa mahdollisesti jäänyt vesi saattaa jäätyessään aihe-
uttaa vaurioita. 

• Pidä kompressorikoneikko pystyasennossa. 
o Koneikon voi tarvittaessa ottaa pois laitteen rungon sisältä ennen laitteen kallista-

mista. 
• Nosta Cube ja Junior GT laitteiden rungosta. 
• Älä nosta Cubea ja Junior GT:tä kompressorikoneikon pohjasta. 
• Laitteiden verhoilulevyt voi irrottaa nostamisen ja kantamisen helpottamiseksi 

o Cubea voi esimerkiksi kantaa rungon sivupalkeista nostaen. 

1.3 Asennuspaikalle asetetut vaatimukset 
• Lämpöpumpun asennustilassa on oltava lattiakaivo. 
• Lämpöpumpun sähkösyötön pääkytkimen on oltava samassa tilassa kuin lämpöpumppu ja 

pääkytkimen on oltava helposti löydettävissä ja käytettävissä. 
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2 Mitat, liitännät ja asentaminen 
Lämpöpumpun automaatiolla voi ohjata yhtä lämmityspiirien puskurivaraajaa ja kolmea lämmitys-
piiriä. Automaation pääohjaimella voi ohjata yhtä säätöventtiilillä säädettyä lämmityspiiriä sekä kah-
ta muuta piiriä ilman säätöventtiiliä. Kaksi muuta venttiilillä säädettyä lämmityspiiriä saa käyttöön 
kytkemällä pääohjaimen rinnalle yksi tai useampi lisäohjain. Lämmityspiirit voivat olla kytkettyjä 
puskurivaraajaan tai suoraan lämpöpumppuun. Tämä valitaan lämmityspiirien asetuksista. 

2.1 Yleiskuva: Tilojen lämmitys ilman puskurivaraajaa 

 
 

 

Kuva 1. Käyttövesivaraaja ja tilojen lämmitys ilman puskurivaraajaa  

2.2 Yleiskuva: Tilojen lämmitys puskurivaraajalla 

 

 

Kuva 2. Käyttövesivaraaja ja tilojen lämmitys puskurivaraajalla  
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2.3 Ensimmäinen käynnistyskerta 
• Varmistu putki- ja sähkökytkentöjen oikeellisuudesta ennen putkien täyttämistä ja laitteen 

sähkösyötön jännitteen kytkemistä. 
• Täytä ja ilmaa kaikki putkistot huolellisesti ennen laitteen sähkösyötön kytkemistä päälle. 

Jatka ilmaamista tarvittaessa myöhemmin laitteen kiertopumppujen pyöriessä. 
• Laita aluksi kompressorin moottorinsuoja (F1) ja sähkövastuksen sulake (F2) OFF-

asentoon. Näin voit kytkeä laiteeseen virran kompressoria ja sähkövastusta käynnistämät-
tä. 

• Muuta automaation asetukset sopiviksi lämpöpumpun näytöltä tai tietokoneen ruudulta. 
o Varmista erityisesti, että lämmityskäyrän ylä- ja alarajat ovat sopivat rakennuksen 

lämmitysjärjestelmään nähden. 
• Laita kompressorin moottorinsuoja (F1) ja sähkövastuksen sulake (F2) sekä muut sulak-

keet ON-asentoon. 
• Nollaa lämpöpumppu (kappale 3.4.5). 
• Varmistu, että kompressori pyörii oikeaa suuntaan. 

o Jos kompressori pyörii väärään suuntaan, pysäytä kompressori välittömästi kään-
tämällä kompressorin moottorinsuoja (F1) OFF-asentoon tai katkaisemalla sähkön-
syötön virta laiteeseen. 

o Jos kompressori pyörii väärään suuntaan, varmistu kaapeleiden jännitteettömyydes-
tä ja vaihda kahden vaiheen järjestys keskenään laitteen syöttökaapelissa. 

o Väärään suuntaan pyörivä kompressori pitää kovaa, karkeaa ja metallista ääntä. 
o Jos kompressori pyörii oikeaan suuntaan, kuumakaasuputki lämpenee, korkeapai-

nepuolen paine nousee ja matalapainepuolen paine laskee. 
• Varmistu lämpöpumpun automaatioon kytkettyjen toimilatteiden, kuten lämmityspiirin sekoi-

tusventtiilin, oikeasta toiminnasta laitteen käydessä. 
• Voit tarvittaessa käyttöönotto- ja huoltotilanteessa ottaa käyttöön ulkolämpötilan simuloin-

nin, jolloin laitteen ulkolämpötila-anturi voi ohittaa ja ulkolämpötilan voi asettaa käsin. 
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2.4 Junior ECO 

2.4.1 Mitat, liitännät ja osat 

 
  

Kuva 3. Junior ECO ulkopuolelta Kuva 4. Junior ECO sisäpuolelta 
 
1 höyrystin ulos (liuos ulos) 7 kompressori 
2 höyrystin sisään (liuos sisään) 8 höyrystin 
3 lauhdutin ulos (lämmityspiiri meno) 9 lauhdutin 
4 lauhdutin sisään (lämmityspiiri paluu) 10 matalapainepressostaatti 
5 sähköläpiviennit 11 korkeapainepressostaatti 
6 säätöjalat edessä ja takana 12 höyrystinpiirin pumppu 
7 etulevyn kiinnitysruuvit (Torx T25) 13 lauhdutinpiirin pumppu 
  14 paisuntaventtiili 
  15 suodatinkuivain ja näkölasi 
  16 huoltonippa 
 
Junior ECO:n automaation tehdasasetuksia vastaava putkikytkentä: Kuva 2. 
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2.4.2 Junior ECO sähkökeskus 
 

 

 

Kuva 5. Junior ECO sähkökeskus  
 
1 sähkösyöttö   
2 pääkytkin   
3 kompressorin moottorinsuojakytkin   
4 sähkövastuksen ja automaation varokkeet   
5 käyttöpääte   
 
Junior ECO sähkökeskus asennetaan seinälle lämpöpumpun läheisyyteen. Sähkökeskus ja läm-
pöpumppu yhdistetään toisiinsa kaapeleissa olevin pikaliittimin. Sijoita pikaliittimet seinälle suojaan 
vesiroiskeilta. Älä tee kaapeleista tiiviitä kieppejä tai nippuja. Tiiviissä nipussa tai kiepissä oleva 
kompressorin syöttökaapeli saattaa aiheuttaa häiriöitä samassa nipussa tai kiepissä oleviin lämpö-
tila-antureiden kaapeleihin. Kaapeleita voidaan tarvittessa jatkaa tekemällä uusi yhteinäinen kaa-
pelointi sähkökeskukselta pikaliittimelle.  
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2.5 Junior GT 

2.5.1 Mitat, liitännät ja osat 

 
 

 

Kuva 6. Junior GT ulkopuolelta Kuva 7. Junior GT sisäpuolelta 
 
1 höyrystin ulos (liuos ulos) 8 sähkövastus 
2 höyrystin sisään (liuos sisään) 9 sähkövastuksen termostaatti 
3 lauhdutin ulos (lämmityspiiri meno) 10 syöttökaapelin läpivienti 
4 lauhdutin sisään (lämmityspiiri paluu) 11 kaapeliläpiviennit 
5 säätöjalat edessä ja takana   
6 etulevyn kiinnitysruuvit    
7 kansilevyn kiinnitysruuvit (Torx T20)   
 
Junior GT:n automaation tehdasasetuksia vastaava putkikytkentä: Kuva 2. 
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2.6 Cube 

2.6.1 Mitat, liitännät ja osat 
 

  

Kuva 8. Cube ulkopuolelta Kuva 9. Cube sisäpuolelta 
 
1 höyrystin ulos (liuos ulos) 16 hätäkäyttötilan termostaatti 
2 höyrystin sisään (liuos sisään) 17 sähkökeskuksen keskipaneeli (jätä paikalleen 

asennettaessa) 
3 lauhdutin sisään (lämmityspiiri paluu) 18 sähkökeskuksen yläpaneeli (Torx T20) 
4 lauhdutin ulos (lämmityspiiri meno) 19 sähkökeskuksen alapaneeli (Torx T20) 
5 varaajan anodi 20 käyttövesivaraaja 
6 lämmin käyttövesi ulos 21 vaihtoventtiili (A: käyttövesi, B: rakennuksen 

lämmitys) 
7 kylmä käyttövesi sisään 22 käyttövesilämmönvaihdin 
8 ilmaus (käyttöveden lämmityksen toisiopiiri) 23 sähkövastus 
9 ilmaus (käyttöveden lämmityksen ensiöpiiri) 24 käyttövesivaraajan lämpötila-anturi 
10 käyttöpääte 25 käyttöveden lämmityspiirin kiertopumppu 
11 sähkösyötön läpivienti 26 kompressorikoneikko 
12 käyttökytkin 27 kompressorikoneikko vesi- ja liuospiirien sulku-

venttiilit 
13 ulkolämpötilan anturin ym. kaapelien läpi-

vienti 
28 kompressorikoneikko säätöjalat edessä ja takana 

(pidä nämä säätöjalat irti lattiasta) 
14 etulevyn kiinnitysruuvit (Torx T20)   
15 säätöjalat edessä ja takana   
 
Cuben automaation tehdasasetuksia vastaava putkikytkentä: Kuva 1. 
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2.6.2 Ilmaus 
Ilmaa lämpöpumpun sisäinen putkisto huolellisesti laitteen katolla olevista ilmausventtiileistä ennen 
laitteen käynnistämistä. Jatka ilmaamista laitteen kiertopumppujen pyöriessä.  

2.6.3 Käyttökytkin 
Käyttökytkin sijaitsee laitteen päällä. Käyttökytkimessä on kolme asentoa. Asennossa 0 lämpö-
pumppu on pois päältä (kytkimen keskiasento). Asennossa I lämpöpumppu on normaalissa käyttö-
tilassa. Asennossa II otetaan käyttöön hätäkäyttötila (kappale 2.6.4) 

2.6.4 Sähkövastus, termostaatti ja hätäkäyttötila 
Normaalikäyttötilassa käyttökytkin on asennossa I. Hätäkäyttötila kytketään päälle painamalla kyt-
kin asentoon II. Hätäkäyttötilassa lämpöpumpun kompressori kytketään pois päältä ja lämmittämi-
seen käytetään vain sähkövastusta. Hätäkäyttötilassa lämpöpumpun vaihtoventtiili ohjaa virtauk-
sen aina rakennuksen lämmitykseen (vaihtoventtiilin asento B).  
 
Hätäkäyttötilassa lämmityspiiriin menevän veden lämpötila asetetaan sähkökeskuksen kyljessä 
olevalla hätäkäyttötermostaatilla. Tehdasasetus on 35 °C. Valitse hätäkäyttötilan termostaatilla 
rakennuksen lämmitysjärjestelmään sopiva turvallinen lämpötila. 

2.6.5 Käyttöveden asetusarvo ja käyttövesivaraajasta saatavan veden lämpötila 
Käyttövesivaraajasta saatavan veden lämpötila on yleensä korkeampi, kuin käyttövesivaraajan 
asetusarvo ja käyttövesianturin (anturi B3) näyttämä arvo, koska käyttövesianturi ei sijaitse aivan 
varaajan yläosassa. Varaajasta ulos saatavan veden lämpötila on tyypillisesti noin 5 °C korkeampi, 
kuin varaajan lämpötilan asetusarvo ja käyttövesianturin näyttämä arvo. Tämä johtuu veden läm-
pötilakerrostumasta varaajassa. 

2.6.6 Keruupiirin (maapiirin) putkien kääntäminen laitteen sivulle 
Keruupiirin (maapiirin) putket voi irroittaa laitteen takana olevista kiinnikkeistä ja kääntää ne jom-
malle kummalle puolelle laitteen sivulle. Irroita tarvittaessa keruupiirin lämpötila-anturit putkista 
ennen putkien irroittamista laitteesta. Kiinnitä lämpötila-anturit huolellisesti takaisin putkien pinnalle 
tai anturitaskuihin putkien kääntämisen jälkeen. 
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2.7 Kompressorikoneikko 

2.7.1 Kompressorikoneikon osat ja liitännät 

 
  

Kuva 10. Kompressorikoneikko ulkopuolelta Kuva 11. Kompressorikoneikko sisäpuolelta 
 
1 höyrystin ulos (liuos ulos) 7 kompressori 
2 höyrystin sisään (liuos sisään) 8 höyrystin 
3 lauhdutin ulos (lämmityspiiri meno) 9 lauhdutin 
4 lauhdutin sisään (lämmityspiiri paluu) 10 matalapainepressostaatti 
5 sähköläpiviennit 11 korkeapainepressostaatti 
6 säätöjalat 12 höyrystinpiirin pumppu 
7 kompressorikoneikon etulevyn ruuvit 

(Torx T25) 
13 lauhdutinpiirin pumppu 

  14 paisuntaventtiili 
  15 suodatinkuivain ja näkölasi 
  16 huoltonippa 
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2.7.2 Kompressorikoneikon irrottaminen, kiinnittäminen ja kantaminen 
Junior GT:n ja Cuben kompressorikoneikon voi irrottaa laitteiden siirtämisen, kantamisen tai huol-
tamisen helpottamiseksi. Jos laite on jo asennettu, varmistu laitteen sähkönsyötön jännitteettö-
myydestä, pienennä vesi- ja liuospiirien paine lähelle ilmakehän painetta (0 bar mittaripainetta) ja 
sulje kaikki laitteen ulkopuoliset sulkuventtiilit ennen koneikon irroittamista.  
 
Aloita koneikon irroittaminen vetämällä sähköpikaliittimien pikaliittimet irti toisistaan. Pidä liittimiä 
irroitettaessa kiinni liittimen rungosta, älä vedä liittimiä irti liittimien kaapeleista. Sulje seuraavaksi 
koneikon vesi- ja liuospiirien sulkuventtiilit. Avaa seuraavaksi koneikon vesi- ja liuospuolen liitokset 
ja koneikon kiinnitysruuvit. Kiinnitä koneikko takaisin paikoilleen edeten irrottamiseen nähden päin-
vastaisessa järjestyksessä. Varmistu kiinnitettäessä vesi- ja liuosliitäntöjen pitävyydestä ja vaihda 
tarvittaessa liittimiin uusi tasotiiviste. 
 
Siirrä ja kanna koneikkoa varovasti henkilö- ja laitevahinkojen välttämiseksi. Koneikon alle voi lait-
taa kuormaliinat kantamisen helpottamiseksi. Älä kiinnitä kuormaliinoja laitteen alla oleviin jalkoihin. 
 
Sulje koneikon sulkuventtiilit molemmin puolin (1). Pidä vastaan venttiilistä (2) ja käännä vapaasti 
pyörivästä mutterista (3).  

  
Irroita koneikon kiinnitysruuvit (4). Vedä lopuksi koneikko ulos. 
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2.8 Seinälle asennettavan käyttöpaneelin asentaminen 
Seinälle asennettava käyttöpaneeli liitetään lämpöpumpun kolminapaisen liittimen b napoihin ohei-
sen taulukon mukaisesti. Kaapelina voi käyttää tavallista kaksijohtimista eristettyä kuparikaapelia. 
Vie anturikaapeli sähkökeskuksen sisällä eristettynä ja sellaisessa kaapelikourussa, jossa ei kulje 
syöttökaapeleita. Poista kaapelin eriste ja johtimien eriste vasta aivan ohjaimen läheisyydestä. 
Kaapelin suurin sallittu pituus on 200 m ja suositeltu kaapelin poikkipinta-ala 0,25…1,5 mm2.  
 
Seinälle asennettavalla käyttöpaneelilla voi mitata huonelämpötilaa ja käyttää mittaustietoa lämpö-
pumpun ohjaamiseen. Jos käyttöpaneelia halutaan käyttää huonelämpötilan mittaamiseen, sijoita 
käyttöpaneeli sellaiseen paikkaan, jossa paneelin mittaustulos vastaa mahdollisimman hyvin mitat-
tavan tilan sisäilman lämpötilaa. Sopiva sijoituspaikka on esimerkiksi sellainen kevytrakenteinen 
väliseinä, jossa paneeli on suojassa auringon säteilyltä sekä ikkunoista, ovista ja ilmanvaihdosta 
aihetuvalta vedolta. 
 
Taulukko 1. Seinälle asennettavan käyttöpanellin liittimet 

Näytön liittimen navat Lämpöpumpun ohjaimen liittimen b navat  
1 G+ DC +12 V 36 mA SELV 
2 CL− GND (väylä) 
3 CL+ BSB (väylä) 

 

Irrota käyttöpaneelin seinäkiinnike paneelin takaosasta. Kiinnitä paneeli takaisin paikalleen asentamisen 
jälkeen painamalla se takaisin seinäkiinnikeeseen. 

 
 

 
 

Kiinnitä näyttöpaneeli seinään vähintään kuvaan merkityillä kolmella ruuvilla. 

 

 

Kaapelit voi viedä joko ylä- tai alareunasta tai suoraan näytön takaa seinän läpi. Näytön yläreunasta voi 
poistaa palat kaapelin reitittämiseksi. 

b
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Liitä käyttöpaneelin kaapeli lämpöpumpun pääohjaimen pienjännitepuolen kolminapaiseen liittimeen b 
nastoihin G+, CL− ja CL+. 

 

1: G+ 
2: CL− 
3: CL+ 
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2.9 Ulkolämpötila-anturin asentaminen 
Lämpöpumpun ulkolämpötila-anturi (anturitunnus B9) kytketään lämpöpumpun säätimen liittimeen 
k. Anturikaapelin toinen johdin kytketään liittimen napaan BX9 ja toinen napaan M (kummin päin 
vain). Kaapelina voi käyttää tavallista kaksijohtimista eristettyä kuparikaapelia. Valitse johtimien 
poikkipinta-ala oheisesta taulukosta. Vie anturikaapeli sähkökeskuksen sisällä eristettynä ja sellai-
sessa kaapelikourussa, jossa ei kulje syöttökaapeleita. Poista kaapelin eriste ja johtimien eriste 
vasta aivan ohjaimen läheisyydestä. Asenna anturi ulkona siten, että anturijohdon läpivienti osoit-
taa alaspäin. Asenna anturi varjoisaan paikkaan, mielellään rakennuksen pohjoisseinälle. Anturiko-
telo on suojattu pölyltä ja vesisuihkulta (IP65), mutta se on silti hyvä asentaa sateelta suojaan, 
esimerkiksi räystään alle. 
 
Taulukko 2. Ulkoanturin kaapeli 

Kaapelin pituus (m) 40 60 80 120 
Johtimen poikkipinta-ala (mm2) 0,50 0,75 1,0 1,5 
 

 

 

Kuva 12. Ulkoanturin liitäntä 
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2.10 Laitteiden sisäinen sähkövastus 
 

 

 

Kuva 13. Sähkövastus  
 
1 sähkövastuksen termostaatti   
2 sähkövastuksen ylilämpösuojan nollaus   
3 sähköliitäntä   
 
Laitteiden sisäisessä sähkövastuksessa olevaa termostaattia ei tule säätää. Sähkövastuksessa 
olevan termostaatin tehdasasetus on 80 °C. Sähkövastuksen oma termostaatti katkaisee virran 
sähkövastukselta vain automatiikan tai hätäkäytön termostaatin vikaantuessa. Sähkövastuksen 
termostaatin asetusarvo on asetettava riittävän korkeaksi sekä rakennuksen että käyttöveden 
lämmitys huomioiden, koska sähkövastuksen sähkösyöttö kulkee sähkövastuksen termostaatin 
kautta kaikissa käyttötilanteissa.  
 
Sähkövastuksessa on sisäinen ylilämpösuoja. Ylilämpösuoja katkaisee virran vastukselta vastus-
patruunan sisälämpötilan ylittäessä 105 °C. Ylilämpösuoja kuitataan sähkövastuksen päällä ole-
vasta napista. Nappi on irrotettavan suojakannen alla. Ennen ylilämpösuojan kuittaamista on selvi-
tettävä, mistä ylilämpösuojan laukeaminen on johtunut ja korjata laukeamiseen johtaneet syyt. 
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2.11 Lauhdutinlinjassa oleva ulkopuolinen sähkövastus 
Lämpöpumpun automaatiolla voi ohjata lauhduttimelta lähtevässä virtauksessa tai käyttövesivaraa-
jassa olevia sähkövastuksia. Kytkentä tehdään automaatioon kontaktorin ja sulakkeen kautta. Vas-
tuksia ei saa kytkeä suoraan lämpöpumpun ohjaimeen.  
 
Cubessa ja Junior GT:ssä on tehdasasenteinen sähkövastus lauhduttimelta lähtevässä linjassa. 
Samanlaisen vastuskytkennän voi tehdä myös Junior Ecoon. Junior Econ sähkökeskuksessa on 
valmiiksi kaksi kontaktoria ja sulake lauhduttimelta lähtevään virtaukseen asennettavaa sähkövas-
tusta varten. Sähkövastuksen kytkentä on esitetty sähkökuvissa.  
 
Sähkövastuksen ohjaus tehdään lämpöpumpun ohjaimella. Vastuksen kontaktorit on kytketty oh-
jaimen lähtöihin QX1 ja QX2. Sähkövastus otetaan käyttöön määrittämällä näihin tuloihin toiminnot. 
Lähdön QX1 toiminnoksi valitaan riviltä 5890 "sähkövastus 1 K25" ja lähdön QX2 toiminnoksi vali-
taan riviltä 5891 "sähkövastus 2 K26".  
 
Sähkövastuksen sijainti menovesianturiin B21 valitaan riviltä 5805 ja vastusportaiden lukumäärä 
riviltä 5806. Menovesianturi B21 kannattaa yleensä sijoittaa virtaussuunnassa sähkövastuksen 
jälkeen, jolloin anturilla saadaan mitattua vastuksen jälkeinen lämpötila. Kahdella kontaktorilla vas-
tusta voi ohjata kolmiportaisesti. 
 
 

 
 

Asetukset 
Konfiguraatio > rivi 5890 QX1: Sähkövastus 1 K25  
Konfiguraatio > rivi 5891 QX2: Sähkövastus 2 K26 
 

Kuva 14. Lämpöpumpun lauhdutinpiirissä oleva sähkövastus 
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2.12 Lämmityspiirit 
Lämpöpumpun automaatiolla voi ohjata yhtä lämmityspiirien puskurivaraajaa ja kolmea lämmitys-
piiriä. Automaation pääohjaimella voi ohjata yhtä säätöventtiilillä säädettyä lämmityspiiriä sekä kah-
ta muuta piiriä ilman säätöventtiiliä. Kaksi muuta venttiilillä säädettyä lämmityspiiriä saa käyttöön 
kytkemällä pääohjaimen rinnalle yksi tai useampi lisäohjain. Säätöventtiilillä säädetty lämmityspiiri 
edellyttää lämmityspiirin puskurivaraajan asentamista lämpöpumpun ja lämmityspiirin väliin tai 
vaihtoehtoisesti vähintään yhtä riittävän suurta säätämätöntä korkeamman lämpötilatason lämmi-
tyspiiriä säädetyn lämmityspiirin rinnalle. Lämmityspiirien säätöventtiili voi olla kaksi- tai kolmi-
tieventtiili. Tässä luvussa esitetyt kytkennät on toteutettu kolmitieventtiilillä. 
 
Lämmityspiirit voivat olla kytkettyjä puskurivaraajaan tai suoraan lämpöpumppuun. Tämä valitaan 
lämmityspiirien asetuksista. Lämmityspiirin 1 kytkentä valitaan riviltä 870, lämmityspiirin 2 riviltä 
1170 ja lämmityspiirin 3 riviltä 1470. Puskurivaraajakytkentää vastaava automaation lohkokaavio 
otetaan käyttöön, kun rivin arvoksi valitaan "kyllä", anturi B4 kytketään ja  konfiguroidaan käyttöön. 
Jos lämmityspiiri on kytketty puskurivaraajaan, lämmityspiirin asetusarvo siirretään puskurivaraajan 
asetusarvoksi (anturi B4) ja puskurivaraajan asetusarvoa käytetään kompressorin käynnistämiseen 
ja sammuttamiseen. Junior Econ ja Junior GT:n tehdasasetuksissa lämmityspiirit on valittu pusku-
rivaraajan kytketyiksi.  
 
Lämmityspiirien antureiden, pumppujen ja toimilaitteiden kytkentä on esitetty sähkökuvissa, alla 
olevissa periaatekuvissa sekä erillisissä järjestelmäkuvissa. Lämmityspiirien pumput on aina kyt-
kettävä lämpöpumpun automaation sulakkeen kautta. 

2.12.1 Pääohjaimeen kytketyn säädetyn lämmityspiirin valinta 
Lämpöpumpun pääohjaimella voi ohjata mitä tahansa kolmesta sekoitusventtiilillä ohjatusta lämmi-
tyspiiristä. Piiri valitaan rivillä 6014. Rivillä valitun lämmityspiirin tulot ja lähdöt tulevat automaatti-
sesti käyttöön, niitä ei tarvitse konfiguroida erikseen. Tulot ja lähdöt on esitetty oheisessa taulukos-
sa. Jos ohjaimen lämpötilatulossa (BX11) ei ole kiinni lämpötila-anturia, ohjain olettaa automaatti-
sesti, että piirissä ei ole lämpötila-anturia ja säätöventtiiliä. Rivillä 6014 valitussa lämmityspiirissä 
voi siis olla vain lämmityspiirin pumppu ilman säätöventtiiliä ja lämpötila-anturia. 
 
Junior Econ ja Junior GT:n tehdasasetuksissa pääohjaimen ohjauspiirin toiminnoksi on valittu rivillä 
6014 lämmityspiiri 1. Näissä malleissa on vakiovarusteena lisäohjain, johon kytketään lämmityspiiri 
2. Cuben tehdasasetuksissa pääohjaimen ohjauspiirin toiminnoksi on valittu lämmityspiiri 2, koska 
Cuben lämmityspiiri 1 kytketään oletusarvoisesti rakennuksen lämmitysverkoon ilman varaajaa ja 
säätöventtiiliä. Cubessa lämmityspiiri 2 kytketään oletusarvoisesti pääohjaimeen. Cubessa pääoh-
jaimeen kytketyn lämmityspiirin 2 voi varustaa säätöventtiilillä, koska säädetyn lämmityspiirin ohja-
uslohkoa ei ole varattu rivillä 6014 lämmitypiiri 1:n käyttöön. 
 

Taulukko 3. Rivillä 6014 valittavat pääohjaimen tulot ja lähdöt. 
Rivi 6014: Sekoituspiirin 1 toiminta BX11 QX10 QX11 QX9 

Ei toimintoa Ei toimintoa Ei toimintoa Ei toimintoa Ei toimintoa 

Lämmityspiiri 1 B1 Y1 Y2 Q2 

Lämmityspiiri 2 B12 Y5 Y6 Q6 

Lämmityspiiri 3 B14 Y11 Y12 Q20 
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2.12.2 Lisäohjaimeen kytketyn säädetyn lämmityspiirin valinta 
Lämpöpumpun lisäohjaimilla voi ohjata mitä tahansa kolmesta sekoitusventtiilillä säädetystä läm-
mityspiiristä. Lisäohjaimen 1 lämmityspiiri valitaan rivillä 7300. Rivillä valitun lämmityspiirin tulot ja 
lähdöt tulevat automaattisesti käyttöön lisäohjaimessa, niitä ei tarvitse konfiguroida erikseen. Tulot 
ja lähdöt on esitetty oheisessa taulukossa. Jos lisäohjaimen lämpötilatulossa (BX21) ei ole kiinni 
lämpötila-anturia, ohjain olettaa automaattisesti, että piirissä ei ole lämpötila-anturia eikä säätö-
venttiiliä. Rivillä 7300 valitussa lämmityspiirissä voi siis olla vain lämmityspiirin pumppu ilman sää-
töventtiiliä ja lämpötila-anturia. Junior Ecossa ja Junior GT:ssä on vakiona lisäohjain, johon kytke-
tään lämmityspiiri 2. Näissä malleissa lisäohjaimen toiminnaksi on valittu rivillä 7300 lämmityspiiri 
2. 
 
Taulukko 4. Rivillä 7300 valittavat lisäohjaimen tulot ja lähdöt. 
Rivi 7300: Lisämoduulin 1 toiminta BX21 QX21 QX22 QX23 

Ei toimintoa Ei toimintoa Ei toimintoa Ei toimintoa Ei toimintoa 

Lämmityspiiri 1 B1 Y1 Y2 Q2 

Lämmityspiiri 2 B12 Y5 Y6 Q6 

Lämmityspiiri 3 B14 Y11 Y12 Q20 

2.12.3 Lämmityspiiri 1 

Lämmityspiiri 1 kolmitieventtiilillä säädettynä 

 
 

Asetukset 
Konfiguraatio > Rivi 5710 Lämmityspiiri 1: On 
Konfiguraatio > Rivi 6014 Sekoitusryhmän 1 toiminta: Lämmityspiiri 1 
Konfiguraatio > Rivi 6200 Tallenna anturit: Kyllä 
Kytkennät pääohjaimeen 
QX10: Y1 lämmityspiirin 1 kolmitieventtiili auki 
QX11: Y2 lämmityspiirin 1 kolmitieventtiili kiinni 
QX9: Q2 lämmityspiirin 1 kiertopumppu (sulakkeen kautta) 
BX11: B1 lämmityspiirin 1 menoveden lämpötila 
 

Kuva 15. Lämmityspiiri 1 kolmitieventtiilillä säädettynä 
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Lämmityspiiri 1 kiertopumpulla ilman säätöventtiiliä 

Lämmityspiireissä ei kaikissa tapauksissa tarvita säätöventtiiliä, jos lämmityspiirin sopivan lämpöti-
latason voi säätää riittävän tarkasti lämpöpumpun lauhduttimelta lähtevän virtauksen tai lämmitys-
piirin puskurivaraajan lämpötilaa säätämällä.  
 

