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Täname Teid, et olete valinud IVT Industrier AB - 
soojuspumba
Soovime, et soojuspump on ootuste kohane ja pakub Teile energiasäästu paljudeks aastateks. Soovime, et Teie pere 
küttemajandus säästu kohalt paraneb, samas kui säästate loodust. Oleme arvestanud tänapäeva nõudmisi soojuspumpadele 
ja usume, et Greenline HT Plus - soojuspump pakub Teile palju meeldivat tulevikuks. Soojuspumbas on kaasaegne juhti-
miskeskus, mis võimaldab häälestamise kaudu maksimaalse mugavuse ja säästu. Greenline HT Plus - soojuspumbas on 
näiteks puhkuse funktsioon, ehk teisisõnu säästame ka siis kui oleme ise puhkusel.  

IVT on põhjamaade juhtiv soojuspumpade tootja. Iga teine toodetud soojuspump tuleb IVT tehastest. Oleme üle 30 aasta 
arendanud tehnoloogiat kuidas vähendada energiakulusi keskkonna nõuetele vastavalt. Praeguseks pakume kõige laiemat 
valikut soojuspumpadele, mis säästavad tõhusalt soojusenergiat suurtel ja väikestel objektidel. 

Johnny Wärnelöv
Tegevdirektor, IVT Industrier AB
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NB!

On tähtis, et tarbija tutvub kasutusju-
hendiga. Tarbijal ei ole õigust muuta 
paigaldaja poolt tehtud reguleerin-
guid. See võib endaga kaasa tuua 
ebameeldivaid tagajärgi. 

Tähtis!

Greenline HT Plus -soojuspump on IVT Industrier -uue põlvkonna toode. 
Pumbas on palju funktsioone, mis juhivad objekti kütet ja tarbevee 
vajadust. Soojuspumba süda on juhtblokk Rego 637. Rego 637 -juhtblokis 
on juht-, turva-, ja salvestusfunktsionid. Paigaldaja ja tarbija reguleerivad 
soovikohased reguleeringud pumba digidaalsest juhtpaneelist. Täpsemalt 
peatükis  "Põhi-  ja Lisafunktsioonid".

Kui soojuspump on paigaldatud ja võetud kasutusele, peab tarbija teatud 
reguleeringuid jälgima ja vajadusel reguleerima. Võimalikud alarmid ja 
hooldefunktsioonid on tarbijal kohustus teha ise. Kasutusjuhendis on selle 
kohta selged juhised. Kui probleemi ei suuda ise kõrvaldada, siis tuleb 
võtta ühendust müüjaga /paigaldajaga.  

Kasutajale
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Nii töötab soojuspump

Greenline HT Plus -soojuspump on  IVT Industrier -uue põlvkonna soojuspump. Soojuspump on projekteeritud ja valmis-
tatud lihtsaks kasutamisel ja säästmaks küttekulusi. Lihtsalt öelduna soojuspump töötab kui kodune külmik kuid vastupidi. 
Külmikus siirdatakse soojus külmkapist välja. Soojuspump aga siirdab maasse, kaljusse või vette akumuleerunud soojust 
majasse. Soojuspump "laenab" kütteperioodil mõne kraadi päikese salvestatud soojust ja siirdab selle plastvoolikus tsirku-
leeriva vedeliku abil soojuspumpa. Soojuspumba tehnikaga tõstetakse need mõned kraadid kuumemaks ja siirdatakse meie 
soojusjaotusvõrkku ning tarbevette. 

Soojuspumb ammutab salvestunud päikeseenergiat

 Keemispunkt sõltuvalt rõhust:
Eri vedelikel on keemispunktid 
erinevad ja on sõltuvad rõhust - mida 
suurem rõhk, seda suurem keemis-
punkt. Näiteks vesi keeb   +100 kraadi 
juures noormaalse rõhu puhul. Kas-
vatades rõhku võib vesi keeda +120 
ºC. Kui rõhku madaldada poole võrra, 
siis vesi keeb +80 ºC. Soojuspumba 
külmaaine käitub sarnaselt, keemis-
punkt on sõltuv rõhust. Külmaaine 
keemispunkt on väga madal u.  -40 ºC 
normaalrõhus. See annabki võimaluse 
kasutada energiaallikaid soojuseks 
kus temperatuurid on madalad.  

NB!

Kaljusoojus Maasoojus Veesoojus

Soojuspumbas on neli põhiosa:

1.  Aurusti
 Aurustis külmaaine aurustub gaasiks ja samas neelatakse soojust 

maakontuuri vedelikust külmaaine piiri. 
2.  Kondensaator
 Kondensaatoris gaas muutub vedelikuks ja samas loovutatakse soojus 

küttesüsteemi.
3.  Paisuventiil
 Vähendab külmaaine rõhku.
4.   Kompressor
 Suurendab külmaaine rõhku.

Need neli põhiosa  on ühendatud kolme toruga ja suletud ühtseks piiriks. 
Selles piiris ringleb külmaaine, mis on teatud osades vedelikuna ja teatud 
osades auruna. Lisa külmainest parempoolses NB lahtris.  

Soojuspump on toodetud  eri komponentidest, mis on kõik  on survestatud 
ja testitud äärmistes tingimustes tehase poolt.

Lisa soojuspumba komponentidest järgnevatel lehekülgedel.

Soojuspumba tehnika

Nii töötab soojuspump
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 Maavedeliku tagasivool soojuspumpa. Plasttorus tsirkuleerib vedelik, mis on vee ja külmumise vastase 
vedliku segu. Vedelik seob maasse akumuleerunut päikese soojust, ja see siirdatakse tsirkulatsiooni pumba 
abil soojuspumba aurustisse. Vedeliku temperatuur on sel hetkel 0 ºC.

Aurustis maavedelik puutub kokku külmaainega. Külmaaine on selles faasis vedeliku moel ja temperatuur on 
u. -10 ºC. Külmaaine hakkab keema, kui see puutub kokku 0- kraadise maavedelikuga. Moodustub aur, mis 
siirdatakse kompressorisse. Auru temperatuur on 0 ºC. 

Kompressori abil külmaaine rõhk suureneb ja auru temperatuur tõuseb 0 ºC kraadist u. +100 ºC kraadini. 
Kuum gaas siirdatakse seejärel kondensaatorisse.

Kondensaatoris soojus siirdatakse maja küttesüsteemi  (radiaatorid või põrandaküte) ja tarbevette.
Aur jahtub ja kondenseerub vedelikuks. Külmaaine rõhk on veelgi suur, kui see siirdub paisuventiili.

Paisuventtiilis külmaaine rõhk langeb. Samas temperatuur langeb u. -10 ºC kraadini. Kui külmaaine siirdub 
aurustisse, siis see muutub jälle gaasiks.

Maavedeliku pealevool maasse . Maavedelik juhitakse soojuspumbast maakollektorisse koguma uuesti 
maasse akumuleerunud päikese soojust. Vedeliku temperatuur on sel hetkel  u. -3 ºC.

1

2

3

4

5

6

Pürandaküte

Radiaatorid

Puhurid

Soojuspump
Kalju

Maa

0 ºC

-3 ºC

0 ºC +100 ºC

-10 ºC

1

6

2 3 4

5
Tsirk. pump

Kütte-
        tsirk. pump

Nii töötab soojuspump

  “Kuum pool”“Külm pool”
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 Soojuspumba osad

 Vahetusventiil
Ventiil vahetab  küttevee ja tarbevee 
tootmise, vastavalt vajadusele.

 Tarbevee boiler
Boiler on mantelboiler. Boleri maht 
165 liitrit tarbeveele ja 60 liitrit 
mantlivesi.

 Elektri kassett
Elektri kassett lülitub tootma lisa- 
võimsust küttele ja tarbeveele juhul 
kui kui komressori võimsusest ei 
piisa. 

 Ülekuumenemise kaitse
Vajuta nuppu, kui elektri kassetti 
ülekuumenuskaitse on lauenud.  
Nupp paikneb küljel.

 Kütte tsirkulatsiooni pump
Pump tsirkuleerib küttevõrgus vett.

 Kompressor
Kompressor suurendab külmaaine 
rõhku. Auru temperatuur tõuseb  
0 ºC:st u. +100 ºC:ni. Kompressor 
on isoleeritud, et tööheli oleks 
minimaalne. 

 Elekriliitmik
Liitmik kuhu kinnitatakse elektri 
ja anduri juhtmed.

 Juhtpaneel
Juhtpaneel on nelja teksti riviga ja 
valgustatud. Lisaks kolm nuppu ja 
üks pöördnupp. 

 Elektrikeskus
Elektrikeskusesse on paigutatud 
kõik kaitsmed kompressorile ja 
elektrile.  

 Makollektori tsirk. pump
Pump on isoleeritud ja korro-
sioonikaitstud. Pump tsirkuleerib 
maavedeliku soojuspumpa.

 Juhtimise keskus
Juhtkeskus on alumiinium 
boksis. Juhtkeskus valvab ja juhib 
soojuspumpa.  

 Paisuventiil
Alandab kondensaatorisse tsirku-
leeriva külmaaine rõhku. 

 Kontrollklaas
Kontrollklaasi kaudu võime jälgida 
külmaaine vedeliku taset. Kui soojus-
pump töötab ei tohi olla õhumulle. 
Soojuspumba käivitusel ja seiskumisel 
võib esineda õhumulle. 

 Painduvad ühendused
Voolikud vähendavad soojuspumba 
vibratsiooni.

IVT Greenline HT Plus C

 Aurusti
Aurustis külmaaine aurustub 
gaasiks ja samas loovutatakse 
maavedelikusoojus külmaaine 
ringi. 

Kondensaator
Kondensaatoris külmaine gaas 
muutub vedelikuks ja samas 
loovutatakse soojus küttevõrku.

Soojuspumba osad

Õhutusnippel
Niplist õhutatakse tarbevee boilerit.  
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  Ülekuumenemise kaitse
Vajuta nuppu, kui elektri kassetti 
ülekuumenuskaitse on lauenud.  
Nupp paikneb küljel.

 Kütte tsirkulatsiooni pump
Pump tsirkuleerib küttevõrgus 
vett.

 Kompressor
Kompressor suurendab külmaaine 
rõhku. Auru temperatuur tõuseb  
0 ºC:st u. +100 ºC:ni. Kompressor 
on isoleeritud, et tööheli oleks 
minimaalne. 

 Elekriliitmik
Liitmik kuhu kinnitatakse elektri ja 
anduri juhtmed.

