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1 Inledning
1.1

EasyAce värmepumpar

EasyAce värmepumpar kan styras, övervakas och hanteras trådlöst genom en lokal
anslutning och genom en fjärranslutning. Värmepumpen kan styras med en trådlös
pekskärm som levereras med värmepumpen, eller du kan ladda den användarvänliga
EasyAce appen till din mobilenhet och ansluta till värmepumpen på så sätt.
Denna handbok innehåller heltäckande anvisningar för hur att använda din
värmepump. Anvisningar för hur att skapa en EasyAce anslutning ges i en skild
handbok.
Om pekskärmen används för andra ändamål, kan det bli svårt,
långsamt eller omöjligt att använda automationen med pekskärmen.

1.2

Anvisningar och schema
Handling

Beteckning

EasyAce
Snabbguide

M8007
(34793602)

EasyAce
Installation och driftsättning

M8005
(34793601)

EasyAce
Bruksanvisning

M8004
(34793603)

1.3

Grundläggande begrepp

Kollektorkrets

Kollektorkretsen är ett lång rör beläget under marken och fylld med en kall blandning
av vatten och etanol (köldbärare). Kollektorkretsen extraherar värmeenergi från
marken.

Kollektorpump

Kollektorpumpen cirkulerar köldbärare mellan och inom kollektorkretsen och
värmepumpen.

Värmefaktor (COP) Förhållandet mellan elektricitet som används av värmepumpen och värmen som
produceras. Om en värmepumps COP är 3,5, producerar värmepumpen 3,5 watt av
värme för varje watt av elektricitet.
Kondensorpump

Pump som cirkulerar värmeöverföringsvätska (värmevatten) till kondensorn för att
värma upp och från kondensorn till värmecirkulationen.

Gradminuter

Värmepumpen har en gradminuträknare som definierar när funktioner är aktiverade
och hur länge de är aktiva. Ju mer ett uppmätt värde skiljer sig från ett börvärde,
desto snabbare kommer den relaterade funktionen att aktiveras.
● Exempel: Startfördröjningen för genomströmningsvärmaren är 90 °Cmin.
Framledningsbörvärde är 60 °C och uppmätt framledningstemperatur är 45
°C. Detta ger en temperaturdifferens på 15 °C. Varje minut dras 15 °Cmin från
räknaren. Genomströmningsvärmaren slås på om 6 minuter.
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Tappvarmvatten

Varmt tappvatten.

Elpatron

En värmepatron inbyggd i en varmvattenberedare eller värmekretsen bufferttank.
Ger tilläggsvärme eller fungerar som reservvärmare.

Framledning

I värmekretsar avser ”framledning" vatten som har värmts upp av värmepumpen
och matats in i värmekretsen. I kollektorkretsen avser ”framledning" köldbärare som
återgår från värmepumpen till kollektorkretsen.

Framledningstemperatur

Temperatur i en vätska som matas in i en krets (vatten i värmekretsar, köldbärare i
kollektorkretsen).

Värmekrets

En krets som överför värmen som genereras av värmepumpen till radiatorer eller
golvvärmerör. En byggnad kan ha flera värmekretsar – en för bostadsutrymmen och
en t.ex. för våtutrymmen.

Värmekurva

En sexpunktskurva som bestämmer värmepumpens uppvärmning vid olika
utomhustemperaturer.

Värmevatten

Vatten som värms upp av värmepumpen och används för att värma
varmvattenberedaren eller en värmekretsens bufferttank. Om värmepumpen är
ansluten direkt till en värmekrets (utan bufferttank) används värmevatten för att
värma upp värmekretsen (som framledningsvatten).

Genomströmningsvärmare

En elektrisk värmepatron inbyggd i eller ansluten till en vätskeledning. I Oilonvärmepumpar är en genomströmningsvärmare ofta inbyggd i kondensorns
framledningsrör för att ge tillskottsvärme eller för att fungera som reservvärmare.

Utetemperatur

Utetemperaturen är den primära styrningsvariabeln vid utrymmesuppvärmning; den
avgör hur mycket värme värmepumpen ska ge.