 

Asetukset 
Konfiguraatio > Rivi 5710 Lämmityspiiri 1: On 
Konfiguraatio > Rivi 6014 Sekoitusryhmän 1 toiminta: Lämmityspiiri 1 
Konfiguraatio > Rivi 6200 Tallenna anturit: Kyllä 
Kytkennät pääohjaimeen 
QX9: Q2 lämmityspiirin 1 kiertopumppu (sulakkeen kautta) 
 

Kuva 16. Lämmityspiiri 1 kiertopumpulla ilman säätöventtiiliä 

Lämmityspiiri 1 ilman kiertopumppua ja säätöventtiiliä 

Tässä kytkennässä lämmityspiiri on kytketty suoraan lämpöpumpun lauhduttimeen. Veden kiertoon 
lämmityspiirissä käytetään lauhdutinpiirin pumppua Q9. Lauhdutinpumpun pumppausvoiman riittä-
vyys lämmityspiiriin on varmistetava tapauskohtaisesti. Rivin 6014 toiminnoksi valitaan lämmityspii-
ri 1:n sijaan jokin toinen toiminto, esimerkiksi lämmityspiiri 3. 
 

 

Asetukset 
Konfiguraatio > Lämmityspiiri 1 (rivi 5710): On 
Konfiguraatio > Sekoitusryhmän 1 toiminta (rivi 6014): monitoimi. 
Konfiguraatio > Rivi 6200 Tallenna anturit: Kyllä 
 
 

Kuva 17. Lämmityspiiri 1 ilman kiertopumppua ja säätöventtiiliä 
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2.12.4 Lämmityspiiri 2 

Lämmityspiiri 2 kolmitieventtiilillä säädettynä (lisäohjaimella) 

Junior Ecossa ja Junior GT:ssä on vakiovarusteena lisäohjain, jolla voi ohjata kolmitieventtiilillä 
säädettyä lämmityspiiriä 2. 
  

 
 

Asetukset 
Konfiguraatio > Lämmityspiiri 2 (rivi 5715): On 
Laajennusmoduulin konfiguraatio > Rivi 7300 Lisämoduulin 1 toimin-
ta: Lämmityspiiri 2. 
Konfiguraatio > Rivi 6200 Tallenna anturit: Kyllä 
Kytkennät lisäohjaimeen 1 
QX21: Y5 lämmityspiirin 2 kolmitieventtiili auki 
QX22: Y6 lämmityspiirin 2 kolmitieventtiili kiinni 
QX23: Q6 lämmityspiirin 2 kiertopumppu (sulakkeen kautta) 
BX21: B12 lämmityspiirin 2 menoveden lämpötila 
 

Kuva 18. Lämmityspiiri 2 kolmitieventtiilillä säädettynä (lisäohjaimella) 

Lämmityspiiri 2 kiertopumpulla ilman säätöventtiiliä (lisäohjaimella) 

Lämmityspiireissä ei kaikissa tapauksissa tarvita säätöventtiiliä, jos lämmityspiirin sopivan lämpöti-
latason voi säätää riittävän tarkasti lämpöpumpun lauhduttimelta lähtevän virtauksen tai lämmitys-
piirin puskurivaraajan lämpötilaa säätämällä.  

 
 

Asetukset 
Konfiguraatio > Lämmityspiiri 2 (rivi 5715): On 
Laajennusmoduulin konfiguraatio > Rivi 7300 Lisämoduulin 1 toimin-
ta: Lämmityspiiri 2. 
Konfiguraatio > Rivi 6200 Tallenna anturit: Kyllä 
Kytkennät lisäohjaimeen 1 
QX23: Q6 lämmityspiirin 2 kiertopumppu (sulakkeen kautta) 
 

Kuva 19. Lämmityspiiri 2 kiertopumpulla ilman säätöventtiiliä (lisäohjaimella) 
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Lämmityspiiri 2 kolmitieventtiilillä säädettynä (pääohjaimella) 

Cuben lämmityspiirin 2 voi toteuttaa tällä kytkennällä ilman lisäohjainta. 
 
 

 

Asetukset 
Konfiguraatio > Lämmityspiiri 2 (rivi 5715): On 
Konfiguraatio > Rivi 6014 Sekoitusryhmän 1 toiminta: Lämmityspiiri 2 
Konfiguraatio > Rivi 6200 Tallenna anturit: Kyllä 
Kytkennät pääohjaimeen 
QX10: Y5 lämmityspiirin 2 kolmitieventtiili auki 
QX11: Y6 lämmityspiirin 2 kolmitieventtiili kiinni 
QX9: Q6 lämmityspiirin 2 kiertopumppu (sulakkeen kautta) 
BX11: B12 lämmityspiirin 2 menoveden lämpötila 
 

Kuva 20. Lämmityspiiri 2 kolmitieventtiilillä säädettynä (pääohjaimella) 

Lämmityspiiri 2 kiertopumpulla ilman säätöventtiiliä (pääohjaimella) 

Lämmityspiireissä ei kaikissa tapauksissa tarvita säätöventtiiliä, jos lämmityspiirin sopivan lämpöti-
latason voi säätää riittävän tarkasti lämpöpumpun lauhduttimelta lähtevän virtauksen tai lämmitys-
piirin puskurivaraajan lämpötilaa säätämällä.  
 
Cuben lämmityspiiri 2 voidaan toteuttaa tällä kytkennällä ilman lisäohjainta. 
 

 
 

Asetukset 
Konfiguraatio > Lämmityspiiri 2 (rivi 5715): On 
Konfiguraatio > Rivi 6014 Sekoitusryhmän 1 toiminta: Lämmityspiiri 2 
Konfiguraatio > Rivi 6200 Tallenna anturit: Kyllä 
Kytkennät lisäohjaimeen 1 
QX23: Q6 lämmityspiirin 2 kiertopumppu (sulakkeen kautta) 
 

Kuva 21. Lämmityspiiri 2 kiertopumpulla ilman säätöventtiiliä (pääohjaimella) 
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Lämmityspiiri 2 ilman kiertopumppua ja säätöventtiiliä 

Tässä kytkennässä lämmityspiiri on kytketty suoraan lämpöpumpun lauhduttimeen. Veden kiertoon 
lämmityspiirissä käytetään lauhdutinpiirin pumppua Q9. Lämmityspiiri 2 on asennettava tässä kyt-
kennässä lämmityspiiri 1:n rinnalle. Lauhdutinpumpun pumppausvoiman riittävyys lämmityspiireihin 
on varmistetava tapauskohtaisesti.  
 
Cuben lämmityspiirin 2 voi toteuttaa tällä kytkennällä ilman lisäohjainta. 
 

 

Asetukset 
Konfiguraatio > Lämmityspiiri 2 (rivi 5715): On 
Konfiguraatio > Rivi 6014 Sekoitusryhmän 1 toiminta: Jokin muu toi-
minto kuin lämmityspiiri 2. 
Laajennusmoduulin konfiguraatio > Rivi 7300 Lisämoduulin 1 toiminta: 
ei toimintoa/vaikutusta. 
Konfiguraatio > Rivi 6200 Tallenna anturit: Kyllä 
 
 

Kuva 22. Lämmityspiiri 2 ilman kiertopumppua ja säätöventtiiliä 
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3 Automaation käyttöpaneeli 

3.1 Valikot ja valikoissa siirtyminen 
 

 

 
Liiku valikoissa ja asetuksissa pyörittämällä 
valintakiekkoa. 

 Valitse valikko tai asetus painamalla valinta-
kiekkoa. 

 Siirry ruudun alareunassa olevasta nuolesta 
tai tekstikentästä edelliseen valikkoon. 

 
1) Valintakiekko 
2) Näyttö 
3) Päävalikot 
4) Tilatiedot 
5) Valikoiden asetusruudut 

Kuva 23. Käyttöpääte  

3.1.1 Päävalikot 

 Aloitussivu 
• keskeiset lämpötilat 
• lämmityspiirien kytkeminen pois päältä tai automaattitilaan 

 Lämmityspiirit 
• käyttötila 
• mukavuustilan huonelämpötilan asetusarvo 
• aikaohjelmat 

 Käyttövesi 
• käyttöveden lämmitys päälle ja pois 
• käyttöveden uudelleenlataus asetusarvoon (ennen kytkentärajan saavuttamista) 
• käyttöveden aikaohjelmat 

 Tilatiedot 
• lämpötilat 
• käyttötilat 

 Asetukset 
• kellonaika ja kieli 
• käyttäjätason vaihtaminen 
• lämpöpumpun automaation nollaus (resetointi) 
• hätäkäyttötila 

 Diagnoosivalikko 
• tulojen ja lähtöjen testaus 
• väyläasetukset 
• ulkolämpötilan simulointi 
• maapiirin tiedot 
• lämmön kuluttajapuolen tiedot 
• virheilmoitusten historia 

 Huoltovalikko 
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3.1.2 Tilatiedot yläpalkissa 

 Aktiivinen hälytystieto 
 Erikoiskäyttötila (esim. ulkolämpötilan simulointi tai hätäkäyttö) tai sallittu-

jen virheilmoitusten laskuri täynnä. 
 Lämmityspiirien tila muutettu pois aikatauluohjatulta automaattikäytöltä. 

Tämä symboli näytetään, jos lämmityspiirin tilaksi muutetaan automaatti-
sen sijasta esimerkiksi mukavuus. 

 Käyttäjätaso 
ei symbolia: loppukäyttäjä (ei salasanaa) 
1: käyttöönotto (ei salasanaa) 
2: asiantuntija (salasana 00017) 
3: OEM 

 Lämpöpumpun kompressori on päällä. 
 Tilaviesti 

3.2 Käyttöönottovalikot 
Käyttöönottovalikot sisältävät kieli- ja päivämääräasetukset, näyttöpäätteen asetukset sekä lämpö-
pumpun konfiguraatioasetukset. Käyttöönottovalikossa on useampi sivu. Valikossa edetään muut-
tamalla kulloinkin esillä olevan sivun asetukset sopiviksi ja siirtymällä sen jälkeen seuraavalle sivul-
le asetussivun oikeasta alareunasta. Lopuksi tulevat konfiguraatioasetukset voi ohittaa valitsemalla 
"Ohita" sivun vasemmasta alareunasta. Käyttöönottovalikoiden jälkeen käyttöpääte lataa hetken 
asetuksia ja on sen jälkeen käyttövalmis. 

3.2.1 Kieli- ja päivämäärä 

Näytön kieli 

   

Näytön kielenä on aluksi englanti Kieli voidaan vaihtaa suomeksi 
ensimmäisessä valintaruudussa 

Seuraavalle sivulle siirrytään 
ruudun oikeasta alareunasta 

Päivämäärä ja kellonaika 

   
Aseta kellonaika Aseta päivämäärä Siirry seuraavalle sivulle 
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3.2.2 Käyttöpäätteen kytkeminen lämmityspiireihin 

   
1) Käyttöpäätteen numero 2) Liitetyt lämmityspiirit 3) Yhteiskäytön vaikutukset 

  

 

4) Läsnäolotoiminnot 5) Seuraavaan vaiheeseen 
siirtyminen 

 

 
Käyttöpäätteitä ja lämmityspiirejä voi olla yhteensä kolme. Käyttöpäätteet voi kytkeä tiettyihin läm-
mityspiireihin. Käyttöönottovalikossa lämmityspiireistä käytetään nimitystä "alue". 
 
1) Asetusrivi 40. Käyttöpäätteen järjestysnumero. Järjestysnumero kertoo päätteeseen ensisijai-

sesti kytketyn lämmityspiirin. Tähän kannattaa valita "käyttöpääte 1", jolloin käyttöpääte on kyt-
ketty vähintään lämmityspiiriin 1. Jos lämpöpumppuun kytketään toinen näyttöpääte, sen jär-
jestysnumeroksi valitaan "käyttöpääte 2" jne. 

2) Asetusrivi 42. Tähän valitaan muut lämmityspiirit, jotka käyttöpäätteellä voidaan seuraavassa 
valintaruudussa valita ohjattaviksi. Useimmiten tähän kannattaa valita "kaikki tasot", jolloin näy-
töltä voi seuraavassa kohdassa tarvittaessa valita ohjattavaksi kaikki lämmityspiirit (tässä tapa-
uksessa lämmityspiirin 1 lisäksi lämmityspiirit 2 ja 3). 

3) Asetusrivit 44 ja 46. Tässä valitaan, miten lämmityspiirin 1 käyttötilan, huoneasetusarvon tai 
lämmityskäyrän muutos vaikuttaa muihin lämmityspiireihin. Tässä näkyvät ne lämmityspiirit, 
jotka on edellä valittu mukaan asetusrivillä 42. Käyttötila tarkoittaa mm. lämmityspiirin kytke-
mistä päälle tai pois päältä. Jokaisella lämmityspiirillä on kuitenkin aina oma lämmityskäyrä se-
kä muut lämmityspiirin valikosta löytyvät asetukset tästä asetuskohdasta riippumatta. Tähän 
kannattaa valita "Yhdessä alue 1 kanssa". 

4) Asetusrivi 48. Tässä valitaan läsnäolokytkimen vaikutus lämmityspiiriin sekä edellä samaan 
ohjaukseen kytkettyihin muihin lämmityspiireihin. Tähän kannattaa yleensä valita "Kaikki määri-
tellyt alueet". 

5) Siirry näytön oikeasta alareunasta seuraavaan vaiheeseen. Voit palata alkuun näytön vasem-
masta reunasta. 
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3.2.3 Konfiguraatioasetukset 
Lämpöpumpun konfiguraatioasetuksia voi muuttaa muiden tapojen lisäksi käyttöönottovalikoiden 
käyttöönottoavustimen kautta. Avustin käynnistyy ensimmäisellä käynnistyskerralla. Avustimen voi 
myös käynnistää erikseen asetusvalikoista myöhemmin. Lämpöpumpun automaatioon on ajettu 
tehtaalla valmiiksi yleisimpiin tapauksiin sopivat asetukset eikä käyttöönoton avustinta siten yleen-
sä tarvita. Oletusasetuksiin mahdollisesti tarvittavat yksittäiset muutokset on yleensä helpompi 
tehdä myöhemmin varsinaisten asetusvalikoiden kautta. Voit ohittaa käyttöönottoavustimen ase-
tussivut valitsemalla sivun vasemmasta alareunasta "Ohita". 
 

  
 

Siirry seuraavalle sivulle. Valitse "Ohita". Valitse "Ohita". 

   
Valitse "Ohita". Valitse "Ohita". Siirry seuraavaan vaiheeseen. 
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3.3 Valikoissa siirtyminen ja asetusarvojen muuttaminen 

   
Siirrä valintaneliö haluamasi 
valikon kohdalle. Valitse valikko 
painamalla valintakiekkoa. 

Siirry haluamasin toiminnon 
kohdalle pyörittämällä 
valintakiekkoa. Valitse toiminto 
painamalla valintakiekkoa. 

Jos valikossa on välilehtiä, kursori 
siirtyy aluksi yläpalkkiin.  

   
Siirry yläpalkista asetusarvoihin 
pyörittämällä valintakiekkoa. 

Valitse muutettava asetusarvo 
painamalla valintakeikkoa. 
Muutettava asetusarvo muuttuu 
tummennetuksi. Muuta asetusarvo 
pyörittämällä valintakiekkoa. 

Siirry seuraavavaan lukuarvoon 
painamalla valintakiekkoa 
uudelleen. 

   
Siirry yläpalkkiin vaihtaaksesi 
välilehteä. 

Aktivoi välilehtien selaus 
painamalla valintakiekkoa. 

Siirry välilehdeltä toiselle 
pyörittämällä valintakiekkoa. 

   

  
 

 

Poistu välilehtien selaustilasta 
painamalla valintakeikkoa. 

Siirry yläpalkista takaisin 
asetusarvoihin pyörittämällä 
valintakiekkoa. 

  Palaa takaisin siirtämällä kursori 
ruudun oikeaan alareunaan ja 
painamalla valintakiekkoa. 
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3.4 Keskeiset valikot ja asetukset 

3.4.1 Aloitussivu 
Aloitussivulla esitetään seuraavat lämpötilat: lauhduttimelta lähtevän veden lämpötila (B21), lauh-
duttimelle tulevan veden lämpötila (B71), käyttöveden lämpötila (B3) sekä ulkolämpötila (B9). Antu-
reiden sijainti on esitetty luvussa 4. Aloitussivulla voidaan myös kytkeä kaikki kyseiseen näyttö-
päätteeseen kytketyt lämmityspiirit kerralla päälle ja pois. Lämmityspiirien kytkeminen päälle aloi-
tussivulta asettaa kaikki näyttöön kytketyt piirit automaattitilaan. Lämmityspiirien kytkeminen aloi-
tussivulta pois päältä asettaa ne jäätymissuojaustilaan. Lämmityspiirien käyttötilat on esitetty kap-
paleessa 4.9. Lämmityspiirien käyttötilan voi muuttaa erikseen kunkin lämmityspiirin asetuksista. 
 

  

 

Lämmityspiirit päällä ja 
automaattiasennolla tai jälkikäteen 
lämmityspiirin asetuksista erikseen 
asetetussa käyttötilassa. 

Lämmityspiirit jäätymissuojatilassa.  

3.4.2 Lämmityspiiri 
Jos lämmityspiirin käyttötilaksi on asetettu "mukavuus", mukavuustilan huonelämpötilan asetusar-
voa voidaan muuttaa lämmityspiirivalikosta. Huonelämpötilan asetusarvon vaikutus on esitetty 
kappaleessa 4.10 ja lämmityspiirien käyttötilat on kappaleessa 4.9. 
 
Aikaohjelmat ovat käytössä vain, kun lämmityspiirin käyttötila on automaattinen. Aikaohjelmalla voi 
vaihtaa lämmityspiirin käyttötilaa mukavuustilan ja alennetun tilan välillä automaattisesti. Muka-
vuustila on käytössä aikaohjelmalla asetettuna aikana. Muina aikoina on käytössä alennettu tila. 
Aikaohjelmat voi asettaa erikseen kullekin päivälle. Jollekin päivälle kerran valmiiksi tehdyn aikaoh-
jelman voi kopioida muille päiville kopioi-toiminnolla. 
 
 

   
Automaattiasento Mukavuusasento Mukavuustilan huonelämpötilan 

asetusarvoa voi muuttaa, kun 
käyttötilaksi on asetettu 
"mukavuus". 
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Alennettu käyttötila Aikaohjelmat ovat käytössä vain, 

kun käyttötilaksi on valittu 
mukavuus. 

Jos aikaohjelmalla on siirrytty 
mukavuustilasta alennettuun tilaan, 
mukavuustilan voi palauttaa 
väliaikaisesti valitsemalla 
lämmittimelle väliaikainen tila. 
Lämmityspiirin tila palaa 
normaaliksi aikaohjelman 
muuttaessa tilaa seuraavan kerran 
tai, kun käyttötapa muutetaan pois 
automaattiasennosta. 

3.4.3 Käyttövesi 

   
Käyttöveden lämmitys päällä Käyttöveden lämmitys pois päältä Käyttöveden lämmittäminen 

asetusarvoon ennen kuin 
lämpötila on laskenut 
kytkentärajalle. Toiminto palaa 
normaalitilaan, kun käyttövesi on 
ladattu asetusarvoon. 

 

  

Käyttöveden lämpötilan 
asetusarvon muuttaminen 
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3.4.4 Lämmityskäyrän kaltevuus 
Tavallisen käyttäjätason asetuksissa voi säätää kaikkien kyseiseen alueeseen ja käyttöpaneeliin 
kytkettyjen lämmityspiirien lämmityskäyrää. Yksittäisten lämmityspiirien lämmityskäyrää voi säätää 
yksityiskohtaisista asetuksista (kappale 3.4.10). Käyttöpaneelin kytkeminen lämmityspiireihin on 
esitetty kappaleessa 3.2.2. 
 

   
Valitse "asetukset". Valitse lämmitysalue. Valitse lämmityskäyrän kaltevuus. 

3.4.5 Lämpöpumpun nollaus (resetointi) 
Lämpöpumpun vikatila voidaan nollata asetuksista. Ennen vikatilan nollaamista pitää selvittää ja 
korjata vikatilan aiheuttaneet syyt. 

   
Valitse "erikoistoiminnot". Valitse "lämpöpumpun nollaus". Muuta asetukseksi "kyllä". 

3.4.6 Hätäkäyttö 
Automatiikan kautta kytketty hätäkäyttötila kytkee lämpöpumpun kompressorin pois käytöstä. 
Lämmittämiseen käytetään hätäkäyttötilassa vain lämpöpumpun automatiikkaan kytkettyä sähkö-
vastusta.  
 

   
Valitse "erikoistoiminnot". Valitse "hätäkäyttö". Muuta asetukseksi "kyllä". 
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3.4.7 Käyttäjätason vaihtaminen 
Lämpöpumpun automaatiossa on neljä eri käyttäjätasoa. Käyttäjätaso vaikuttaa valikkorakentee-
seen ja valikoissa näkyviin asetusarvoihin. Käyttäjätasot ovat seuraavat: loppukäyttäjä, käyttöönot-
to, asiantuntija ja OEM. Loppukäyttäjä- ja käyttöönottotaso eivät vaadi salasanaa. Asiantuntija- ja 
OEM-taso vaativat salasanan. Käyttäjätaso näkyy numerona yläpalkissa (kappale 3.1.2). 
 

   
Valitse asiantuntijavalikko. Valitse käyttäjätaso. Syötä tarvittaessa salasana. 

   
Onnistunut sisäänkirjautuminen 
näkyy näyttöruudulla. 

Valikot muuttuvat käyttäjätasoa 
vastaavaksi. 

Loppukäyttäjätasolle palaaminen 

3.4.8 Diagnoosi- ja huoltovalikot 
Diagnoosi- ja huoltovalikoihin pääsemiseksi käyttäjätasoksi on vaihdettava vähintään käyttöönotto-
taso. Valikoissa näkyvät alavalikot riippuvat valitusta käyttäjätasosta.  
 

  

 

Diagnoosivalikko Huoltovalikko  
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3.4.9 Parametrilista (yksityiskohtaiset asetukset) 
Parametrilista löytyy huoltovalikosta. Huoltovalikkoon pääsemiseksi käyttäjätasoksi on vaihdettava 
vähintään käyttöönottotaso. Parametrilistan lataaminen kestää ensimmäisellä kerralla tai konfigu-
raatiomuutosten jälkeen hetken. 
 

   
Parametrilista Valitse yläpalkista ensin haluttu 

valikko. 
Valitse sen jälkeen valikosta 
alasivu. 

 

  

Siirry lopuksi muuttamaan 
haluttua asetusarvoa. 

  

3.4.10 Lämmityspiirien yksityiskohtaiset asetukset 
Lämmityspiirien yksityiskohtaiset asetukset löytyvät parametrilistasta huoltovalikosta. Huoltovalik-
koon pääsemiseksi käyttäjätasoksi on vaihdettava vähintään käyttöönottotaso. 
 

   
Parametrilista Valitse valikko Valitse alasivu 

 

  

Muuta haluttua asetusarvoa   
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3.4.11 Lämmityspiirin 2 kytkeminen päälle 
Lämmityspiiri 2 kytketään päälle lämpöpumpun automaatiosta lämmityspiirin sähkökytkentöjen 
tekemisen jälkeen. Sähkökytkentä on esitetty sähkökuvissa ja asetusarvot kappaleessa 2.12. 
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4 Lämpöpumpun automaation toimintaselostus 

4.1 Lämpöpumpun automaation yleiskuva 
Lämpöpumpun automaatio sisältää pääohjaimen ja näyttöyksikön. Pääohjaimen ja näyttöyksikön 
rinnalle voi kytkeä lisäohjaimia, rinnakkaisia näyttöyksiköitä ja muita lisälaitteita. Lisäohjaimilla saa  
käyttöön enemmän tuloja, lähtöjä ja toimintoja. Näyttöyksiköitä voi olla käytössä useampi rinnak-
kain. Rinnakkaiset näyttöyksiköt voi esimerkiksi sijoittaa rakennuksen eri tiloihin. Seinälle kiinnitet-
tävillä näyttöyksiköillä voi mitata tilan lämpötilaa lämmityksen ohjaamiseksi. Jäähdytyskäyttöön on 
myös saatavilla lämpötilaa ja suhteellista kosteutta mittaava näyttöyksikkö. 
 
Lämpöpumpun sisäänrakennetulla automaatiolla voi säätää yhden käyttövesivaraajan ja yhden 
lämmityspiirin varaajan lämpötilaa. Säätöventtiilillä säädettyjä lämmityspiirejä voi olla yhteensä 
kolme. Pääohjaimella voi ohjata yhtä säätöventtiilillä säädettyä lämmityspiiriä sekä kahta suoraan 
lämpöpumppuun kytkettyä lämmityspiiriä. Kaksi muuta säädettyä lämmityspiiriä saa käyttöön kyt-
kemällä pääohjaimen rinnalle yksi tai useampi lisäohjain.  Lämpöpumpun, varaajien ja lämmityspii-
rien lisäksi automaatiolla voi ohjata myös muun muassa aurinkolämpöjärjestelmää, jäähdytystä 
sekä lisälämmönlähdettä, kuten sähkö- tai öljykattilaa. Automaation lisätoiminnot (lohkokaaviot) 
otetaan käyttöön valitsemalla käyttöön ominaisuuden vaatimat tulot ja lähdöt, kuten lämpötila-
antureiden tulot sekä pumppujen ja venttiilien ohjauksen lähdöt, sekä kytkemällä laitteet ja lämpöti-
la-anturit valittuihin tuloihin ja lähtöihin. Automaatiossa on valmiina ohjauslohkot kymmenille erilai-
sille kytkennöille. Automaatiosta on saatavilla laajat tekniset manuaalit sähköisessä muodossa.  
 
Kahden tai useamman lämpöpumpun ohjaimet voi kytkeä yhteen, jolloin useampaa lämpöpump-
pua ja lisälämmönlähdettä voidaan ohjata keskitetysti yhtenä kokonaisuutena. Lämpöpumppujen 
välillä käytetään Siemensin LPB-väylää. Pääohjaimeen voi kytkeä myös Modbus-sovittimen, jolloin 
lämpöpumpun automaatioon voi olla kaksisuuntaisessa yhteydessä Modbus-väylän kautta. Pääoh-
jaimeen voi myös kytkeä etäyhteyslaitteen, jolla lämpöpumppua voi hallinnoida lähiverkon, interne-
tin tai tekstiviestien välityksellä. Hallinnointiin voi käyttää tavallista internet-selainta, älypuhelinso-
vellusta tai tietokoneohjelmaa. Etäyteyden voi muodostaa sekä suoralla yhteydellä että Siemensin 
pilvipalvelun kautta. Pilvipalvelua käyttäen etäyhteyden asentaminen on helppoa ja nopeaa, se ei 
vaadi verkko-osaamista eikä kiinteää IP-osoitetta. Etäyhteyden näkymään voi tuoda laitoksen put-
kikaavion, johon voi kytkeä lämpötilojen ja asetusarvojen tiedot automaatiosta. 
 
Automaation asetusarvoja voi muuttaa normaalisti ruudussa näkyvän tavallisen näyttötilan kautta. 
Tämän lisäksi asetusarvoja voi muuttaa asetusarvojen rivinumeroihin perustuvan näyttötilan kaut-
ta. Rivinumeroihin perustuvan näyttötilan kautta asetusarvoja pääsee muuttamaan laajemmin. Laa-
jempiin muutoksiin kannattaa käyttää tietokoneeseen asennettavaa tietokoneohjelmaa tai selain-
pohjaista etäyhteyttä etäyhteyslaitteen kautta. Tietokoneohjelmalla ja selainyhteydellä asetukset 
ovat kerralla nähtävissä valikkorakenteena. Tietokoneohjelma piirtää lisäksi ruudulle automaatti-
sesti asetusarvoja vastaavan putkikytkennän ja sisältää asetusarvoja, joita ei voi muuttaa muuta 
kautta. Ohjelmalla voi myös muun muassa ladata ohjaimeen kerralla kaikki asetukset, ottaa ase-
tuksista varmuuskopion, siirtää asetukset Excel-tiedostoksi sekä tallentaa arvojen muutoksia ajan 
funktiona.  
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4.2 Tulojen ja lähtöjen merkinnät 
Taulukko 5. Yleismerkinnät 
BX Lämpötilatulo  

EX 230 V tulo 

HX Pienjännitetulo 

QX 230 V lähtö  

UX Pienjännitelähtö 

ZX Triac-lähtö 

RG1 Huoneyksikkö 1 

RG2 Huoneyksikkö 2 

RG3 Huoneyksikkö 3 
Merkinnöissä kirjan X korvataan tulon tai lähdön numerolla. 
 

Taulukko 6. EX-tuloille valittujen toimintojen tunnukset 
E5 Lämmityspiirin puskurivaraajien lataaminen pakkolatauslämpötilaan 

E6 Lämpöpumpun ja sähkövastusten kytkeminen pois käytöstä 

E9  Matalapainepressostaatti 

E10  Korkeapainepressostaatti 

E11  Kompressorin 1 moottorinsuojan laukeamisen kärkitieto 

E14 Maapiirin pumpun moottorinsuojan laukeamisen kärkitieto 

E15 Maapiirin virtausvahdin kärkitieto 

E20 Muun häiriön kärkitieto 

E21 Vaihevalvonta 

E21, E22, E23 Vaihejärjestyksen ja jännitteen valvonta 

E24 Lauhdutinpiirin virtausvahdin kärkitieto 

E25 Pehmokäynnistimen häiriön kärkitieto 

E26 Maapiirin paineanturin kärkitieto 
Tulojen kärkitiedon normaaliasennon voi valita avautuvaksi (normally closed, NC) tai sulkeutuvaksi (normally opened, NO). Jos normaa-
liasennoksi valitaan avautuva, toiminto menee päälle, jos tulosta katkeaa jännite. Jos normaaliasennoksi valitaan sulkeutuva, toiminto 
kytkeytyy päälle, jos tuloon tuodaan jännite. 