Juhtpaneel
Juhtpaneel on nelja teksti riviga ja 
valgustatud. Lisaks kolm nuppu ja 
üks pöördnupp. 

 Elektrikeskus
Elektrikeskusesse on paigutatud 
kõik kaitsmed kompressorile ja 
elektrile.  

 Makollektori tsirk. pump
Pump on isoleeritud ja korro-
sioonikaitstud. Pump tsirkuleerib 
maavedeliku soojuspumpa.

 Juhtimise keskus
Juhtkeskus on alumiinium boksis. 
Juhtkeskus valvab ja juhib soojus-
pumpa.  

 Paisuventiil
Alandab kondensaatorisse tsirku-
leeriva külmaaine rõhku. 

Kontrollklaas
Kontrollklaasi kaudu võime jälgida 
külmaaine vedeliku taset. Kui soojus-
pump töötab ei tohi olla õhumulle. 
Soojuspumba käivitusel ja seiskumi-
sel võib esineda õhumulle. 

 Painduvad ühendused
Voolikud vähendavad 
soojuspumba vibratsiooni.

Aurusti
Aurustis külmaaine aurustub 
gaasiks ja samas loovutatakse 
maavedelikusoojus külmaaine 
ringi. 

 Filter
Filtrit võib avada puhastuseks. 
Sulgventiil lihtsustab puhastamist. 

 Elektri kassett
Elektri kassett lülitub tootma 
lisa- võimsust küttele ja tarbeveele 
juhul kui kui komressori võimsu-
sest ei piisa. 

 Vahetusventiil
Ventiil vahetab  küttevee ja tarbevee 
tootmise, vastavalt vajadusele.

Kondensaator
Kondensaatoris külmaine gaas 
muutub vedelikuks ja samas 
loovutatakse soojus küttevõrku.

Soojuspumba osad
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 Juhtkeskus Rego 637
Rego 637 -juhtkeskus on soojuspumba ajud. See kindlustab, et soojuspump 
säästab võimalikult palju energiat ja, et pump on pikaealine. Juhtkeskus 
juhib ja valvab objekti kütte- ja tarbevee tootmist. Valve on väga tähtis, 
jutkeskus seiskab soojuspumba juhul kui on mingi häire ilmnenud, sellega 
kaitstakse olulisi soojuspumba komponente riknemise eest. 

 Energialisa annab lisa võimsust
Kui soojuspump ei suuda üksi kütta, näiteks pakastega, siis automaatika 
hoolitseb selle eest, et lisaenergia lülitakse aitama soojuspumpa. Soojus-
pump koos lisaenergiaga kindlustab sooja toa, sõltumatta välistemperatuu-
rist. Greenline HT  Plus -soojuspumbas on intregreeritud elektrikassett, 
mis on mõeldud turvama ja aitama soojuspumba soojatootmist. 

 Tarbevee tootmine on prioriseeritud suhtes 
küttega. 

Veetsirkulatsiooniga küttega majades on tarbevesi ja küte eraldatud. 
Küttevesi on radiaatoritele või põrandaküttele mõeldud ja taarbevesi on 
dushidele ja kraanidele mõeldud. Tarbevesi toodetakse boilerisse, kus on 
andur, mis mõõdab tarbevee temperatuuri. C-mudelites on tarbeveeboiler 
soojuspumbas. E-mudelitess on tarbeveeboiler eraldi. Kuum küttevesi  
tsirkuleerib boileri mantli kaudu tootes meile eraldi boilerisse tarbevee. 
Juhtkeskus vahetusventiili abil kindlustab meile jätkuva tarbevee tootmise 
ja see võimaldab selle, et tarbevett piisab meile igas olukorras. Vahetusven-
tiil lülitub ümber kütma maja kui tarbevee vajadust ei ole.  

Juhtkeskus

Elektrikassett
(energialisa)

Vahetusventiil

Mantellahendusega
 tarbevee boiler

 Küttevesi

Tarbevesi

Juhtkeskus Rego 637
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Juhtkeskus Rego 637

Kaks soojuspumba juhtimisviisi

Juhtkeskus võib juhtida soojuspumpa kahel eri moel. Ja need oleksid 
järgmised: Juhtimine välisanturiga ja Juhtimine välis- ja siseanduriga.

Juhtimine välisanduriga
Juhtimine välisanduriga on tavaaline moodus juhtida soojuspumba kütet. 
Kui soojuspump paigaldatakse, siis tehase reguleering on selline. Välisan-
dur paigaldatakse maja välisseinale , mille kaudu soojuspumba juhtkeskus 
saab signaali välistemperatuurist. See tähendab seda, et küte on sõltuv 
välistemperatuurist. Mida külmem ilm, seda kuumem vesi küttejaotusele. 
Temperatuuri küttepoolele võime reguleerida soojusgraafi kutega, mida 
madalam on soojusgraafi k, seda säästlikumalt töötab soojuspump. Juhtkes-
kus annab soojusgraafi kutele erinevaid reguleerimise võimalusi. 

Juhtimine välis- ja siseanduriga 
Juhtimine välis- ja siseanduriga tähendab seda, et maja kesksesse ruumi 
on paigaldatud lisaks välisandurile  veel üks andur, mis annab juhtkes-
kusele signaali  temperatuurist siseruumis. See võimaldab juhtkeskuses 
soojusgraafi kute ratsionaalsemat reguleerimist, mille kaudu suurenevad 
soojuspumba säästud. 
Sellist juhtimise viisi kasutatakse tavaliselt siis, kui maja soojustootmiseks 
kasutatakse ka muid võimalusi, näiteks kamin või puuküttel olev pliit vms.  
Juhul kui maja ei ole hästi isoleeritud ja tuuled mõjutavad sisetemperatuuri, 
siis sellise juhtmoodusega on võimalik sisetemperatuuri hoida stabiilsena. 
Loomulikult sellistel juhtudel energiakulu soojuspumbale on suurem ja 
säästud väiksemad. 

Ainult selle ruumi temperatuur, kuhu 
on paigaldatud siseandur mõjutab 
soojuspumba tööd.  

NB!

Kui kasutatakse juhtimisel tempe-
ratuuri alandamist öö tundidel, siis 
siseanduri mõju deaktiviteeritakse 24 
tunniks.

NB!
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 Juhtpaneel
Kõik soojuspumba reguleeringud tehakse juhtpaneelist. Sealt saab ka 
informatsiooni soojuse tootmisest, temperatuuridest jne. Ka kõik salves-
tatud alarmid ja nende iseloom juhtpaneeli abil jälgitav. Kui juhtpaneelis 
muudetakse reguleeringuid, siis signaal muutustest antakse  Rego 
637-juhtkeskusesse,kus reguleeringud võetakse kasutusele.

Juhtpaneel

Nupud ja näidud

 Nupp (ON/OFF)
Siit lülitaks soojuspump käima või seisma.
Märgutuli põleb: soojuspump on töös.
Märgutuli vilgub: soojuspump ei ole töös.

 Komressori märgutuli
Märgutuli põleb: Soojuspump (kompressor) on 
töös.

  Energialisa
Märgutuli põleb: Soojuspump kasutab lisaenergi-
at (elektri kassett) 

 Tarbevesi
Märgutuli põleb: Soojuspump toodab tarbevett.
Märgutuli vilgub: soojuspumb teeb ekstra 
tarbevett või on aktiviseerunud ülekuuumenemi-
se programm.

 Alarm
Märgutuli vilgub: Soojuspumba süsteemis on 
viga.
Märgutuli põleb: kui märgutuli põleb, siis viga on 
kviteeritud kuid kõrvaldamatta.

Lämmitys Küte
Vajutades nuppu, siirdud kütte reguleeringusse.

Teave
Vajutades nuppu, saad ekraanile informatsiooni 
lisaenergia kasutusest. 

Valik
Vajutades nuppu,
siirdud peavalikusse, kust leiad kõik reguleerimise 
valikud ja temperatuuride näidud. 

Tiedot

Valikko

Juhtpaneel

      Rego 637    K1

 040622 16:08:15 Ti
Lämpö Tiedot Valikko

 Pöördnupp 
(valimine)

Märgutuled

Nupp (ON/OFF)

 Valiku ekraan

 Valik-
nupud

      Rego 637    K1

 040622 16:08:15 Ti
Lämpö Tiedot Valikko
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      Rego 637    K1

 040622 16:08:15 Ti
Lämpö Tiedot Valikko

Juhtpaneel

Pöördnupp, valija

Pöördnuppu kasutatakse valikekraanide lehitsemiseks. Kui pöörad nuppu 
möödapäeva (paremale), siis siirdud valikus allapoole. Kui pöörad nuppu 
vastupäeva(vasakule), siis siirdud valikus ülespoole. Pöördnupuga valitakse 
ka paljud reguleerparameetrid.

Valikekraanil näidatakse informatsiooni ja reguleervõimalusi. Võid näiteks:
 Valida eri temperatuure kättele ja tarbeveele.
 Valida ekstra tarbevesi- ja puhkuse funktsiooni.
 Kontrollida alarmide põhjuseid ja nende likvideerimiste võimalusi.
 Kontrollida soojuspumba töö statistikat.

Juhtpaneeli kasutamine

Juhtpaneeli tööpõhimõtteks on kolme valiknupu pöördnupu abil 
valikutes oleva informatsiooni reguleerimine. Valikekraani alumisel 
rivil näidatakse alati nuppude valikfunktsioonid. Nuppude funktsi-
oonid vahelduvad sõltuvalt valikust. 

Näiteks

Kui vajutad alustusfaasis " Lämpö" (Küte)-nuppu, sis siirdud 
valikusse "Lämpö lisää/vähennä" (Küte lisa/vähenda). Siin 
valikus võid tõsta või langetada temperatuuri küttele. Pane tähele, 
et nuppude funktsioonid on muutunud. Võid nüüd minna tagasi 
algfaasi vajutades nuppu "Takaisin"(tagasi). Kuid võid vajadusel ka 
muuta maja kütte parameetreid vajutades nuppu "Muuta" (muuda). 
Vajutades nuppu "Muuta", võid tõsta või langetada temperatuuri 
pöördnupu abil. Kui muudetakse parameetreid on vaja muutused 
salvestada "Tall." (salvesta)-nupu abil.