Rumstemperaturoptimering

En funktion som justerar värmepumpens drift baserat på uppmätt rumstemperatur.
Värmepumpens drift är fortfarande beroende av utetemperatur och värmekurvor.

1.4

Byta språket

1. Öppna menyn i det övre vänstra hörnet eller
genom att svepa från skärmens vänstra kant till
höger.

3. Välj Språk och position.

2. Från menyn välj Appinställningar.

4. Välj Applikationens språk.

Appinställningar

Språk och position
Anslutning

Användare

5. Välj språket från listan.
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6. Kontrollera språket också i
Användargränssnittmenyn.
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Skärmtext på olika språk
Engelska

App settings →
Language and location →

Application
language

Finska

Sovellusasetukset → Kieli ja sijainti

Svenska

Appinställningar → Språk och position Applikationens språk

Användargränssnittets
språk

Estninska

Rakenduse seaded → Keel ja asukoht Rakenduse keel

Kasutajaliidese keel
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Sovelluksen kieli

User interface
language
Käyttöliittymän kieli
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2 Huvudvyn
2.1

Översikt av huvudvyn

1

Appinställningar

2

Huvudvyn

3

Inställnings- och
statusvyn

4

Trender

5

11

Utetemperatur

Kontekstuell inställning
(Rums-temperatur,
ökning eller
minskning).
● Knacka på för att
ändra den valda
inställningen.

6

Den valda
värmekretsens
framledningsvattentemperatur

12

Den valda
värmekretsen.
Knacka på för att välja
kretsen.

7

Uppskattad
elförbrukning

13

Uppskattad värmeeffekt

8

Varmvattenintensifiering

14

Varmvattenberedarens
temperatur

9

Tidtabeller

10

Värmepumpens status

15

Hemma eller bortafunktion

EasyAce Home view ver. 2

Driftlägens färgkoder
Driftläge

Färg

Ekonomi

Grön

Normal

Grå

Intensifiering

Röd

Ikoner som visas på huvudvyn
Utrymmesuppvärmning

Varmvattenuppvärmning

Maskinen är i vänteläge
och väntar på att starta

Genomströmningsvärmaren på

Öka eller minska uppvärmning

Feltillstånd

Vid felsituation tryck på ikonen för att kontrollera larm. Vid
behov ta kontakt med en maskinservice eller Oilons kundtjänst.
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2.2

Uppvärmning

Värmekretsar och kretsarnas temperatur
För att ändra värmekretsen som visas på huvudvyn Värmekrets-fönstret visas på skärmen. Välj en
knacka på kretsnumret.
annan krets och knacka på OK.

Värmekrets 1 visas nu på huvudvyn.

Om det inte finns någon rumstemperaturmätning
i värmekretsen, visas ikonen för ökning eller
minskning av kretsens uppvärmning (se
underavsnittet Öka eller minska uppvärmning).

Om värmekretsens framledningstemperaturmätning Om värmekretsens rumstemperatursmätning har
har aktiverats, visas
aktiverats, visas den uppmätta rumstemperaturen i
framledningsvattentemperaturen bredvid
stället.
kretsnumret.

Öka eller minska uppvärmning
Den valda kretsens temperatur kan ökas eller minskas genom att knacka på
ökningens/minskningens ikon på huvudvyn. Ikonen visas inte, om det inte finns
någon rumstemperaturmätning i värmekretsen (eller rumstemperaturoptimering har
avaktiverats).

M8004 2250SV
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Funktionen påverkar kretsens värmekurva genom att höja eller sänka varje kurvpunkt
med det inställda öknings- eller minskningsvärdet. I praktiken motsvarar detta att flytta
kurvan i sidled. Om kurvan ändras manuellt, återställs öknings- eller minskningsvärdet.
Förändringarna i rumstemperaturen sker långsamt. Ändra inställningen med en grad
eller två i taget, och vänta en dag eller två dagar för den nya rumstemperaturen att bli
märkbar.
Driftsituationer
För kallt → Öka uppvärmning (+)
För het → Minska uppvärmning (–)

Radiatoruppvärmning, riktgivande värden

Golvuppvärmning, riktgivande värden

Rumstemperatur +1 °C → Öka med 6 (+6)
Rumstemperatur –1 °C → Minska med 6 (–6)

Rumstemperatur +1 °C → Öka med 3 (+3)
Rumstemperatur –1 °C → Minska med 3 (–3)

1. Knacka på ikonen mitt i huset. Förändringen
gäller bara den valda värmekretsen.
● I bilden har Krets 1 valts.

2. Öka eller minska värdet, och knacka på OK.