 

Taulukko 7. QX-lähdöille valittujen toimintojen tunnukset 
K1 Kompressori 1 

Q2 Lämmityspiirin 1 kiertopumppu 

Q3 Vaihtoventtiili (käyttövesi/tilojen lämmitys) 

Q6 Lämmityspiirin 2 pumppu 

Q8 Maapiirin pumppu 

Q9 Lauhdutinpiirin pumppu 

Q20 Lämmityspiirin 3 kiertopumppu 

Q33 Käyttöveden lämmityskierron pumppu 

Y1/Y2 Lämmityspiirin 1 kolmitieventtiili auki/kiinni 

Y5/Y6 Lämmityspiirin 2 kolmitieventtiili auki/kiinni 

Y11/Y12 Lämmityspiirin 3 kolmitieventtiili auki/kiinni 

K25 Lauhduttimelta lähtevässä virtauksessa olevan sähkövastuksen porras 1 

K26 Lauhduttimelta lähtevässä virtauksessa olevan sähkövastuksen porras 2 

K6 Käyttövesivaraajassa oleva lämpöpumpun ohjaama sähkövastus 
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Taulukko 8. Lämpötila-antureiden tunnukset 
B1 Lämmityspiirin 1 menoveden lämpötila 

B3 Käyttövesivaraajan yläosan lämpötila 

B4 Lämmityspiirin puskurivaraajan yläosan lämpötila 

B9 Ulkolämpötila  

B12 Lämmityspiirin 2 menoveden lämpötila 

B14 Lämmityspiirin 3 menoveden lämpötila 

B21 Lauhduttimelta lähtevän virtauksen lämpötila (menovesi) 

B71 Lauhduttimelle tulevan virtauksen lämpötila (paluuvesi) 

B81 Kompressorin 1 kuumakaasun lämpötila 

B91 Höyrystimelle tulevan virtauksen lämpötila (liuos sisään) 

B92 Höyrystimeltä lähtevän virtauksen lämpötila (liuos ulos) 
Anturit ovat NTC 10 kOhm (25 °C) antureita ulkoanturia lukuun ottamatta. Ulkoanturi (B9) on NTC 1 kOhm (25 °C) anturi. 

4.3 Yhteenveto kompressorin ja vastusten ohjauksesta 
Tehdasasetukset on esitetty tummennetulla alla olevassa taulukossa. 
 
Pyyntö varaajas-
ta1) 

B21 B71 B10 5810 Kompressori 1 (K1) Sähkövastus lauhduttimen jälkeen (K25/K26) 

Anturi Asetusarvo Kytkentäero Anturi Asetusarvo Kytk.ero 

EI - - -  Off (Virhe 138: Ei ohjausanturia) Off 

- - ok  Off (Virhe 138: Ei ohjausanturia) B10 MENO ±1 K 

- ok -  B71 PALUU ±2840/2 B71 PALUU ±2840/2 

- ok ok =0 B71 PALUU ±2840/2 B71 PALUU ±2840/2 

>0 B10 MENO ±1 K 

ok - -  Off (Virhe 138: Ei ohjausanturia) B21 MENO ±1 K 

ok - ok  Off (Virhe 138: Ei ohjausanturia) B21 MENO ±1 K 

ok ok - =0 B71 PALUU ±2840/2 B71 PALUU ±2840/2 

>0 B21 MENO ±1 K 

ok ok ok =0 B71 PALUU ±2840/2 B71 PALUU ±2840/2 

>0 B21 MENO ±1 K 

KYLLÄ - - -  Varaajien asetusarvot, anturi B3 tai B4 On 

- - ok  Varaajien asetusarvot, anturi B3 tai B4 B10 MENO ±1 K 

- ok -  Varaajien asetusarvot, anturi B3 tai B4 B71 PALUU ±1 K 

- ok ok  Varaajien asetusarvot, anturi B3 tai B4 B10 MENO ±1 K 

ok - -  Varaajien asetusarvot, anturi B3 tai B4 B21 MENO ±1 K 

ok - ok  Varaajien asetusarvot, anturi B3 tai B4 B21 MENO ±1 K 

ok ok -  Varaajien asetusarvot, anturi B3 tai B4 B21 MENO ±1 K 

ok ok ok  Varaajien asetusarvot, anturi B3 tai B4 B21 MENO ±1 K 
1) Lämmityspyyntö tulee varaajasta (käyttövesivaraaja tai lämmityspiirin varaaja) 
MENO: Lauhduttimelta lähtevän virtauksen lämpötila 
PALUU: Lauhduttimelle tulevan virtauksen lämpötila 

4.4 Automaation toimintojen (lohkokaavioiden) ottaminen käyttöön 
Automaation toiminnot (lohkokaaviot) otetaan käyttöön valitsemalla käyttöön ominaisuuden vaati-
mat tulot ja lähdöt sekä kytkemällä lämpötila-anturit ja toimilatteet valittuihin tuloihin ja lähtöihin. 
Automaatio tunnistaa lohkokaaviot tulojen ja lähtöjen perusteella. Lohkokaavioista on saatavilla 
erillinen manuaali. 
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Jos toimilohkon kytkentä sisältää lämpötila-anturin, toimilohko kytketyy päälle anturin kytkemisen 
jälkeen. Kytketyt lämpötila-anturit pitää tallentaa konfiguroinnin ja kytkemisen jälkeen rivillä 6200. 

Toiminnot otetaan pois käytöstä konfiguroimalla tulot ja lähdöt pois käytöstä. Jos jokin lämpötila-
anturi konfiguroidaan pois käytöstä, se poistetaan konfiguroinnin jälkeen automaation anturimuis-
tista rivillä 6201. 

4.5 Käyttöveden lämmitys 

4.5.1 Käyttöveden asetusarvo ja kytkentäero 
Käyttöveden lämmitystä ohjataan anturilla B3. Käyttöveden lämmitys lopetetaan, kun anturin luke-
ma saavuttaa käyttöveden asetusarvon. Lämmittäminen aloitetaan uudelleen, kun veden lämpötila 
on laskenut rivillä 5024 asetellun kytkentäeron verran asetusarvoa pienemmäksi. Jos käyttöveden 
asetusarvo on esimerkiksi 55 °C ja rivin 5024 arvo 5 °C, käyttöveden lämmittäminen aloitetaan, 
kun käyttöveden lämpötila on 50 °C.  
 
Käyttöveden lämpötilan asetusarvoksi voidaan valita kaksi eri asetusarvoa: normaali ja alennettu 
asetusarvo. Normaali asetusarvo asetetaan rivillä 1610 ja alennettu rivillä 1612. Käyttöveden läm-
pötilan asetusarvon voi asettaa käsin, aikaohjelmalla tai ulkopuolisella ohjausviestillä. Käyttöveden 
lämmitys kytketään päälle ja pois riviltä 1600. 

4.5.2 Kompressorin ohjaus käyttöveden lämmittämisessä 
Kompressori käynnistetään, kun käyttöveden lämmittäminen aloitetaan. Kompressorin päällekyt-
kentälämpötila on 

Anturi  
B3 � kompressorin

päällekytkentälämpötila� = �käyttöveden
asetusarvo � − rivi 5024 °C (1) 

ja poiskytkentälämpötila 

Anturi  
B3 � kompressorin

poiskytkentälämpötila� = �käyttöveden
asetusarvo � (2) 

Jos käyttöveden asetusarvo on korkea, asetusarvoa ei välttämättä saavuteta kompressorilla. 
Kompressori voi kytkeytyä pois päältä ennen asetusarvon saavuttamista joko asetuksista valittuun 
korkeimpaan käyttöveden latauslämpötilaan kompressorilla (rivi 5032), lauhduttimelta lähtevän 
menoveden lämpötilan ylärajaan (rivi 2844), kuumakaasun lämpötilaan (rivi 2846) tai korkeapaine-
pressostaatin laukeamiseen. Jos jokin näistä rajoista tulee vastaan, käyttöveden lataamista yrite-
tään kompressorilla uudelleen rivillä 2893 asetettu lukumäärä (ensimmäinen latauskerta mukaan 
lukien). Kompressori pidetään pois päältä latauskertojen välissä rivillä 2843 määritellyn lepoajan. 
Jos käyttöveden asetusarvoa ei saavuteta sallittujen latauskertojen jälkeen, kompressori kytketään 
väliaikaisesti pois käytöstä ja käyttövesi lämmitetään sähkövastuksilla asetusarvoonsa. 

4.5.3 Sähkövastusten ohjaus käyttöveden lämmityksessä 
Sähkövastukset kytketään päälle, kun sähkövastusten estoaika on kulunut ja asteminuutit ovat 
täynnä. Asteminuuttien laskemiseen käytetään lauhduttimelta lähtevän menoveden asetusarvoa ja 
menoveden mitattua lämpötilaa (anturilla B21). Menoveden asetusarvo voi joko perustua käyttöve-
den asetusarvoon (kiinteä arvo) tai käyttöveden mitattuun lämpötilaan (muuttuu lämmittämisen 
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aikana). Tämä valitaan rivillä 5007 (Kuva 24). Tähän valittuun lämpötilatasoon lisätään rivillä 5020 
asetettava korotus. 
 

 

 

 

Kuva 24. Rivin 5007 asetusarvo.  
 
Tehdasasetuksena käytetään suoraan käyttöveden asetusarvoa, jolloin lauhduttimelta lähtevän 
menoveden asetusarvo on 

 �
menoveden
asetusarvo
vastukselle

� = �käyttöveden
asetusarvo � + rivi 5020 °C (3) 

Tämän asetusarvon ympärillä on 1 °C kytkentäalue molemmin puolin. Sähkövastuksen asetusar-
von alaraja on 

Anturi  
B21 �

asetusarvon
alaraja

vastukselle
� = �

menoveden
asetusarvo
vastukselle

� − 1 (4) 

ja yläraja 

Anturi  
B21 �

asetusarvon
yläraja

vastukselle
� = �

menoveden
asetusarvo
vastukselle

� + 1 (5) 

Näitä arvoja verrataan anturilla B21 mitattuun menoveden lämpötilaan vastusten asteminuuttien 
laskennassa. Jos paluuveden lämpötila alittaa asetusarvon alarajan, asteminuuttien laskeminen 
aloitetaan. Laskeminen vastaavasti lopetetaan, jos paluuveden lämpötila ylittää asetusarvon ylära-
jan. Jos asteminuutit on asetettu nollaksi, vastus kytketään päälle asetusarvon alarajan alapuolella 
ja pois päältä ylärajan yläpuolella. Jos käyttöveden asetusarvo on esimerkiksi 55 °C ja rivin 5020 
arvo 3 °C, niin menoveden asetusarvo vastukselle on 58 °C. Asetusarvon alaraja on silloin 57 °C ja 
yläraja 59 °C. 

4.5.4 Käyttöveden latausajan rajoittaminen 
Käyttöveden latausaika voidaan rajoittaa rivillä 5030. Käyttövettä lämmitetään, kunnes käyttöveden 
lämpötilan asetusarvo saavutetaan tai rivillä määritetty aika on kulunut loppuun. Aika lasketaan 
käyttöveden latauksen alkamishetkestä. Jos aika ehtii kulua loppuun ennen lämpötilan asetusar-
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von saavuttamista, käyttöveden lataus keskeytetään ja tilojen lämmitys aloitetaan. Tämän jälkeen 
tiloja lämmitetään yhtä kauan kuin käyttövettä edellä ladattiin. Tilojen lämmitysjakson aikana käyt-
tövettä ei ladata. Tilojen lämmitysjakson jälkeen käyttövettä ladataan jälleen, kunnes asetusarvo 
saavutetaan tai aika on kulunut loppuun. Jos tälle riville asetetaan arvoksi esimerkiksi 40 minuuttia, 
käyttövettä ja tiloja lämmitetään vuorotellen 40 minuutin jaksoissa, kunnes käyttöveden asetusarvo 
jollakin näistä 40 minuutin jaksoista saavutetaan. Käyttöveden latausajan rajoitusta ei huomioida, 
jos tilojen lämmitys on kytketty pois päältä (käsin tai automaattisesti esimerkiksi rivin 730 ke-
sän/talven lämmitysrajan kautta). 

4.5.5 Lauhduttimelta lähtevän virtauksen lämpötilaraja (poiskytkentälämpötila) 
Lauhduttimelta lähtevän virtauksen lämpötilan yläraja (poiskytkentälämpötila) asetetaan rivillä 
2844. Kompressorilla saavutettava käyttöveden lämpötilan yläraja on tyypillisesti noin 2…5 °C 
poiskytkentälämpötilaa matalampi. Jos käyttöveden lämmittäminen kompressorilla pysähtyy  pois-
kytkentälämpötilaan, lataamista yritetään uudelleen kompressorilla rivillä 2843 valitun lepoajan 
jälkeen, kunnes rivillä 2893 asetettu latauskertojen lukumäärä tulee täyteen. Tämän jälkeen käyt-
tövesi ladataan asetusarvoonsa sähkövastuksilla. Vastusten kytkemisessä ei huomioida viiveaikaa 
tai asteminuutteja. 

4.5.6 Käyttöveden lämpötilaraja kompressorilla lämmitettäessä 
Käyttöveden latauslämpötilan asetusarvolle kompressorilla voidaan asettaa yläraja rivillä 5032. 
Tätä arvoa verrataan käyttövesianturin B3 lukemaan. Kun käyttöveden lämpötila saavuttaa rivillä 
asetetetun lukeman, lämpöpumpun kompressori sammutetaan ja käyttövesi ladataan asetusar-
voonsa sähkövastuksilla tai jollakin muulla lisälämmönlähteellä. Kompressorin sammuttamisessa 
on noin minuutin viive, jolloin lyhyt lämpötilan nousu ei vielä sammuta kompressoria. 
 
Kompressorilla saavutettava käyttöveden korkein latauslämpötila riippuu poiskytkentälämpötilasta 
ja varaajasta. Tämän lisäksi asetusarvoon vaikuttaa myös käyttövesianturin B3 sijainti varaajassa 
ja anturin mittaustuloksen oikeellisuus. Rivin 5032 arvo on siis valittava kokeellisesti järjestelmään 
sopivaksi. Tyypillisesti sopiva arvo on 58…61 °C. 
 
Lämpöpumpun ohjain käyttää tässä toiminnossa ensisijaisesti käyttövesivaraajassa olevaa sähkö-
vastusta K6 ja kääntää vaihtoventtiilin rakennuksen tilojen lämmitysasentoon. Näin käyttövettä voi 
lämmittää yhtä aikaa tilojen lämmittämisen kanssa. Jos vastusta K6 ei ole asennettu ja konfiguroitu 
käyttöön, lämmittämiseen käytetään lauhduttimelta lähtevässä virtauksessa olevia vastuksia 
K25/K26. Näitä vastuksia käytettäessä vaihtoventtiili pidetään käyttövesiasennossa, koska vastuk-
set sijaitsevat virtaussuunnassa ennen vaihtoventtiiliä ja käyttövesivaraajaa. 

4.5.7 Käyttövesivaraajaan asennettu sähkövastus 
Käyttövesivaraajassa olevaa sähkövastusta voi ohjata lämpöpumpun automaatiolla. Vastus ote-
taan käyttöön valitsemalla vapaaseen QX-lähtöön toiminnoksi käyttöveden sähkölämmitin K6. 
Sähkövastus on kytkettävä lämpöpumpun automaatioon kontaktorin kautta. Vastus on varustettava 
omalla ylilämpösuojalla ja tarvittaessa myös säätötermostaatilla. 
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Asetukset 
Konfiguraatio > QX: Käyttöveden sähkölämmitin K6 
Kytkennät automaatioon 
QX: K6 
Kytkentään voidaan käyttää mitä tahansa vapaata QX-lähtöä. 

4.6 Tilojen lämmitys ilman puskurivaraajaa 

 
 

 

Kuva 25. Käyttövesivaraaja ja tilojen lämmitys ilman puskurivaraajaa  

4.6.1 Kompressorin ohjaus tilojen lämmityksessä 
Lämpöpumpun kompressori käynnistetään ja sammutetaan lämpöpumpun lauhduttimelle tulevan 
virtauksen lämpötilan perusteella (paluuveden lämpötila). Tätä lämpötilaa mitataan anturilla B71. 
Lauhduttimelle tulevan virtauksen asetusarvo voi perustua joko ulkolämpötilasta riippuvaan lämmi-
tyskäyrään, mitattuun sisälämpötilaan tai näiden yhdistelmään. Tehdasasetuksena on lämmitys-
käyrään perustuva säätö. 
 
Paluuveden asetusarvon ympärillä käytetään rivillä 2840 asetettua kytkentäeroa kompressorin 
käynnistämiseksi ja sammuttamiseksi. Rivin 2840 arvo jaetaan puoliksi asetusarvon molemmin 
puolin. Kompressorin poiskytkentälämpötila on  

Anturi  
B71 � kompressorin

poiskytkentälämpötila� = �
lauhduttimen
paluuveden
asetusarvo

� +
rivi 2840

2
 °C (6) 
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Kompressorin päällekytkemislämpötila on vastaavasti 

Anturi  
B71 � kompressorin

päällekytkentälämpötila� = �
lauhduttimen
paluuveden
asetusarvo

� −
rivi 2840

2
 °C (7) 

Jos rivin 2840 arvo on esimerkiksi 4 °C ja lauhduttimen paluuveden asetusarvo 36,4 °C, kompres-
sori kytketään päälle, kun anturilla B71 mitattu paluuveden lämpötila on alle 34,4 °C ja pois päältä, 
kun anturilla B71 mitattu paluuveden lämpötila on yli 38,4 °C. Kytkentäeron kasvattaminen piden-
tää kompressorin käyntiaikaa, mutta suurentaa lämmityspiirin lämpötilan vaihteluita. 
 
Lauhduttimen paluuveden asetusarvo voi olla joko suoraan sama arvo kuin lämmityskäyrältä luettu 
lämmityspiirin menoveden lämpötila tai asetusarvossa voidaan huomioida lämpötilaero lauhdutti-
men yli. Tämä valitaan rivillä 5810. Rivillä 5810 asetetaan oletettu lämpötilaero lauhduttimen me-
no- ja paluuveden välillä ulkolämpötilassa −10 °C. Ohjain pienentää ja suurentaa tätä arvoa auto-
maattisesti ulkolämpötilan arvoon perustuen. Ohjain arvioi lämpötilaeron olevan pienempi lämpimil-
lä ulkolämpötiloilla (jäähtymä lämmityspiirissä on pienempi) ja suurempi kylmillä ulkolämpötiloilla 
(suurempi jäähtymä lämmityspiirissä). Tämän lämpötilaeron perusteella ohjain laskee lämmitys-
käyrästä paluuveden lämpötilan asetusarvon. Kompressorin ohjaamiseen käytetään siis aina pa-
luuveden asetusarvoa ja paluuveden mitattua lämpötilaa (anturi B71), mutta asetusarvon määrit-
tämistapaa voidaan muuttaa. Tehdasasetuksena rivin 5810 arvo on 0 °C, jolloin lauhduttimen pa-
luuveden asetusarvo on suoraan lämmityspiirin menoveden asetusarvo. 
 
Jos rivin 5810 arvo on 0 °C ja lämmityskäyrältä luettu lämmityspiirin menoveden lämpötila on esi-
merkiksi 36,4 °C, lauhduttimen paluuveden asetusarvo on sama lämpötila eri 36,4 °C. Jos taas rivin 
5810 arvo on esimerkiksi 5 °C (ja ulkolämpötila on −10 °C), lauhduttimen paluuveden asetusarvo 
on 31,4 °C.  
 

TRL

20°C

 TVL

-10°C

 5810 

 

TVL: menoveden lämpötila 
TRL: paluuveden lämpötila 
Ta: ulkolämpötila 

Kuva 26. Rivin 5810 asetusarvon toimintaperiaate 

4.6.2 Sähkövastusten ohjaus tilojen lämmityksessä 
Sähkövastukset kytketään päälle, kun sähkövastusten estoaika on kulunut ja asteminuutit ovat 
täynnä. Jos rivin 5810 asetuksena on 0 °C, vastuksia ohjataan lämmityskäyrältä saadun paluuve-
den asetusarvon ja mitatun paluuveden lämpötilan (anturi B71) perusteella. Paluuveden asetusar-
von ympärillä käytetään rivin 2840 kytkentäeroa vastusten asetusarvon ylä- ja alarajan laskemi-
seen. Asetusarvon alaraja on vastukselle 

Anturi  
B71 �

asetusarvon
alaraja

vastukselle
� = �

lauhduttimen
paluuveden
asetusarvo

� −
rivi 2840

2
 °C (8) 
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ja yläraja vastaavasti 

Anturi  
B71 �

asetusarvon
yläraja

vastukselle
� = �

lauhduttimen
paluuveden
asetusarvo

� +
rivi 2840

2
 °C (9) 

Jos paluuveden lämpötila alittaa asetusarvon alarajan, asteminuuttien laskeminen aloitetaan. Las-
keminen lopetetaan ja summa nollataan, jos paluuveden lämpötila ylittää asetusarvon ylärajan 
ennen vastusportaan asteminuuttien asetusarvon saavuttamista. Jos asteminuutit on asetettu nol-
laksi, vastus kytketään päälle asetusarvon alarajan alapuolella ja pois päältä ylärajan yläpuolella. 
 
Jos rivin 2840 arvo on esimerkiksi 4 °C ja lauhduttimen paluuveden asetusarvo 30 °C, vastusten 
asetusarvon alaraja on 28 °C. Asteminuuttien laskenta aloitetaan, kun anturilla B71 mitattu paluu-
veden lämpötila alittaa 28 °C. Jos anturilla B71 mitattu paluuveden lämpötila on esimerkiksi 25 °C, 
jokaisen minuutin aikana asteminuuttien summaan tulee kolme asteminuuttia lisää, jos paluuveden 
lämpötila pysyy samana. Viiden minuutin päästä summa on näin 15 asteminuuttia. Jos rivillä 2882 
asetettu asteminuuttien summa on esimerkiksi 30 asteminuuttia, ensimmäinen vastusporras kytke-
tään päälle 10 minuutin kuluttua viiveajan päättymisestä. Tämän jälkeen aloitetaan seuraavan vas-
tusportaan summan laskeminen. Jos lämpötila tänä aikana nousee yli vastusten asetusarvon ylä-
rajan, kyseisen portaan asteminuuttien laskeminen lopetetaan ja summa nollataan. 
 
Jos rivin 5810 arvoksi asetetaan suurempi arvo kuin 0 °C, sähkövastuksen ohjaamiseen käytetään 
lämmityskäyrältä luettua lämmityspiirin menoveden lämpötilaa, jonka ympärillä käytetään kiinteää 
1 °C kytkentäeroa molemmin puolin. Näin saatua vastusten asetusarvon ylä- ja alarajaa verrataan 
menovesianturin B21 lukemaan (kappale 4.7.2). 

4.7 Tilojen lämmitys puskurivaraajan kautta 

 

 

Kuva 27. Käyttövesivaraaja ja tilojen lämmitys puskurivaraajalla  
Anturi B41 ei sisälly vakiotoimitukseen. 

 
Erillisen käyttövesivaraaja ja lämmityspiirin puskurivaraaja voi tarvittaessa korvata yhdellä varaajal-
la, jolloin käyttövesi lämmitetään varaajassa olevilla kierukoilla. Tällöin anturi B3 sijoitetaan varaa-
jan yläosaan ja anturi B4 varaajan keskiosaan. Kahden varaajan kytkentä on yleensä energiate-
hokkuudeltaan parempi. 
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4.7.1 Kompressorin ohjaus tilojen lämmityksessä 
Lämpöpumpun kompressori käynnistetään ja sammutetaan lämmityspiirin puskurivaraajan lämpöti-
lan perusteella. Tätä lämpötilaa mitataan anturilla B4. Mitattua lämpötilaa verrataan puskurivaraa-
jan lämpötilan asetusarvoon. 
 
Puskurivaraajan lämpötilan asetusarvo määräytyy lämmityspiirin menoveden lämpötilan asetusar-
von perusteella. Lämmityspiirin menoveden asetusarvo riippuu lämmityskäyrästä sekä huoneläm-
pötilan huomioimisesta. Tätä käsitellään kappaleessa 4.10. Jos varaajaan on kytketty useampi 
lämmityspiiri, asetusarvo määräytyy korkeimman lämpötilapyynnin perusteella. Puskurivaraajan 
asetusarvossa voi tarvittaessa huomioida veden jäähtymisen varaajan ja kolmitieventtiilin välisessä 
putkistossa. Lämmityspiirille 1 tämä jäähtymä asetetaan rivillä 830. Jos rivin 830 arvoksi asetetaan 
esimerkiksi 2 °C, varaajalta pyydetään 2 °C lämmityspiirin menoveden asetusarvoa korkeampaa 
lämpötilaa. Muiden lämmityspiirien korotus toimii vastaavalla tavalla piirin korotusta säätämällä. 
Varaajan lämpötilan asetusarvo löytyy riviltä 8981 (kuluttajan diagnoosi). 
 
Kompressorin pysäytys- ja käynnistyslämpötila asetetaan varaajan asetusarvon ympärille riveillä 
4721 ja 4722. Rivin 4722 arvo voidaan asettaa pienemmäksi ja rivin 4721 arvo suuremmaksi 
kompressorin käyntiaikojen pidentämiseksi. Kompressorin päällekytkentälämpötila on 

Anturi  
B4 � kompressorin

päällekytkentälämpötila� = �
varaajan

lämpötilan
asetusarvo

� + rivi 4722 (10) 

Rivin arvo voi olla positiivinen tai negatiivinen. Positiivisella arvolla varaajaa pidetään aina lämmi-
tyspiirin pyyntilämpötilaa kuumempana. Negatiivisella arvolla varaajan annetaan jäähtyä lämmitys-
piirin pyyntilämpötilaa matalammaksi. Jos rivin 4722 arvo on esimerkiksi 3 °C, kompressori käyn-
nistetään jo silloin, kun varaajan lämpötila on 3 °C varaajan asetusarvoa korkeampi. Jos varaajan 
lämpötilan asetusarvo on esimerkiksi 36,4 °C, kompressori käynnistyy kun varaajan lämpötila on 
39,4 °C. Vastaavasti, jos rivin 4722 arvo on esimerkiksi −3 °C, varaajan lämpötila saa olla 3 °C alle 
varaajan lämpötilan asetusarvon ennen kompressorin käynnistämistä. Jos varaajan lämpötilan 
asetusarvo on esimerkiksi 36,4 °C, kompressori käynnistyy kun varaajan lämpötila on 33,4 °C. Jos 
taas rivin 4722 arvoksi asetetaan 0 °C, kompressori käynnistyy tässä esimerkkitapauksessa, kun 
varaajan lämpötila on 36,4 °C. Rivin 4722 arvo kannattaa olla yleensä pienempi tai yhtä suuri kuin 
0 °C, koska silloin sekoitusventtiili on useimmiten mahdollisimman auki. 
 
Kompressorin poiskytkentälämpötila on 

Anturi  
B4 � kompressorin

poiskytkentälämpötila� = �
varaajan

lämpötilan
asetusarvo

� + rivi 4722 + rivi 4721 (11) 

Jos rivin 4722 arvo on esimerkiksi −3 °C, rivin 4721 arvo 2 °C ja varaajan asetusarvo 36,4 °C, 
kompressori käynnistyy kun varaajan lämpötila on 33,4 °C ja sammuu kun varaajan lämpötila on 
35,4 °C. Näillä asetusarvoilla lämmityspiirin sekoitusventtiili on käytännössä aina auki, koska va-
raajan lämpötila on lämmityspiirin lämpötilan asetusarvoa matalampi. Jos taas rivin 4722 arvo on 
esimerkiksi 0 °C, rivin 4721 arvo 5 °C ja varaajan asetusarvo 36,4 °C, kompressori käynnistyy kun 
varaajan lämpötila on 36,4 °C ja sammuu kun varaajan lämpötila on 41,4 °C. 
 
Varaajaa voi ohjata joko pelkästään anturilla B4 varaajan yläosassa tai antureiden B4, B41, B42 ja 
B71 yhdistelmillä. Jos käytössä on esimerkiksi anturit B4 ja B41 (tai B41 tilalla B71), varaajan 
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lämmitys aloitetaan, jos molempien antureiden lämpötila alittaa kompressorin käynnistyslämpötilan 
ja lopetetaan vastaavasti vasta, jos molempien antureiden lukema ylittää kompressorin sammutus-
lämpötilan. 

4.7.2 Sähkövastuksen ohjaus tilojen lämmityksessä 
Sähkövastusta ohjataan päälle ja pois lämpöpumpun lauhduttimelta lähtevän menovesianturin B21 
lukeman perusteella. Vastuksen asetusarvona on varaajan lämpötilan asetusarvo, jonka ympärillä 
on 1 °C kytkentäalue molemmin puolin. Vastuksen asetusarvon alaraja on 

Anturi  
B21 �

asetusarvon
alaraja

vastukselle
� = �

varaajan
lämpötilan
asetusarvo

� − 1 °C (12) 

 Vastuksen asetusarvon yläraja on vastaavasti 

Anturi  
B21 �

asetusarvon
yläraja

vastukselle
� = �

varaajan
lämpötilan
asetusarvo

� + 1 °C (13) 

Jos paluuveden lämpötila alittaa asetusarvon alarajan, asteminuuttien laskeminen aloitetaan. Las-
keminen lopetetaan ja summa nollataan, jos paluuveden lämpötila ylittää asetusarvon ylärajan 
ennen vastusportaan asteminuuttien asetusarvon saavuttamista. Jos asteminuutit on asetettu nol-
laksi, vastus kytketään päälle asetusarvon alarajan alapuolella ja pois päältä ylärajan yläpuolella. 
Jos varaajan lämpötilan asetusarvo on esimerkiksi 36,4 °C, asteminuuttien laskeminen aloitetaan, 
kun lauhduttimelta lähtevän menoveden lämpötila on 35,4 °C ja lopetetaan, kun menoveden läm-
pötila on 37,4 °C. 

4.8 Sähkövastustusten viiveaika ja asteminuutit 
Sähkövastuksen päälle- ja poiskytkemiselle on asetettu viiveaika ja asteminuutit. Viiveajan lasken-
ta alkaa kompressorin käynnistämisestä. Viiveajan aikana sähkövastuksia ei kytketä päälle eikä 
asteminuutteja lasketa. Viiveajan jälkeen ohjain alkaa laskea asteminuuttien summaa.  
 
Asteminuutti on minuutin välein laskettava vastusten päällekytkentälämpötilan ja mitatun meno- tai 
paluuveden (ohjaustavasta riippuen) lämpötilan (anturi B71 tai B21) erotus. Kunkin minuutin aste-
minuutit lasketaan yhteen asteminuuttien summaksi. Kun summa ylittää rivillä 2882 asetetun as-
teminuuttien rajan, sähkövastusten ensimmäinen porras kytketään päälle (K25). Tämän jälkeen 
asteminuuttien summa nollataan ja laskenta aloitetaan uudelleen. Kun asteminuuttien summa saa-
vuttaa jälleen rivin 2882 arvon, toinen vastusporras kytketään päälle (K26). Samalla tavalla mene-
tellään myös kolmannen vastusportaan suhteen (K25 + K26). Viiveaika on käytössä vain ennen 
ensimmäisen portaan asteminuuttien laskemista. Kun paluuveden lämpötila nousee yli vastusten 
asetusarvon ylärajan, vastusportaat kytketään pois päältä (poiskytkemiseen voi myös tarvittaessa 
asettaa asteminuutit rivillä 2883).  
 