Ekraani alustav informatsioon

+

 Alustusfaas

 Kellaaeg Kuupäev

Klienditase 1

Nädalapäev

 Põhifunktsioonid( klienditase 1)
Põhifunktsioonid (Klienditase 1) sisaldab neid parameetreid mida tihedamalt
kasutatakse ja millest on tarbijale kõige enam kasu.
 Põhifunktsionide kasutamiseks vajuta nuppu:
"Lämpö-", "Tieto"- või "Valikko"-. Tekst K1 ekraani paremas ülanurgas näi-
tab, et oled: "Perustoiminnoissa - Asiakastaso 1".(Põhifunktsioonid-Klienditase1)

      Rego 637    K1

 040622 16:08:15 Ti
Lämpö Tiedot Valikko

      Rego 637    K1

 040622 16:08:15 Ti
Lämpö Tiedot Valikko

Lämpö lisää/vähennä

0        5,0      10
Takaisin       Muuta
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Põhifunktsioonid - Klienditase 1

Valikaken on näha kõikides 
soojuspumpades.

=

=

Soojusgraafi ku peenr.

lk 17

Valikaken on näha ainult neis 
soojuspumpades, kuhu on 
paigaldatud lisaandur ja teatud 
Greenline HT Plus -mudelites.

Küte lisa/vähenda

lk 16

Toatemperatuur

lk 18

Ekstra tarbevesi

lk 18

PUHKEASEND
Ei vajadust küttele
Ei vajadust tarbe-
veele

lk 15

LV-KÄIK
Ainult soojuspump

Lk 15

KÜTTEKÄIK
Soojuspump. + lisa

Lk 15

KÜTTETARVE
Soojuspump käivitub 
#### sek pärast

Lk 15

Peavalik
Siit reguleeritakse 
maja küte      1

Lk 19

Kütte reguleerimine
Küte lisa/vähenda
ala   0-10      1.1

Lk 16

Kütte reguleerimine
Peenreg. soojusgr.
ala   -10/+10   1.2

Lk17

Lämmityksen säädöt
Huonelämpötilan
säätö  1.10

Lk 18

Peavalik
Siit reguleerid
Tarbevee reg.      2

Lk 19

Tarbevee reguleer.
Tarbevee lisa
tunde           2.1

Lk 18

     Peavalik
Siit võid näha 
kõik temperatuurid  3

                                       Lk 19

Temperatuurid
Tagasi KJ GT1

Temperatuurid
Välis GT2

Temperatuurid
Tarbevesi  GT3

Temperatuur
Lisashunt. GT4

Temperatuur
Ruum GT5

Temperatuur
Kompressor GT6

Temperatuur
Küttepool Peale GT8

Temperatuur
Küttepool tagasi GT9

Temperatuur
Maapiir. Tag GT10

Temperatuur
Maapiir Peale GT11

Lk 20

NB!

Iga valiku paremas alanurgas olev number näi-
tab millisesse peavalikusse antud info kuulub. 
Soojuspumba ekraanil soomekeelne tekst

Informatsiooni valikaknas
Kui vajutad Info-nuppu algfaasis, siis ekraanile ilmut pidevat informatsiooni 
soojuspumba tööst ja temperatuuridest. Tee nii:
1. Vajuta korra Info-nuppu algfaasis.
 Järgnevalt on näidatud kõik valikaknad:

 Põhifunktsioonide ülevaade (Klienditase 1)

      Rego 637    K1

 040622 16:08:15 Ti
Küte    Info   Valik

      Rego 637    K1

 040622 16:08:15 Ti
Küte    Info   Valik
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Soojuspump puhkereziimis.

Soojuspump toodab tarbevett. Ekraanil on näha millisel temperatuuril 
pump seiskub ja milline temperatuur on praegu. Pane tähele, et seiskumis-
temperatuur mõõdetakse boileri põhjast. Tarbevesi on mõne kraadi võrra 
kuumem.

Soojuspump ja energialisa on töös.

Soojuspump on saanud signaali toota sooja. Soojuspump käivitub, kui 
ajalaskur on nullis.

Mine tagasi algusesse vajutades mõnda nuppu või pöördnuppu.

Põhifunktsioonid - Klienditase 1

Temperatuuri reguleerimine

Soojuspumbas on lihtne muuta temperatuure. Kuid enne kui seletame 
kuidas seda teha, peame aru saama välistemperatuuri, tagasijooksu tempe-
ratuuri ja soojusgraafi ku kõvera omavahelist seost. Seost on lihtne seletada 
soojusgraafi ku abil. 

 Soojusgraafi k
Soojusgraafi k on vahend maja temperatuuri määratlemisel. Soojuspumpa 
juhitakse sõltuvalt välistemperatuurist. Ilma külmenemisel toodab soojus-
pump automaatselt kuumemat vett küttesse. 

 Tagasivoolu temperatuur:
Tagasivoolu temperatuur on küttevõrgust soojuspumpa tagastuva vee 
temperatuur. Küttevõrkku mineva vee temperatuur on tavaliselt   7-10 ºC 
kõrgem tagastuva vee temperatuurist.
Kui välistemperatuur on -10 ºC ja valitud on graafi k nr. 4, siis soojuspump 
püüab hoida tagasivoolutemperatuuri u. 40 ºC kraadis. 

 Välistemperatuur:
Välistemperatuur mõjutab soojuspumba tööd. Õue paigaldatud andur 
saadab signaale soojuspumba juhtkeskusesse, mis omakorda juhib 
soojuspumba tööd. 

 Soojusgraafi ku kalle:
Maja temperatuuri võib reguleerida muutes soojusgraafi ku kallet. Kaldeid 
on 0-10.

Tehase reguleering soojusgraafi kule 
on 4. See tähendab, et tagasivoolu 
temperatuur on  +35 ºC, kui välistem-
peratuur on 0 ºC.

NB!

PUHKEREZIIM
Ei küttetarvet
Ei tarvet  tarbe-
veele

TV-TÖÖ  
Ainult soojuspump
Seiskumis.temp 53,0°
Praegune  t.   50,0°

KÜTTE TÖÖ
Soojusp. + lisa
Seiskumis temp 45,0°
Praegune  t.   44,0°

KÜTTETARVE
Soojuspump käiv.
320 sek pärast
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 Külma ilmaga (alla +5 ºC):
Kui ei olda rahul sisetemperatuuriga, kui õues on alla   +5 ºC, siis on 
vajadust muuta soojusgraafi ku kallet. Tee nii:

1. Vajuta korra Küte -nuppu (olles algfaasis). 

2. Vajuta nuppu Muuda. 

3. Tõsta temperatuuri pöördnupu abil, keerates seda möödapäeva.
Langeta temperatuuri pöördupu abil, keerates seda vastupäeva.
 (Ära tee liialt suuri muutusi. 0,2-0,6 üksikut on tavaliselt piisav.)

4. Salvesta uus parameeter vajutades Tall (Salvesta).-nuppu.

Põhifunktsioonid - Klienditase 1

Katkendjoon: 
Kui tagasivoolu temp. on üle  57 ºC, antakse soojuspumbale häire ja 
kompressor seiskub. Soojuspump käivitub automaatselt kui temperatuur 
tagasivoolus on langenud. 

Soojusgraafi ku kalle:
2-4 Normaalgraafi k põrandakütte-

le.
4-6,5 Normaalgraafi k radiaatorküttel 

/või muu vastav.
7-10 Epätavaliselt kõrge regulee-

ring.

Soojusgraafi k näitab, et kalle graafi ku-
le 4 on tagastuv temperatuur on +35 
ºC, kui väljas on 0 ºC. Kui välistempe-
ratuur langeb, siis tagastuv tempera-
tuur tõuseb. Mida madalam välis-
temperatuur, seda suurem tagastuv 
temperatuur. Välistemperatuuril -30 
ºC graafi ku kalle saavutab tagasivoolu 
temperatuur piirväärtuse (+57 ºC).

Kütte lisamisel või vähendamisel peab 
muutuse mõju ootama vähemalt kaks 
päeva. Alles seejärel võib uut tempera-
tuuri muutust reguleerida.
Kui korduva reguleerimise järel on 
raske saavutada meelepärast tempe-
ratuuri, kui välistemperatuur on  0 ºC 
ringis, siis kallet tuleb murda. Kalde 
murdmisest pikemalt kohas Lisafunkt-
siooni - Klenditase 2 / Kütte reguleeri-
mine / Graafi ku töötlemine.

NB!

Graafi ku kallete muutmine
Suurendades /vähendades graafi ku kallet Küte lisa/vähenda -valikus, 
sellega mõjutad soojuspumba sooja tootmist. Kalde muutmine on eriti 
effektiivne külma ilmaga. 

Tagasivoolu temp. (ºC) Graafi ku kalded (0-10)

Välistemperatuur (ºC)

 Küte lisa/vähenda

0        4,0      10
Tagasi       Muuda

 Küte lisa/vähenda

0        5,0      10
Tagasi       Muuda
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Põhifunktsioonid - Klienditase 1
 

Soojusgraafi ku peenreguleerimine
Soojusgraafi ku peenreguleerimine tähendab seda, et graafi kut siirdatakse 
püstsuunas. Peenreguleeringut on võimalik teha valikus "Hienosäätö 
lämpök." Näidises (all) on näha kuidas on reguleeritud graafi k püstsuunas 
ülespoole (katkendlik joon). See tähendab seda, et sooja on lisatud plus 
suunas ja soojuspump juhitakse hoidma kõrgemat temperatuuri tagasivoo-
lul kõikidel temperatuuridel. 

Välistemp. (ºC)

Tagasivoolu temp. (ºC)

Pöördnupu abil peenreguleering on viidud 
ülespoole, et soojuspump toodaks rohkem 
sooja. 

 Sooja ilmaga (üle +5 ºC):
Kui ei olda rahul sisetemperatuuriga, kui väljas on üle +5 ºC, siis tasub 
siirdada soojusgraafi kut valikus "Hienosäätö lämpök." Tee nii.

1. Vajuta korra nuppu "Lämpö"-algfaasis.

2. Pööra pöördnuppu möödapäeva kuni ekraanil on
"Hienosäätö lämpök."

3. Vajuta nuppu "Muuta".

4. Tõsta temperatuuri pöörates pöördnuppu möödapäeva. 
       Langeta temperatuuri pöörates pöördnuppu vastupäeva.
       (Ära tee suuri muutusi. 0,5-1,0 ühikut on tavaliselt piisav) 
5. Salvesta uus parameeter vajutades nuppu "Tall."

Hienosäätö lämpök.