Värmekretsar – rumstemperaturmätning på
Om en värmekrets rumstemperatursmätning har aktiverats, visas kretsens
rumstemperatur på huvudvyn. Dessutom om rumstemperaturmätningen har aktiverats,
kan man ändra rumstemperaturens målvärde (Rumstemperturinställning).
Förändringen påverkar temperaturen i värmekretsens framledningsvatten indirekt.
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1. Knacka på temperaturvärdet mitt i husbilden.
● Förändringen gäller bara den valda
värmekretsen.

2. Ändra inställningen, och knacka på OK. I bilden
har temperatursmålvärdet satts till +22 °C.
● För att kontrollera värdet, öppna menyn utan att
ändra värdet.

Om rumstemperaturmätningen har avaktiverats,
visas öknings-/minskningsinställningen (se
underavsnitt Öka eller minska uppvärmning) i stället.

2.3

Skärm för varmvatten och intensifieringsfunktion

När varmvattnets intensifieringsfunktion aktiveras, värms varmvattnet till ett
förinställt målvärde. Temperaturen hålls på denna nivå under en bestämd
intensifieringsperiod. Med intensifieringsfunktion kan man öka varmvattenproduktionen.
Efter intensifieringsperioden har löpt ut, återgår varmvattnets målvärde automatiskt till
dess originell nivå.
Varmvattenberedarens uppmätta temperatur visas
upptill på vattendroppen.
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1. För att aktivera
varmvattenintensifieringsfunktionen, knacka på
termometerikonen.
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2. Välj hur länge ska varmvattenproduktion ökas
med plus- och minusknappen. Knacka på OK.

För att kontrollera den tid som återstår knacka på
intensifieringsikonen.
● Stäng inställningsfönstret genom att knacka på
Avbryt.

För att avaktivera funktionen innan tiden löper ut
ställ tiden till 0 och knacka på OK.

När intensifieringsfunktionen är aktiv, markeras
varmvattenområdet med en röd cirkel.

2.4

Hemma eller borta-funktion och tidtabeller

Det finns tre driftlägen för utrymmesuppvärmning och uppvärmning av tappvatten:
ekonomi, normal och intensifiering.
Med hemma eller borta-funktionen kan man välja mellan normalläge och ekonomi.
Med tidtabellfunktionen kan man välja de veckodagarna och tidpunkterna när
ekonomi-, normal- och intensifieringsläget ska användas.
Inställningsvärdena för driftlägena kan justeras i Inställningsmenyn (se avsnittet
Inställningar och statusinformation).
Driftlägens färgkoder
Driftläge

Färg

Ekonomi

Grön

Normal

Grå

Intensifiering

Röd

Hemma eller borta-funktion
Hemma
De normala schemalagda inställningarna gäller.
Om man inte har inställt någon tidtabell, fungerar
maskinen i normalt läge.
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Borta
Utrymmesuppvärmning och uppvärmning av
tappvatten fungerar i ekonomiläge. Tidtabeller
används inte.
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1. För att ändra inställningen knacka på husikonen. 2. Välj Hemma eller Borta, och knacka på OK.

Tidtabeller
Tidtabeller är också tillgängligt från värmekrets- eller
tappvatteninställningar (se avsnitt Inställningar och statusinformation).
Med tidtabellfunktionen kan man skapa ett veckoschema för utrymmesuppvärmning,
varmvattenuppvärmning eller båda. På detta sätt kan man begränsa värmepumpens
elförbrukning under perioder med hög belastning, vilket minskar elfakturan.
Öppna tidtabellerna genom att knacka på tidtabellikonen på huvudvyn.