Asteminuuttien summan täyttymiseen kuluva aika riippuu päällekytkentälämpötilan ja mitatun arvon 
erotuksen suuruudesta. Jos asteminuuttien summa on esimerkiksi 20 °C min, se vastaa 10 °C 
lämpötilaeroa kahden minuutin ajan tai 5 °C lämpötilaeroa neljän minuutin ajan. Asteminuutit las-
ketaan vain, jos paluuveden lämpötila alittaa vastusten asetusarvon alarajan. Jos paluuveden läm-
pötila ylittää jonkin portaan jälkeen asetusarvon ylärajan, kyseisen portaan asteminuuttien laskenta 
keskeytetään ja portaan asteminuuttien summa nollataan. 
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4.9 Lämmityspiirin toimintatilat ja aikaohjelmat 
Lämmityspiirin toimintatila asetetaan rivillä 700. 
Mukavuus Huonelämpötilan asetusarvona käytetään mukavuuskäytön asetusarvoa (rivi 

710). Lämmityspiirin aikaohjelmat ovat pois käytöstä. Eco-toiminnot eivät ole 
käytössä, vaikka ne olisi kytketty päälle. 

Alennettu Huonelämpötilan asetusarvona käytetään alennettua asetusarvoa (rivi 712). 
Lämmityspiirin aikaohjelmat ovat pois käytöstä. Eco-toiminnot ovat käytössä, 
jos ne on kytketty päälle.  

Suojauskäyttö Huonelämpötilan asetusarvona käytetään jäätymissuojan asetusarvoa (rivi 
714). Lämmityspiirin aikaohjelmat ovat pois käytöstä. Eco-toiminnot ovat käy-
tössä, jos ne on kytketty päälle. 

Automaattinen Huonelämpötilan asetusarvon aikatauluohjaus on päällä. Huonelämpötilan ase-
tusarvoa muutetaan mukavuuskäytön ja alennetun arvon välillä aikaohjelmaan 
perustuen. Loma-aikatauluissa voi valita, siirrytäänkö loman aikana mukavuus-
käytöstä alennettuun asetusarvoon vai jäätymissuojan asetusarvoon (rivi 648). 
Eco-toiminnot ovat käytössä, jos ne on kytketty päälle. 

4.10 Huonelämpötila, lämmityskäyrä ja menoveden lämpötila 
Seuraavissa esimerkeissä on käytetty rivinumeroina lämmityspiirin 1 rivinumeroita. Lämmityspiirien 
2 ja 3 toiminnot toimivat vastaavalla tavalla. Jos samaan linjaan tai varaajan on kytketty useampi 
lämmityspiiri, menoveden lämpötilan pyynti lämpöpumpulle ja varaajan lämpötilalla määräytyy kor-
keimman pyynnin mukaisesti. 
 
710 Mukavuuskäytön huonelämpötilan asetusarvo 
712 Alennettu huonelämpötilan asetusarvo 
714 Jäätymissuojakäytön huonelämpötilan asetusarvo 
720 Lämmityskäyrän kaltevuus (kulmakerroin) 
721 Lämmityskäyrän siirto (suuntaissiirto) 
740 Menoveden minimiasetusarvo (alaraja) 
741 Menoveden maksimiasetusarvo (yläraja) 
750 Huonevaikutus (mitatun huonelämpötilan vaikutuksen osuus menoveden lämpötilaan) 
6110 Rakennuksen aikavakio (huomioi rakennuksen lämpökapasiteetin) 
8704 Rakennuksen lämpökapasiteetin huomioiva ulkolämpötila 

4.10.1 Huonelämpötilan asetusarvo 
Huonelämpötilan asetusarvolle voidaan tallentaa kolme eri tasoa. Nämä tasot ovat suurimmasta 
matalimpaan: mukavuusasetusarvo, alennettu asetusarvo sekä jäätymissuojauksen asetusarvo. 
Taso voidaan vaihtaa joko automaattisesti aikaohjelmaan perustuen tai käsin. Tehdasasetuksena 
on käytössä mukavuustaso ilman aikaohjelmia. Mukavuustason tehdasasetus on 22 °C. Huone-
lämpötilan tasojen asetusarvot valitaan riveiltä 710, 712 tai 714 ja käytössä oleva taso riviltä 700. 
 
Lämmityspiirin ja lämpöpattereiden omat termostaattiset venttiilit kannattaa yleensä kääntää koko-
naan auki, jotta lämpöpumppu voi ohjata lämmityspirien lämpötilaa. Jos rakennuksen lämmitysjär-
jestelmässä on valmiiksi oma säätöjärjestelmä, esimerkiksi lattialämmityksen säätöjärjestelmä, 
säätöjärjestelmien yhteensovittaminen kannattaa suunnitella rakennuksen LVI-suunnittelun yhtey-
dessä.  
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4.10.2 Huonelämpötilan mittaukseen perustuva ohjaus 
Lämmityspiirin lämpötilaa voi ohjata huonelämpötilan mittauksen perusteella. Huonelämpötilaan 
perustuva ohjaus vaati lämpöpumpun ohjaimeen kytketyn huonelämpötilaa mittaavan anturin. Mit-
taus voidaan tehdä joko seinään kiinnitettävällä näyttöyksiköllä (sisäänrakennettu lämpötila-anturi) 
tai erillisellä huonelämpötilaa mittaavalla anturilla. Huonelämpötilan mittauksen vaikutus (huone-
vaikutus) valitaan riviltä 750.  
 
Jos ohjaimeen on kytketty huonelämpötilan anturi ja huonevaikutuksen arvo on 1–99 %, menove-
den lämpötila perustuu sekä ulkolämpötilaan (lämmityskäyrään) että huonelämpötilaan. Tällöin 
ohjain muuttaa käyrään perustuvaa menoveden lämpötilaa huonelämpötilan mittauksen perusteel-
la. Muutos on sitä suurempi, mitä suuremmaksi huonevaikutuksen osuus on rivillä 750 asetettu. 
Jos huonevaikutuksen arvoksi on asetettu 100 %, menoveden lämpötilassa ei huomioida lämmi-
tyskäyrää. Menoveden lämpötila perustuu tällöin vain huonelämpötilan asetusarvoon ja mitatun 
huonelämpötilan muutokseen.  
 
Jos mitattu huonelämpötila edustaa hyvin lämmityspiiriin kytkettyjen tilojen lämpötilaa, mutta me-
noveden lämpötilassa halutaan huomioida myös ulkolämpötila, huonevaikutuksen tasoksi voidaan 
tyypillisesti asettaa noin 60 %. Jos mitattu huonelämpötila ei edusta kovin hyvin koko lämmityspiirin 
vaikutusaluetta, huonevaikutuksen arvoksi voidaan valita noin 20 %.  

4.10.3 Lämmityskäyrään perustuva ohjaus 
Lämmityskäyrältä valitaan lämmityspiirin menoveden lämpötila. Lämmityskäyrän asetetaan valit-
semalla huonelämpötilan asetusarvo sekä lämmityskäyrän jyrkkyys ja suuntaissiirto. Jos huone-
lämpötilan mittauksen vaikutus on pois päältä (rivin 750 arvo on ---) tai huoneanturia ei ole, lämmi-
tyspiirin menoveden lämpötila perustuu vain lämmityskäyrään. Tällöin huonelämpötilan asetusar-
volla valitaan vain matalin menoveden lämpötila. Jos huonelämpötilan asetusarvo on esimerkiksi 
22 °C, matalin menoveden lämpötila on 22 °C, jos lämpötilalle ei ole erikseen asetettu huoneläm-
pötilan asetusarvoa korkeampaa alarajaa (rivi 740). Lämmityskäyrään perustuvassa ohjauksessa 
huonelämpötilan asetusarvon nostaminen ja laskeminen vastaa käytännössä lämmityskäyrien 
suuntaissiirtoa (rivi 721).  
 
Lämmityskäyrän yhtälö on  

 𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝑇ℎ𝑎 + [2 + (𝑇ℎ𝑎 + 𝑇𝑢𝑢𝑢𝑚𝑢) − 0,005 ∙ (𝑇ℎ𝑎 + 𝑇𝑢𝑢𝑢𝑚𝑢)2] ∙ 𝑘 (14) 

jossa 𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚 on lämmityspiirin menoveden lämpötila, 𝑇ℎ𝑎 huonelämpötilan asetusarvo, 𝑇𝑢𝑢𝑢𝑚𝑢 ulko-
lämpötila (jossa on huomioitu rakennuksen lämpökapasiteetti) ja 𝑘 lämmityskäyrän jyrkkyys. 
 
Rivillä 720 asetetaan ulkolämpötilan ja menoveden lämpötilan välisen riippuvuuden jyrkkyys. Jos 
huonelämpötila on vain kovilla pakkasilla liian matala, valitaan jyrkempi säätökäyrä. Jos huone-
lämpötila on vain kovilla pakkasilla liian korkea, valitaan loivempi säätökäyrä. Rivillä 721 tehdään 
lämmityskäyrän suuntaissiirto. Jos huonelämpötila on sekä kovilla pakkasilla että leudoilla ilmoilla 
tasaisesti liian matala, käyrä on sopiva (riviä 720 ei muuteta), mutta käyrää nostetaan ylöspäin 
suurentamalla rivin 721 arvoa. Jos huonelämpötila on sekä kovilla pakkasilla että leudoilla ilmoilla 
tasaisesti liian korkea, käyrä on sopiva (riviä 720 ei muuteta), mutta käyrää lasketaan alaspäin 
pienentämällä rivin 721 arvoa.  
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Lämmityskäyrän jyrkkyyden ja suuntaissiirron arvot ovat sopivat, jos huonelämpötila on lämmitys-
kaudella sopiva ulkolämpötilasta riippumatta. Lämmityskäyrän jyrkkyyttä ja suuntaissiirtoa kannat-
taa muuttaa vain hitaasti (esimerkiksi kerran vuorokaudessa) ja pienin askelin, koska rakennuksen 
rakenteiden ja sisäilman lämpötila muuttuvat hitaasti. Lattialämmityksessä sopiva kaltevuus on 
yleensä noin 0,3...0.5. Patterilämmityksessä sopiva kaltevuus on yleensä noin 0,5...0,8. Sopivat 
arvot on valittava tapauskohtaisesti, koska lämmitysjärjestelmät, rakennukset ja ihmisten käyttötot-
tumukset ovat erilaisia. 

4.10.4 Lämmityspiirin virtauksen lämpötilan ylä- ja alarajat 
Riveillä 740 ja 741 asetetaan tilojen lämmityspiiriin virtauksen lämpötilan ylä- ja alaraja. Rajat ovat 
käytössä sekä lämmityskäyrään että huonelämpötilaan perustuvassa ohjauksessa. Jos lämmitys-
piirissä on varaaja ja säätöventtiili (kolmitieventtiili) venttiiliä säädetään auki ja kiinni siten, että 
lämpötila ei alita eikä ylitä näitä asetusarvoja, vaikka lämmityskäyrän tai huonelämpötilaohjauksen 
vaatima lämpötila olisi näitä arvoja matalampi tai korkeampi. Jos lämmityspiiri on kytketty suoraan 
lämpöpumppuun, ylä- ja alarajoilla rajoitetaan lämpöpumpun paluuveden asetusarvoa. Tehdasase-
tuksena lämmityspiirien menoveden lämpötilan ylärajaksi on asetettu 56 °C. Arvoa voi tarvittaessa 
nostaa. Yläraja on valittu hieman matalammaksi, kuin mikä lämpöpumpun kompressorin poiskyt-
kentälämpötila (rivi 2844) on. 
 
Lämpötilan ylä- ja alaraja riippuu lämmityspiirin toimintatavasta ja lattiarakenteesta. Sopivat arvot 
on aina syytä tarkistaa lämmityspiirin valmistajan ja toimittajan ohjeista. Lattialämmityspiirien me-
noveden lämpötila saa esimerkiksi yleensä olla korkeintaan noin 40–45 °C ja matalimmillaan noin 
25 °C. Sopivat arvot on valittava tapauskohtaisesti, koska lämmitysjärjestelmät, rakennukset ja 
ihmisten käyttötottumukset ovat erilaisia. 

4.10.5 Ulkolämpötila ja rakennuksen lämpökapasiteetti 
Lämmityskäyrässä ulkolämpötilana käytetään rakennuksen lämpökapasiteetin huomioivaa ulko-
lämpötilaa. Näin rakennuksen rakenteiden lämmönvarauskyky ja ulkolämpötilan muutosten aikavii-
ve sisälämpötilan muutoksiin tulee huomioiduksi. Lämpökapasiteetin huomioiminen tasoittaa me-
noveden lämpötilan muutoksia ja vähentää kolmitieventtiilin säätöliikkeiden määrää. Rakennuksen 
lämpökapasiteetti huomioidaan rakennuksen aikavakion kautta. Aikavakio valitaan rivillä 6110. Jos 
aikavakioksi asetetaan 0, rakennuksen lämpökapasiteettia ei huomioida ja ulkolämpötilan muutos 
muuttaa menoveden lämpötilaa viiveettä. Tällöin menoveden lämpötilapiste lämmityskäyrällä muut-
tuu heti ulkolämpötilan muuttuessa. Rakennuksen aikavakio on sitä suurempi, mitä paremmin eris-
tetty talo on ja mitä raskaammat rakennuksen rakenteet ovat. 
 
Rakennuksen lämpökapasiteetin huomioiva ulkolämpötila on esitetty rivillä 8704. Lämmitysjärjes-
telmän menoveden lämpötila määräytyy tämän lämpötilan perusteella (lämmityspiirin lämmitys-
käyrän ulkolämpötilana on siis tämä lämpötila). Tämän lämpötilan muutokset ovat hitaampia ja 
loivempia kuin ulkolämpötilan muutokset. Tämän lämpötilan muutokset ovat sitä hitaampia (verrat-
tuna ulkolämpötilan muutoksiin), mitä suurempi parametrin 6110 arvo on. 
 
Aikavakio 10...20 on sopiva suurimmalle osalle rakennuksista. Jos aikavaki on suurempi kuin 20, 
menoveden lämpötila muuttuu melko hitaasti ulkolämpötilan muuttuessa. Vastaavasti, jos aikava-
kio on pienempi kuin 10 menoveden lämpötila muuttuu melko nopeasti ulkolämpötilan muuttuessa. 
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4.10.6 Lämmityskäyriä 
Lämmityskäyrien kuvaan on merkitty katkoviivalla korkein lämpötila, jonka lämpöpumppu pystyy 
tyypillisesti tuottamaan kompressorilla. 
 
 

 

 

 Kuva 28. Lämmityskäyrät, kun huonelämpötilan asetusarvo on 22 °C, lämmityskäyrän siirto on 0 °C 
ja ylä- ja alarajat eivät rajoita lämmitysveden lämpötilaa. 

 

 
 

 

 

 Kuva 29. Lämmityskäyrät, kun huonelämpötilan asetusarvo on 18 °C, lämmityskäyrän siirto on 
0 °C ja ylä- ja alarajat eivät rajoita lämmitysveden lämpötilaa. 
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 Kuva 30. Lämmityskäyrät, kun huonelämpötilan asetusarvo on 22 °C, lämmityskäyrän siirto on 0 °C 
ja lämmitysveden lämpötilan yläraja on 56 °C. 

 

 
 
 
 

 

 

 Kuva 31. Lämmityskäyrät, kun huonelämpötilan asetusarvo on 22 °C, lämmityskäyrän siirto on 
0 °C ja lämmitysveden lämpötilan yläraja on 56 °C. 
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 Kuva 32. Lämmityskäyrät, kun huonelämpötilan asetusarvo on 22 °C, lämmityskäyrän siirto on 0 °C 
ja lämmitysveden lämpötilan yläraja on 45 °C. 

 

4.11 Kompressorin suojaustoiminnot 

4.11.1 Poiskytkentälämpötila 
Lämpöpumpun lauhduttimen läpi kulkevalle virtaukselle on asetettu yläraja rivillä 2844. Jos lämpö-
pumpun meno- tai paluuvesianturilla (anturit B21 ja B71) mitattu lämpötila ylittää tämän rajan, 
kompressori kytketään pois päältä. Kompressori pidetään pois päältä, kunnes virtauksen lämpötila 
on laskenut parametrin 2840 verran alle tämän parametrin arvon. Poiskytkentälämpötila on asetet-
tava hieman matalammaksi kuin se lämpötila, jossa lämpöpumpun korkeapainepressostaatti lau-
keaa. Poiskytkentälämpötilan tehdasasetus on tyypillisesti 58…60 °C. Lämpötilaa voi tapauskoh-
taisesti korottaa muutamalla asteella, jos poiskytkentälämpötila on vielä korottamisen jälkeen ma-
talampi kuin pressostaatin laukeamisraja. Lämpötilan noston jälkeen poiskytkentälämpötilan sopi-
vuus on varmistettava kaikissa käyttötilanteissa. 

4.11.2 Käyntiajat 
Kompressorille on asetettu asetuksissa lyhin käyntiaika rivillä 2842. Kompressori pidetään päällä 
tämä aika, vaikka edellä esitetty poiskytkentälämpötila olisi saavutettu. Näin varmistetaan komp-
ressorin voiteluöljyn kierto järjestelmässä. Tehdasasetuksena tämä käyntiaika on 5 minuuttia. Ai-
kaa ei saa lyhentää. Lisäksi kompressorille on asetettu lyhin lepoaika rivillä 2843. Kompressori 
pidetään pois päältä tämä aika, vaikka lämmityksen pyynti olisi päällä. Lepoajan tehdasasetus on 
10 minuuttia. 
 

  



55 
 

4.12 Pumppujen kierrosluvun säätäminen 
Höyrystin- ja lauhdutinpiirien pumppujen kierroslukua voi säätää lämpöpumpun automaation kaut-
ta. Kierrosluvun säätäminen vaikuttaa lämpötilaeroon höyrystimen ja lahduttimen yli. Pumpun kier-
rosluvun pienentäminen kasvattaa lämpötilaeroa ja kierrosluvun suurentaminen pienentää lämpöti-
laeroa. 
 
Lauhdutinpiirissä lämpötilaero meno- ja paluuveden välillä on tyypillisesti noin 2…10 °C ja höyrys-
tinpiirissä 1…5 °C. Suuri lämpötilaero voi heikentää lämpöpumpun suorituskykyä. 

4.12.1 Lauhdutinpumpun kierrosluvun säätäminen 
Automaatioon kytketylle kierrosluvun säädölle voi valita kolme erilaista ohjaustapaa (rivi 2790) se-
kä pienin sallittu kierrosluku (rivi 2792) ja suurin sallittu kierrosluku (rivi 2793). Pumpun kierrokset 
ovat sitä suuremmat, mitä suuremmat näillä riveillä asetetut prosenttiluvut ovat. Rivillä 2793 asetet-
tu suurin sallittu kierrosluku ei voi olla rivin 2792 pienintä sallittua kierroslukua pienempi. 

Lauhdutinpumpun kierrosluvun säätötavat rivillä 2790 

 
Ei vaikutusta: Lauhdutinpumppu pyörii rivillä 2793 määritellyllä suurimmalla sallitulla kierrosnopeu-
della. Tästä on poikkeuksena jäätymisenestotila, jossa pumppu pyörii rivillä 2792 määritellyllä pie-
nimmällä sallitulla kierrosnopeudella. 
 
Lämpöpumpun asetusarvo: Lauhduttimelta lähtevän virtauksen lämpötila pyritään pitämään ase-
tusarvossaan (anturilla B21) pumpun kierroslukua säätämällä. Automatiikka säätää kierroslukua 
pienimmän ja suurimman sallitun kierrosluvun välillä (rivit 2792 ja 2793). 
 
Lauhduttimen asetusarvo: Lämpötilaero lauhduttimen yli pyritään pitämään asetusarvossaan (antu-
reilla B21 ja B71 mitattuna) pumpun kierroslukua säätämällä. Lämpötilaero asetetaan rivillä 2805 
(rivin tehdasasetus on 5 °C). Automatiikka säätää kierroslukua pienimmän ja suurimman sallitun 
kierrosluvun välillä (rivit 2792 ja 2793). 
 
Kompressorin lähtö: Tämä säätötapa ei ole käytössä.  

4.12.2 Höyrystinpumpun kierrosluvun säätäminen 
Höyrystinpumpun ohjaustapa valitaan riviltä 3009. Pumpulle voidaan asettaa kaksi erilaista ohjaus-
tapa sekä pienin sallittu kierrosluku (rivi 3011) ja suurin sallittu kierrosluku (rivi 3010). Pumpun kier-
rokset ovat sitä suuremmat, mitä suuremmat näillä riveillä asetetut prosenttiluvut ovat. Rivillä 3010 
asetettu suurin sallittu kierrosluku ei voi olla rivillä 3011 asetettua pienintä sallittua kierroslukua 
pienempi. Jos rivin 3009 arvoksi valitaan "ei vaikutusta", lauhdutinpumppu pyörii rivillä 3010 määri-
tellyllä suurimmalla sallitulla kierrosnopeudella. Tämä ohjaustapa on tehdasasetuksena. Suurim-
man kierrosluvun tehdasasetus on täysi kierrosnopeus eli 100 %. 
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5 Automaation muiden asetusarvojen kuvaus 

5.1 Lämmityspiiri 

5.1.1 Ulkolämpötilat 
8700 Ulkolämpötila B9 Ulkolämpötila-anturilla B9 mitattu ulkolämpötila. 

8703 Vaimennettu ulkolämpötila Tämä on rivillä 8704 esitettyä lämpötilaa vastaava lämpötila, jossa huomioidaan rakennuksen 
lämpökapasiteetin vaikutus rakenteiden lämpötilaan vuodenaikojen vaihtuessa. Myös tässä 
lämpötilassa huomioidaan mitattu ulkolämpötila (anturilla B9) ja parametri 6110. Tämän läm-
pötilan muutokset ovat hitaamipia ja loivempia rivin 8704 sekoitettuun ulkolämpötilaan nähden 
lämpötilan ja etenkin ulkolämpötilan muutoksiin verrattuna. Muutokset ovat sitä hitaampia ja 
loivempia, mitä suurempi parametrin 6110 arvo on. Parametrin 730 mukaiset kesän- ja talvi-
kauden lämpötilatasot (lämmityskauden päättyminen ja alkaminen) perustuvat tähän lämpöti-
laan. 

8704 Sekoitettu ulkolämpötila Mitatun ulkolämpötilan (anturi B9) ja rakennuksen rakenteiden lämpökapasiteetin huomioiva 
lämpötila. Tämän lämpötilan muutokset ovat hitaampia ja loivempia kuin ulkolämpötilan muu-
tokset. Lämmitysjärjestelmän menoveden lämpötila määrätyy tämän lämpötilan perusteella 
(lämmityspiirin lämmityskäyrän "ulkolämpötilana" on siis tämä lämpötila). Rakennuksen lämpö-
kapasiteetti huomioidaan parametria 6110 käyttäen. Tämän lämpötilan muutokset ovat sitä 
hitaampia (verrattuna ulkolämpötilan muutoksiin), mitä suurempi parametrin 6110 arvo on. 

5.1.2 Eco-toiminnot 
730 Kesän/talven lämmitysraja Kytkee lämmityksen päälle/pois jos vaimennettu ulkolämpötila on yli/alle tämän arvon. Tämä ei 

ole käytössä jos käyttötavaksi on valittu mukavuus. 

732 Vuorokauden lämmitysraja Kytkentälämpötila = huonelämpötilan asetusarvo (rivi 710) + rivi 732 – 1 °C. Jos ulkolämpötila 
(mitattu tai vaimennettu) on alle/yli kytkentälämpötilan, lämmitys kytketään päälle/pois. Tämä 
ei ole käytössä jos käyttötavaksi on valittu mukavuus. 

733 Vuorokauden lämmitysrajan 
pidennys 

Arvolla "ei" rivi 732 käyttää suoraan mitattua ulkolämpötilaa, arvolla "kyllä" rivi 732 käyttää 
vaimennettua ulkolämpötilaa. 

5.1.3 Lämmityspiirin muita asetusarvoja 
716 Mukavuuskäytön korkein 

asetusarvo 
Korkein mahdollinen mukavuuslämpötilan asetusarvo. 

726 Lämmityskäyrän mukautus Lämmityskäyrän automaattinen valinta. Lämmitettävässä tilassa oltava lämpötila-anturi ja 
huonevaikutuksen (rivi 799) arvon on oltava välillä 1–99 %. 

742 Menoveden asetusarvo 
huonetermostaatilla 

Tällä rivillä asetetaan kiinteä menoveden lämpötila, jos huonetermostaatti pyytää lämmitystä. 
Tämän asetuksen käyttäminen vaatii huonetermostaatin.  

744 Huonetermostaatin päälle 
kytkennän suhde  

Muuttaa rivillä 742 asetettua huonetermostaattiin perustuvaa kiinteää menoveden lämpötilaa 
huonelämpötilaan ja aiempaan lämmöntarpeeseen perustuen. Muutoksen voimakkuuden voi 
valita välitä 1–99%. Jos tähän valitaan "---", kiinteää arvoa ei muuteta. 

760 Huonelämpötilan rajoitus Jos huoneanturin mittaama lämpötila ylittää tämän verran huonelämpötilan asetusarvon (rivi 
710), lämmityspiirin pumppu kytketään pois päältä eikä lämmityspyyntöä lähetetä. Kun huone-
lämpötila laskee alle huonelämpötilan asetusarvon (rivi 710), lämmitys kytketään päälle. 

770 Pikalämmitys Korottaa hetkeksi mukavuuslämpötilaa, kun siirrytään alennetusta huonelämpötilasta muka-
vuuslämpötilaan. Näin huone lämpenee nopeammin alennetusta lämpötilasta mukavuusläm-
pötilaan. 

780 Lämpötilan pikapudotus Sulkee lämmityspiirin pumpun ja säätöventtiilin joksikin aikaa, kun siirrytään mukavuuslämpöti-
lasta alennettuun lämpötilaan tai jäätymissuojalämpötilaan. 

790 Päälle kytkennän optimointi Tällä asetuksella mukavuuslämpötila pyritään saavuttamaan likimain aikaohjelman mukaisena 
kellonaikana sen sijaan, että aikaohjelman mukaisena kellonaikana vasta vaihdettaisiin ase-
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tusarvo alennetusta lämpötilasta mukavuuslämpötilaan. Säädin kytkee lämmityksen päälle 
aikaisintaan tässä mainittua tuntimäärää ennen, kuin aikaohjelman mukaan asetusarvo vaih-
dettaisiin alennetusta lämpötilasta mukavuuslämpötilaan. 

791 Poiskytkennän optimointi Tällä asetuksella alennettu lämpötila pyritään saavuttamaan likimain aikaohjelman mukaisena 
kellonaikana sen sijaan, että aikaohjelman mukaisena kellonaikana vasta vaihdettaisiin ase-
tusarvo mukavuuslämpötilasta alennettuun lämpötilaan. Säädin kytkee lämmityksen pois 
päältä aikaisintaan tässä mainittua tuntimäärää ennen, kuin aikaohjelman mukaan asetusarvo 
vaihdettaisiin mukavuuslämpötilasta alennettuun lämpötilaan 

794 Tilojen lämpenemisnopeus Tällä määritetään rivejä 790 ja 791 varten, kuinka kauan lämmitysjärjestelmällä menee aikaa 
(minuuteissa) nostaa huonelämpötilaa yhdellä asteella. 

800 Alennetun käytön asetusar-
von korotuksen alkupiste 

Alennettua huonelämpötilan asetusarvoa korotetaan tästä lämpötilasta kylmemmissä lämpöti-
loissa (suoraan verrannollisesti rivien 800 ja 801 välissä). 

801 Alennetun käytön asetusar-
von korotuksen loppupiste 

Tässä lämpötilassa alennettua huonelämpötilan asetusarvoa on korotettu niin paljon, että se 
on yhtä suuri, kuin huonelämpötilan mukavuuslämpötilan asetusarvo. Tätä asetusta voidaan 
käyttää esimerkiksi silloin, kun aikaohjelmalla halutaan siirtyä (esim. öisin) huonelämpötilan 
mukavuusasetuksesta alennettuun asetusarvoon, mutta kylmillä ilmoilla tilojen lämmittäminen 
takaisin alennetusta arvosta mukavuusarvoon kestäisi liian kauan. 

810 Lämmityspiirin pumppu 
laitoksen jäätymissuojan 
kytkeytyessä 

Jos tämä on päällä, lämmityspiirien pumput menevät päälle, kun rivin 6120 mukainen laitoksen 
jäätymissuojaus kytkeytyy päälle. 

820 Pumppupiirin ylilämpösuoja Kytkee lämmityspiirin pumpun pois päältä, jos menoveden lämpötila ylittää käyrän mukaisen 
lämpötilan. 

830 Sekoitusventtiilin korotus Sekoitusventtiili pyytää varaajalta (tai esisäätimeltä) tämän verran lämmityspiirin menoveden 
lämpötilan asetusarvoa (lämmityskäyrän arvoa) kuumempaa vettä. Tällä voidaan huomioida 
veden jäätyminen varaajan ja kolmitieventtiilin välisessä putkistossa. 

832 Toimilaitteen tyyppi Sekoitusventtiilin tyyppi (kolmitie- tai kaksitieventtiili). 

833 Kytkentäero 2-piste Kaksitieventtiilin kiinni/auki -tilojen lämpötilaero. 

834 Toimilaitteen ajoaika Kolmitieventtiilin moottorin ajoaika ääriasentojen välillä. 

835 Kolmitieventtiilin ohjauksen 
PI-säätimen P-osa 

Kolmitieventtiiliä ohjaavan PI-säätimen suhdealue (vertoalue, proportional band). Suhdealue 
ilmoittaa, kuinka paljon säädettävän suureen on muututtava, jotta toimielin siirtyisi ääriasen-
nosta toiseen. Suhdealue on siis se lämmityspiirin menoveden lämpötilan muutos (celsiusas-
teina), joka saa säätimen ajamaan venttiilimoottorin ääriasennosta toiseen.  Arvon suurenta-
misella on yleensä seuraava vaikutus: vakaampi säätö, hitaampi säätö, suurempi poikkeama 
asetusarvosta säädön jälkeen. Arvon pienentämisellä on yleensä seuraava vaikutus: epäva-
kaampi säätö, nopeampi säätö, pienempi poikkeama asetusarvosta säädön jälkeen. Säädön 
jälkeinen poikkeama korjataan PID-säätimen I-termillä. 