-10°     0,0     10°
Takaisin       Muuta
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Soovitud toatemperatuuri reguleerimine 
Kui soojuspumbale on ühendatud toaandur, siis võib toatemperatuuri 
reguleerida valikust "Huonelämpötila". "Lisätoiminnoissa" (Klienditase 2) 
valikus võime määratleda kui palju mõjutame soojuspumba juhtimist. 
Tee nii.
1. Vajuta korra nuppu "Lämpö"-algfaasis.

2. Pööra pöördnuppu möödapäeva kuni ekraanil on "Hienosäätö lämpök."
 "Huonelämpötila."

3. Vajuta nuppu  "Muuta."
4. Tõsta temperatuuri pöörates pöördnuppu möödapäeva.
 Langeta temperatuuri pöörates pöördnuppu vastupäeva.

5. Salvesta uus parameeter vajutades nuppu "Tall."

Huonelämpötila

10°      20,0    30°
Takaisin       Muuta

NB!

Näiteks toome kuidas reguleerid 
soovitud temperatuuri siseanduri abil. 
Reguleerala on 10 ºC - 30 ºC. 

 Ekstratarbevee reguleerimine

Võime saada lisa tarbevett tõstes ajutiselt boileri mantlivee temperatuuri.  
See võib olla vajalik, näiteks kui rohkem inimesi soovivad minna dushi 
alla. Juhtpaneeli valikus " Lisä KV" valitakse, kui mitu tundi on funktsioon 
aktiviseeritud. Tee nii.

1. Vajuta korra nuppu "Lämpö"-algfaasis.

2. Pööra pöördnuppu möödapäeva kuni ekraanil on  "Lämp. käyttö. lis."

3. Vajuta nuppu  "Muuta."

4. Vali elektrikassetti kaasatulemise aeg (näit. 24 tundi) keerates pöörd-
nuppu möödapäeva.

5. Salvesta uus parameeter vajutades nuppu "Tall."

Reguleeritud aja möödudes, peab 
toimingut kordama juhul kui soovime 
veel lisa tarbevett.

NB!

Põhifunktsioonid - Klienditase 1

 Lämp. käyttö.. lis

1tun   24tun   48tun
Takaisin       Muuta

 Lämp. käyttö.. lis

1tun   24tun   48tun
Takaisin       Tall
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Põhifunktsioonid - Klienditase 1

Kütte- ja tarbevee reguleeringud

Siirdu klienditase1 kütte temperatuuride reguleeringutesse  järgmiselt:

1. Vajuta korra nuppu "Valikko" -algfaasis.

2. Vajuta "Valitse" ja otsi kütte temperatuuride valikuid pöördnupu abil.

Siirdu klienditase 1 tarbevee reguleeringutesse  järgmiselt:

1. Pööra pöörduppu möödapäeva kuni ekraanil loeb valik " Tässä 
muutetaan käyttöveden säätöä."

2. Vajuta "Valitse" ja otsi tarbevee temperatuuride valikuid pöördnupu abil.

Soojuspumba temperatuurid

Soojuspumbas on mitmeid temperatuuri andureid. Igal anduril on tähtis 
osa igapäevasel soojuspumba töös. Anduritel on ka kaitsev funktsioon.  
Nii loed informatsiooni:

1.Vajuta korra "Valikko" nuppu.

2. Keera pöördnuppu päripäeva kuni näidus loeb  "Tästä 
voit nähdä kaikki lämpötilat" (valik 3).

3. Vajuta nuppu "Valitse."

4. Sela informatsiooni anduritest pöördnupu abil.  

NB!

Iga valiku alumises paremas nurgas 
olev number näitab millisesse peavali-
kusse see kuulub.

      Rego 637    K1

 040622 16:08:15 Ti
Lämpö Tiedot Valikko

      Päävalikko
Tässä säädetään 
talon lämpötila    1
Takaisin     Valitse

    Päävalikko
Tässä muutetaan 
käyttöveden säätöä 2
Takaisin Valitse

      Päävalikko
Täältä voit nähdä
kaikki lämpötilat  3
Takaisin     Valitse
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Temperatuuri andurite valikud

Allpool on näidatud kõikide soojuspumba andurite valikuaknad. Pane 
tähele, et nendes valikuakendes ei saa muuta temperatuuride parameet-
reid.Valikuaknad on informatsiooni andvad. Enamus andureid on põhiva-
rustuses Greenline HT Plus -mudelites, kuid mõned andurid on lisavaruste. 
Andurid annavad alarme, kui temperatuurid ei vasta nõutuile. 

NB!

Kõik andurid ei ole põhivarustuses. 
Osa anduritest on lisavaruste eri 
tarvete jaoks. Lisainformatsiooni 
valikaknas. 

Valik näitab küttesüsteemi tagasivoolu temperatuuri. See tähendab küttevõrgust soojus-
pumppa tagasituleva toru temperatuuri. Temperatuur on sõltuvuses välistemperatuurist.

Valik näitab välistemperatuuri. Temperatuur võib erineda, sõltuvalt kui palju välisandurit 
mõjutavad välistegijad (näiteks päike) 

Valik näitab boileri mantlivee alumisse osasse nõutud ja hetkel olevat temperatuuri.   
Temperatuur on umbes 5 ºC madalam kui boileri temperatuur. 

Valik on kasutusel  ainult pealejooksu anduriga. Kasutus lisasoojusgraafi kuga shuntsüs-
teemis, näiteks radiaatorküte koos põrandaküttega. Temperatuur on sõltuv välistempera-
tuurist.

Valik on kasutusel  ainult siseanduriga . Valikus on näha nõutud temperatuur ja hetke 
temperatuur.

Valik näitab kompressori temperatuuri. Temperatuur vaheldub 70 - 125 ºC.

Valik näitab soojuspumbast küttesüsteemi minevat temperatuuri. Temperatuur vaheldub 
ja on sõltuv välistemperatuurist ja soojuspumba tööst. (tarbevee tootmine või kütmine)

Valik näitab soojuspumppa tulevat temperatuuri. Temperatuur vaheldub sõltuvalt välistem-
peratuurist ja  soojuspumba tööst. (tarbevee tootmine või kütmine). Kui temperatuur on 
kõrgem kui 57 ºC, siis soojuspump seiskub turvates soojuspumppa. 

Valik näitab maakollektorist soojuspumppa tuleva vedeliku temperatuuri. Temperatuur 
vaheldub -5 ºC - +15 ºC sõltuvalt aastaajast.

Valik näitab soojuspumbast maakollektorisse mineva vedeliku temperatuuri. Normaalselt 
see on 1,5 °C - 5 °C madalam kui soojuspumppa tuleva vedeliku temperatuur. 

 Lämpötilan lukeminen
Paluu LJ GT1

Pys 41,3O   Nyk 40,3O

Takaisin

Lämpötilan lukeminen
Ulko GT2
14,0°

Takaisin

Lämpötilan lukeminen
Lämmin kv  GT3

Säät 51,0° Nyk 50,0°
Takaisin

Lämpötilan lukeminen
Shunttik. esit. GT4
Tav 40,3° Nyk 43,0°
Takaisin

Lämpötilan lukeminen
Huone GT5

Tav 20,0° Nyk 19,5°
Takaisin

Lämpötilan lukeminen
Kompressori GT6

90,0°
Takaisin

Lämpötilan lukeminen
Lämpöjohto Ulos GT8

45,0°
Takaisin

Lämpötilan lukeminen
LJ paluu GT9

40,3°
Takaisin

Lämpötilan lukeminen
Lämmönkeruu Pal GT10

0,0°
Takaisin

Lämpötilan lukeminen
Lämmönker Meno GT11

-4,0°
Takaisin

Põhifunktsioonid - Klienditase  1
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 Lisafunktsioon ( Klienditase 2)
Kohas "Perustoiminnot "(Klienditase 1) käsitleti neid funktsioone, mida 
enim kasutusel ja millest kõige rohkem kasu. Lisaks on olemas ka muid 
funktsioone, mille abil juhtida soojuspumpa. Need on näiteks: puhkuse-
funktsiooni aktiviseerimine ja kella, kuupäeva muutmine jne. Kui midagi ei 
reguleerita minuti jooksul kohas: "Asiakastasolla 2 (K2)", siis siirdutakse 
automaatselt tagasi kohta: "Asiakastasolle 1 (K1)" 30 minuti jooksul. Nii 
pääsed kohta: "Asiakastason 2" lisafunktsioonid:

1. Vajuta "Lämpö"-nuppu, nii kaua kui näidus loeb "Access = ASIAKAS2"

2. Ava peavalik vajutades "Valikko"-nuppu. "Asiakastasolla 2" on kasutusel 
ka "asiakastason 1" põhifunktsioonid.

NB!

Klienditase 2  on kasutusel ka kõik 
klienditase 1 põhifunktsioonid.

Näidisvalikutes on näidatud tavalise-
mad klienditase 2 funktsioonid. Kõikki 
valikuid ruumi nappuse tõttu ei ole 
näidatud. Kasuta pöördnuppu valikute   
selamiseks. 

Vajuta "Lämpö"-nuppu, nii kaua kui 
näidus loeb  "Access = ASIAKAS2."

( Algnäit)

Lisafunktsioonid - Klienditase 2

Valikaken on kõikides 
soojuspumpades.
=

= Valikake on näha ainult siis, kui 
paigaldatud lisaandur või teatud 
Greenline HT Plus -mudelites.

Lämpökäyrän asetus  
1.3

Sivu 22

Päävalikko
Tässä säädetään 
talon lämpötla     1

Sivu 23

Shuntti lisää/väh.
alue   0-10      1.5

Sivu 23

Shuntin hienosäätö
alue  -10/+10    1.6

Sivu 23

Shunttikäyrän asetus    
1,7

Sivu 23

Huoneanturin vaikutuk
senasetussäätö  1.11

Sivu 22

Kontrastin
säätö           1.12

Sivu 22

Kauko-ohjaus
lämpö           1.13

Sivu 22

Kontrastinasetus                           

Päävalikko
Tässä muutetaan 
käyttöveden säätöä 2

Sivu 24

LV:n huipun
intervalli       2.2

Sivu 24

Päävalikko
Ajastukset
kellon ohjauksella 4

Sivu 24

Ajastus LP
kellon ohj.      4.1

Sivu 24

Tason asetus
lämpöpumppu+/- 4.1.1

Sivu 25

Ajastus LV
kellon ohj.      4.3

Sivu 25

Päävalikko
Käyntiaikojen luku
LP ja lisäys       7

Sivu 25

L. pumppu käynnissä
tuntia?          7.1

Sivu 26

Jako LP
LV-RAD, %        7.2

Sivu 26

Lisäenerg. käynnissä
tuntia?          7.3

Sivu 26

Lisäyksen jako
LV-RAD, %        7.4

Sivu 26

Päävalikko
Kellonajan ja päivä-
määrän asetus     10

Sivu 27

Päävalikko
Kaikkien hälytysten 
hälytysmuisti     11

Sivu 27

Päävalikko
Palauta
tehdasasetukset   12

Sivu 27

 Lisafunktsioonide valikud   (Klienditase 2)

      Rego 637    K2

 040622 16:08:15 Ti
Lämpö Tiedot Valikko

      Rego 637    K2

 040622 16:08:15 Ti
Lämpö Tiedot Valikko

1.14

Sivu 22
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Kütte reguleerimine

Siirdu klienditase 2 kütte reguleerimine järgmiselt:

1. Vajuta "Lämpö"-nuppu, kuni näidus loeb Access = ASIAKAS2.
2. Vajuta "Valikko"-nuppu.
3. Vajuta "Valitse" ja selaa valikuid pöördnupu abil.