För att skapa ett tidsprogram tillsätta en tidpunkt i tidtabellen och välj vilket driftläge
som ska aktiveras. För att tillsätta en tidpunkt tryck på och håll ned en timme i
tidtabellen. För att redigera eller radera en tidpunkt tryck på och håll ned tidpunkten.
Om det finns inga tidpunkter i tidtabellen, fungerar maskinen i Normalt läge.
Driftlägens färgkoder
Driftläge

Färg

Ekonomi

Grön

Normal

Grå

Intensifiering

Röd

M8004 2250SV
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Schemaläggning av en händelse
1. Välj tidtabellen för en värmekrets eller tappvatten. 3. Välj ett driftläge, och knacka på OK.
2. Tryck på och håll ned en tidpunkt i tidtabellen.
● I bilden har Intensifiering valts.
● I bilden har fredag klockan 16 valts.
Intensifieringsfunktionen kommer att aktiveras
på fredag klockan 16 och pågår fram till slutet
av dygnet.

4. För att välja en stopptid för funktionen tryck på
någon annan tidpunkt inom samma veckodag.
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5. Välj ett driftläge för den nya tidpunkten, och
knacka på OK.
● I bilden har Normal valts. Intensifiering av
tappvatten är nu aktivt på fredagar klockan 16–
22. Efter 22 fungerar värmepumpen fungerar på
normalt sätt.

M8004 2250SV

6. Slutför och spara ändringar genom att knacka på För att avbryta ändringar tryck på
Spara.
avbrytningsknappen på överkanten av skärmen.
● Osparade dagar visas på orange.
● Om avbrytningsknappen trycks, används den
senaste tidtabellversionen man har sparat i
stället.

För att redigera eller radera en schemalagd händelse
1. För att redigera eller radera en tidpunkt tryck på
och håll ned tidpunkten.
● På bilden har klockan 22 valts.

M8004 2250SV

2. Väl ett nytt driftläge eller välj Ta bort denna
punkt.
● På bilden har Ta bort denna punkt valts.
3. Bekräfta genom att trycka på OK.
● Tidpunkten (klockan 22.00) har raderats från
tidtabellen. Radera den andra punkten på
samma sätt.
4. Slutför genom att knacka på spara.
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3 Inställningar och statusinformation
3.1

Översikt av statusvyn

1

Värmepumpens
status

2

Framlednings- och
returtemperatur
för utrymmesuppvärmning

3

Temperaturen
i värmevattnet
som kommer
till varmvattenberedaren

4

Kollektorkretsens
framlednings- och
returtemperatur

5

Uppskattad
prestanda och
elförbrukning

3.2

6

Framledningstemperaturens
målvärde för
utrymmesuppvärmning

7

Varmvattenberedarens
uppmätt
temperatur och
måltemperatur

8

Varvtalet på
kollektorkretsens
pump

Inställningsmenyer

Man kan öppna inställningsmenyn i vilken vy som helst.
1. Öppna menyn i det övre vänstra hörnet eller
genom att svepa från skärmens vänstra kant till
höger.
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2. Välj Maskinens inställningar från menyn.
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Alternativt välj den mellersta fliken. Knacka på
3. Alla maskinens inställningar är tillgängliga från
Maskinens inställningar på underkanten av sidan. Maskinens inställningar-menyn.
● Utrymmesuppvärmnings- och
tappvatteninställningar kan också öppnas direkt
genom att knacka på deras rubriker.

3.3

Uppvärmning

Om rumstemperaturoptimering inte används, visas hur olika driftlägen påverkar
framledningstemperaturen (som anges av värmekurvan) på denna sida.
Om en direkt koppling används, visas också värmevattnets returtemperatur (kondensor
in). Värmepumpen värmer värmekretsen direkt, vilket innebär att det finns ingen
bufferttank i värmekretsen.
Värmekretsvyer

1 Värmekurva
2 Aktuellt driftläge

5 Inställningar

Kretsens
framlednings3
temperatur och
måltemperatur

6

4

Tidtabell för
driftlägen

M8004 2250SV

Driftlägens
påverkan

Pumpens varvtal,
7 om värmekretsen
har sin egen pump
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Om rumstemperaturoptimering används, visas aktuell rumstemperatur och
rumstemperaturens inställningsvärden för olika driftlägen på denna sida.