836 Kolmitieventtiilin ohjauksen 
PI-säätimen I-osa 

Kolmitieventtiilin PI-säätimen integrointiaika (palautusaika). Integrointiaika on se aika, jonka 
kuluessa toimielin liikkuu suhdealueen määräämän muutoksen verran; integrointiaika on se 
aika, jossa I-osa saa aikaan samansuuruisen muutoksen ohjaussuureeseen kuin P-osa (as-
kelmaisessa erosuureen muutoksessa). Mitä suuremmaksi integrointiajan asettaa, sitä pie-
nempi on säätimen I-termin vaikutus. Liian lyhyt integrointiaika saattaa johtaa epävakaaseen 
säätöön. 

861 Ylilämmön purku Jos tämä on päällä, lämmityspiiri voi pyytää lämpöä väylän kautta joltakin toiselta ohjaimelta 
(jostakin toisesta lämmönlähteestä tai varaajasta). 

870 Lisävaraajalla Tällä rivillä valitaan, onko lämmityspiiri kytketty puskurivaraajaan. Jos tämä lämmityspiiri on 
kytketty varaajaan (joko suoraan tai esisäädetyn runkolinjan kautta) tähän valitaan kyllä. Jos 
varaajaan on kytketty useampi lämmityspiiri (esim. lämmityspiirit 1 ja 2), korkein lämpötilapyyn-
ti määrää varaajalta pyydetyn lämpötilan. Tämä toiminto vaatii lisävaaraajan anturin B4 käyt-
tämistä. 

872 Esisäätimellä tai järjestel-
mäpumpulla 

Tällä rivillä valitaan, onko lämmityspiiri kytketty esisäätimen ohjaamaan runkolinjaan tai onko 
lämmityspiirissä lisäpumppu (Q14). Esisäätimellä ohjataan puskurivaraajaan kytketyn lämmön-
jakolinjan kolmitieventtiiliä (esisäädetty runkolinja). Jos lämmityspiiri on kytketty lämpöpumpun 
automaation ohjaamaan esisäädettyyn lämmönjakolinjaan (runkolinjaan), tähän valitaan ase-
tusarvoksi "kyllä".  
 
Esisäädin on ikään kuin lämmönlähde sen taakse kytketyille lämmityspiireille. Esisäätimen 
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taakse kytketyt lämmityspiirit (tai lämmityspiirin sekoitusventtiilit) kertovat esisäätimelle minkä 
lämpöistä vettä esisäätimeltä haluavat. Tämä on esisäätimen B15-anturilla tavoittelema ase-
tusarvo. Tähän asetusarvoon esisäädin lisää asetusarvon korotuksen (rivi 2130), kun esisää-
din välittää lämmöntarvetiedon omalle lämmönlähteelleen. Jos esisäätimen taakse on kytketty 
useampi lämmityspiiri (esim. lämmityspiirit 1 ja 2), korkein lämmityspiirin pyyntilämpötila mää-
rää esisäätimen asetusarvon. Esisäätimen avulla puskurivaraajaan voidaan esimerkiksi kytkeä 
kolme lämmityspiiriä, joista yhdessä on merkittävästi kahta muuta piiriä korkeampi lämpötilata-
so. Korkeamman lämpötilatason piiri voidaan kytkeä suoraan varaajaan ja kaksi muuta piiriä 
esisäädettyyn runkolinjaan. Esisäädin säätää näin varaajasta lähtevän kuuman veden lämpöti-
laa matalammaksi kahdelle matalamman lämpötilan piirille. Näissä kahdessa matalamman 
lämpötilan piirissä voi edelleen olla omat kolmitieventtiilit, joilla lämpötila säädetään täsmälleen 
oikealle tasolle piirikohtaisesti.  
 
Esisäätimen oma lämmönlähde on yleensä lämpöpumppuun kytketty puskurivaraaja. Näin on, 
jos rivin 2150 arvoksi on valittu "lisävaraajan jälkeen". Tällöin esisäädin säätää puskurivaraa-
jasta lähtevän runkolinja lämpötilaa. Esisäätimen lämmönlähde voi myös olla jokin ulkopuoli-
nen varaaja. Tällöin rivin 2150 arvoksi valitaan "ennen lisävaraajaa". Tässä tapauksessa 
esisäädin säätää puskurivaraajalle tulevan veden lämpötilaa.  
 
Lämmönjakopiirissä voi olla myös lisäpumppuna ns. järjestelmäpumppu (Q14). Pumppu voi 
olla joko em. esisäädetyssä piirissä (runkolinjassa kolmitieventtiilin jälkeen) tai yksinään ilman 
kolmitieventtiiliä, jos esisäätöä ei tarvita. Järjestelmäpumppua voi käyttää joko esisäädetyn 
runkolinjan kiertopumppuna (runkolinja kiertopumppuna) tai lisäpumppuina sellaisissa läm-
mönjakolinjoissa, joissa on suuri painehäviö. Tämän toiminnon käyttöä on ohjeistettu myös 
esisäätimen asetuksissa riviltä 2110 alkaen. 

882 Pumpun minimikierrosluku Kierrosnopeusohjattu lämmityspiirin pumppu voidaan kytkeä Zx- ja Ux -tuloihin. Tässä voidaan 
asettaa pienin kierrosnopeus, johon säädin voi pumpun ajaa. Jos ohjausviesti on esimerkiksi 
0–10 V ja tässä on asetuksena 40 %, pienin ohjausviesti on 4 V. 

883 Pumpun maksimikierrosluku Kierrosnopeusohjattu lämmityspiirin pumppu voidaan kytkeä Zx- ja Ux -tuloihin. Tässä voidaan 
asettaa suurin kierrosnopeus, johon säädin voi pumpun ajaa. Jos ohjausviesti on esimerkiksi 
0–10 V ja tässä on asetuksena 100 %, suurin ohjausviesti on 10 V. 

900 Käyttötavan vaihtokytkentä Lämmityspiirin tila muutetaan tämän rivin mukaiseksi, jos Hx -tuloon (H1 tai H3) on valittu 
käyttöön tämä toiminto ja tuloon tuodaan ohjausviesti. 

5.2 Tilojen lämmityspiirin puskurivaraaja (lisävaraaja) 
4705 Pakkolataus Jos tämä asetus on päällä, puskurivaraajan voi ladata (lämmittää tai jäähdyttää lämmitys- ja 

jäähdytyspiirien pyyntilämpötiloista riippumatta) riveillä 4708–4712 määritellyllä tavalla. Pakko-
lataus voidaan käynnistää Ex tulon (E5 tulo) tai rivin 4711 kautta. Tällä asetuksella lämmitys-
piirin puskurivaraajan voi ladata esimerkiksi edullisempaa yösähköä käyttäen. 

4708 Jäähdytyksen pakkolatauk-
sen asetusarvo 

Lisävaraajan (puskurivaraajan) pakkolataus lopetetaan jäähdytyskäytössä, kun varaajan läm-
pötila saavuttaa tässä määritetyn arvon. 

4709 Lämmityksen pakkolataus-
lämpötilan alaraja 

Lämmityskäytössä pakkolatauksen asetusarvo määräytyy lämmityspiirien suurimmasta pyynti-
lämpötilasta. Tästä pyyntilämpötilasta vähennetään joka vuorokausi 10 %. Tällä asetuksella 
voidaan määrittää, mikä on lisävaraajan (puskurivaraajan) lämpötilan matalin asetusarvo 
pakkolatauskäytössä lämmityspiirien pyyntilämpötiloista ja vähennyksistä riippumatta. 

4710 Lämmityksen pakkolataus-
lämpötilan yläraja 

Lämmityskäytössä pakkolatauksen asetusarvo määräytyy lämmityspiirien suurimmasta pyynti-
lämpötilasta. Tällä asetuksella voidaan määrittää, mikä on lisävaraajan (puskurivaraajan) 
lämpötilan korkein asetusarvo pakkolatauskäytössä lämmityspiirien pyyntilämpötiloista riippu-
matta. 

4711 Pakkolatauksen ajankohta Tällä rivillä määritetään, mihin kellonaikaan pakkolataus päivittäin käynnistetään. Jos tälle 
riville asettaa arvon "---", pakkolataus ei ole käytössä, jos sitä ei aktivoida Ex-tulon kautta. 

4712 Pakkolatauksen kesto Pakkolataus keskeytetään, jos pakkolatauksen asetusarvoa (rivit 4708–4710) ei saavuteta 
tässä määritetyn ajan kuluessa. Pakkolataus käynnistetään jälleen uudelleen seuraavana 
päivänä rivillä 4711 määritettynä ajankohtana tai kun se käynnistetään Ex-tulon kautta. 

4720 Kompressoria ohjaavat 
varaajan anturit 

Kompressoria ohjaavat varaajan anturit. Jos anturin tai antureiden lukema ylittää varaajan 
lämpötilan ylärajan, kompressori sammutetaan. Jos anturin tai antureiden lukema alittaa va-
raajan lämpötilan alarajan, kompressori käynnistetään. Ala- ja ylärajat asetetaan riveillä 4721 
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ja 4722. 

4721 Kompressorin pysäytysläm-
pötilan määrittäminen 

Kompressorin pysäytyslämpötila = varaajan lämpötilan asetusarvo + rivi 4722 + rivi 4721 = 
lämmityspiirin lämpötilan asetusarvo + rivi 830 + rivi 4722 + rivi 4721. 

4722 Kompressorin käynnistys-
lämpötilan määrittäminen 

Varaajan lämpötila saa olla tämän verran lämmityspiirin menoveden asetusarvoa (käyrä + rivi 
830) korkeampi (positiivinen arvo) tai matalampi (negatiivinen arvo). Kompressorin pysäytys-
lämpötila = varaajan lämpötilan asetusarvo + rivi 4722 = lämmityspiirin lämpötilan asetusarvo 
+ rivi 830 + rivi 4722.  

4723 Lisävaraajan jäähdytyspiirin 
lämpötilaero 

Kompressorin käynnistyslämpötila jäähdytyskäytössä = varaajan lämpötilan asetusarvo + rivi 
4723 + 1 °C. Kompressorin sammutuslämpötila jäähdytyskäytössä = varaajan lämpötilan 
asetusarvo – rivi 4723. 

4724 Lisävaraajan matalin lämpö-
tila lämmityskäytössä 

Jos varaajan lämpötila laskee lämmityskäytössä alle tämän rajan, lämmityspiirit kytketään pois 
päältä (sekoitusventtiili suljetaan ja kiertopumppu sammutetaan). 

4726 Lisävaraajan korkein lämpö-
tila jäähdytyskäytössä 

Jos varaajan lämpötila nousee jäähdytyskäytössä yli tämän rajan jäähdytyspiirit kytketään pois 
päältä (sekoitusventtiili suljetaan ja kiertopumppu sammutetaan). Kun varaajan lämpötila 
laskee 1 °C alle tämän rajan, jäähdytyspiirit kytketään jälleen päälle. 

4728 Suhteellinen lämpötilaero 
varaajan lämmityskäytössä 

Tällä toiminnolla laskettu lukema lisätään rivin 4722 arvoon. Jos tämän rivin arvo on 0 %, 
tämän rivin toiminto on pois päältä ja riviin 4722 ei lisätä mitään. Lisäys on sitä suurempi, mitä 
suurempi vaaran asetusarvo on ja mitä suurempi tälle riville asetettu lukema on. Lisäys = 
(varaajan lämpötilan asetusarvo – 20 °C) * rivi 4728 / 100. 

4735 Asetusarvon alennus 
B42/B41 

Varaajan ala-anturin (B41, B42 tai paluulinjan anturin B71) lukema saa poiketa tämän verran 
asetusarvosta, ennen kompressorin sammuttamista ja käynnistämistä. 

4739 Kerrossuojaus Kerrostumisen ylläpito. Vaatii anturin B10. 

4740 Kerrossuojan suurin sallittu. 
lämpötilaero 

Kerrostumisen ylläpito. Vaatii anturin B10. 

4743 Kerrossuojan ennakointiaika Kerrostumisen ylläpito. Vaatii anturin B10. 

4744 Kerrossuojan palautusaika Kerrostumisen ylläpito. Vaatii anturin B10. 

4749 Minimi latausasetusarvo, 
aurinko 

Lisävaraaja lämmitetään aurinkolämmityksellä aina vähintään tähän lämpötilaan varaajan 
lämmöntarpeesta riippuen. 

4750 Maksimi latauslämpötila 
aurinkolämmityksessä 

Varaajaa ladataan aurinkokeräimellä, kunnes varaajan lämpötila saavuttaa tämän arvon. 
Lisävaraajaa voidaan lämmittää aurinkokeräimellä vain jos aurinkokeräin on kytketty varaa-
jaan. Varaajan lämpötilan ohjaus on käytössä, jos automatiikalle on kerrottu rivillä 4783 varaa-
jakytkennästä.  

4751 Varaajan korkein sallittu 
lämpötila aurinkolämmityk-
sessä 

Jos varaajan lämpötila ylittää tämän arvon, aurinkokeräimen pumppu pysäytetään. Pumppu 
käynnistetään jälleen, kun varaajan lämpötila alittaa tämän arvon 1 °C verran; aurinkokeräi-
men pumppu voi olla käynnissä rivin 4750 lämpötilan ylittämisen jälkeen, jos aurinkokeräimen 
lämpötilasuojaus on käynnissä. 

4755 Uudelleenjäähdytyslämpöti-
la 

Jos varaaja on lämmitetty aurinkolämpökeräimellä rivin 4750 asetusarvoa kuumemmaksi rivin 
4751 lämpötilaan, varaajaa jäähdytetään heti kun se on mahdollista riveillä 4756 ja 4756 
valittuihin paikkoihin, kunnes varaajan lämpötila on saavuttanut tällä rivillä asetetun lämpötilan. 
Varaajaa voidaan jäähdyttää käyttövesivaraajaan ja lämmityspiireihin (rivi 4756) tai itse aurin-
kolämpökeräimien kautta (rivi 4757) esimerkiksi kylminä öinä. 

4756 KV-var/lämm.piirin 
uud.jäähd 

ks. rivi 4755 

4757 Keräimen uudelleenjäähdy-
tys 

ks. rivi 4755 

4760 Sähkölämmittimen latausan-
turi 

Lisävaraajassa oleva sähkövastus (K16) voidaan kytkeä päälle (jos sitä ohjataan lämpöpum-
pun automatiikalla), kun lisävaraajaa pakkoladataan (ks. rivi 4705), lämpöpumppu ei ole toi-
minnassa (esim. häiriötila) tai kun lisävaraajan jäätymissuojaus on päällä. Tällä rivillä valitaan, 
mitä lämpötila-anturia sähkövastuksen ohjaamiseen käytetään. Tällä asetuksella ei ole vaiku-
tusta, jos vastusta K16 ei ole otettu käyttöön. 

4761  Sähkölämmitin pakkolata-
uksessa 

Tällä rivillä valitaan, käytetäänkö lisävaraajassa olevaa sähkövastusta varaajaan lämmittämi-
seen, jos mikään muu lämmönlähde (lämpöpumppu, aurinkokeräin jne.). ei ole voinut käynnis-
tyä minuutin sisällä pakkolatauksen käynnistymisestä. 



60 
 

4783 Varaaja aurinkokytkennällä Tällä rivillä valitaan, onko lisävaraajaan kytketty aurinkokeräin. 

8981 Lisävaraajan asetusarvo Lisävaraajan asetusarvo = lämmityspiirin asetusarvo (lämmityskäyrä) + rivi 830 

5.3 Lämmin käyttövesi 

5.3.1 Käyttövesiasetukset 
1600 Käyttötapa Kytkee käyttöveden lämmityksen päälle tai pois päältä. Eco-toiminto on päällä, jos se on valittu 

käyttöön riviltä 1601. 

1601 Käyttötavan valinta Eco Jos tämä on päällä, käyttövettä ladataan vain, jos käyttöveden lämpötila laskee alle alennetun 
asetusarvon tai jos legionella-toiminto on päällä. 

1610 Nimellinen asetusarvo Käyttöveden lämpötilan normaali latauslämpötila. Latauslämpötilaa ohjataan riviltä 1620 vali-
tulla ohjaustavalla 

1612 Alennettu asetusarvo Käyttöveden lämpötilan alennettu asetusarvo. Latauslämpötilaa ohjataan riviltä 1620 valitulla 
ohjaustavalla 

1614 Korkein nimellinen ase-
tusarvo 

Käyttöveden latauslämpötilan yläraja. 

1620 Käyttöveden lämmityksen 
vapautus 

Käyttöveden lämpötilan asetusarvoa muutetaan normaalin ja alennetun lämpötilan välillä tässä 
valitulla ohjaustavalla. Jos ohjaustavaksi valitaan 24 h, käyttöveden lämpötilan normaalilämpö-
tila on käytössä ympäri vuorokauden. Jos ohjaustavaksi valitaan aikaohjelma 4, käyttöveden 
asetusarvoa voi ohjata itsenäisesti aikaohjelmaa 4 käyttäen.  
 
Jos ohjaustavaksi valitaan lämmityspiirin aikaohjelma, käyttöveden asetusarvo noudattaa 
lämmityspiirien aikaohjelmaa siten, että lämmityspiirin aikaohjelman aloituslämpötilaa aikaiste-
taan tunnilla (jos rivin 5010 arvoksi on valittu "useita kertoja päivässä"). Siten esimerkiksi, jos 
lämmityspiiri 1:n aikaohjelmassa siirrytään alennetusta lämpötilasta normaalilämpötilaan kello 
6 aamulla, käyttöveden asetusarvo muuttuu alennetusta lämpötilasta normaalilämpötilaan 
kello 5 aamulla (aikaohjelman päättymisaika ei muutu). Käyttöveden asetusarvo vaihtuu alen-
netusta normaaliin, kun ensimmäisen lämmityspiirin asetusarvo vaihtuu alennetusta arvosta 
mukavuusarvoon ko. vuorokauden aikana ja vastaavasta normaalista alennettuun arvoon, kun 
kaikki lämmityspiirit ovat siirtyneet mukavuuslämpötilasta alennettuun arvoon; jos jokin lämmi-
tyspiiri on ympäri vuorokauden mukavuuslämpötilassa, käyttöveden asetusarvoa ei lasketa 
normaalista arvosta alennettuun arvoon. 
 
Jos ohjaustavaksi valitaan tariffiohjaus, käyttöveden lataus käynnistetään, kun matalan tariffin 
tulo (E5) on aktiivinen. 

1630 Latauksen etusija Tällä määritetään mitä säädin tekee lämmityspiireille, jos käyttövesi ja lämmityspiirit pyytävät 
lämpöä yhtä aikaa. Tämä parametri vaikuttaa ainoastaan lämmityspiirien pumppuihin ja säätö-
venttiileihin, mutta ei lämpöpumpun lauhdutinpumpun toimintaan 
 
Jos tähän valitaan arvoksi "ei ole", käyttöveden latauksen aikana voi lämmittää samanaikai-
sesti myös rakennuksen tiloja, jos putkikytkentä sen mahdollistaa. Käyttövettä ja tiloja voi 
lämmittää yhtä aikaa silloin, kun käyttövesi ja lämmityspiiri on kytketty samaan varaajaan. 
Tällaisessa kytkennässä lämmityspiiri on kytketty suoraan varaajaan ja käyttövesi kiertää 
varaajassa suljetun kierukan läpi. Valitsemalla asetusarvoksi "ei ole" varaajan kytketyn lämmi-
tyspiirin pumppu (esim. Q2) pidetään päällä ja säätöventtiili auki käyttöveden latauksen aika-
na. Käyttövettä voi lämmittää yhtä aikaa tilojen kanssa myös silloin, kun järjestelmässä on 
erillinen käyttövesivaraaja ja lämmityspiiri on kytketty suoraan lämpöpumpun lauhduttimeen 
vaihtoventtiilin (vaihtaa virtauksen joko lämmityspiiriin tai käyttövesivaraajaan) ja sellaisen 
puskurivaraajan kautta, jonka lämpötilaa ei ohjata lämpöpumpun automatiikalla. Tällöin lämmi-
tyspiirin pumppu (esim. Q2) pidetään päällä käyttövesivaraajan lämmittämisen aikana. 
 
Jos tähän valitaan "absoluuttinen", käyttöveden latauksen aikana ei lämmitetä rakennuksen 
tiloja, vaikka putkikytkentä sen muuten mahdollistaisi (lämmityspiirien pumput kytketään pois 
päältä ja kolmitieventtiili suljetaan). Yleensä tässä kannattaa käyttää arvoa "ei ole". 

1640 Legionellan estotoiminto Tällä kytketään ns. legionellan estotoiminto päälle ja pois. Toiminnon voi kytkeä käynnisty-
mään joko jaksoittain, jolloin se käynnistyy rivillä 1641 asetetuin määrävälein ja rivin 1644 
mukaisena kellonaikana tai tietyn viikonpäivän (rivi 1642) tiettynä ajanhetkenä (rivi 1644). Kun 
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toiminto kytkeytyy päälle em. ajankohtana, käyttöveden asetusarvoa korotetaan rivin 1645 
mukaiseen arvoon ja pidetään se siinä rivillä 1646 määrätyn ajan. 

1641 Leg.estotoiminto jaksoittain Legionellan estotoiminnon käynnistämisen aikaväli (päivinä), kun rivin 1640 arvoksi on valittu 
"jaksoittain". 

1642 Leg.estotoiminto viikoittain Legionellan estotoiminnon käynnistämisen viikonpäivä, kun rivin 1640 arvoksi on valittu "kiin-
teä viikonpäivä". 

1644 Legionellaneston ajankohta Legionellan estotoiminnon käynnistymisen kellonaika. Tällä ajanhetkellä käyttöveden ase-
tusarvoa korotetaan rivin 1645 arvoon ja pidetään sen jälkeen käyttöveden lämpötila ko. ase-
tusarvossa rivillä 1646 asetettu aika. Jos aikaa ei ole asetettu (arvona ---), toiminto käynniste-
tään, kun käyttöveden lataus käynnistetään normaalilla asetusarvolla ensimmäistä kertaa sen 
päivän aikana, jona legionellatoiminto on asetettu käynnistymään; jos käyttöveden lämpötilan 
asetusarvo on koko päivän tilassa "alennettu", toiminto käynnistetään vuorokauden vaihtuessa 
seuraavaksi (kello 24.00). 

1645 Legionellaneston asetusar-
vo 

Käyttöveden lämpötilan asetusarvo, kun legionellan estotoiminto on päällä. Tämä lämpötila 
käyttöveden lämpötila pitää saavuttaa anturilla B3 tai antureilla B3 ja B31 mitattuna. Anturiva-
linta tehdään rivillä 5022. 

1646 Legionellan estotoiminnon 
kesto 

Aika, jonka käyttövesivaraajan lämpötila pidetään rivin 1645 mukaisessa lämpötilassa. Kello 
juoksee, kun käyttöveden lämpötila on yli rivin 1645 arvon. Jos lämpötila laskee alle ko. ase-
tusarvon, kello pysähtyy, ja käynnistyy jälleen, kun lämpötila ylittää jälleen ko. asetusarvon. 

1647 Käyttöveden kierto-
vesipumppu legionellan 
estotoiminnon aikana 

Jos tähän valitaan kyllä, ohjaimeen kytketty lämpimän käyttöveden kiertopumppu pidetään 
päällä, kun legionellan estotoiminto on käytössä. 

1648 Käyttöveden kiertovesipiirin 
lämpötilaero legionellan 
estotoiminnon aikana 

Jos lämpimän käyttöveden kiertoon on kytketty lämpötila-anturi (anturi B39), lämpimän käyttö-
veden kiertoveden lämpötilan (anturilla B39 mitattuna) on saavutettava rivillä 1645 asetettu 
arvo (rivillä 1646 asetetuksi ajaksi), josta on vähennetty tämän rivin arvo. Jos tämä asetus ei 
ole käytössä (arvona ---), kiertoveden lämpötilalle ei aseteta vaatimuksia. 

1660 Kiertovesipumpun vapautus Lämpimän käyttöveden kiertopumpun noudattama aikataulu. 

1661 Kiertovesipumpun sykli Jos tämä toiminto on päällä, lämpimän käyttöveden kiertopumppu on jaksoittain ensin päällä 
10 minuuttia ja sitten pois päältä 20 minuuttia, silloin, kun se on aikaohjelman (rivi 1660) mu-
kaisesti käytössä. 

1663 Kierron asetusarvo Jos lämpimän käyttöveden kierron lämpötila-anturi (B39) on otettu käyttöön, kiertopumppu 
(Q4) käynnistetään, jos kiertoveden lämpötila (anturin B39 mittaamana) laskee alle tämän 
arvon. Kiertopumppu pyörii vähintään 10 minuuttia tai niin kauan, kunnes tämä asetusarvo on 
saavutettu. Jos tämä arvo vähemmän kuin 8 °C käyttöveden asetusarvoa pienempi, ohjain 
käyttää tässä käyttöveden asetusarvoa, josta on vähennetty 8 °C. 

1680 Käyttötavan vaihtokytkentä Käyttöveden tila muutetaan tämän rivin mukaiseksi, jos Hx -tuloon (H1 tai H3) on valittu käyt-
töön tämä toiminto ja tuloon tuodaan ohjausviesti. 

5.3.2 Käyttövesivaraaja 
5010 Lataus Käyttöveden latausajankohta. Tämä asetus on käytössä vain silloin, kun käyttöveden latausta 

ohjataan samalla aikaohjelmalla, kuin lämmityspiiriä (rivi 1620). 

5020 Menoveden asetusarvon 
korotus 

Tällä valitaan lauhduttimelta lähtevän lämmitysveden lämpötilan asetusarvo käyttöveden 
latauksen aikana käyttöveden lämpötilan asetusarvoon verrattuna. Tätä asetusarvoa käyte-
tään sähkövastusten asteminuuttien laskemisessa. 
 
Lämmitysveden lämpötilan asetusarvo = käyttöveden asetusarvo + rivi 5020. Jos käyttöveden 
latauksen asetusarvo on esimerkiksi 55 °C ja tämän rivin arvo 8 °C, lauhduttimelta lähtevän 
lämmitysveden asetusarvo on 55 + 8 °C = 63 °C.  

5022 Lataustapa Jos käytössä on vain anturi B3 (yläosan anturi), käytössä on aina toiminto "jälkilataus". Siinä 
käyttövesivaraajaa ladataan, kunnes anturi B3 saavuttaa käyttöveden asetusarvon.  Vaihtoeh-
dossa "täysi lataus" sekä antureiden B3 (yläanturi) että B31 (alaosan anturi) on saavutettava 
käyttöveden asetusarvo. Vaihtoehdossa "täysi 1. lataus" noudatetaan päivän ensimmäisessä 
käyttöveden lämmittämisessä vaihtoehtoa "täysi lataus" ja sitä seuraavissa vaihtoehtoa "jälki-
lataus". Legionellan estovaihtoehdoissa em. lataustapoja noudatetaan myös legionella-
toimintoa käytettäessä. 
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5024 Kytkentäero Jos käyttöveden lämpötila laskee tämän verran asetusarvon alapuolelle, käyttöveden lataus 
käynnistetään. Jos käytössä on aikaohjelma, päivän ensimmäinen käyttöveden lataus käynnis-
tetään, jos käyttövesi on yli 1 °C asetusarvon alapuolella. Seuraavissa latauksissa noudate-
taan jälleen tätä asetusarvoa. Käyttöveden lataus lopetetaan (kompressori sammutetaan), kun 
käyttöveden lämpötila saavuttaa käyttöveden lämpötilan asetusarvon. 

5030 Latauksen aikaraja Jos tähän valitaan vaihtoehto "---", käyttövettä ladataan, kunnes käyttöveden lämpötilan ase-
tusarvo saavutetaan. Jos tähän valitaan jokin aika, käyttövettä lämmitetään, kunnes käyttöve-
den lämpötilan asetusarvo saavutetaan tai tässä määritetty aika on kulunut loppuun (aika 
lasketaan käyttöveden latauksen alkamishetkestä). Jos aika ehtii kulumaan loppuun ennen 
lämpötilan asetusarvon saavuttamista, käyttöveden lataus keskeytetään ja tilojen lämmitys 
aloitetaan. Tämän jälkeen tiloja lämmitetään yhtä kauan kuin käyttövettä edellä ladattiin. Tilo-
jen lämmitysjakson aikana käyttövettä ei ladata. Tilojen lämmitysjakson jälkeen käyttövettä 
ladataan jälleen, kunnes asetusarvo saavutetaan tai aika on kulunut loppuun. Jos tälle riville 
asetetaan arvoksi esimerkiksi 20 minuuttia, käyttövettä ja tiloja lämmitetään vuorotellen 20 
minuutin jaksoissa, kunnes käyttöveden asetusarvo jollakin näistä 20 minuutin jaksoista saa-
vutetaan. 

5032 Korkein latauslämpötila 
lämpöpumpulla 

Jos varaajassa lämpöpumpun lauhduttimelta lähtevässä menolinjassa on sähkövastus 
(K25/K26) lämpöpumppu lataa käyttövettä tähän lämpötilaan kompressorilla, sammuttaa 
kompressorin ja antaa sen jälkeen sähkövastukselle (K26/K26) tai lisälämmitykselle käynti-
pyynnön. Näin käyttövesi voidaan ladata esimerkiksi 50 °C lämpötilaan lämpöpumpulla ja 
jatkaa sen jälkeen käyttöveden lämmitystä esimerkiksi sähkövastuksilla tai öljypolttimella. 