 Soojusgraafi ku reguleerimine
Võid  muutta soojusgraafi kut üles või allapoole välistemperatuuri viie 
kraadises skaalas.  Soojusgraafi kusse võib reguleerida tippe, näiteks 
kui väljas on  0 °C. Siirdu valikusse 1.3, vajuta "Valitse-" nuppu ja keera 
pöörduppu, kuni valiku vasemas ülaosas on 0ºC. Lisa või vähenda tempera-
tuuri tagasivoolul vajutades nuppu  "Muuta"  ja seejärel pöördnupuga valid 
muutuse. Muuda temperatuuri maksimaalselt 1-2ºC, vajuta seejärel "Tall.-" 
nuppu ja oota vähemalt 1 ööpäev, enne kui muutus on praktiliselt tunda. 
Soojusgraafi kut selliselt reguleerides võime soojuspumba soojustootmise 
reguleerida just sobivaks meie majale. 

 Sisetemperatuuri anduri mõju 
Valik on kasutusel ainult siis kui soojuspumpa on ühendatud siseandur. 
Valikus võime määratleda kui palju siseandur mõjutab soojusgraafi kut. 
Suuremmalla arvolla huoneanturilla on suurempi vaikutus. Pane tähele, 
et siseandur peenreguleerib soojusgraafi kut, selleks on väga tähtis, et 
soojusgraafi k oleks eelnevalt reguleeritud objektile sobivaks. 

 Puhkuse funktsioon
Valik on kasutusel ainult siis kui soojuspumpa on ühendatud siseandur.  
Puhkuse funktsiooni abil võime määratleda aja perioodi , kuna sisetempera-
tuur alandatakse  15 ºC  (temperatuur ei ole reguleeritav). Reguleeritud aja 
möödudes, soojuspump jätkab tööd normaalreziimis. Puhkuse funktsioon 
ei mõjuta tarbevee tootmist.  

 Distantsjuhtimine
Valik on kasutusel ainult siis kui soojuspumpa on ühendatud siseandur.  
Lisaks vajame distantsjuhtimisblokki, mis on lisatarvik. See võimaldab meil 
telefoni teel võtta kasutusele normaal- või puhkusefunktsiooni. 

 Suvereziim
Suvereziimis  reguleeritakse välistemperatuur, millest soojematel tempera-
tuuridel soojuspump toodab ainult tarbevett. 

Lisafunktsioonid - Klienditase  2

Päävalikko
Tässä säädetään 
talon lämpötila    1
Takaisin     Valitse

 Lämmityksen säädöt
Lämpökäyrän 
asetus           1.3
Takaisin     Valitse

Lämmityksen säädöt
Huoneanturin
vaikutus        1.11
Takaisin     Valitse

Lämmityksen säädöt
Lomatoiminnon
asetus          1.12
Takaisin     Valitse

Lämmityksen säädöt
Kauko-ohjaus
lämpö           1.13
Takaisin     Valitse

Lämmityksen säädöt
Kesäkytkennän 
asetus          1.14
Takaisin     Valitse
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 Lisasoojusgraafi ku regullerimine 
 shunttimisel

Kui objektil on põrandaküte ja radiaatorid, peame soojusgraafi kut regulee-
rima shuntventiili abil. Shuntventiil, mis reguleerib läbivoolava vee hulka 
küttesüsteemis, annab võimaluse põrandaküttel töötada  madalamal tem-
peratuuril. Valik on kasutusel ainult siis, kui soojuspumpa on ühendatud 
lisandur pealejooksule  T4 (GT4). Lisasoojusgraafi k reguleeritakse kahes 
valikus: Shuntti lisää/väh. ja Hienosäätö shunttik. 

Shunt lisa/vähenda

1. Vajuta "Lämpö-" nuppu, kuni kuni näidus on valik Access = ASIAKAS2.

2. Vajuta nuppu "Lämpö."

3. Keera pöördnuppu päripäeva, kuni näidus on valik  Shuntti lisää/väh.

4. Vajuta nuppu "Muuta."

5. Vali kõrgem soojusgraafi k pöörates pöördnuppu päripäeva. 
 Vali madalam soojusgraafi k pöörates pöördnuppu vastupäeva. 

6. Salvesta uus parameeter vajutades nuppu "Tall.-"

Huomaa

Lattialämmityspiirin lähtökohta on 
lämpökäyrä 2.
Asteikko on 0-10.
Lisälämmityskäyrä shuntilla toimii 
vain menolämpötilan anturilla T4 
(GT4).

Shuntgraafi ku peenreguleerimine

1. Vajuta "Lämpö-" nuppu, kuni kuni näidus on valik Access = ASIAKAS2.

2. Vajuta nuppu "Lämpö."

3. Keera pöördnuppu päripäeva, kuni näidus on valik Shunttik. hienosäätö.

4. Vajuta nuppu "Muuta."

5. Vali kõrgem soojusgraafi k pöörates pöördnuppu päripäeva. 
 Vali madalam soojusgraafi k pöörates pöördnuppu vastupäeva. 

6. Salvesta uus parameeter vajutades nuppu "Tall.-"

NB!

Näites on lisasoojusgraafi ku peenre-
guleerimine. Reguleerala on   -10 ºC 
- +10 ºC. 

Lisafunktsioonid - Klienditase  2

Shuntti lisää/väh.

0       2,0       10
Takaisin       Muuta

Shunttik. hienosäätö

-10°   -0,0°    10°
Takaisin       Muuta
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 Ajastid

Avaa ajastamise valik järgmiselt:

1. Vajuta "Lämpö"- nuppu kuni näidus on valik Access = ASIAKAS2.
2. Vajuta "Valikko"-nuppu.
3. Kierrä pöördnuppu möödapäeva kuni näidus on valik "Ajastukset kellon 

ohj "(valik 4).
4. Vajuta "Valitse" ja sela valikuid pöördnupu abil.

Soojuspumba juhtimine kella abil
Funktsiooni "Ajastus LP kellon ohj" abil võime soojuspumpa  reguleerida 
tootma  eri kellaaegadel erinevalt. See võimalus pakub meile lisa energi-
asäästu võimalusi. 
Näiteks:
Soovite reguleerida soojuspumpa nii, et radiaatorite temperatuur on  3 ºC 
madalam esmaspäeviti kell 22.00 - 06.00.

1. Keera pöördnuppu päripäeva, kuni näidus loeb:"Ajastus LP kellon ohj 
(valik 4.1).

2. Vajuta nuppu "Valitse." 

3. Vali päev keerates pöördnuppu päripäeva. Vajuta seejärel " Muuta" 
märkides ära päeva sümboliga  ^. Aktiviseeri päev, keerates pöördnup-
pu. Päevad on märgitud tähtedega. 

4. Vajuta nuppu “nuoli oikealle”, kuni nool on esimese kaksiknulli all. 

Lisafunktsioonid - Klienditase  2

 Tarbevee reguleerimine

Tarbevee ülekuumendamine
Korduvad tarbevee tipud
Valikus " LV:n huipun" intervalli reguleerid korduvate temeratuuride 
tõstmise perioodi. Kui näiteks annad parameetriks 7 päeva, siis temperatuu-
ri tõstetakse 5 kraadi võrra korra nädalas.  

Lämp. k. veden säätö
LV:n huipun 
intervalli       2.2
Takaisin     Valitse

Päävalikko
Tässä säädetään 
talon lämpötila    1
Takaisin     Valitse

Päävalikko
Ajastukset
kellon ohjaukslla  4 
Takaisin     Valitse

    Ajastus
Ajastus LP
kellon ohjauksella 4.1
Takaisin       Valitse

Ajastus LP 1
Ma     00:00-00:00

Takaisin       Muuta

>

Ajastus LP 1
Ma     00:00-00:00

Keskeytä          ->

>

Ajastus LP 1
Ma     00:00-00:00

Keskeytä          ->

> >

NB!

Kui on kasutusel ajatariif elektrile. 
Siis oletatud sääst öötundidel ei 
pruugi olla majanduslikult õigustav, 
kuna normaalresiimi saavutamiseks 
kasutatakse päevatariifi , mis võib olla 
tunduvalt kallim.  
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5. Keera pöördnuppu, kuni aeg 22:00 on ekraanil. 

6. Vajuta kaks korda nuppu “nuoli oikealle”, ni et nool siirdub kaks kohta 
paremale. 

7. Keera pöördnuppu, kuni aeg 06:00:00 on ekraanil. 

8. Vajuta nuppu “nuoli oikealle” ni, et selle funktsiooniks vahetub "Tall."

9. Lõpeta reguleerimine vajutades nuppu "Tall."

10. Vajuta nuppu "Takaisin."

11. Keera pöördnuppu päripäeva, kuni näidus on valik "Tason asetus 
lämpöpumppu +/- "(valik 4.1.1)

12. Vajuta "Valitse" ja reguleeri selle ajaperioodi temperatuuriks -3 ºC. 
Ära reguleeri liialt suurt temperatuuri alenemist. Radiaatoritele piisab u. 
. 3 krradi ja põrandaküttele u. 1,5 kraadi.

13. Lõpeta vajutades nuppu "Tall."

NB!

Kui soovid teha sama reguleeringu 
nädala kõikidele päevadele, siis tuleb 
teha see reguleering 7 korda. 

Tarbevee juhtimine kella abil 
Funktsioon " Ajatus LV kellon ohj (4.3)"  Reguleerimine toimus sama 
põhimõttega kui reguleerimine küttele "LP kellon ohj." (4.1). Võid tarbevee 
tootmise hoopis välja lülitada ööseks energia säästu silmas pidades.  