1 Värmekurva
2 Aktuellt driftläge
Kretsens
framlednings3
temperatur och
måltemperatur
Pumpens varvtal,
4 om värmekretsen
har sin egen pump
5

6 Inställningar
7

Driftlägens
påverkan

8 Rumstemperatur

Tidtabell för
driftlägen

Värmekurva
Värmekurvan bestämmer framledningstemperaturen: temperaturen i vattnet
som pumpas in i värmekretsen vid olika utetemperaturnivåer. Vanligen har
installationsföretaget konfigurerad kurvan redan.
Värmekurvan består av sex justerbara punkter. Det rekommenderas att justera kurvans
värden under första uppvärmningsperioder.
Driftlägens påverkan
Det finns tre driftlägen för utrymmesuppvärmning: normal, intensifiering och ekonomi
(se avsnitt Hemma eller borta-funktion och tidtabeller).
Ej rumstemperaturmätning eller
rumstemperaturoptimering avaktiverad

Rumstemperatursmätning och
rumstemperaturoptimering används

Rumstemperaturoptimering på
Det valda driftläget ökar (+) eller minskar (–) framledningstemperaturen som anges av
värmekurvan med ett fastställt antal grader. Detta påverkar rumstemperaturen indirekt,
se tabellen nedan.
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Radiatoruppvärmning, riktgivande värden
Rumstemperatur +1 °C → Öka med 6 (+6)
Rumstemperatur –1 °C → Minska med 6 (–6)

Golvuppvärmning, riktgivande värden
Rumstemperatur +1 °C → Öka med 3 (+3)
Rumstemperatur –1 °C → Minska med 3 (–3)

Till exempel, om framledningstemperaturen är +35 °C på kurvan och ekonomilägets
inställning är −3 °C, är framledningstemperaturens målvärde +32 °C.
Efter du har ändrat inställningen, följ ändringens påverkan på åtminstone 2–3 dygn.
Inställningen för normalt drift visas också på huvudvyn.
Rumstemperaturoptimering av
Om rumstemperatursmätning och rumstemperatursoptimering har aktiverats, används
inställningen direkt som inställningsvärdet för rumstemperatur. Om driftläget växlas,
ökas eller minskas inställningsvärdet för rumstemperatur direkt. Inställningsvärdet för
rumstemperatur påverkar framledningstemperaturen via rumstemperatursoptimering.
Efter du har ändrat inställningen, följ ändringens påverkan på åtminstone 2–3 dygn.
Inställningar
Maskinens inställningar → Värmekretsar
Statusvyn → Uppvärmning
Värmekurva

Se underavsnittet Värmekurva.

Driftlägens
påverkan

Se underavsnittet Driftlägens påverkan.

Tidtabell för
driftlägen

Se avsnittet Hemma eller borta-funktion och tidtabeller.

Maskinens inställningar → Värmekrets 1 → Inställningar
Temperatur för
värmeavstängning
(sommarstopp)
Utetemperaturens
medelvärde

Uppvärmningen slås av, när den genomsnittliga utetemperaturen ligger över denna
temperatur under en längre tid. Uppvärmningen slås på igen, när den genomsnittliga
utetemperaturen sjunker under denna temperatur.
● Typisk inställning: +10...+15 °C
● Ställ värdet något lägre än den önskade rumstemperaturen.
Ett genomsnittligt utetemperaturvärde beräknat automatiskt över en längre period.