5040 Latauksenpurkusuoja Jos tämä asetus on aina päällä ja jos käyttöveden lataukseen käytetään pumppua Q3, pump-
pu Q3 käynnistetään vasta, kun lämpöpumpun menovesi (anturi B21 tai B71) on vähintään 0,5 
kertaa rivin 5020 arvon verran kuumempaa, kuin mitattu käyttöveden lämpötila (anturilla B3 tai 
B31). Jos menoveden lämpötila laskee latauksen aikana alle käyttöveden asetusarvon josta 
on vähennetty 1/8 rivin 5040 arvosta, latauspumppu Q3 sammutetaan uudelleen. Jos tähän 
valitaan vaihtoehdoksi "automaattinen" tämä asetus on päällä vain, kun lämpöpumppu on 
häiriötilassa. 

5041 Latauksenpurkusuojan 
anturi 

Tällä asetuksella valitaan, käyttääkö rivin 5040 latauksenpurkusuoja anturia B3 vai B31. 

5050 Maksimi latauslämpötila Käyttövesivaraajaa lämmitetään aurinkokeräimillä (aurinkokeräimen kiertopumppu pidetään 
päällä), kunnes tämän lämpötila saavutetaan; aurinkokeräimen jäähdytystoiminto voi kuitenkin 
käynnistää kiertopumpun uudelleen ja pitää sen päällä, kunnes rivin 5051 asetusarvo saavute-
taan. 

5051 Varaajan maksimilämpötila Korkein käyttövesivaraajan lämpötila, johon käyttövesivaraaja voidaan lämmittää ylilämpene-
misen estotoiminnon (jäähdytystoiminnon) aikana. Kun tämä lämpötila saavutetaan, aurinko-
lämpökeräimen pumppu sammutetaan. 

5057 Keräimen uudelleenjäähdy-
tys 

Tällä toiminnolla käyttövesivaraajaa voidaan lisäjäähdyttää aurinkokeräimiin (pilvisellä säällä). 

5060 Sähkölämmittimen käyttöta-
pa 

Käyttövesivaraajassa olevan ja lämpöpumpun automatiikkaan kytketyn sähkövastuksen (K6) 
ohjaustapa (ei lämpöpumpun sisäisen sähkövastuksen). Tällä asetuksella ei ole vaikutusta, jos 
vastusta K6 ei valita käyttöön. 
 
Jos vaihtoehdoksi valitaan "korvaava", sähkövastusta käytetään vain jos lämpöpumppu ei voi 
ladata käyttövettä (latausyritysten määrä ylittyy, lämpöpumppu on häiriötilassa). Lämpötila, 
johon käyttövesi pystyttiin lämmittämään lämpöpumpulla ennen vastuksen päälle kytkeytymis-
tä tallennetaan riville 7093. Jos vaihtoehdoksi valitaan "kesä", käyttövesi lämmitetään varaa-
jassa olevilla vastuksilla, jos lämmityspiirit ovat pois päältä kesäkäytön (eco-toiminto) vuoksi. 
Kompressoria ei tällöin käynnistetä. Jos vaihtoehdoksi valitaan "aina", käyttövesi lämmitetään 
aina vain varaajassa olevilla vastuksilla. Kompressoria ei käytetä käyttöveden lataamiseen. 
Jos vaihtoehdoksi valitaan "hätäkäyttö", varaajassa olevia vastuksia käytetään käyttöveden 
lämmittämiseen vain silloin, kun lämpöpumppu on hätäkäytöllä. Vaihtoehdolla "legionellanesto-
toiminto" varaajassa olevia vastuksia käytetään vain silloin, kun legionellanestotoiminto on 
aktiivinen. 
  

5061 Sähkölämmittimen vapautus Tällä rivillä valitaan, milloin käyttövesivaraajassa olevat vastukset ovat käytettävissä. Vaihto-
ehdossa 24h ne ovat aina käytössä, vaihtoehdossa "käyttöveden vapautus" ne ovat käytössä 
silloin, kun käyttöveden lämmitys on aikataulun perusteella päällä. 

5062 Sähkölämmittimen säätö Käyttövesivaraajassa olevan, lämpöpumpun automatiikkaan kytketyn, sähkövastuksen ohja-
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usanturi. 

5070 Automaattinen laukaisu Jos tähän valitaan vaihtoehto "off", käyttöveden pakkolatauksen voi käynnistää vain manuaali-
sesti. Manuaalisen käynnistyksen voi tehdä käyttövesivalikosta tai Hx-tulojen tai LPB-väylän 
kautta. Näyttöpaneelin vanhemmalla versiolla manuaalisen käynnistyksen voi tehdä pitämällä 
ohjauspaneelin käyttövesipainiketta yhtäjaksoisesti pohjassa 3 sekuntia.  
 
Jos tähän valitaan "on" käyttöveden pakkolataus käynnistetään, jos käyttöveden lämpötila 
laskee kaksi kertaa rivin 5024 verran käyttöveden asetusarvon alapuolelle. 

5071 Käyttöveden latauksen 
etusijan aikaraja 

Jos käyttöveden pakkolataus on käynnistetty, käyttövettä ladataan tilojen lämmitystarve ohitta-
en tässä määritetyn ajan (vastaa rivin 1630 absoluuttista etusijaa). 

5090 Käyttövesivaraajan kytkentä 
lisävaraajaan 

Jos käyttövesivaraaja on kytketty lämmityspiirin varaajaan, tähän voi laittaa arvoksi "kyllä", 
jolloin lämmityspiirin varaajasta voi tarvittaessa siirtää lämpöä käyttövesivaraajaan (rivi 5021 ja 
5130).  

5093 Aurinkokytkentä Jos aurinkolämpökeräin on kytketty käyttövesivaraajaan, tähän valitaan "kyllä". 

5.4 Lämpöpumppu 

5.4.1 Lämpöpumpun yleisasetukset 
2886 Lämpövajeen kompensointi Jos tämä on päällä, mitattua lämmitysveden lämpötilaa (anturilla B21 tai B71 ) verrataan läm-

mitysveden asetusarvoon (lämmityskäyrän arvoon) pidemmällä aikavälillä. Jos mitattu arvo 
ylittää pidemmällä aikavälillä asetusarvon kompressorin lepoaikaa pidennetään ja jos mitattu 
arvo alittaa asetusarvon kompressorin lepoaikaa lyhennetään.  Tämä ei ole käytössä käyttö-
veden latauksen aikana eikä silloin, jos jossakin lämmityspiirissä on varaaja. 

2889 Häiriön toiston kesto Jos tämän ajan kuluessa virhetilanteita (esim. korkeapainekatkaisuja) tulee enemmän kuin ko. 
virhetilanteelle sallitun lukumäärän verran (ACS-ohjelmassa määritelty lukumäärä), lämpö-
pumppu lukittuu ja se pitää nollata käsin. 

2893 Käyttöveden latausyritysten 
määrä 

Käyttövettä yritetään ladata kompressorilla ensimmäisen latausyrityksen jälkeen näin monta 
kertaa (n + 1), jos käyttöveden asetusarvoa ei saavuteta ennen kuin jokin muu raja, kuten 
poiskytkentälämpötila (rivi 2844), tulee vastaan. Uusi latausyritys käynnistetään, kun edellises-
tä latausyrityksestä on kulunut rivillä 2843 määritelty aika. Tässä määriteltyjen latausyritysten 
jälkeen käyttövesi ladataan loppuun sähkövastuksilla. Ohjain tallentaa riville 7093 sen lämpöti-
lan, johon käyttövesi ladattiin kompressoria käyttäen. Jos tämä tallennettu lämpötila on mata-
lampi kuin rivillä 7092 määritetty arvo, ruudulle tulee tästä ilmoitus. 

2894 3-vaihevirran häiriön viive Jos sähköhäiriö (alijännite tai vaihejärjestys) on kestoltaan lyhyempi kuin tässä määritetty aika, 
sitä ei huomioida virheeksi. 

2895 Virtausvahdin viive Jos virtausvahdin signaali on kestoltaan lyhyempi kuin tässä määritetty aika, sitä ei huomioida 
virheeksi. 

2896 Maapiirin virtausvahti aktii-
vinen 

Ex-tuloon kytketyn virtausvahdin huomioiminen. 

2908 Ulkolämpötilan raja LKV 
latauksessa 

Tällä valitaan, otetaanko rivit 2809 ja 2910 huomioon käyttöveden latauksen aikana 

2909 Käyttöönottoraja lämmitys-
käytössä 

Jos ulkolämpötila on tätä matalampi, lämpöpumppu otetaan lämmityskäyttöön (tätä ennen voi 
käyttää jotakin muuta lämmönlähdettä). 

2910 Käyttöönottoraja jäähdytys-
käytössä 

Jos ulkolämpötila on tätä matalampi, lämpöpumppu otetaan jäähdytyskäyttöön (tätä ennen voi 
käyttää jotain toista jäähdytystapaa). 

2911 Lisävaraajan pakkolataus Tällä valitaan, käytetäänkö lämpöpumppua lämmityspiirin varaajan pakkolataukseen. Pakkola-
tauksen voi kytkeä päälle riviltä 4705. 

2912 Lisävaraajan täysi lataus Jos tähän valitaan "off" kompressori pysäytetään, kun varaajan lämpötila saavuttaa asetusar-
vonsa. Jos tähän valitaan "on" kompressori pidetään käynnissä, vaikka rivillä 2842 määritetyn 
ajoajan ajan, vaikka varaajan lämpötila saavuttaisi asetusarvonsa.  Varaajan lämpötilan ase-
tusarvo määräytyy siihen kytkettyjen lämmityspiirien (tai esisäädetyn lämmönjakopiirin) ase-
tusarvoista, joihin on lisätty sekoitusventtiilin korotus. Asetusarvon mittaamiseen käytetyt 
anturit asetetaan rivillä 4720.  
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2922 Lauhduttimen ylilämpösuoja Tällä toiminnolla voi jäähdyttää lauhdutinta käynnistämällä lauhdutinpumppu silloin, kun rivillä 
2844 asetettu poiskytkentälämpötila on tullut vastaan. Lauhdutinpumppu käynnistetään, jos 
varaajan pyytää lämpöä ja sen lämpötila on (anturin B4 mittaamana) matalampi, kuin se virta-
uksen lämpötila (antureiden B21 ja B71 mittaamana), jossa kompressorin annetaan käynnistyä 
uudelleen (ks. parametri 2844). 

2923 Kond.suojan lisäanturi Tällä valitaan, mitä varaaja-anturia parametri 2922 käyttää. 

5.4.2 Lämpöpumpun lauhdutin 
2789 Lauhdutinpumppu LKV 

latauksen aikana 
Tällä valitaan, onko lauhdutinpumppu (Q9) päällä käyttöveden latauksen aikana. 

2800 Lauhdutinpumppu jäätymis-
suojauksen aikana 

Lauhdutinpumppu päällä/pois päältä, kun laitoksen jäätymissuojaus (rivi 6120) on päällä. 

2801 Lauhdutinpumpun ohjaus Tällä valitaan, milloin lauhdutinpumppu on päällä. Jos tähän valitaan "rinnakkain kompressorin 
kanssa", pumppu on päällä aina, kun kompressori on päällä tai lauhdutinlinjaan asennetut 
sähkövastukset ovat päällä. Jos tähän valitaan "lämpötilapyynti", pumppu on päällä aina, kun 
jokin lämmityspiiri tai käyttövesi pyytää lämpöä; tällä asetuksella pumppu käy silloinkin, kun 
kompressori on pois päältä, mutta lauhdutinlinjaan kytketyssä puskurivaraajassa riittää läm-
pöä. Automaattiasennossa ohjain päättää itsenäisesti, milloin lauhdutinpumppua pidetään 
päällä. 

2802 Lauhdutinpumpun esiajoai-
ka 

Lauhdutinpumppu käynnistyy tämän verran ennen kompressorin käynnistymistä. 

2803 Lauhdutinpumpun jälkikäynti Lauhdutinpumppu pyörii tämän verran kompressorin pysäyttämisen jälkeen. 

2805 Lauhduttimen lämpötilaeron 
asetusarvo 

Lauhdutinpumpun ohjaamisessa ym. toiminnoissa käytetty lauhduttimen yli vallitsevan lämpöti-
laeron asetusarvo (antureiden B21 ja B71 mittaamana) 

2806 Lauhduttimen lämpötilaeron 
suurin sallittu poikkeama 

Tällä määritellään, kuinka paljon lauhduttimen yli vallitseva lämpötilaero saa poiketa rivin 2805 
asetusarvosta ennen kuin, poikkeamasta annetaan ilmoitus ruudulle. 

2809 Jäätymishälytyslämpötila Jos anturin B21 lukema laskee alle tämän arvon, lämpöpumppu pysäytetään ja sen voi käyn-
nistää vain nollaamalla automaation. 

2810 Lauhduttimen jäätymissuoja Jos sekä anturin B21 että anturin B71 lukema laskea alle tämän rajan lämmityskäytössä, 
lauhdutinpumppu käynnistetään. Jos lämpötila ei parametrin 2811 määrittämässä ajassa (tai 
kahdessa minuutissa jos rivi 2811 on alle kaksi minuuttia) saavuta tätä rajaa + 1 °C, sähkövas-
tukset kytketään päälle. Tämän jälkeen ohjain odottaa jälleen rivillä 2811 määritetyn ajan (tai 
vähintään kaksi minuuttia) ja kytkee sen jälkeen vielä kompressorin päälle, jos lämpötila ei 
vieläkään ylitä tämän rivin arvoa + 1 °C. Jos lämpötila jommassakummassa em. vaiheessa 
nousee yli tämän rivin arvon +1 °C, vastuksia (tai vastuksia ja kompressoria) pidetään päällä 
rivillä 2811 määritellyn jälkikäyntiajan. 

2811 Lauhduttimen jäätymis-
suojauksen aikaraja 

Katso rivi 2810. 

5.4.3 Lämpöpumpun höyrystin 
2814 Korkein sallittu lähdelämpö-

tila 
Jos liuoksen sisääntulolämpötila (anturi B91) ylittää tämän arvon, kompressoria ei kytketä 
käyntiin, mutta liuospumppu pyörii rivillä 2821 määritellyn ajan (liuospumpun käynnistämisestä 
lukien). Jos liuoksen lämpötila tänä aikana laskee yhden asteen alle tämän rajan, kompressori 
käynnistetään. Jos liuoksen lämpötila ei rivillä 2821 määriteltynä aikana laske alle tämän rajan 
(vähintään yhden asteen verran), ohjain odottaa kompressorin lepoajan verran (rivi 2843) 
ennen uutta käynnistysyritystä. Jos liuoksen sisääntulolämpötila ei ole käytössä, tässä käyte-
tään liuoksen ulostulolämpötilaa. 

2816 Matalin sallittu lähdelämpöti-
la 

Jos liuoksen lämpötila laskee alle tämän lämpötilan (anturi valitaan rivillä 5804), liuospumppu 
ja kompressori kytketään pois päältä rivillä 2822 määritellyksi ajaksi. Lauhdutinlinjaan kytketyt 
vastukset laitetaan samalla päälle rivillä 2822 määritetyksi ajaksi (näin lämmitys ei keskeydy, 
vaikka maasta ei saada lämpöä). 

2817 Lähdesuojan kytkentäero Liuoksen lämpötilan on noustava tämän verran yli rivillä 2866 määritellyn lämpötilan rivillä 
2821 määritetyn odotusajan kuluessa liuospumpun käynnistämisestä. Jos tämä ehto ei toteu-
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du, lämpöpumppu kytketään pois päältä ja vikatilanne on kuitattava käsin;  samalla hätäkäyttö-
tila menee automaattisesti päälle, jos rivin 7142 arvoksi on valittu "automaattinen". 
 
Jos esimerkiksi rivin 2816 arvo on −8 °C ja tämän rivin arvo 2 °C, liuosanturin lukeman (anturi 
valitaan rivillä 5804) on noustasva edes hetkeksi yli lämpötilan −6 °C rivillä 2821 määritellyn 
ajan kuluessa liuospumpun käynnistämisestä.  

2819 Lähteen esikäyntiaika Höyrystinpumppu käynnistetään tämän verran ennen kompressoria. 

2820 Lähteen jälkikäyntiaika Höyrystinpumppu pyörii tämän ajan kompressorin sammuttamisen jälkeen. 

2821 Lähteen maks. käynnistys-
aika 

Odotusaika (liuospumpun käynnistämisestä lukien), jonka kuluessa liuoksen lämpötilan (anturi 
valitaan rivillä 5804) pitää saavuttaa lukema, joka on parametrin 2816 ja 2817 summa.  Jos 
tämä ehto ei toteudu, lämpöpumppu kytketään pois päältä ja vikatilanne on kuitattava käsin; 
samalla hätäkäyttötila menee automaattisesti päälle, jos rivin 7142 arvoksi on valittu "auto-
maattinen". 

2822 Lähdelämp. rajoitusaika Katso parametri 2816. 

2823 Höyrystimen lämpötilaeron 
asetusarvo 

Liuoksen tavoitelämpötilaero lauhduttimen yli (antureiden B91 ja B92 mittaamana). 

2824 Höyrystimen lämpötilaeron 
suurin sallittu poikkeama 

Jos lämpötilaero lauhduttimen yli poikkeaa yli tämän verran parametrin 2823 asetusarvosta, 
ruudulle tulee asiasta ilmoitus (jos kompressori on ollut päällä vähintään kolme minuuttia). Jos 
tämä rivi ei ole päällä (arvona "---") myös rivi 2823 on pois päältä. 

5.4.4 Lämpöpumpun kompressori 
2835 Kompressorin lukitus Jos kompressori on kytketty pois päältä, kompressoria ei kytketä uudelleen päälle ennen kuin 

tällä rivillä asetettu aika on kulunut. 

2836 Poiskytkentälämpötilan 
alentaminen 

Tällä poiskytkentälämpötilaa (rivi 2844) voi madaltaa kääntäen verrannollisesti höyrystymis-
lämpötilaan (liuoksen lämpötilaan) nähden. Mitä kylmempää liuos on, sitä matalammaksi 
poiskytkentälämpötilaa lasketaan. Poiskytkentälämpötilaa aletaan laskea, kun höyrystymis-
lämpötila alittaa tässä asetetun arvon. Poiskytkentälämpötilaa ei madalleta enää enempää, 
kun poiskytkentälämpötila on madallettu rivillä 2837 asetetulle tasolle. Toiminto kytketään pois 
päältä kytkemällä rivi 2837 pois päältä (arvoksi ---). 

2837 Matalin sallittu alennettu 
poiskytkentälämpötila 

Katso parametri 2836. 

2839 Vaihtoaika käyttöveden 
latauksesta tilojen lämmityk-
seen 

Kompressori käy tämän ajan sen jälkeen, kun käyttöveden latauksesta siirrytään tilojen läm-
mittämiseen, vaikka lämmöntarvetta ei juuri vaihtohetkellä olisi. 

2840 Paluuvesilämpötilan kytken-
täero 

Jos kytkentä ei sisällä lämmityspiirin varaajaa (tämä valitaan esim. lämmityspiirin 1 osalta 
rivillä 870), kompressori kytketään päälle ja pois rakennuksen tiloja lämmitettäessä lauhdutti-
men paluuveden (anturi B71) lukeman perusteella. Paluuveden asetusarvo lasketaan lämmi-
tyspiirin menoveden asetusarvosta (lämmityskäyrä) riviä 5810 käyttäen. Paluuveden asetusar-
von ympärillä käytetään tällä rivillä asetettua kytkentäeroa. Tätä kytkentäeroa pienennetään 
automaattisesti, kun paluuveden asetusarvo on alle 30 °C. Tämä periaate on esitetty alla 
olevassa kuvassa. 
 
Kompressorin poiskytkentälämpötila = lauhduttimen paluuveden asetusarvo + rivi 2840 / 2. 
Kompressorin päällekytkemislämpötila = lauhduttimen paluuveden asetusarvo – rivi 2840 / 2. 
Lauhduttimen paluuveden asetusarvo = lämmityspiirin menoveden asetusarvo (lämmityskäyrä) 
+ rivi 5810. Jos rivi 2840 arvo on esimerkiksi 4 °C ja lauhduttimen paluuveden asetusarvo 30 
°C, kompressori kytketään päälle, kun anturilla B71 mitattu paluuveden lämpötila on 28 °C ja 
pois päältä, kun anturilla B71 mitattu paluuveden lämpötila on 32 °C.  
 
Jos kytkentä sisältää varaajan, tätä riviä käytetään vain poiskytkentälämpötilan yhteydessä. 
Tällöin kompressorin annetaan käynnistyä, kun virtauksen lämpötila on anturin B71 tai B21 
mittaamana laskenut tämän rivin verran poiskytkentälämpötilan (rivi 2844) alapuolelle. Käyttö-
veden latauksen yhteydessä rivin 2844 asetusarvo vaikuttaa samalla tavalla. 
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2841 Kompressorin aikavalvonta Tällä valitaan, ovatko rivien 2841 ja 2842 ajanjaksot käytössä. 

2842 Kompressorin min. ajoaika Joka kerta kun kompressori käynnistetään, se pidetään käynnissä vähintään tämän ajan 
(kompressorin käynnistyshetkestä lukien), vaikka lämmityspyyntöä ei enää olisi. Tämä para-
metri on käytössä, jos rivin 2841 arvoksi on valittu "kyllä". 

2843 Kompressorin min. off-aika Joka kerta kun kompressori sammutetaan, sen pidetään pois päältä vähintään tämän ajan, 
vaikka tällä välillä tulisi uusi lämmityspyyntö. 

2844 Maksimi poiskytkentälämpö-
tila 

Jos virtauksen lämpötila (anturin B71 tai B21 mittaamana) ylittää tämän arvon, kompressori 
kytketään pois päältä. Kompressori pidetään pois päältä, kunnes virtauksen lämpötila on 
laskenut rivin 2840 verran alle tämän parametrin arvon. Jos rivin 2841 arvoksi on valittu "kyllä", 
kompressori pidetään pois päältä vähintään rivillä 2843 määritellyn ajan, vaikka lämpötila ehtisi 
jo laskea em. tason alapuolelle. 

2845 Poiskytkentälämpötilan 
suurin sallittu laskeminen 

Käyttöveden latauksen ja lämmitysvaraajan pakkolatauksen aikana sekä kahden kompressorin 
käydessä yhtä aikaa rivin 2844 poiskytkentälämpötilaa vähennetään tämän verran. Jos tämä 
raja tulee vastaan, käyttövesi ladataan loppuun vastuksilla (jos rivin 2880 arvoksi ei ole asetet-
tu "korvaava"). Tämä jälkeen kompressori pysyy vielä käynnissä rivillä 2839 määritellyn ajan, 
vaikka lämmityspiireissä ei olisi lämmöntarvetta. 

2846 Kuumakaasun korkein 
sallittu lämpötila 

Kompressori sammutetaan, jos tämä kuumakaasun lämpötila ylitetään (anturin B81 tai B82 
mittaamana). 

2847 Kuumakaasun kytkentäero Kuumakaasun lämpötilan on laskettava (anturin B81 tai B82 mittaamana) vähintään tämän 
verran rivillä 2846 määritellyn rajan alle ennen kuin kompressorille annetaan käyntilupa. 

2848 Kuumakaasun alennettu 
korkein sallittu lämpötila 

Käyttöveden lataus ja lämmitysvaraajan pakkolataus keskeytetään, jos kuumakaasun lämpöti-
la on (anturin B81 tai B82 mittaamana) enää tämän verran rivillä 2846 määritetyn ylärajan 
alapuolella. Lataus aloitetaan uudelleen, kun kuumakaasun lämpötila on laskenut tämän rivin 
ja rivin 2847 summan verran rivillä 2846 määritellyn ylärajan alapuolelle. 

2849 Kuumakaasuilmoituksen 
kytkentälämpötila 

Jos kuumakaasun lämpötila (anturin B81 mittaamana) nousee yli tämän tason, lähtö K31 
kytketään päälle (jos lähtö K31 on valittu aktiiviseksi konfiguraatiosta). 

2850 Kuumakaasuilmoituksen 
poiskytkentälämpötila 

Jos kuumakaasun lämpötila (anturin B81 mittaamana) laskee tämän verran rivillä 2849 määri-
tellyn tason alapuolelle, lähtö K31 kytketään pois päältä. 

2851 Kuumakaasuilmoituksen 
releen asento 

Jos tähän on valittu asetus "normaalisti auki", lähtö K31 on auki (silmukka on auki), jos rivillä 
2851 määritelty yläraja ei ole ylittynyt. Tällä valinnalla lähtö K31 suljetaan (silmukka suljetaan), 
jos rivin 2851 arvo ylittyy. Valinnalla "normaalisti kiinni" toimintasuunta on päinvastainen. 

2852 Käynnistyksen alipaineviive Jos matalapainekytkin laukeaa tätä lyhyemmäksi ajaksi kompressorin käynnistämisen yhtey-
dessä, laukeamista ei huomioida. 

2853 Käytön alipaineviive Jos matalapainekytkin laukeaa tätä lyhyemmäksi ajaksi kompressorin jatkuvassa käytössä, 
laukeamista ei huomioida. 

5.4.5 Lämpöpumpun toinen kompressori 
2860 Portaan 2 esto KV:ssä Jos tähän valitaan "on", toinen kompressori pidetään pois päältä käyttöveden latauksen ajan. 

2861 Portaan 2 vapautus, UL alle Jos tähän valitaan "on", toinen kompressori otetaan käyttöön vain silloin, kuin ulkolämpötila 
alittaa tässä määritellyn arvon. Ulkolämpötilana käytetään rivillä 8703 esitettyä ns. vaimennet-
tua ulkolämpötilaa. 

2862 Portaan 2 estoaika Toinen kompressori pidetään tämän ajan pois päältä, vaikka lämmöntarve sen käynnistämistä 
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edellyttäisi, ensimmäisen kompressorin käynnistämisen jälkeen. Rivin 2863 asteminuuttien 
laskeminen aloitetaan vasta, kun ensimmäisen kompressorin käynnistymisestä on kulunut 
tässä määritetty aika. 

2863 Vapautus sis. porras 2 mod. Toinen kompressori otetaan käyttöön, kun menoveden lämpötilan asteminuuttien summa on 
saavuttanut tämän lukeman. Asteminuuttien laskeminen aloitetaan, kun rivillä 2862 asetettu 
aika on kulunut. Asteminuutti tarkoittaa tässä yhteydessä lämmityspiirin menoveden asetusar-
von ja mitatun arvon välistä erotusta. Nämä erotukset summataan minuutin välein. Kun tämä 
summa (eli asteminuutit) ylittää tässä määritetyn arvon, toinen kompressori käynnistetään.  
Asetusarvo 100 tarkoittaa esimerkiksi 10 asteen lämpötilaeroa 10 minuutin ajan tai 5 asteen 
lämpötilaeroa 20 minuutin ajan.  
 
Jos esimerkiksi ensimmäisen minuutin jälkeen menoveden asetusarvo on 45 astetta ja mitattu 
arvo 25 astetta, asteminuuteiksi saadaan 20 asteminuuttia (=45–28). Jos seuraavan minuutin 
jälkeen asetusarvo on edelleen 45 astetta ja menoveden mitattu lämpötila 30 astetta, astemi-
nuuteiksi saadaan 15 asteminuuttia (=45–30). Kahden minuutin jälkeen jälkeen asteminuuttien 
summa on näin 35 °C-min (20 + 15). 

2864 Pal.integraali, porras 2/mod Kun molemmat kompressorit ovat päällä, toinen kompressori sammutetaan, kun asteminuutit 
ylittävät tämän lukeman. Asteminuutti tarkoittaa tässä yhteydessä lämmityspiirin menoveden 
mitatun arvon ja lämmityspiirin menoveden asetusarvon välistä erotusta. Asteminuuttien las-
kentatapa on esitetty rivillä 2863. 

2865 Kompr.sarjan vaihtokytkentä Kompressoreiden käynnistymisjärjestystä vaihdetaan, kun ensimmäisenä käynnistyvä komp-
ressori on ollut päällä tässä määritellyn ajan. Tällä asetuksella varmistetaan, että molemmat 
kompressorit käyvät pidemmällä aikavälillä likimain saman ajan. 

5.4.6 Lämpöpumpun sähkövastukset 
2880 Lämpöpumpun sähkövas-

tusten käyttötapa 
KORVAAVA: Sähkövastusta käytetään vain, kun automaatiosta asetettu hätäkäyttö on päällä 
(ks. rivit 7141 ja 7142) tai kun maapiiristä tulevan liuoksen lämpötila laskee alle rivillä 2816 
määritellyn alarajan. Sähkövastus ei ole yhtä aikaa päällä kompressorin kanssa eikä rivejä 
viivettä ja asteminuutteja (rivit 2881 ja 2882) huomioida. 
 
KOMPRESSORIN RINNALLA LP: Sähkövastus kytketään päälle tilojen lämmitystilassa komp-
ressorin rinnalle, kun rivin 2881 estoaika on kulunut ja rivin 2882 asteminuutit on ylitetty. 
 
KOMPRESSORIN RINNALLA LKV: Sähkövastus kytketään päälle käyttöveden lämmitystilas-
sa kompressorin rinnalle, kun rivin 2881 estoaika on kulunut ja rivin 2882 asteminuutit on 
ylitetty. 
 
KOMPRESSORIN RINNALLA LP ja LKV: Sähkövastus kytketään päälle tilojen lämmitystilassa 
sekä käyttöveden lämmitystilassa kompressorin rinnalle, kun rivin 2881 estoaika on kulunut ja 
rivin 2882 asteminuutit on ylitetty. 
 
LOPETA LKV-VARAAJAN LATAUS: sähkövastusta käytetään vain, jos kompressori on kyt-
keytynyt pois päältä käyttöveden latauksen aikana poiskytkentälämpötilan (rivi 2844), korkea-
painekatkaisun tai kuumakaasun lämpötilarajan (rivi 2846 ) vuoksi ja latausyritysten enim-
mäismäärä (rivi 2893) on saavutettu. Sähkövastus ei ole yhtä aikaa päällä kompressorin kans-
sa eikä rivejä viivettä ja asteminuutteja (rivit 2881 ja 2882) huomioida.  
 
HÄTÄKÄYTTÖ: Sähkövastusta käytetään vain, kun hätäkäyttö on päällä (ks. rivit 7141 ja 
7142). Sähkövastus ei ole yhtä aikaa päällä kompressorin kanssa eikä rivejä viivettä ja aste-
minuutteja (rivit 2881 ja 2882) huomioida. 
 