Soojuspumba  ja energialisa aja lugemine
Juhtboksi salvestatakse andmed soojuspumba ja lisaenergia töötundidest. 
Võid kontrollida neid tunde. Võid kontrollida kui palju soojuspump on 
teinud tööd ja kui palju on lisaenergia olnud kasutusel: 

1.   Vajuta "Lämpö"-nuppu, kuni näidus on valik  Access = ASIAKAS2.

2. Vajuta "Valikko2-nuppu.

Lisafunktsioonid - Klienditase  2

Ajastus LP 1
Ma     22:00-06:00

Keskeytä   <-    ->

Ajastus LP 1
Ma     22:00-06:00

Keskeytä   <-  Tall.

Ajastus LP 1
Tason asetus lämpö-
pumppu +/-     4.1.1
Takaisin     Valitse

    Ajastus
Ajastus LV
kellon ohjauksella 4.3
Takaisin       Valitse

Päävalikko
Tässä säädetään 
talon lämpötila    1
Takaisin     Valitse

> >
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3. Keera pöördnuppu päripäeva nii kaua, kui ekraanil on tekst: " Käyntiai-
kojen luku, LP ja lisäys" (valik 7).

4. Vajuta "Valitse" ja sela valikut pöördnupu abil.

Soojuspumba töötundide määr
Valikus on näha soojuspumba töötunnid alates paigalduspäevast..

Soojuspumba tarbevee tootmise ja kütte tootmise 
protsentuaalne suhe 
Valikus on näha kui palju on toodetud tarbevett või küttet protsentides.

 Lisaenergia kasutusel olevad tunnid 
Valikus on näha kui palju lisaenergiat on kasutatud paigalduspäevast 
alates.. Aeg näidatud tundides. 

Lisaenergia protsentuuaalne suhe tarbeveele ja 
küttele
Valikus on näha kui palju lisaenergiat on kasutatud tarbeveele ja küttele. 
Näit on suhe protsentides. 

 Kella ja kuupäeva reguleerimine

Soojuspumbas on palju funktsioone, mis on seotud kella ja kuupäevaga. 
Seega on tähtis, et aeg ja kuupäev on õiged. Nii pääsed valikusse: "Kello-
najan ja päivämäärän asetus:"

1. Vajuta"Lämpö"-nuppu, nii kaua kui ekraanil loeb Access = ASIAKAS2.
2. Vajuta" Valikko"-nuppu.

Lisafunktsioonid - Klienditase  2

Päävalikko
Käyntiaikojen luku 
LP ja lisäys       7
Takaisin     Valitse

Käyntiaikojen luku
L. pumppu käynnissä
tuntia?          7.1
Takaisin     Valitse

Käyntiaikojen luku
Jako LP
LV-RAD, %       7.2
Takaisin     Valitse

Käyntiaikojen luku
Lisäenerg. käynnissä
tuntia?          7.3
Takaisin     Valitse

Käyntiaikojen luku
Lisäyksen jako
LV-RAD, %   7.4
Takaisin     Valitse
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3. Keera pöördnuppu päripäeva, kuni näidus on valik  "Kellonajan ja 
päivämäärän asetus (tase 10).

4. Vajuta "Valitse" ja reguleeri kellaaeg ja kuupäev pöördnupu na nupu 
abil. 

Soojuspumba alarmid

Võid hõlpsasti näha kõikki soojuspumbas olnuid alarme.  Valikus on näha 
alarmi tüüp ja kellaaeg kuna alarm on olnud. Kui valikuaknas on märk 
(*) siis alarm on aktiivne, ehk põhjus alarmile on olemas. Valikuaknasse 
pääsed järgmiselt: 
"Kaikkien hälytysten hälytysmuisti "(tase 11):

1. Vajuta "Lämpö"-nuppu, kuni näitus loeb  Access = ASIAKAS2.

2. Vajuta "Valikko"-nuppu.

3. Keera pöördnuppu päripäeva nii kaua, kui ekraanil on tekst: "Kaikkien 
hälytysten hälytysmuisti"(valik 11).

4. Vajuta "Valitse" ja sela pöördnupu abil eelnevalt tulnud alarme. Alarmid 
on salvestatud kronoloogiliselt. Lisa informatsiooni alarmidest Kaikki 
hälytykset.

Tehase parameetrite taastamine

Soojuspumbas on võimalik nullida kõik oma tehtud reguleeringud ja minna  
tehase poolt reguleeritud reziimi. Nii pääsed valikusse: "Palautus tehdasase-
tuksiin" (valik 12):

1. Vajuta "Lämpö"-nuppu, nii kaua kui ekraanil loeb: Access = ASIAKAS2.

2. Vajuta "Valikko"-nuppu.

3. Keera pöördnuppu päripäeva nii kaua, kui ekraanil on tekst: "Tehdasa-
setusten palautus"(valik 12).

4. Vajuta nuppu "Valitse."

5. Taasta tehase reguleering vajutades nuppu "Kyllä".
 Tehase reguleergin nullib kõik klienditasel 1 ja 2 tehtud reguleeringud. 

Lisafunktsioonid - Klienditase  2

Päävalikko
Kellonajan ja päivä-
määrän asetus     10
Takaisin     Valitse

      Päävalikko  K2
Tässä säädetään 
talon lämpötila    1
Takaisin     Valitse

      Päävalikko  K2
Tässä säädetään 
talon lämpötila    1
Takaisin     Valitse

Päävalikko
Kaikkien hälytysten
hälytysmuisti       11
Takaisin       Valitse

Päävalikko
Palauta
tehdasarvoihin    12
Takaisin     Valitse
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 Hooldus
Soojuspump vajab minimaalselt hooldust, kuid soovitame mõningaid 
kontrollimisi, et soojuspump töötaks tõrgeteta. Kontrolli järgmised kohad 
natuke tihemini esimesel kütteperioodil. 

 Kontrollklaas
 Paisupaak
 Mudafi ltrid
 Kaitsanood (mudelites, kus roostevaba boiler)

 Esipaneeli avamine

Mõned hooldetööd nõuavad esipaneeli avamist. Esipaneel on kinnitatud 
kahe kruviga paneeli üläosas.

Esipaneeli avamine:

1. Keera lahti kaks kruvi . Vaata pilti.
2.  Kalluta paneel ettepoole. 
3.  Tõsta esipaneeli üles, nii et see tuleb alt lahti.

 Kontrollklaas
Kui soojuspump käivitub, siis võib näha kontrollklaasist mõne minuti 
jooksul külmaine vedelikus mullikesi. See on täiesti normaalne. Kui 
vedelikus on näha mulle pikemat aega, siis võta ühendust müüjaga. 

NB!

 Juhul kui teed midagi soojuspumba 
sees, Lüli soojuspump välja peakaits-
mest.
Hooldetöid väljaspool soojuspumpa 
võib teha töös oleva soojuspumbaga. 
Elektri ja komressori töid võib teha 
ainult volitatud isikud

Ava esipaneel, keerates välja kaks 
ülaservas olevat kruvi. 

Kontrollklaas

Greenline HT Plus E

Kui klaasi keskel olev punkt on roheline, siis süsteem on niiskusest vaba. 
Juhul kui punkt on kollane, siis  süsteemis on niiskust, võta ühendust 
müüjaga.  

Hooldus
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Paisupaak

Soojuspumba energiakontuuri (külm pool) on paigaldatud plast paisupaak. 
Vedeliku tase peab olema vähemalt 1/3-kõrgusel. Kui vedeliku tase on 
langenud alla selle, siis võta ühendust müüjaga, kuid seda võib täita müüja 
nõuandel järgmiselt:

Soojuspump peab  olema töös täitmise ajal. 
1. Keera ettevaatlikult lahti ventiil ja selle peal olev kork (pilt 1). 
2. Kontrolli, et ventiil on täielikult lahti (pilt 2).
3. Täida vedeliku või veega  (2/3) kasutades näiteks kastekannu (pilt 3).
4. Suge ventiil ja keera kork tagasi  (pilt 4).

Maksimum

Miinimum

pilt 1 pilt 2 pilt 3 pilt 4

     Kunnossapito
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Hooldus

Kaitseanood

Märgutuli

  Kaitseanoodi kontrollimine

On mudelites, kus roostevaba boiler. 

Boileri ülemises osas on kaitseanood, mille funktsioon on boileri kaitsmine 
korrosiooni eest. Kaitsanoodi funktsioneerimise eelduseks on veega 
täidetud boiler. 
Soojuspumba sees oleval paneelil on märgutuli mis annab informatsiooni 
kaitseanoodi tööst. Roheline märgutuli näitab, et kõik on korras. Punane 
märgutuli näitab, et midagi on korrast ära. Kui tarbevett kasutatakse palju, 
näiteks vannis käimised, siis punane märgutuli võib süttida lühikeseks 
ajaks. See on normaalne. Kui märgutuli põleb punasena üle 10 tunni, siis 
see on märguandeks, et midagi on viga ja tuleb ühendust võtta soojuspum-
ba müüjaga. Kui see juhtub nädalalõpul, siis võib mureta kasutada soojus-
pumpa, kuni hooldemehe tulekuni. 

 Filter

Filter ( mudafi lter)) takistab mustuse ja muu ebapuhtuse pääsemist 
soojusvahetisse. Aeg-ajalt on vaja fi ltreid puhastada. Filtrid on kütte- ja 
energiakontuuris. Filtreid puhastatakse järgmiselt:

1. Lülita  soojuspump  välja on/off-nupust.
2. Sulge ventiil ja keera kork lahti.
3. Vabasta lukustusseib, mille taga on fi lter.  Kasuta selleks näpitsaid, mis 

on soojuspumbaga kaasas. 
4. Eemalda fi lter ja puhasta see voolava vee abil.
5. P,aigalda fi lter, lukusta ja keera kork tagasi. 
6. Ava ventiil ja käivita soojuspump.

Energia kontuuri fi lter on väljaspool 
soojuspumpa. 

Greenline HT Plus E -mudelis on 
küttepoole fi lter soojuspumba sees. 
Greenline HT Plus C -mudelis on küt-
tepoole fi lter väljaspool soojuspumpa. 

NB!

 Filter   Lukustusseib       Kork

Mudafi lter

Greenline HT Plus E
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Madalda toatemperatuuri

Ava termostaatventiilid, leia õige 
soojusgraafi k. Piira ainult 

nendes ruumides kuhu soovime jahedamat.