Den högsta framledningstemperaturen när utetemperaturen stiger till
Dimensionerande utetemperatur-inställningens nivå. Systemet håller
Max. framlednings- framledningstemperaturen som anges av värmekurvan lägre än denna temperatur.
temperatur
● Typisk inställning, golvvärmesystem: betonggolv +35 °C, trägolv +45 °C
● Kontrollera temperaturvärdena hos golv- eller golvvärmesleverantören eller
anläggningens planer.
Min. framledningstemperatur

M8004 2250SV

Systemet håller framledningstemperaturen som anges av värmekurvan högre än
denna temperatur.
● Typisk inställning: +20...+25 °C
● Ställ in den min. framledningstemperaturen på samma nivå som den önskade
rumstemperaturen eller något lägre.
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Maskinens inställningar → Värmekrets 1 → Inställningar → Rumstemperatur
I regel bestämmer värmekurvan framledningstemperaturen. Rumstemperatursoptimering justerar
framledningstemperaturen på grund av rumstemperaturmätning och ett inställningsvärde.
Rumstemperatursoptimering kan användas bara om rumstemperaturmätning är i bruk och
värmepumpens automationssystem kan påverka rumstemperaturen.
Aktivera temperaturoptimering
● Golvvärme: avaktivera fördelarens självregleringsfunktion (om finns).
● Radiatorvärme: säkerställ att radiatorventiler (termostat eller förreglering) är helt öppna.
Temperaturoptimering

Av
Temperaturoptimering används inte.
På
Temperaturoptimering används.

Regulatorn justerar framledningsvattentemperaturen på grund av
Förstärkningsfaktor rumstemperaturmätning. Ju större förstärkningsfaktor, desto större förändring.
● Följ ändringens påverkan på åtminstone 2–3 dygn.

Inställningarna för Krets 2 och 3 är identiska med Krets 1s inställningar.
3.3.1 Typiska justeringar av värmekurvan
1. Om rumstemperaturen känns för kallt när utetemperaturen är 0 °C, öka
inställningsvärdena lite på utetemperaturspunkter –2 °C och +8 °C.
2. Följ ändringens påverkan på åtminstone 2–3 dygn.
3. Vid behov justera kurvan.
3.3.2

Om golvstrukturer hårdnas med värmepumpen
Det rekommenderas inte att hårdna golvstrukturer med hjälp av
värmepumpen.

● Observera att den högsta tillåtna temperaturen måste vara betydligt lägre än
normalt innan betongplattan har stelnat och golvet har skivats (max. temperatur:
+20 °C).
● Temperaturen måste ökas långsamt under en längre period.
● Temperaturen måste vara som jämnt som möjligt.
● Kontrollera temperaturvärdena hos golv- eller golvvärmesleverantören eller
anläggningens planer.
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3.4

Tappvarmvatten

Tappvarmvattenvyn

1 Aktuellt driftläge

4 Inställningar

Varmvattenberedarens
framlednings- och
2
returtemperatur
(kondensor ut och
kondensor in)

Måltemperaturer
för varmvatten5
beredarens
driftlägen
Varmvatten6 beredarens
temperatur

Varmvattenberedarens
3 måltemperatur och
kondensorpumpens
varvtal

7

Tidtabell för
driftlägen

Varmvatteninställningar
Maskinens inställningar → Tappvatten
Statusvyn → Tappvatten
Driftlägens
inställningsvärden
(pos.5)
Tidtabell för
driftlägen (pos. 7)

Det finns tre driftlägen för varmvattenuppvärmning: Normal, Intensifiering och
Ekonomi. Se avsnittet Hemma eller borta-funktion och tidtabeller.
Intensifieringsfunktionen kan användas bara om värmepumpen kan använda
genomströmningsvärmaren för varmvattenuppvärmning (alltså tillskottsvärmarens
Driftläge för tappvatten är Efter kompressor eller Med kompressor).
Se avsnittet Hemma eller borta-funktion och tidtabeller.

Maskinens inställningar → Tappvatten → Inställningar
Statusvyn → Tappvatten → Inställningar
Varmvattenuppvärmning

På
Varmvattenuppvärmning används.
Av
Varmvattenuppvärmning används inte.