LEGIONELLANESTOTOIMINTO: vastaa tilaa "lopeta lkv-varaajan lataus" sillä erotuksella, että 
sähkövastuksia käytetään vain, kun legionellan estotoiminto on päällä. 
 
LOPETA LKV-VARAAJAN LATAUS: sähkövastusta käytetään vain, jos kompressori on kyt-
keytynyt pois päältä käyttöveden latauksen aikana poiskytkentälämpötilan (rivi 2844), korkea-
painekatkaisun tai kuumakaasun lämpötilarajan (rivi 2846) vuoksi ja latausyritysten enim-
mäismäärä (rivi 2893) on saavutettu. Sähkövastus ei ole yhtä aikaa päällä kompressorin kans-
sa eikä rivejä viivettä ja asteminuutteja (rivit 2881 ja 2882) huomioida. 

2881 Sähkövastusten estoaika Sähkövastus pidetään tilojen lämmittämisessä tämän ajan pois päältä, vaikka lämmöntarve 
sen käynnistämistä edellyttäisi, kompressorin käynnistämisen jälkeen. Rivin 2882 asteminuut-
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tien laskeminen aloitetaan vasta, kun kompressorin käynnistymisestä on kulunut tässä määri-
tetty aika. Tämä asetus ei ole käytössä käyttöveden latauksen aikana. 

2882 Sähkövastuksen asteminuu-
tit 

Sähkövastus otetaan käyttöön, kun menoveden lämpötilan asteminuuttien summa on saavut-
tanut tämän lukeman. Asteminuuttien laskeminen aloitetaan tilojen lämmityskäytössä, kun 
kompressorin käynnistämisestä on kulunut rivillä 2881 asetettu aika. Käyttöveden lämmitys-
käytössä asteminuuttien laskeminen aloitetaan heti kompressorin käynnistyttyä. 
 
Asteminuuttien laskemisessa käytetään lauhduttimelta lähtevän menoveden asetusarvon ja 
anturilla B21 mitatun lämpötilan ja erotusta. Nämä erotukset summataan minuutin välein. Kun 
tämä summa (eli asteminuutit) ylittää tässä määritetyn arvon, sähkövastusten ensimmäinen 
porras (K25) kytketään päälle. Toinen porras (K26) kytketään päälle, kun asteminuutit ylittävän 
toisen kerran tässä määritetyn arvon ja kolmas porras (K25 + K26), kun asteminuutit ylittävät 
kolmannen kerran tässä määritetyn arvon; toisen ja kolmannen portaan kohdalle ei enää 
huomioida riviä 2881 (asteminuuttien laskeminen aloitetaan heti edellisen vastusportaan kyt-
kemisen jälkeen). Asetusarvo 100 tarkoittaa esimerkiksi 10 asteen lämpötilaeroa 10 minuutin 
ajan tai 5 asteen lämpötilaeroa 20 minuutin ajan. Jos esimerkiksi ensimmäisen minuutin jäl-
keen menoveden asetusarvo on 45 astetta ja mitattu arvo 25 astetta, asteminuuteiksi saadaan 
20 asteminuuttia (=45–28). Jos seuraavan minuutin jälkeen asetusarvo on edelleen 45 astetta 
ja menoveden mitattu lämpötila 30 astetta, asteminuuteiksi saadaan 15 asteminuuttia (=45–
30). Kahden minuutin jälkeen asteminuuttien summa on siten 35 asteminuuttia (=30+15). 
Asteminuuttien summaamista jatketaan, kunnes asteminuuttien summa ylittää tässä määritel-
lyn arvon ja sähkövastusporras käynnistetään. 
 
Käyttöveden lämmityksessä menoveden asetusarvo on joko käyttöveden lämpötilan asetusar-
von (rivi 1610) ja rivin 5020 summa tai rivin 2844 poiskytkentälämpötila. Näistä arvoista käyte-
tään matalampaa arvoa. Yleensä matalampi arvo on rivin 2844 poiskytkentälämpötila. 
 
Tilojen lämmityksessä asetusarvo määräytyy lämmityskäyrästä sekä varaajakytkennässä 
varaajan lämpötilan ylärajasta (ks. rivi 4721 ja kappale 4.7) 

2883 Sähkö-menoveden 
pal.integr 

Viimeisenä päälle kytketty sähkövastusporras kytketään pois päältä, kun asteminuutit ylittävät 
tämän lukeman. Jos portaita on päällä useampia, seuraava porras kytketään pois päältä, kun 
asteminuuttien summa ylittää jälleen tämän lukeman.  

2884 Sähkö-menov. vap. UL alle Sähkövastus kytkeytyy päälle vain, jos ulkolämpötila alittaa tässä määritetyn lämpötilan. Ulko-
lämpötilana käytetään rivillä 8703 esitettyä ns. vaimennettua ulkolämpötilaa. Tämä asetus on 
käytössä vain silloin, kun rivin 2880 asetuksena on "lämpöpumpun täystoiminta (=tilojen läm-
mityksen täystoiminta)", "käyttöveden täystoiminta" tai "lämpöpumpun ja käyttöveden täystoi-
minta". 

2885 Sähkö On, menov.lämp. alle Jos meno- tai paluuveden lämpötila (anturin B21 tai B71 mittaamana) laskee alle tämän tason, 
sähkövastukset kytketään päälle. Vastukset kytketään pois päältä, kun paluuveden lämpötila 
(anturin B71 mittaamana) ylittää tämän tason 8 °C verran tai menoveden lämpötila (anturin 
B21 mittaamana) ylittää tämän tason 18 °C verran. 

5.5 Konfiguraatio 
5700 Esiasetus Esivalittu Siemensin ohjekirjan mukainen laitoskaavio. Kukin vaihtoehto muuttaa noin kahta-

kymmentä eri riviä. Sama tulos saadaan muuttamalla nämä rivit yksitellen käsin. 

6014 Sekoitusryhmän 1 toiminta Tällä valitaan, mihin lämpöpumpun pääohjaimeen ohjaamaa kolmitiesekoitusventtiiliä käyte-
tään. Tämä valinta lyö samalla lukkoon joitakin BX-, QX- ja EX-tuloja ja -lähtöjä, vaikka ne 
olisivat muuten vapaasti valittavissa. 
 

Sekoituspiirin 1 toiminta BX11 QX10 QX11 QX9 
     
Ei toimintoa Ei toimin-

toa 
Ei toimin-
toa 

Ei toimin-
toa 

Ei toimin-
toa 

Monikäyttö (multifunc-
tional) 

BX4 QX1 QX2 QX5 

Lämmityspiiri 1 B1 Y1 Y2 Q2 
Lämmityspiiri 2 B12 Y5 Y6 Q6 
Lämmityspiiri 3 B14 Y11 Y12 Q20 
Esisäädin B15 Y19 Y20 Q14 
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Jäähdytyspiiri 1 B16 Y23 Y24 Q24 
 

6120 Laitoksen jäätymissuojaus Laitoksen jäätymissuojaus. Tällä asetuksella voi kytkeä erikseen valitut pumput (esim. lauhdu-
tinpumppu Q9 tai lämmityspiirin pumput Q2, Q6, ja Q20) päälle ulkolämpötilasta riippuen, 
vaikka niitä ei muuten kytkettäisi päälle (esim. lämmityspyynnin vuoksi). Kukin pumppu kytke-
tään tähän parametriin erikseen. Tähän parametriin kytkettyjä pumppuja käytetään seuralla 
tavalla: Jos ulkolämpötila on alle –4 °C valitut pumput ovat aina päällä, jos ulkolämpötila –
3…+4 C pumput ovat päällä 10 minuutin jaksoissa 6 tunnin välien ja jos lämpötila on yli 1,5 C 
pumput ovat aina pois päältä, jos ne eivät esim. lämmöntarpeen vuoksi ole päällä.. Tämä 
asetus ei vaikuta siihen, miten pumput ovat päällä esimerkiksi lämmityspyyntien vuoksi. 

6123 Pumppujen uudelleenkäyn-
nistyksen esto 

Kiertopumput ovat tämän aikaa pois päältä, ennen kuin ne käynnistetään uudelleen pysäyttä-
misen jälkeen. Samalla myös kompressori ja sähkövastukset ovat pois päältä. Tällä asetuksel-
la annetaan matalaenergiapumppujen NTC vastuksen jäätyä ennen uudelleenkäynnistystä. 

5710 Lämmityspiiri 1 Tällä kytketään lämmityspiiri 1 päälle/pois. 

5715 Lämmityspiiri 2 Tällä kytketään lämmityspiiri 2 päälle/pois. Lämmityspiirin 2 ohjauslohko tulee näkyviin, kun 
lämmityspiiri 2 anturitulot tulot ja lähdöt (BX, QX) on otettu konfiguraatiossa käyttöön ja piirin 
lämpötila-anturi on kytketty. Lämmityspiiri 2:n ohjaus kolmitieventtiiliä käyttäen vaatii lisäohjai-
men (esim. AVS75.370). Tämä rivi voi olla "päällä", vaikka lämmityspiiri 2 ei olisi käytössä. Piiri 
tulee käyttöön vasta, kun tulot ja lähdöt on valittu ja lämpötila-anturi kytketty. 

5721 Lämmityspiiri 3 ks. 5715. 

5712 Sekoitusventtiilin 1 käyttötila Tämä asetus on aktiivinen vain, jos käytössä vain jäähdytyskytkennöissä. 

5734 Käyttöveden jakoventtiilin 
(Q3) perusasento 

Tällä rivillä valitaan, mihin asentoon lähtöön Q3 kytketty vaihtoventtiili (tilojen lämmitys tai 
käyttöveden lämmitys) jää, jos käyttöveden eikä tilojen lämmitystarvetta ole. 

5803 Yhteistä keruupumppua 
ohjaavan ohjaimen LPB 
osoite 

Jos kaskadissa useampi lämpöpumppu käyttää samaa maapiirin pumppua, tällä asetuksella 
voi valita, mihin LPB väylään kytketyistä laitteista yhteinen pumppu on kytketty. 

5805 Anturin B21 sijainti Tällä asetuksella valitaan, sijaitsevatko sähkövastustukset K25/K26 virtaussuunnassa anturia 
B21 ennen vai anturin B21 jälkeen.  

5806 Sähkövastusportaiden 
kytkentä 

Sähkövastusportaiden kytkentäjärjestys on seuraava: 
 

 3-portainen 2-portainen, 
poissulkeva 

2-portainen, ei 
poissulkeva 

1-vaiheinen 

Kon-
taktori 

K25 K26 K25 K26 K25 K26 K25 K26 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 1 0 1 0 1 0 1 0 
2 0 1 0 1 1 1 --- --- 
3 1 1 --- --- --- --- --- --- 

 

5810  Lämpöpumpun lauhduttimelle tulevan veden asetusarvo lasketaan vähentämällä rivin 5810 
arvo lämmityspiriin menoveden asetusarvosta (lämmityskäyrä). Näin saadaan lämmityspiiristä 
lämpöpumpun lauhduttimelle tulevan veden asetusarvo. Tämän asetusarvon ympärillä käyte-
tään rivin 2840 kytkentäeroa kompressorin käynnistämiseen ja sammuttamiseen. 
 
Lauhduttimen paluuveden asetusarvo = lämmityspiirin menoveden asetusarvo (lämmityskäyrä) 
− rivi 5810.  
 
Rivin 5810 lämpötilaero lämpöpumpun lauhduttimen meno- ja paluuveden välillä asetetaan 
ulkolämpötilassa −10 °C. Ohjain pienentää ja suurentaa tätä arvoa automaattisesti ulkolämpö-
tilan arvoon perustuen. Ohjain arvioi lämpötilaeron olevan pienempi lämpimillä ulkolämpötiloilla 
(jäähtymä lämmityspiirissä on pienempi) ja suurempi kylmillä ulkolämpötiloilla (suurempi jääh-
tymä lämmityspiirissä). Tämä on esitetty alla olevassa kuvassa. 
 
Jos tämän rivin arvoksi asetetaan arvo 0 °C, lämmityskäyrä säädetään paluulämpötilan perus-
teella. 
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TRL

20°C

 TVL

-10°C

 5810 

 

TVL menoveden lämpötila 
TRL paluuveden lämpötila 
Ta ulkolämpötila 

 

5.6 Muut asetukset 
7092 Käyttöveden alin latausläm-

pötila kompressorilla 
Jos rivin 7093 lämpötila alittaa tämän rivin arvon, käyttöpääteeseen tulee huoltoilmoitus (ja-
koavaimen kuva). Jos tämä lämpötila pystytään ylittämään seuraavalla käyttöveden latausker-
ralla, huoltoilmoitus häviää. Tämän valvonnan voi kytkeä pois päältä. 

7093 Kompressorilla saavutettu 
käyttöveden lämpötila 

Käyttövesivaraajan lämpötila (B3/B31), johon käyttövesi pystyttiin lämmittämään lämpöpumpul-
la ennen korkeapainekatkaisua (pressostaatti), poiskytkentälämpötilaa (rivi 2844) tai kuuman 
kaasun lämpötilan ylärajaa (rivi 2846). 

7119 Eco-toimintojen käyttömah-
dollisuus päällä/pois 

Tällä voi poistaa käytöstä mahdollisuuden käyttää riviä 7120. 

7120 Eco-toiminnot päällä/pois Tällä toiminnolla voi kytkeä tilojen lämmityksen pois päältä kesäaikana ja käyttää lämpöpump-
pua vain käyttöveden lämmittämiseen. 

7141 Hätäkäyttötila Tällä rivillä kytketään hätäkäyttö päälle. Lämmitykseen käytetään tällöin vain lämpöpumpun 
ohjaamia sähkövastuksia. 

7142 Automaattinen hätäkäyttötila 
vikatilanteessa 

Tällä rivillä valitaan, kytketäänkö hätäkäyttö päälle vain käsin rivin 7141 kautta, vai meneekö 
hätäkäyttö päälle tarvittaessa vikatilanteessa automaattisesti. 

7150 Ulkolämpötilan simulointi Tällä rivillä voi asettaa käsin ulkolämpötilan. Asetus on voimassa 5 tuntia, jonka jälkeen se 
kytketyy automaattisesti pois päältä. Tätä asetusriviä voi käyttää esimerkiksi käyttöönoton 
yhteydessä kesällä. 

 

5.7 ilatiedot 
8000 Lämmityspiirin 1 tila Lämmityspiirin 1 tila 

8001 Lämmityspiirin 2 tila Lämmityspiirin 2 tila 

8002 Lämmityspiirin 3 tila Lämmityspiirin 3 tila 

8003 Käyttövesivaraajan tila Käyttövesivaraajan tila 

8006 Lämpöpumpun tila Lämpöpumpun kompressorikoneikon tila 

8010 Lämityspiirien puskurivaraajan tila Lämityspiirien puskurivaraajan tila 

8400 Kompressorin 1 tila Kompressorin 1 tila 

8440 Kompressorin 1 lepoaika Kompressorin 1 jäljellä oleva lepoaika 

8442 Kompressorin 1 vähimmäisajoaika Kompressorin 1 jäljellä oleva vähimmäisajoaika 

8402 Sähkövastuksen K25 tila Sähkövastuksen K25 tila 

8403 Sähkövastuksen K26 tila Sähkövastuksen K26 tila 

8404 Höyrystinpiirin pumpun Q8 tila Höyrystinpiirin pumpun Q8 tila 

8406 Lauhdutinpiirin pumpun Q9 tila Lauhdutinpiirin pumpun Q9 tila 

8730 Lämmityspiirin 1 pumpun Q2 tila Lämmityspiirin 1 pumpun Q2 tila 

8411 Paluuveden asetusarvo (lämpö-
pumpun asetusarvo) 

Lämpöpumpun kompressoria ohjaavan paluuvesianturin B71 asetusarvo tai puskuriva-
raajan anturin B4 asetusarvo.  
 
Rivin 2840 kytkentäero jaetaan tämän asetusarvon molemmin puolin ja arvoa verrataan 
paluuvesianturin B71 lukemaan, jos lämmityspiirissä ei ole puskurivaraajaa. Jos lämmi-
tyspiirissä on puskurivaraaja, riveillä 4721 ja 4722 muodostettava kytkentäero on muo-
dostetaan tämän arvon ympärille ja lukemaa verrataan anturin B4 mittaukseen. 

8744 Lämmityspiirin 1 menoveden ase-
tusarvo 

Lämmityspiirin 1 menoveden asetusarvo (lämmityskäyrältä). 
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6 Tekniset tiedot 
Valmistaja pidättää oikeuden muutoksiin. Laitteiden äänitasossa ja suorituskyvyssä saattaa olla 
yksilöllisiä eroja muun muassa kompressoreiden ja paisuntaventtiilien välisistä yksilöllisistä eroista 
johtuen. 

6.1 Kompressorikoneikko 
MITAT JA MASSA Malli: 6 8 10 12 14 
leveys mm 525 525 525 525 525 
syvyys mm 562 562 562 562 562 
korkeus mm 638 638 638 638 638 
massa tyhjänä kg 126 128 129 138 140 
KYLMÄAINEPIIRI Malli: 6 8 10 12 14 
kylmäaine  R-407C R-407C R-407C R-407C R-407C 
kylmäainemäärä (B0/W35) kg 1,3 1,3 1,3 1,9 1,9 
matalapainekatkaisu bar g 1,7 ± 0,5 1,7 ± 0,5 1,7 ± 0,5 1,7 ± 0,5 1,7 ± 0,5 
korkeapainekatkaisu bar g  28 ± 1,0 28 ± 1,0 28 ± 1,0 28 ± 1,0 28 ± 1,0 
KOMPRESSORI Malli: 6 8 10 12 14 
kompressorin malli  ZH15 ZH21 ZH26 ZH30 ZH38 
kompressorin suurin käyttövirta A 4,10 5,20 6,80 8,23 10,10 
kompressorin sähköliitäntä  3~ 400 V 50 Hz, PE 
suurin sallittu käyttöjännitteen vaihteluväli  +10/−15 % 
PUMPUT Malli: 6 8 10 12 14 
höyrystinpiirin pumppu  Yanos 7.5 Yanos 7.5 Yanos 7.5 Stratos 9 Stratos 9 
lauhdutinpiirin pumppu  Yanos 7.5 Yanos 7.5 Yanos 7.5 Stratos 9 Stratos 9 
SUORITUSKYKY (EN 14511) B0/W35 Malli: 6 8 10 12 14 
lämmitysteho kW 5,5 7,8 9,8 11,2 13,8 
lämpökerroin (COP) - 4,2 4,3 4,2 4,1 4,2 
SUORITUSKYKY (EN 14511) B0/W45 Malli: 6 8 10 12 14 
lämmitysteho kW 5,2 7,5 9,3 10,7 13,2 
lämpökerroin (COP) - 3,4 3,4 3,3 3,3 3,4 
SUORITUSKYKY (EN 14511) B0/W55 Malli: 6 8 10 12 14 
lämmitysteho kW 5,0 7,2 8,9 10,1 12,6 
lämpökerroin (COP) - 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 
SUORITUSKYKY (EN 14511) B10/W35 Malli: 6 8 10 12 14 
lämmitysteho kW 6,9 9,8 12,4 14,2 17,4 
lämpökerroin (COP) - 5,0 5,1 4,9 4,9 5,0 
SUORITUSKYKY (EN 14511) B10/W45 Malli: 6 8 10 12 14 
lämmitysteho kW 6,7 9,5 12,0 13,6 16,8 
lämpökerroin (COP) - 4,0 4,1 4,0 4,0 4,0 
SUORITUSKYKY (EN 14511) B10/W55 Malli: 6 8 10 12 14 
lämmitysteho kW 6,4 9,1 11,6 13,0 16,1 
lämpökerroin (COP) - 3,1 3,2 3,0 3,1 3,1 
Lämpökertoimet sisältävät kiertopumppujen kuluttaman sähkön. Ilman kiertopumppuja lämpökertoimet ovat korkeampia. 
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6.2 Sähköliitäntä: Junior Eco, Junior GT ja Cube 
Sähkövastuksella Malli: 6 8 10 12 14 
sähköliitäntä  3~ 400 V 50 Hz, N, PE 
suurin sallittu käyttöjännitteen vaihteluväli  +10/−15 % 
Sähkövastuksella Malli: 6 8 10 12 14 
Jos kompressori ja sähkövastus voivat olla 
yhtä aikaa päällä.  3 x 20 A 3 x 20 A 3 x 25 A 3 x 25 A 3 x 25 A 

Ilman sähkövastusta Malli: 6 8 10 12 14 
Jos sähkövastus kytketty kokonaan pois pääl-
tä tai sähkövastus kytketty automaation kautta 
kytkeytymään päälle vain silloin, kun komp-
ressori ei ole päällä. 

 3 x 16 A 3 x 16 A 3 x 16 A 3 x 16 A 3 x 16 A 

 
Syöttökaapelin etusulakkeena on käytettävä gG-tulppasulaketta tai C-käyrän johdonsuojakatkaisi-
jaa. Johdonsuojakatkaisijan on oltava tyypiltään kaikki vaiheet katkaiseva. 
 
Jos talon syöttökaapelin sulakkeet ovat samankokoiset kuin lämpöpumpun syöttökaapelin sulak-
keet, on talon pääsulakkeiden kokoa nostettava (3 x 25 A tai 3 x 32 A). Tämä vaatii luvan sähkö-
verkon omistajalta (paikallinen sähkölaitos). 

6.2.1 Osien suurimmat sähkövirrat 
OSIEN SUURIMMAT SÄHKÖVIRRAT Malli: 6 8 10 12 14 
kompressorin suurin käyttövirta A 4,10 5,20 6,80 8,23 10,10 
höyrystinpumpun suurin käyttövirta A 0,66 0,66 0,66 0,70 0,70 
lauhdutinpumpun suurin käyttövirta A 0,66 0,66 0,66 0,70 0,70 
sähkövastuksen suurin käyttövirta (6 kW) A 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 
käyttövesipumpun suurin sähkövirta (Cube) A 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 

6.3 Junior ECO 
Osa teknisistä tiedoista on esitetty kompressorikoneikon teknisissä tiedoissa (kappale 6.1) ja säh-
köliitäntää koskevassa kappaleessa (kappale 6.2) 
 
MITAT JA MASSA Malli: 6 8 10 12 14 
leveys mm 525 525 525 525 525 
syvyys mm 562 562 562 562 562 
korkeus mm 638 638 638 638 638 
massa tyhjänä kg 126 128 129 138 140 
KOMPRESSORIKONEIKKO Malli: 6 8 10 12 14 
kompressorikoneikon tyyppi  6 8 10 12 14 
ÄÄNITASO Malli: 6 8 10 12 14 
A-painotteinen äänenpainetaso 1 m etäisyy-
dellä dB (A) alle 40 alle 40 alle 40 alle 40 alle 40 
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6.4 Junior GT 
Osa teknisistä tiedoista on esitetty kompressorikoneikon teknisissä tiedoissa (kappale 6.1) ja säh-
köliitäntää koskevassa kappaleessa (kappale 6.2) 
 
MITAT JA MASSA Malli: 6 8 10 12 14 
leveys mm 585 585 585 585 585 
syvyys mm 626 626 626 626 626 
korkeus mm 1145 1145 1145 1145 1145 
KOMPRESSORIKONEIKKO Malli: 6 8 10 12 14 
kompressorikoneikon tyyppi  6 8 10 12 14 
ÄÄNITASO Malli: 6 8 10 12 14 
A-painotteinen äänenpainetaso 1 m etäisyy-
dellä dB (A) alle 40 alle 40 alle 40 alle 40 alle 40 

6.5 Cube 
Osa teknisistä tiedoista on esitetty kompressorikoneikon teknisissä tiedoissa (kappale 6.1) ja säh-
köliitäntää koskevassa kappaleessa (kappale 6.2) 
 
MITAT JA MASSA Malli: 6 8 10 12 14 
leveys mm 599 599 599 599 599 
syvyys mm 626 626 626 626 626 
korkeus (runko) mm 1859 1859 1859 1859 1859 
massa tyhjänä kg 242 244 245 255 256 
KOMPRESSORIKONEIKKO Malli: 6 8 10 12 14 
kompressorikoneikon tyyppi  6 8 10 12 14 
ÄÄNITASO Malli: 6 8 10 12 14 
A-painotteinen äänenpainetaso 1 m etäisyy-
dellä dB (A) alle 40 alle 40 alle 40 alle 40 alle 40 
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6.6 Kiertopumput 

Wilo Yonos PARA GT 7.5 

Wilo Yonos PARA GT 7.5 PWM1   
moottorin ja ohjauksen tyyppi  EC-moottori, taajuusmuuttaja, märkämoottori 

putkiliitäntä  ISO 228 G 1 (1" ulkokierre) tai ISO 228 G 1 ½ 
(1 ½" ulkokierre) 

pituus mm 130 tai 180 
paino kg 2,5 
sähköliitäntä  1~ 230 V 50 Hz, N, PE 
suurin sallittu käyttöjännitteen vaihteluväli  +10/−15 % 
moottorin suojaus  sisäinen + sulake sähkökeskuksessa 
sähkövirta A 0,04–0,66 
pumpun ottama sähköteho (P1) W 4–75 
energiatehokkuusindeksi (EEI)  ≤ 21 
korkein sallittu staattinen paine bar 6 

sallittu virtauksen lämpötila-alue °C −10…95  
pienin sallittu imupaine lämpötilassa virtauksen lämpötilassa 50 °C kPa 5 
pienin imupaine lämpötilassa virtauksen lämpötilassa 95 °C kPa 45 

ohjausviesti  PWM (käänteinen nopeus ohjausviestin tasoon 
nähden) 

pumpun suurinta nopeutta vastaava ohjausviesti  PWM 0 % (täysi nopeus ohjausviestin katke-
tessa) 

pumpun pienintä nopeutta vastaava ohjausviesti  PWM 100 % 
pumpun suurinta nopeutta vastaava viesti automatiikassa  100 % 
pumpun suurinta nopeutta vastaava viesti automatiikassa  0 % 
 

  
Kuva 33. Vakionopeuksilla I, II ja III Kuva 34. PWM ohjauksella 
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Wilo Stratos PARA 1-9 

Wilo Stratos PARA 1-9 T10   
moottorin ja ohjauksen tyyppi  EC-moottori, taajuusmuuttaja, märkämoottori 

putkiliitäntä  ISO 228 G 1 (1" ulkokierre) tai ISO 228 G 1 ½ 
(1 ½" ulkokierre) 

pituus mm 130 tai 180 
paino kg 1,8 
sähköliitäntä  1~ 230 V 50 Hz, N, PE 
suurin sallittu käyttöjännitteen vaihteluväli  +10/−15 % 
moottorin suojaus  sisäinen + sulake sähkökeskuksessa 
sähkövirta A 0,05–0,70 
pumpun ottama sähköteho (P1) W 3,5–90 
energiatehokkuusindeksi (EEI)  ≤ 23 
korkein sallittu staattinen paine bar 10 
sallittu virtauksen lämpötila-alue °C −10…95  
pienin sallittu imupaine lämpötilassa virtauksen lämpötilassa 50 °C kPa 5 
pienin imupaine lämpötilassa virtauksen lämpötilassa 95 °C kPa 45 

ohjausviesti  PWM (käänteinen nopeus ohjausviestin tasoon 
nähden) 

pumpun suurinta nopeutta vastaava ohjausviesti  PWM 0 % (täysi nopeus ohjausviestin katke-
tessa) 

pumpun pienintä nopeutta vastaava ohjausviesti  PWM 100 % 
pumpun suurinta nopeutta vastaava viesti automatiikassa  100 % 
pumpun suurinta nopeutta vastaava viesti automatiikassa  0 % 
 

 

 

Kuva 35. PWM ohjauksella  
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6.7 Lämmityskäyriä taulukoituna 
Lämmityspiireille voidaan asettaa lämmitysveden lämpötilan ala- ja yläraja. Lämmityspiiri 1:n ala- ja yläraja asetetaan riveillä 740 ja 741, lämmi-
tyspiiri 2:n riveillä 1040 ja 1041 ja lämmityspiiri 3:n riveillä 1340 ja 1341. Ala- ja yläraja on asetettava lämmitysjärjestelmälle sopiviksi. 
 