 Säästunõuandeid
Soojuspumba funktsioon on toota soojust võimalikult väikeste kuludega. 
Seleks võib palju ise kaasa aidata.reguleerides soojuspumpa õieti. Säästu 
mõjutavad ka meie harjumused. Lisa säästu võib saada näiteks: 

 Alandades sisetemperatuuri.
 Avades täielikult küttejaotus ventiilid.

Sisetemperatuuri alandamine
Mida madalam on sisetemperatuur, seda väiksemad on küttekulud. See 
tähendab, et mida madalam soojusgraafi k, seda ökonoomsem kütmine. 
Kasuta soojusjaotuses kõik pindalad maksimaalselt. (Kõik kontuurid lahti), 

1. Tihenda kõik võimalikud soojuskaod.
2. Kui ei ole sundventilatsiooni, siis ventileeri ruume teadlikult ja tõhusalt 

ukse ja akana avamisega..

Ava termostaatventiilid
Radiaatorite ja põrandakütte ventiilid võivad avaldada negatiivset mõju 
sääste silmas pidades, kuna nad pidurdavad küuuma vee liikumist kontuu-
rides ja soojuspump peab sellisel juhul kompenseerima kuumema veega 
teisi kontuure, et saavutada  nõutut toatemperatuuri. Õige soojusgraafi ku 
saamiseks hoiame kõik ventiilid lahti, kuniks soovitud temperatuur on 
saavutatud. Ventiilidega piirame kuuma vee voolukiirust  ainult nendes 
ruumides ja kontuurides, kuhu soovime jahedamat  temperatuuri. 

    Säästunõuanne
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HÄLYTYS
Sähkökatkos

  040622 16:08:15
     Tiedot Kuittaa

 V õimalikud vead

Soojuspumba juhtblokis on valve funktsioon, mis annab kohe alarmi kui 
soojuspumbas juhtub midagi ootamatut. Enamus alarme võib kasutaja ise 
kviteerida ja vea kõrvaldada. Kunagi ei ole ohtu, et kviteerimise tulemusel 
ohustaksite soojuspumba kalleid osi. Kui küttesüsteemi on paigaldatud ka 
siseandur, siis näeme ka sealt soojuspumba võimalike alarme. 

Näide alarmist:

 "Tietoa"-nupp:
Vajutades "Tiedot"-nuppu ja pöörates pöördnuppu saate lisainformatsiooni 
alrmi põhjusest ja võimalikke soovitusi vea kõrvaldamiseks. 
 Kviteerimis-nupp:
Kui vajutad nuppu "Kuittaa", siis juhtpaneeli märgutuli kustub ja soojus-
pump käivitub uuesti 15 minuti jooksul. (loomulikult kui on küttetarvet) 
Kui viga ei ole kõrvaldatud, siis märgutuli ei kustu.  Kui soojuspumbas on 
rohkem kui üks alarm, siis selle kohta saab informatsiooni pöördnupu abil. 

Viga.

Alarmi 
ilmnemise päev

Alarmi ilmnemise aeg.

Tiedot Kuittaa

Juhtpaneel on pime

Võimalik viga 1:  Elektri kaitse on väljas.
Vea kõrvaldamine:  1.Kontrolli, et maja kaitsekilbis on kaitsmed korras. 
  2. Vajadusel vaheta kaitse, või automaatkaitse 

puhul aktiviseeri see. 
  3. Soojuspump käivitub uuesti 15 minuti jooksul, 

kui viga kõrvaldatud. 

Võimalik viga 2:  Soojuspumba kaitse on väljas.
Vea kõrvaldamine:  1 .Aktiviseeri soojuspumba kaitse.
  2.  Soojuspump käivitub uuesti 15 minuti jooksul, 

kui viga kõrvaldatud. 

 HT Plus C -
soojuspumba kaitse

 HT Plus E -
soojuspumba kaitse

NB!
Soojuspump käivitub uuesti 15 
minuti jooksul, kui viga kõrvaldatud. 

Võimalikud vead



33

K
äy

tt
äj

äl
le

Kaitsmed soojuspumbas

Kaitse 4
El. kassetti ülekuumenemis kaitse.
NB!Nuppu tuleb tugevalt vajutada.

Kaitse 1
, kompressori mootori kaitse

Kaitse 2
Soojuspumba kaitse

Kaitse 3
Elektri kassetti kaitse

Kontrollklaas

 Filter
Puhstada , sulguriga.

Greenline HT Plus C Greenline HT Plus E

Kontrollklaas

 Komressori moottori kaitse
 Energia kontuuri pumba kaitse
 Kompressori temperatuur
 Pressostaat väike
 Pressostaatt suur
 Elektri kassett
 SElektri katkestus
 Faasiviga
 Kõrge temp. tagasijooks LP
 Pealejooks  max
 Suuri kütteve -delta
 Anduriviga
 Energia kontuuri peale ja tagasijooks min.

Alarmid:Kõik alarmid

Alarm võib vahest olla ajutine ja sõltuda erinevatest teguritest. 
Alarmi kviteerimine ei sea ohtu soojuspumpa. Järgnevatel lehekül-
gedel on toodud alarme ja nende kõrvaldamise mooduseid ja 
vigu.  Alarmi tekstid on soomekeelsed, kuid loodame mõistmist ja 
vajadusel toetame Teid eestikeelse tehnilise nõustamise kaudu.

Võimalikud vead
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 Moottorikaitse komp. (MB1)

Võimalik viga1: Ajutine viga, või el. võrgu ülekoormus. 
Vea kõrvaldamine:       1.Vjuta nuppu " Kuittaa.".
  Alarm vïb kustuda, kuigi viga on jäänud.   
       2. Aktiviseeri kaitse. 
  (Kaitse 1).
       3. Oota kuni soojuspump käivitub.

Võimalik viga2: Moottorikaitsme amperaas (A) on reguleeritud liialt 
väikseks.

        Kompressori vool vaheldub suve/talvereziimil.
Vea kõrvaldamine:      1. Võta ühendust müüjaga.
.

Võimalik viga3: Viga kontaktoris või moottorikaitsmes. Ebakvaliteet-
selt ühendatud voolujuhtmed kompressorile 

Vea kõrvaldamine:       1. Võta ühendust müüjaga.

Võimalik viga 4:  Viga kompressoris.
Vea kõrvaldamine:     1.Võta ühendust müüjaga.

 Moot. kaitse energia kontuuri pump (MB2)
(Mudelid C11, E11, E14 ja E17)

Võimalik viga 1: Mustus on seiskanud energiakontuuri tsirk. 
pumba. 

Vea kõrvaldamine:       1. Vjuta nuppu " Kuittaa."
       2. Ava õhutuskruvi ja puhasta pump.
       3. Tsirk. pumba käivitust võib aidata kruvikeerjaga.
  Alarm vïb kustuda, kuigi viga on jäänud.
Võimalik viga 2: Viga tsirkulatsiooni pumbas.
Vea kõrvaldamine:        1. Võta ühendust müüjaga.

Võimalik viga3:  Ajutine viga.
Vea kõrvaldamine:        1.Kui viga kordub, siis võta ühendust müüjaga

Võimalikud 
vead

HÄLYTYS        (MB1)
Moottorinsuoja kompr.
  040622 16:08:15
      Tiedot Kuittaa

HÄLYTYS        (MB2)
Moot.suoja LKpumppu
  040622 16:08:15
      Tiedot Kuittaa

Kompressori kaitse on näidatud 
lk. 33 

Alarm vïb kustuda, kuigi viga on 
jäänud.  

NB!

NB!



35

K
äy

tt
äj

äl
le

 Pressostaat madal (LP)
Võimalik viga 1: Õhk energiakontuuris.
Vea kõrvaldamine:      1. Vjuta nuppu " Kuittaa."
      2. Kontrolli paisupaaki.
      3. Vajadusel lisa vedelikku. 
      4. Kuula, kas süsteemis on võimalikult õhku..Kui viga 

kordub, siis võta ühendust müüjaga.

Võimalik viga 2: Makontuuri fi lter on must.
Vea kõrvaldamine:       1. Kontrolli fi lter.
      2. Vajadusel puhast
      3. Vjuta nuppu " Kuittaa.".

Võimalik viga3: Külma kontuuris liiga vähe vedelikku.
Vea kõrvaldamine:   1.Vjuta nuppu " Kuittaa.".
  2. Oota  kuni pump käivitub.
  3. Kontrolli, et kontrollklaasis ei ole näha jätkuvalt 

õhumulle  
4. Kui õhumulle näeb jätkuvalt, siis võta ühendust 
müüjaga.

Võimalik viga 4: Energiakontuuri pump on seiskunud või pöörleb 
liiga aeglaselt 

Vea kõrvaldamine:  1. Vjuta nuppu " Kuittaa."
      2. Kontrolli kas tsirk. pump töötab, või töötab liiga 

väikese kiirusega. 
Võimalik viga 5: Soojusvaheti läheb jäässe, kuna energiakontuuris 

on liiga vähe alkoholi. 
Vea kõrvaldamine:  1. Võta ühendust müüjaga. 

Võimalik viga 6: Viga paisuventiilis (viga kordub 3-4       
nädalase intervalliga)

Vea kõrvaldamine:  1. Võta ühendust müüjaga 

 Kompressori temperatuurid T6 (GT6)

Võimalik viga 1: Kompressori temperatuur liiga kõrge
Vea kõrvaldamine:  1. Vjuta nuppu " Kuittaa."
      2. Kui viga kordub, siis  võta ühendust müüjaga. 

Võimalik viga 2: Ajutine viga, viga ilmneb erndlikust kasutusrezii-
mist.

Vea kõrvaldamine:       1. Vjuta nuppu " Kuittaa.".
      2. Oota.

Võimalikud vead

:

HÄLYTYS        (GT6)
Kompressorin lämpöt.
  040622 16:08:15

      Tiedot Kuittaa

HÄLYTYS           (MP)
Pressostaatti,pienpaine

040622 16:08:15
     Tiedot Kuittaa



36

K
äy

tt
äj

äl
le

 Pressostaat kõrge (HP)

Võimalik viga  1: Õhk küttesüsteemis
Toimenpide:       1. Vajuta nuppu " Kuittaa."
      2. Kontrolli kas soojuse jaotussüsteemis on õhku.
      3. Vajadusel õhuta. 
Võimalik viga  2: Liiga väike tsirkulatsioon.
Vea kõrvaldamine:  1. Vajuta nuppu " Kuittaa."
      2. Kontrolli, et tsirkulatsiooni pump töötab. 
      3. Kontrolli, et kõik kütteventiilid on lahti (põran-

dakütte puhul vähemalt pooled)
       4. Suurenda tsirkulatsiooni pumba kiirust.
Võimalik viga  3: Küttepoole fi lter .
Vea kõrvaldamine:   1.Vajuta nuppu " Kuittaa."
      2. Kontrolli fi ltrit.
      3. Vajadusel puhasta fi lter. Suurenda tsirkulatsiooni pumba 

kiirust: 
Kasuta kruvikeerajat pumba kiiruse 
muutmiseks. Kirust suurendatakse 
pöörates üks aste päripäeva.  