Maskinens inställningar → Tappvatten → Inställningar → Legionella funktion
Statusvyn → Tappvatten → Inställningar → Legionella funktion
Funktionen hettar upp tappvarmvatten för att förhindra bakterieväxt. Temperaturen hålls högt för en
rengöringstid. Varmvattnet kan hetas upp samtidigt med både kompressorn och maskinens elpatron.
● I allmänhet, om tappvattnets temperatur är vanligtvis +55 °C eller högre, behöver man inte
funktionen.
● Intensifieringsfunktionen kan användas bara om en elpatron kan användas för
varmvattenuppvärmning (alltså tillskottsvärmarens Driftläge för tappvatten är Spärrfunktion, Efter
kompressor eller Med kompressor).
Spärrfunktion
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Av
Legionellafunktionen används inte.
På
Legionellafunktion används.
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Maskinens inställningar → Tappvatten → Inställningar → Legionella funktion
Statusvyn → Tappvatten → Inställningar → Legionella funktion
Tid mellan startar

Intervallet mellan värmningar. Intervallet beror på varmvattnets
temperaturinställning.
● Typisk inställning: 3–7 dagar
● Om varmvattnet hålls ljum, förkorta tidsintervallet.

Starttid

Dygnstiden när funktionen ska aktiveras. Välj en tid när man inte använder
tappvatten såsom på natten.

Tid kvar till nästa
start

3.5

Antalet dygn (d) som återstår till nästa aktivering.

Andra inställningar
Maskinens inställningar → Driftdata

Denna inställning visar maskinens driftdata över dess hel driftstid, över det innevarande året och över de
tre senaste åren.
Uppvärmning

Uppskattning av energin som produceras för utrymmesuppvärmning.

Tappvatten

Uppskattning av energin som produceras för tappvattenuppvärmning.

Elektricitet

Uppskattning av kompressorns och elpatronens kombinerad elförbrukning.

Tillskottsvärme

Uppskattning av elpatronens elförbrukning.

Kompressorns
körtimmar

Antalet timmar kompressorn har varit i gång.

Kompressorns
starter

Antalet gånger kompressorn har startat.

Maskinens inställningar → Driftdata → Innevarande år
Uppvärmning

Uppskattning av energin som produceras för utrymmesuppvärmning under det
aktuella året.

Tappvatten

Uppskattning av energin som har producerats för tappvattenuppvärmning under det
aktuella året.

Elektricitet

Uppskattning av kompressorns och elpatronens kombinerad elförbrukning under det
aktuella året.

Historik
Uppgifterna ovan under de senaste tre åren fördelat på år.

Maskinens inställningar → Värmekretsar
Se avsnittet Uppvärmning.

Maskinens inställningar → Tappvatten
Se avsnittet Tappvarmvatten.

Maskinens inställningar → Driftläge
Av
Värmepumpens kompressor och elpatron är av.
Värmepump

På
Värmepumpen är på. Elpatronen kan också används (om möjligt på grund av
driftläget).
Bara tillskottsvärme
Bara maskinens interna elpatron används för uppvärmning. Kompressorn och
kollektorkretsen används inte.
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Maskinens inställningar → Anordningens information
Visar uppgifter om maskinen och dess programvara.

Maskinens inställningar → Återställning av fabrikinställningar
Funktionen återställer alla inställningar till fabriksinställningarna (utom lösenordskyddade inställningar).
Lösenordskyddade inställningar som kan ändras via Underhållsmenyn återställs inte.

3.5.1

Regulatorns tid
Maskinens inställningar → Regulatorns tid

Om maskinen är ansluten till internet, hämtas tiden automatiskt. Om inte, inställ tiden manuellt.
Tidszon
Sommartid

Aktuell tid
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Aktuell tidszon (UTC; +2 h i Finland)
Ej
Systemet ställer sig inte automatiskt till sommartid.
Ja
Systemet ställer sig automatiskt till sommartid.
Normal
Normal: vintertid (normaltid) används.
Sommartid
Sommartid används.
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4 Underhållsinställningar
4.1

Logga in på servicenivån
Lösenordet till servicenivån är 8520.

För att kunna ändra alla inställningar måste man logga in på servicenivån.
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1. Öppna menyn i det övre vänstra hörnet eller
genom att svepa från skärmens vänstra kant till
höger.