Huonelämpötilan asetusarvo: 22 °C                                 

Ulkolämpötila (°C) 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 

−50 22,0 26,8 31,6 36,4 41,2 46,0 50,8 55,7 60,5 65,3 70,1 74,9 79,7 84,5 89,3 94,1 

−45 22,0 26,7 31,3 36,0 40,6 45,3 49,9 54,6 59,2 63,9 68,6 73,2 77,9 82,5 87,2 91,8 

−40 22,0 26,5 31,0 35,4 39,9 44,4 48,9 53,3 57,8 62,3 66,8 71,3 75,7 80,2 84,7 89,2 

−35 22,0 26,3 30,6 34,8 39,1 43,4 47,7 51,9 56,2 60,5 64,8 69,0 73,3 77,6 81,9 86,1 

−30 22,0 26,0 30,1 34,1 38,2 42,2 46,3 50,3 54,4 58,4 62,5 66,5 70,6 74,6 78,7 82,7 

−25 22,0 25,8 29,6 33,4 37,2 41,0 44,8 48,6 52,4 56,2 60,0 63,8 67,5 71,3 75,1 78,9 

−20 22,0 25,5 29,0 32,6 36,1 39,6 43,1 46,6 50,1 53,7 57,2 60,7 64,2 67,7 71,3 74,8 

−15 22,0 25,2 28,4 31,6 34,9 38,1 41,3 44,5 47,7 50,9 54,2 57,4 60,6 63,8 67,0 70,2 

−10 22,0 24,9 27,8 30,7 33,6 36,4 39,3 42,2 45,1 48,0 50,9 53,8 56,7 59,5 62,4 65,3 

−5 22,0 24,5 27,1 29,6 32,1 34,7 37,2 39,7 42,3 44,8 47,4 49,9 52,4 55,0 57,5 60,0 

0 22,0 24,2 26,3 28,5 30,6 32,8 34,9 37,1 39,3 41,4 43,6 45,7 47,9 50,1 52,2 54,4 

5 22,0 23,8 25,5 27,3 29,0 30,8 32,5 34,3 36,0 37,8 39,6 41,3 43,1 44,8 46,6 48,3 

10 22,0 23,3 24,7 26,0 27,3 28,6 30,0 31,3 32,6 34,0 35,3 36,6 37,9 39,3 40,6 41,9 

15 22,0 22,9 23,8 24,6 25,5 26,4 27,3 28,1 29,0 29,9 30,8 31,6 32,5 33,4 34,3 35,1 

20 22,0 22,4 22,8 23,2 23,6 24,0 24,4 24,8 25,2 25,6 26,0 26,4 26,8 27,2 27,6 28,0 

25 22,0 21,9 21,8 21,7 21,6 21,5 21,4 21,3 21,2 21,1 21,0 20,9 20,7 20,6 20,5 20,4 

30 22,0 21,4 20,7 20,1 19,5 18,8 18,2 17,6 16,9 16,3 15,7 15,0 14,4 13,8 13,2 12,5 
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Huonelämpötilan asetusarvo: 24 °C                 

Ulkolämpötila (°C) 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 

−50 24,0 28,9 33,7 38,6 43,4 48,3 53,2 58,0 62,9 67,8 72,6 77,5 82,3 87,2 92,1 96,9 

−45 24,0 28,7 33,4 38,2 42,9 47,6 52,3 57,0 61,8 66,5 71,2 75,9 80,6 85,4 90,1 94,8 

−40 24,0 28,6 33,1 37,7 42,2 46,8 51,3 55,9 60,4 65,0 69,5 74,1 78,6 83,2 87,7 92,3 

−35 24,0 28,4 32,7 37,1 41,4 45,8 50,2 54,5 58,9 63,2 67,6 72,0 76,3 80,7 85,0 89,4 

−30 24,0 28,1 32,3 36,4 40,6 44,7 48,9 53,0 57,1 61,3 65,4 69,6 73,7 77,8 82,0 86,1 

−25 24,0 27,9 31,8 35,7 39,6 43,5 47,4 51,3 55,2 59,1 63,0 66,9 70,8 74,7 78,6 82,5 

−20 24,0 27,6 31,3 34,9 38,5 42,2 45,8 49,4 53,1 56,7 60,3 64,0 67,6 71,2 74,8 78,5 

−15 24,0 27,3 30,7 34,0 37,4 40,7 44,0 47,4 50,7 54,1 57,4 60,7 64,1 67,4 70,8 74,1 

−10 24,0 27,0 30,0 33,1 36,1 39,1 42,1 45,2 48,2 51,2 54,2 57,2 60,3 63,3 66,3 69,3 

−5 24,0 26,7 29,4 32,0 34,7 37,4 40,1 42,8 45,4 48,1 50,8 53,5 56,2 58,8 61,5 64,2 

0 24,0 26,3 28,6 30,9 33,2 35,6 37,9 40,2 42,5 44,8 47,1 49,4 51,7 54,1 56,4 58,7 

5 24,0 25,9 27,8 29,8 31,7 33,6 35,5 37,4 39,4 41,3 43,2 45,1 47,0 49,0 50,9 52,8 

10 24,0 25,5 27,0 28,5 30,0 31,5 33,0 34,5 36,0 37,5 39,0 40,5 42,0 43,5 45,0 46,5 

15 24,0 25,1 26,1 27,2 28,2 29,3 30,4 31,4 32,5 33,5 34,6 35,7 36,7 37,8 38,8 39,9 

20 24,0 24,6 25,2 25,8 26,4 27,0 27,6 28,1 28,7 29,3 29,9 30,5 31,1 31,7 32,3 32,9 

25 24,0 24,1 24,2 24,3 24,4 24,5 24,6 24,7 24,8 24,9 25,0 25,1 25,2 25,3 25,4 25,5 

30 24,0 23,6 23,2 22,7 22,3 21,9 21,5 21,1 20,7 20,2 19,8 19,4 19,0 18,6 18,1 17,7 
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Huonelämpötilan asetusarvo: 18 °C                 

Ulkolämpötila (°C) 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 

−50 18,0 22,7 27,4 32,1 36,8 41,4 46,1 50,8 55,5 60,2 64,9 69,6 74,3 78,9 83,6 88,3 

−45 18,0 22,5 27,0 31,5 36,1 40,6 45,1 49,6 54,1 58,6 63,2 67,7 72,2 76,7 81,2 85,7 

−40 18,0 22,3 26,6 31,0 35,3 39,6 43,9 48,2 52,5 56,9 61,2 65,5 69,8 74,1 78,5 82,8 

−35 18,0 22,1 26,2 30,3 34,4 38,5 42,6 46,7 50,8 54,9 59,0 63,1 67,1 71,2 75,3 79,4 

−30 18,0 21,8 25,7 29,5 33,4 37,2 41,1 44,9 48,8 52,6 56,5 60,3 64,2 68,0 71,9 75,7 

−25 18,0 21,6 25,2 28,7 32,3 35,9 39,5 43,0 46,6 50,2 53,8 57,3 60,9 64,5 68,1 71,6 

−20 18,0 21,3 24,6 27,8 31,1 34,4 37,7 40,9 44,2 47,5 50,8 54,1 57,3 60,6 63,9 67,2 

−15 18,0 21,0 23,9 26,9 29,8 32,8 35,7 38,7 41,6 44,6 47,6 50,5 53,5 56,4 59,4 62,3 

−10 18,0 20,6 23,2 25,8 28,4 31,0 33,6 36,3 38,9 41,5 44,1 46,7 49,3 51,9 54,5 57,1 

−5 18,0 20,2 22,5 24,7 26,9 29,2 31,4 33,6 35,9 38,1 40,4 42,6 44,8 47,1 49,3 51,5 

0 18,0 19,8 21,7 23,5 25,4 27,2 29,0 30,9 32,7 34,5 36,4 38,2 40,1 41,9 43,7 45,6 

5 18,0 19,4 20,8 22,2 23,7 25,1 26,5 27,9 29,3 30,7 32,2 33,6 35,0 36,4 37,8 39,2 

10 18,0 19,0 19,9 20,9 21,9 22,8 23,8 24,8 25,7 26,7 27,7 28,6 29,6 30,6 31,6 32,5 

15 18,0 18,5 19,0 19,5 20,0 20,5 21,0 21,5 22,0 22,5 23,0 23,5 23,9 24,4 24,9 25,4 

20 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 

25 18,0 17,5 17,0 16,4 15,9 15,4 14,9 14,3 13,8 13,3 12,8 12,2 11,7 11,2 10,7 10,1 

30 18,0 16,9 15,9 14,8 13,7 12,6 11,6 10,5 9,4 8,4 7,3 6,2 5,1 4,1 3,0 1,9 
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6.8 Ekosuunnittelu- ja energiamerkintäasetus 

6.8.1 Energiamerkintäasetus (EU 811/2013), tuoteseloste, tilalämmittimet 
COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 811/2013 ANNEX IV KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o 811/2013 LIITE IV 
PRODUCT FICHE, SPACE HEATERS TUOTESELOSTE, TILALÄMMITTIMET 
 
a tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki   Oilon Oilon Oilon Oilon Oilon 

b tavarantoimittajan mallitunniste   
Junior ECO 6 
Junior GT 6 
Cube 6 

Junior ECO 8 
Junior GT 8 
Cube 8 

Junior ECO 10 
Junior GT 10 
Cube 10 

Junior ECO 12 
Junior GT 12 
Cube 12 

Junior ECO 14 
Junior GT 14 
Cube 14 

 NIMELLISOLOSUHTEET (LIUOS 0/−3 °C, VESI 47/55 °C), KESKIMÄÄRÄISET ILMASTO-OLOSUHTEET        
c energiatehokkuusluokka rakennuksen tilojen lämmityksessä   A++ A++ A++ A++ A++ 
d lämpöpumpun ja sähkövastuksen yhteenlaskettu nimellislämpöteho Prated + Psup kW 5 + 6 7 + 6 9 + 6 10 + 6 13 + 6 
e tilojen lämmityksen kausittainen energiatehokkuus ηs % 140 142 139 137 140 
f sähkönkulutus tilojen lämmitykseen vuodessa QHE kWh 2857 4065 5153 5893 7202 

g äänitehotaso LWA dB(A) 
Junior ECO 43 
Junior GT 42 
Cube 42 

Junior ECO 45 
Junior GT 44 
Junior Cube 44 

Junior ECO 48 
Junior GT 47 
Cube 47 

Junior ECO 48 
Junior GT 47 
Cube 47 

Junior ECO 49 
Junior GT 48 
Cube 48 

h erityiset varotoimenpiteet, jotka on otettava huomioon lämmitintä koottaessa, asennettaessa 
tai huollettaessa   ks. alla ks. alla ks. alla ks. alla ks. alla 

 NIMELLISOLOSUHTEET (LIUOS 0/−3 °C, VESI 47/55 °C), KYLMISSÄ JA LÄMPIMISSÄ ILMASTO-
OLOSUHTEISSA        

j lämpöpumpun ja sähkövastuksen yhteenlaskettu nimellislämpöteho kylmissä ilmasto-
olosuhteissa Prated + Psup kW 5 + 6 7 + 6 9 + 6 10 + 6 13 + 6 

j lämpöpumpun ja sähkövastuksen yhteenlaskettu nimellislämpöteho lämpimissä ilmasto-
olosuhteissa Prated + Psup kW 5 + 6 7 + 6 9 + 6 10 + 6 13 + 6 

k tilojen lämmityksen kausittainen energiatehokkuus kylmissä ilmasto-olosuhteissa ηs % 144 146 143 141 154 
k tilojen lämmityksen kausittainen energiatehokkuus lämpimissä ilmasto-olosuhteissa ηs % 140 142 139 138 141 
l sähkönkulutus tilojen lämmitykseen vuodessa kylmissä ilmasto-olosuhteissa QHE kWh 3307 4697 5971 6830 8339 
l sähkönkulutus tilojen lämmitykseen vuodessa lämpimissä ilmasto-olosuhteissa QHE kWh 1843 2617 3315 3789 4627 
 
Arvot on pyöristetty lähimpään kokonaislukuun asetuksen mukaisesti. Taulukoissa esitetyt arvot pätevät vain ekosuunnittelu- ja energiamerkintäasetusten laskentasäännöillä ja oletuksilla. Todellisen rakennuksen 
arvot voivat poiketa huomattavasti tässä esitetyistä. Energiamerkintäasetuksessa korkein mahdollinen energiatehokkuusluokka rakennuksen tilojen lämmityksessä on A++ ja käyttöveden lämmityksessä A. 
 
Erityiset varotoimenpiteet, jotka on otettava huomioon tilalämmitintä koottaessa, asennettaessa tai huollettaessa: 
Noudata yleistä varovaisuutta sekä voimassa olevaa lainsäädäntöä. 
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6.8.2 Energiamerkintäasetus (EU 811/2013), tuoteseloste, yhdistelmälämmittimet 
COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 811/2013 ANNEX IV KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o 811/2013 LIITE IV 
PRODUCT FICHE, COMBINATION HEATERS TUOTESELOSTE, YHDISTELMÄLÄMMITTIMET 
 
a tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki   Oilon Oilon Oilon Oilon Oilon 
b tavarantoimittajan mallitunniste   Cube 6 Cube 8 Cube 10 Cube 12 Cube 14 

 NIMELLISOLOSUHTEET (LIUOS 0/−3 °C, VESI 47/55 °C), KESKIMÄÄRÄISET ILMASTO-
OLOSUHTEET        

c tilalämmityksen sovellus   keskilämpötila 
(0 / 55 °C) 

keskilämpötila 
(0 / 55 °C) 

keskilämpötila 
(0 / 55 °C) 

keskilämpötila 
(0 / 55 °C) 

keskilämpötila 
(0 / 55 °C) 

c vedenlämmityksen kuormitusprofiili   L L L L L 
d energiatehokkuusluokka rakennuksen tilojen lämmityksessä   A++ A++ A++ A++ A++ 
d energiatehokkuusluokka käyttöveden lämmityksessä   A A A A A 
e lämpöpumpun ja sähkövastuksen yhteenlaskettu nimellislämpöteho Prated + Psup kW 5 + 6 7 + 6 9 + 6 10 + 6 13 + 6 
f sähkönkulutus tilojen lämmitykseen vuodessa QHE kWh 2857 4065 5153 5893 7202 
f sähkönkulutus käyttöveden lämmitykseen vuodessa AEC kWh 1018 1030 1013 1026 1018 
g tilojen lämmityksen kausittainen energiatehokkuus ηs % 140 142 139 137 140 
g käyttöveden lämmityksen energiatehokkuus ηwh % 101 100 101 100 101 
h äänitehotaso LWA dB(A) 42 44 47 47 48 
i yhdistelmälämmitin voidaan ajoittaa toimimaan ainoastaan kulutushuippujen ulkopuolella   kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä 

j erityiset varotoimenpiteet, jotka on otettava huomioon lämmitintä koottaessa, asennettaessa 
tai huollettaessa   ks. alla ks. alla ks. alla ks. alla ks. alla 

 NIMELLISOLOSUHTEET (LIUOS 0/−3 °C, VESI 47/55 °C), KYLMISSÄ JA LÄMPIMISSÄ ILMASTO-
OLOSUHTEISSA        

k lämpöpumpun ja sähkövastuksen yhteenlaskettu nimellislämpöteho kylmissä ilmasto-
olosuhteissa Prated + Psup kW 5 + 6 7 + 6 9 + 6 10 + 6 13 + 6 

k lämpöpumpun ja sähkövastuksen yhteenlaskettu nimellislämpöteho lämpimissä ilmasto-
olosuhteissa Prated + Psup kW 5 + 6 7 + 6 9 + 6 10 + 6 13 + 6 

l sähkönkulutus tilojen lämmitykseen vuodessa kylmissä ilmasto-olosuhteissa QHE kWh 3307 4697 5971 6830 8339 
l sähkönkulutus tilojen lämmitykseen vuodessa lämpimissä ilmasto-olosuhteissa QHE kWh 1843 2617 3315 3789 4627 
l sähkönkulutus käyttöveden lämmitykseen vuodessa kylmissä ilmasto-olosuhteissa AEC kWh 1018 1030 1013 1026 1018 
l sähkönkulutus käyttöveden lämmitykseen vuodessa lämpimissä ilmasto-olosuhteissa AEC kWh 1018 1030 1013 1026 1018 
m tilojen lämmityksen kausittainen energiatehokkuus kylmissä ilmasto-olosuhteissa ηs % 144 146 143 141 144 
m tilojen lämmityksen kausittainen energiatehokkuus lämpimissä ilmasto-olosuhteissa ηs % 140 142 139 138 141 
m käyttöveden lämmityksen energiatehokkuus kylmissä ilmasto-olosuhteissa ηwh % 101 100 101 100 101 
m käyttöveden lämmityksen energiatehokkuus lämpimissä ilmasto-olosuhteissa ηwh % 101 100 101 100 101 
 
Arvot on pyöristetty lähimpään kokonaislukuun asetuksen mukaisesti. Taulukoissa esitetyt arvot pätevät vain ekosuunnittelu- ja energiamerkintäasetusten laskentasäännöillä ja oletuksilla. Todellisen rakennuksen 
arvot voivat poiketa huomattavasti tässä esitetyistä. Energiamerkintäasetuksessa korkein mahdollinen energiatehokkuusluokka rakennuksen tilojen lämmityksessä on A++ ja käyttöveden lämmityksessä A. 
 
Erityiset varotoimenpiteet, jotka on otettava huomioon tilalämmitintä koottaessa, asennettaessa tai huollettaessa: 
Noudata yleistä varovaisuutta sekä voimassa olevaa lainsäädäntöä. 
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6.8.3 Ekosuunnitteluasetus (813/2013), tuotetiedot 
COMMISSION REGULATION (EU) No 813/2013 ANNEX II TABLE 2 KOMISSION ASETUS (EU) N:o 813/2013 LIITE II TAULUKKO 2 
Information requirements for heat pump space heaters and heat pump combination heaters Lämpöpumpputilalämmittimien ja lämpöpumppuyhdistelmälämmittimien tietovaatimukset 
 
 tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki   Oilon Oilon Oilon Oilon Oilon 

 tavarantoimittajan mallitunniste   
Junior ECO 6 
Junior GT 6 
Cube 6 

Junior ECO 8 
Junior GT 8 
Cube 8 

Junior ECO 10 
Junior GT 10 
Cube 10 

Junior ECO 12 
Junior GT 12 
Cube 12 

Junior ECO 14 
Junior GT 14 
Cube 14 

 ilma-vesi-lämpöpumppu   ei ei ei ei ei 
 vesi-vesi-lämpöpumppu   kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä 
 liuos-vesi-lämpöpumppu   kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä 
 varustettu lisälämmittimellä   kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä 

 yhdistelmälämmitin   
Cube: kyllä 
Junior ECO: ei 
Junior GT: ei 

Cube: kyllä 
Junior ECO: ei 
Junior GT: ei 

Cube: kyllä 
Junior ECO: ei 
Junior GT: ei 

Cube: kyllä 
Junior ECO: ei 
Junior GT: ei 

Cube: kyllä 
Junior ECO: ei 
Junior GT: ei 

 KESKILÄMPÖTILAN SOVELLUS (LIUOS 0/−3 °C, VESI 47/55 °C), 
KESKIMÄÄRÄISET ILMASTO-OLOSUHTEET        

 nimellislämpöteho Prated kW 5 7 9 10 13 
 tilojen lämmityksen kausittainen energiatehokkuus ηs % 140 142 139 137 140 
 kaksiarvoinen lämpötila Tbiv °C - - - - - 
 lämmityksen vuorottelujaksoteho Pcych kW - - - - - 
 alenemiskerroin Cdh - 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

 
ILMOITETTU LÄMMITYSTEHO JA LÄMPÖKERROIN OSAKUOR-
MALLA SISÄLÄMPÖTILASSA 20 °C JA ALLA MAINITUISSA 
ULKOLÄMPÖTILOISSA JA MENOVEDEN LÄMPÖTILOISSA 

       

 ulkolämpötila −7 °C, menovesi 52 °C Pdh kW 5,1 7,3 9,1 10,3 12,8 
 ulkolämpötila +2 °C, menovesi 42 °C Pdh kW 5,3 7,6 9,5 10,8 13,4 
 ulkolämpötila +7 °C menovesi 36 °C Pdh kW 5,4 7,8 9,7 11,2 13,7 
 ulkolämpötila +12 °C menovesi 30 °C Pdh kW 5,6 8,0 10,0 11,5 14,1 
 ulkolämpötila −7 °C menovesi 55 °C Pdh kW 5,0 7,2 8,9 10,1 12,6 

 kaksiarvoinen lämpötila (bivalent temperature) 
Pdh 

°C 
riippuu rakennuksen 
lämmityksen mitoituk-
sesta 

riippuu rakennuksen 
lämmityksen mitoituk-
sesta 

riippuu rakennuksen 
lämmityksen mitoituk-
sesta 

riippuu rakennuksen 
lämmityksen mitoituk-
sesta 

riippuu rakennuksen 
lämmityksen mitoituk-
sesta 

 toimintarajalämpötila (ulkolämpötila) Pdh °C ei ole ei ole ei ole ei ole ei ole 

 ILMOITETTU LÄMPÖKERROIN OSAKUORMALLA SISÄLÄMPÖ-
TILASSA 20 °C JA ALLA MAINITUSSA ULKOLÄMPÖTILASSA        

 ulkolämpötila −7 °C, menovesi 52 °C COPd - 2,77 2,76 2,77 2,74 2,77 
 ulkolämpötila +2 °C, menovesi 42 °C COPd - 3,61 3,66 3,58 3,54 3,61 
 ulkolämpötila +7 °C menovesi 36 °C COPd - 4,12 4,20 4,07 4,02 4,12 
 ulkolämpötila +12 °C menovesi 30 °C COPd - 4,62 4,74 4,56 4,50 4,62 
 ulkolämpötila −7 °C menovesi 55 °C COPd - 2,52 2,49 2,53 2,50 2,52 
 TEHONKULUTUS        
 kun laite on kytketty pois päältä POFF  kW 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 kun termostaatti ei pyydä lämpöä PTO  kW 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 
 valmiustilassa PSB  kW 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 
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 kampikammion lämmitystilassa PCK  kW 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 LISÄLÄMMITIN        
 nimellislämpöteho  kW - - - - - 
 ottoenergian tyyppi  - - - - - - 
 MUUT KOHDAT        
 tehonsäätö  - x x x x x 

 äänitehotaso LWA dB(A) 
Junior ECO 43 
Junior GT 42 
Cube 42 

Junior ECO 45 
Junior GT 44 
Junior Cube 44 

Junior ECO 48 
Junior GT 47 
Cube 47 

Junior ECO 48 
Junior GT 47 
Cube 47 

Junior ECO 49 
Junior GT 48 
Cube 48 

 liuoksen tilavuusvirta (liuos 0/−3 °C, liuos vesi-etanoli 28 m-%, 
vesi 47/55 °C) 

 m3/h 1,0 1,5 1,8 2,0 2,6 

 VEDENLÄMMITIN        
 ilmoitettu kuormitusprofiili  - Cube: L Cube: L Cube: L Cube: L Cube: L 
 vuorokautinen sähkönkulutus Qelec kWh/d Cube: 4,625 Cube: 4,681  Cube: 4,607 Cube: 4,662 Cube: 4,625 
 vedenlämmityksen energiatehokkuus ηwh - Cube: 101 Cube: 100 Cube: 101  Cube: 100 Cube: 101 
 
Name and address of the manufacturer: Oilon Home Oy, Metsä-Pietilänkatu 1, 15801 Lahti, Finland Valmistajan nimi ja osoite: Oilon Home Oy, Metsä-Pietilänkatu 1, 15801 Lahti, Suomi 
 
Arvot on pyöristetty lähimpään kokonaislukuun asetuksen mukaisesti. Taulukoissa esitetyt arvot pätevät vain ekosuunnittelu- ja energiamerkintäasetusten laskentasäännöillä ja oletuksilla. Todellisen rakennuksen 
arvot voivat poiketa huomattavasti tässä esitetyistä. 
 
Purkamista, kierrätystä ja/tai käytön jälkeistä käsittelyä koskevat tiedot: 
Ota lämpöpumpun kylmäaine ja kompressorin öljy talteen ja toimita ne lainsäädännön edellyttämällä tavalla hävitettäväksi. Kierrätä ja hävitä muut osat vastaavasti voimassa olevaa lainsäädäntöä noudattaen. 
 
 



83 
 

  



84 
 

 


	1 Varastointi, kuljettaminen ja asennuspaikka
	1.1 Varastointi
	1.2 Kuljettaminen ja nostaminen
	1.3 Asennuspaikalle asetetut vaatimukset

	2 Mitat, liitännät ja asentaminen
	2.1 Yleiskuva: Tilojen lämmitys ilman puskurivaraajaa
	2.2 Yleiskuva: Tilojen lämmitys puskurivaraajalla
	2.3 Ensimmäinen käynnistyskerta
	2.4 Junior ECO
	2.4.1 Mitat, liitännät ja osat
	2.4.2 Junior ECO sähkökeskus

	2.5 Junior GT
	2.5.1 Mitat, liitännät ja osat

	2.6 Cube
	2.6.1 Mitat, liitännät ja osat
	2.6.2 Ilmaus
	2.6.3 Käyttökytkin
	2.6.4 Sähkövastus, termostaatti ja hätäkäyttötila
	2.6.5 Käyttöveden asetusarvo ja käyttövesivaraajasta saatavan veden lämpötila
	2.6.6 Keruupiirin (maapiirin) putkien kääntäminen laitteen sivulle

	2.7 Kompressorikoneikko
	2.7.1 Kompressorikoneikon osat ja liitännät
	2.7.2 Kompressorikoneikon irrottaminen, kiinnittäminen ja kantaminen

	2.8 Seinälle asennettavan käyttöpaneelin asentaminen
	2.9 Ulkolämpötila-anturin asentaminen
	2.10 Laitteiden sisäinen sähkövastus
	2.11 Lauhdutinlinjassa oleva ulkopuolinen sähkövastus
	2.12 Lämmityspiirit
	2.12.1 Pääohjaimeen kytketyn säädetyn lämmityspiirin valinta
	2.12.2 Lisäohjaimeen kytketyn säädetyn lämmityspiirin valinta
	2.12.3 Lämmityspiiri 1
	Lämmityspiiri 1 kolmitieventtiilillä säädettynä
	Lämmityspiiri 1 kiertopumpulla ilman säätöventtiiliä
	Lämmityspiiri 1 ilman kiertopumppua ja säätöventtiiliä

	2.12.4 Lämmityspiiri 2
	Lämmityspiiri 2 kolmitieventtiilillä säädettynä (lisäohjaimella)
	Lämmityspiiri 2 kiertopumpulla ilman säätöventtiiliä (lisäohjaimella)
	Lämmityspiiri 2 kolmitieventtiilillä säädettynä (pääohjaimella)
	Lämmityspiiri 2 kiertopumpulla ilman säätöventtiiliä (pääohjaimella)
	Lämmityspiiri 2 ilman kiertopumppua ja säätöventtiiliä



	3 Automaation käyttöpaneeli
	3.1 Valikot ja valikoissa siirtyminen
	3.1.1 Päävalikot
	3.1.2 Tilatiedot yläpalkissa

	3.2 Käyttöönottovalikot
	3.2.1 Kieli- ja päivämäärä
	Näytön kieli
	Päivämäärä ja kellonaika

	3.2.2 Käyttöpäätteen kytkeminen lämmityspiireihin
	3.2.3 Konfiguraatioasetukset

	3.3 Valikoissa siirtyminen ja asetusarvojen muuttaminen
	3.4 Keskeiset valikot ja asetukset
	3.4.1 Aloitussivu
	3.4.2 Lämmityspiiri
	3.4.3 Käyttövesi
	3.4.4 Lämmityskäyrän kaltevuus
	3.4.5 Lämpöpumpun nollaus (resetointi)
	3.4.6 Hätäkäyttö
	3.4.7 Käyttäjätason vaihtaminen
	3.4.8 Diagnoosi- ja huoltovalikot
	3.4.9 Parametrilista (yksityiskohtaiset asetukset)
	3.4.10 Lämmityspiirien yksityiskohtaiset asetukset
	3.4.11 Lämmityspiirin 2 kytkeminen päälle


	4 Lämpöpumpun automaation toimintaselostus
	4.1 Lämpöpumpun automaation yleiskuva
	4.2 Tulojen ja lähtöjen merkinnät
	4.3 Yhteenveto kompressorin ja vastusten ohjauksesta
	4.4 Automaation toimintojen (lohkokaavioiden) ottaminen käyttöön
	4.5 Käyttöveden lämmitys
	4.5.1 Käyttöveden asetusarvo ja kytkentäero
	4.5.2 Kompressorin ohjaus käyttöveden lämmittämisessä
	4.5.3 Sähkövastusten ohjaus käyttöveden lämmityksessä
	4.5.4 Käyttöveden latausajan rajoittaminen
	4.5.5 Lauhduttimelta lähtevän virtauksen lämpötilaraja (poiskytkentälämpötila)
	4.5.6 Käyttöveden lämpötilaraja kompressorilla lämmitettäessä
	4.5.7 Käyttövesivaraajaan asennettu sähkövastus

	4.6 Tilojen lämmitys ilman puskurivaraajaa
	4.6.1 Kompressorin ohjaus tilojen lämmityksessä
	4.6.2 Sähkövastusten ohjaus tilojen lämmityksessä

	4.7 Tilojen lämmitys puskurivaraajan kautta
	4.7.1 Kompressorin ohjaus tilojen lämmityksessä
	4.7.2 Sähkövastuksen ohjaus tilojen lämmityksessä

	4.8 Sähkövastustusten viiveaika ja asteminuutit
	4.9 Lämmityspiirin toimintatilat ja aikaohjelmat
	4.10 Huonelämpötila, lämmityskäyrä ja menoveden lämpötila
	4.10.1 Huonelämpötilan asetusarvo
	4.10.2 Huonelämpötilan mittaukseen perustuva ohjaus
	4.10.3 Lämmityskäyrään perustuva ohjaus
	4.10.4 Lämmityspiirin virtauksen lämpötilan ylä- ja alarajat
	4.10.5 Ulkolämpötila ja rakennuksen lämpökapasiteetti
	4.10.6 Lämmityskäyriä

	4.11 Kompressorin suojaustoiminnot
	4.11.1 Poiskytkentälämpötila
	4.11.2 Käyntiajat

	4.12 Pumppujen kierrosluvun säätäminen
	4.12.1 Lauhdutinpumpun kierrosluvun säätäminen
	Lauhdutinpumpun kierrosluvun säätötavat rivillä 2790

	4.12.2 Höyrystinpumpun kierrosluvun säätäminen


	5 Automaation muiden asetusarvojen kuvaus
	5.1 Lämmityspiiri
	5.1.1 Ulkolämpötilat
	5.1.2 Eco-toiminnot
	5.1.3 Lämmityspiirin muita asetusarvoja

	5.2 Tilojen lämmityspiirin puskurivaraaja (lisävaraaja)
	5.3 Lämmin käyttövesi
	5.3.1 Käyttövesiasetukset
	5.3.2 Käyttövesivaraaja

	5.4 Lämpöpumppu
	5.4.1 Lämpöpumpun yleisasetukset
	5.4.2 Lämpöpumpun lauhdutin
	5.4.3 Lämpöpumpun höyrystin
	5.4.4 Lämpöpumpun kompressori
	5.4.5 Lämpöpumpun toinen kompressori
	5.4.6 Lämpöpumpun sähkövastukset

	5.5 Konfiguraatio
	5.6 Muut asetukset
	5.7 ilatiedot

	6 Tekniset tiedot
	6.1 Kompressorikoneikko
	6.2 Sähköliitäntä: Junior Eco, Junior GT ja Cube
	6.2.1 Osien suurimmat sähkövirrat

	6.3 Junior ECO
	6.4 Junior GT
	6.5 Cube
	6.6 Kiertopumput
	Wilo Yonos PARA GT 7.5
	Wilo Stratos PARA 1-9

	6.7 Lämmityskäyriä taulukoituna
	6.8 Ekosuunnittelu- ja energiamerkintäasetus
	6.8.1 Energiamerkintäasetus (EU 811/2013), tuoteseloste, tilalämmittimet
	6.8.2 Energiamerkintäasetus (EU 811/2013), tuoteseloste, yhdistelmälämmittimet
	6.8.3 Ekosuunnitteluasetus (813/2013), tuotetiedot



