PIKAOHJE

1. Huonelämpö liian matala tai korkea
Mikäli huonelämpötila on
liian korkea tai matala,
voit muuttaa huonelämpötilaa painamalla kuvan
pikanäppäintä.
Säätökäyrät-valikossa kaikkien lämmönjakopiirien arvoja voidaan muuttaa
erikseen vastaamaan lämmitysveden
lämpötilaa (menovesi) tietyssä ulkolämpötilassa.
2. Tarvitaan enemmän käyttövettä
Asetusta voidaan muuttaa välillä
-3°C...+3°C plus- ja miinus-painikkeilla. Painikkeilla LJ1, LJ2 (lisävaruste)
ja LJ3 (lisävaruste) valitaan lämmönjakopiirit, joihin muutos halutaan.
Jälleenmyyjä/asentaja:
___________________________________
Puhelinnumero:
___________________________________

Suomen Lämpöpumpputekniikka Oy
Unikontie 2, 62100 Lapua
Puh (06) 433 7200
www.lampoassa.fi

Mikäli haluat muuttaa
menoveden lämpötilaa
enemmän kuin
-3°C...+3°C, voit tehdä
sen muuttamalla säätökäyrää.

Jos tarvitset hetkellisesti
enemmän käyttövettä, voit
siirtyä käyttöveden tehostukseen.

Käyttöveden tehostus kytketään päälle
painamalla Max-painiketta. Laite
voidaan palauttaa normaalitilaan,
myös painamalla Eco-painiketta.
Käyttöveden tehostuksen toiminta-aika
(1...24h) valitaan plus- ja miinus- painikkeilla.

3. Olen lähdössä matkalle
Jos olet menossa pidemmälle lomamatkalle, voit
laskea varaajan ja lämmitysverkoston lämpötiloja
siirtymällä Kotona/Poissa valikkoon.

5. Varaajan ja/tai menoveden lämpötilaa
muutetaan päiväkohtaisesti

6. Koneeni hälyttää, mitä teen?
Aktiivisia hälytyksiä
pääsee katsomaan
etusivun hälytyskellopainikkeen kautta.

Mikäli haluat esim.
varaajan lämpötilan olevan
alhaisempi yöllä, voit
käyttää ajastutoimintoa.

Mikäli tarvitset pysyvästi
enemmän käyttövettä, voit
muuttaa varaajan lämpötiloja.

Huonelämpötilalle ja varaajan lämpötilalle asetetaan haluttu lämpötilan muutos, joka voi olla välillä -10°C...+10°C.
4. Miten lämpöpumppu toimii tällä hetkellä
Min. lämpö ja max. Lämpö tarkoittavat lämpöpumpun käynnistymis– ja
sammumislämpötiloja. Varaajan
alaosan tehdasasetukset ovat 40 (min)
ja 45 (max). Varaajan yläosan tehdasasetukset ovat 50°C (min) ja 55°C
(max). Min- ja Max-arvojen ero voi olla
2...10°C.
Varaajan ylä- ja alaosan suurin sallittu
lämpötilan asetusarvo on täystehoisessa maalämpöpumpussa 60°C ja
osatehoisessa maalämpöpumpussa
alavaraajassa 60°C ja ylävaraajassa
85°C.

Voit valita ajastustoiminnon varaajalle
ja/tai lämmityspiirin menoveden lämpötilalle. Voit ajastaa erikseen ylä– ja
alavaraajan sekä jokaisen käytössä
olevan lämmityspiirin.

Mikäli haluat tietää esim
varaajan tai menoveden
lämpötilan voit siirtyä
mittauksiin

Vasemmanpuoleinen sarake kertoo
mittausten tämänhetkiset arvot ja
oikean puoleinen sarake vastaavat
asetusarvot.

Aktiiviset hälytykset voi kuitata pois
kuittaus-painikkeesta. Aktiivisten hälytysten -sivulta pääsee myös hälytyshistoria-sivulle alareunassa olevan
painikkeen kautta.
Hälytykset ja mitä voit tehdä
•

Sivuilla asetetaan lämpötilanmuutoksen alkamisen ja loppumisen kellonajat
(täysinä tunteina) viikonpäiväkohtaisesti, sekä muutos asteina. Lämpötilanmuutos voi olla -10...+10°C välillä.

•

•

1.piirin matalapainepressostaatti
toiminut. Kuittaa pressostaatti
• Tarkista maapirin nesteen taso
täyttöpullossa. Mikäli nestettä
on alle1/3 pullosta, täytä pullo
• Tarkista keruupiirin mudanerotin, poista mahdolliset roskat
Kompressoripiirin 1 jokin moottorisuoja lauennut. tark. moottorisuojat F1, F2 tai F3
• Tarkista onko moottorisuoja
lauennut
• Tarkista onko lämpöpumpun
kaikki sulakkeet päällä
Muut hälytykset
• Ota yhteyttä asentajaan tai
myyjään
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