NB!

 Elektri kassett (EK)
Võimalik viga  1: Elektrikassetti kaitse väljas.
Toimenpide:       1. Vajuta nuppu " Kuittaa."
       2. Lüli kaitse sisse (varoke 3) pöörates nuppu üles    

3. Võta ühendust müüjaga, kui kaitse lööb uuesti 
välja. 

Võimalik viga  2: Elektrikassetti ülekuumenemiskaitse väljas. 
Vea kõrvaldamine:      1. Vajuta nuppu " Kuittaa."
      2. Lüli kaitse sisse(varoke 4) vajutades nuppu 

elektrikassetti kaitsevutlaris. Klõpsatus on märgiks, 
et kaitse on sisse lülitatud.        
3. Kontrolli, et küttepoole fi lter on puhas.

Reeglina ülekuumenemiskaitse välja 
löömise põhjuseks on väike tsirku-
latsioon soojuspumbas. Viga võib 
olla mustas fi ltris või õhu olemasolus 
küttesüsteemis. 

NB!

Võimalikud veadd

HÄLYTYS            (HP)
Pressostaatti,suurpaine

  040622 16:08:15
         Tiedot Kuittaa

HÄLYTYS        (EK)
Sähkövastus

  040622 16:08:15
      Tiedot Kuittaa
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 Elektrikatkestus

Soojuspump on salvestanud kõik reguleeritud parameetrid mällu. Kui elekt-
rikatkestuse möödudes soojuspump käivitub automaatselt, siis soojuspump 
jatkab tööd mälus olevate parameetritest lähtuvalt. 
Võimalik viga:  Soojuspumba toitest puudub üks või kaks faasi
Vea kõrvaldamine: 1. Kontrolli, et maja elektrikaitsmed on korras. 

2. Vaheta või paranda kaitsmed.
 3. Soojuspump käivitub automaatselt , kui viga on kõrval-

datud. 

 Faasi viga

Võimalik viga 1: Soojuspumba toitest puudub üks või kaks faasi.
Vea kõrvaldamine:  1. Kontrolli, et maja elektrikaitsmed on korras.
   2. Vaheta või paranda kaitsmed.
   3. Soojuspump käivitub automaatselt , kui viga on 

kõrvaldatud. 
Võimalik viga 2: Soojuspumpa tuleva toite faasid on vales järjestu-

ses. 
                                  1.  Vea kõrvaldamine:  1. Vjuta nuppu " Kuittaa."
   2. Vaheta faasi järjekord õigeks. (Vea võib kõrvaldada 

ainult elektritöödele pädev isik)

  Soojuspump käivitub automaatselt , kui viga on 
kõrvaldatud. 

 Suur  kütte-delta T8/T9 (GT8/GT9)

Soojuspump annab alarmi, kui andurite T8 (GT8) ja T9 (GT9) temperatuu-
ride vahe on liiga suur. 
Võimalik viga 1: Vähene tsirkulatsioon küttes.
Vea kõrvaldamine:  1 Kontrolli, et tsirkulatsiooni pump töötab.  

2.Kontrolli, et kõik kütteventiilid on lahti (põran-
dakütte puhul vähemalt pooled) 

Võimalik viga 2: Küttepoole fi lter must.
Vea kõrvaldamine:  1. Puhasta fi lter.

Võimalikud vead

Kui kõike faase ei ühendata samaae-
gselt, siis soojuspumba reguleerkes-
kus  , Rego- annab alarmi valest faasi 
järjestusest.

NB!

HÄLYTYS
Sähkökatkos

  040622 16:08:15
      Tiedot Kuittaa

HÄLYTYS
Vaihevirhe

  040622 16:08:15
      Tiedot Kuittaa

HÄLYTYS         GT8/GT9
Suuri lämmitysvesi-delta
  040622 16:08:15

        Tiedot Kuittaa
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 Lämpöjohto meno max T8 (GT8)

Lämpöpumpussa on anturi T8 (GT8), joka pysäyttää kompressorin kun 
lämpöpattereihin menevän veden lämpötila on liian korkea. 

Võimalik vigay 1: Liian pieni virtaus lämpöpumppuun.
Vea kõrvaldamine:       1. Tarkasta, että lämmönkeruupumppu ei ole 

pysähty    nyt.
      2. Tarkasta, että kaikki venttiilit ovat auki. Termos    

taattiventtiilein varustetussa lämmitysjärjestelmässä 
venttiilien pitää olla täysin auki ja lattialämmitysjär-
jestelmässä vähintään puolet silmukoista pitää olla 
täysin auki.

Võimalik viga2: Lämpimän puolen hiukkassuodatin on tukossa.
Vea kõrvaldamine:       1. Puhdista hiukkassuodatin.

Lämpöpumppu käynnistyy automaatti-
sesti kun hälytys on nollattu ja lämpö-
tila on laskenut normaaliarvoon.

Huomaa

 Korkea paluu LP T9 (GT9)

Soojuspumbas on andur T9 (GT9), mis seiskab soojuspumba kui küttejao-
tusvõrgust tuleb tagasi liiga kuum vesi. Max. temperatuur 58 ºC  kraadi.

Võimalik viga          1: Parameetrid valesti reguleeritud.
Vea kõrvaldamine:       1. Madalda temperatuuri (Lämpö lisää/vähennä).

Võimalik viga          2: Radiaat tai lattialämmitysjärjestelmän        
venttiilit ovat kiinni.

Vea kõrvaldamine:       1. Avaa kaikki venttiilit.
      2. Paina painiketta Kuittaa.

Võimalik viga3: Käyttöveden lämpötila on asetettu liian        
korkeaksi.

Vea kõrvaldamine:       1. Hälytys annetaan käyttövesikäytössä. 
                                         Ota yhteys asentajaan käyttöveden lämpötilan       

  säätöä varten.

Võimalik viga4: Virtaus lämpöpumpussa on suurempi kuin    
    virtaus lämmitysjärjestelmässä.

         (Vain jos järjestelmässä on ohitusventtiili.)
Vea kõrvaldamine:       1. Laske lämmönkeruupumpun nopeutta tai lisää      

   lämmitysjärjestelmän pääpumpun nopeutta.
      2. Ota yhteys jälleenmyyjään. 

Võimalikud vead

Lämpöpumppu käynnistyy automaattises-
ti kun lämpötila on laskenut.

Laske lämmönkeruupumpun nope-
utta:
Käytä ruuvitalttaa tai kolikkoa lämmön-
keruupumpun nopeuden laskemiseen. 
Kierrä yksi askel myötäpäivään. Vältä 
alinta nopeutta.

Huomaa

HÄLYTYS        (GT9)                 
Korkea paluu LP
040622 16:08:15

      Tiedot Kuittaa

HÄLYTYS        (GT8)
Lämpöjohto meno max

040622 16:08:15
      Tiedot Kuittaa
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 Energiakontuuri tagasijooks min T10 (GT10) ja 
Energiakontuuri pealejooks min T11 (GT11)

Võimalik viga        1: Energiakontuuri vedelik hetkeliselt liiga 
                                madalatemperatuuriline. 
Vea kõrvaldamine:     2. Oota.
      2. Võta ühendust müüjaga

Võimalik viga2:        Vähene tsirkuleerimine.
Vea kõrvaldamine:     1. Kontrolli fi ltrit.
      2. Puhasta fi lter.

Võimalik viga 3:     Vale parameeter, liiga madal  reguleeritud temp.
                             energiakontuuris.a
Vea kõrvaldamine:     1. Oota.
      2. Võta ühendust müüjaga.

 Anduriviga

Kõik soojuspumbas olevad andurit võivad anda alarmi, kui soojuspumba-
son viga. Paremal olevas näites antur T1 (GT1), Tagasivool , on tekitanud 
alarmi. Kõik andurid annavad teada veast sarnaselt näidisega. Lisa võib 
lugeda anduritest:  "Temperatuuri andurite valikud."

Võimalik viga1:      Ajutine viga.
Vea kõrvaldamine:       1. Oota.
Võimalik viga        2: Lühiühendus või viga anduri juhtmes.
Vea kõrvaldamine:      1. Võta ühendust müüjaga.

Võimalik viga        3: Viga anduris või ühenduses.
Vea kõrvaldamine:    1. Võta ühendust müüjaga.
.

Lüli välja vool, enne kui kontrollid 
andureid või nende juhtmeid.

NB!

Võimalikud vead

HÄLYTYS        (GT1)
Anturi paluu LJ
040622 16:08:15

      Tiedot Kuittaa

HÄLYTYS        (GT1)
Lämmönk tulo min
040622 16:08:15

      Tiedot Kuittaa

HÄLYTYS      (GT11)
Lämmönk meno min
040622 16:08:15

      Tiedot Kuittaa
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Lämpöpumpun asennuksen saa tehdä valtuutettu asentaja.
Asentajalle-luvussa selostetaan lämpöpumpun asennus ja käyttöönotto. 
Asennus koostuu LVI-osasta ja sähköosasta. Tämä luku sisältää tekniset tiedot 
kuten mitat, kytkentäkaaviot asentajavalikot. Toivomme, että luet huolella 
tämän käsikirjan ja noudatat kaikkia ohje- ja varoitustekstejä.

Huomaa

On tärkeää, että asentaja lukee myös luvun Käyttäjälle. Siinä on runsaasti tietoa, 
jota tarvitset saadaksesi yleiskuvan lämpöpumpun toiminnasta. 

Luvun sisältö:

 Tärkeää tietoa asentajalle

 Tarkastuslista

 Toimituksen sisältö

 Yleistä lämpöpumpusta ja lämmönkeruuletkusta

 Mitat ja LVI-liitännät

 Valmistelut ennen liittämistä

 Lämpöpumpun liittäminen lämmitysjärjestelmään.

 Lämpöpumpun kytkeminen sähköjärjestelmään

 Lämpöpumpun ulkoiset liitännät

 Lämpöpumpun käyttöönotto

 Tekniset tiedot

Asentajalle