2. Från menyn välj Appinställningar.

3. Välj Användare.

4. Välj Underhåll.

5. Ange lösenordet och tryck på OK.
● Lösenordet till servicenivån är 8520.

6. Nu har du loggat in på servicenivån. För att gå
tillbaka från menyn knacka på vänsterpilen i övre
vänstra hörnet av skärmen.
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4.2

Uppvärmningsinställningar
Maskinens inställningar → Underhåll → Uppvärmning

Bufferttankens givare-inställningen bestämmer vilken värmekälla som används av värmekretsarna:
varken värmepumpens kondensor eller en bufferttank. Välj kretsens andra utrustningar från varje kretsens
inställningar.

Bufferttankens
givare

Beredare

Inte kopplad
Värmepumpen är kopplat till byggnadens värmesystem utan en bufferttank. Ingen
bufferttankgivare kopplats. Kretsen kan innehålla en genomströmningstank (utan
elanslutning), men inte en bufferttank som regleras av värmepumpen.
Kopplad
Värmepumpen är kopplad till en bufferttank. Bufferttanken har en temperaturgivare
som är kopplad till värmepumpen, och värmepumpen justerar temperaturen i
bufferttanken. Alla värmekretsar i systemet är kopplade till bufferttanken.
Temperaturen i bufferttanken.

Maskinens inställningar → Underhåll → Uppvärmning → Kompressor (ingen bufferttank)

Startfördröjning

Tiden som kompressorn väntar före start vid utrymmesuppvärmning. När
fördröjningen har löpt ut, startar kompressorn.
● Typisk inställning, golvvärmesystem: betonggolv 120, trägolv 80–60
● Typisk inställning, radiatorvärme: 80–40
● Öka fördröjningen, om kompressorn ska inte starta så ofta och den ska hållas i
gång längre.
● Fördröjningen är lämplig, när rumstemperaturen hålls på en jämn nivå, och
kompressorn startas högst två, tre gångar under en timme.
Fördröjningen grundas på gradminuter och gäller när framledningstemperaturen är
lägre än inställningsvärdet. Fördröjningen återställs, när den uppmätta temperaturen
överstiger inställningsvärdet.
● Beräkning av fördröjningen: framledningsbörvärde –
framledningstemperaturmätning.

Stoppfördröjning

Tiden som kompressorn väntar före stopp vid utrymmesuppvärmning. När
fördröjningen har löpt ut, stoppas kompressorn.
● Typisk inställning: ungefär 5
● Öka fördröjningen, om kompressorn ska hållas i gång längre.
● Om fördröjningen är längre än 0, får framledningstemperaturen stiga över
inställningsvärdet.
Fördröjningen grundas på gradminuter och gäller när framledningstemperaturen
är högre än inställningsvärdet. Fördröjningen återställs, när den uppmätta
temperaturen sjunker under inställningsvärdet.
● Beräkning av fördröjningen: framledningsbörvärde –
framledningstemperaturmätning.

Maskinens inställningar → Underhåll → Uppvärmning → Kompressor (med bufferttank)
Värmebörvärde

Framledningstemperaturen som anges av värmekurvan.

Startdifferens

Denna inställning bestämmer värmepumpens starttröskel i förhållande till
värmebörvärdet.
● Ett negativt värde: Inställningen bestämmer med hur mycket måste
temperaturen i bufferttanken sjunka under uppvärmningsinställningen innan
uppvärmning startas.
● Ett positivt värde: Inställningen bestämmer med bur många graden kan
temperaturen i bufferttanken vara över uppvärmningsinställningen innan
uppvärmning startas.

Startgräns

Värmepumpen startar att värma upp bufferttanken, när temperaturen i bufferttanken
sjunker under denna temperatur (uppvärmningsinställning – startdifferensvärdet).

Stoppdifferens

Stoppdifferensen bestämmer till hur många grader över startdifferensen ska
bufferttanken värmas.

Stoppgräns

När temperaturen i bufferttanken överstiger denna temperatur (Startgräns +
Stoppdifferens), sluter värmepumpen att värma upp tanken.
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Maskinens inställningar → Underhåll → Uppvärmning → Kompressor (med bufferttank)
Laddningstemperaturskillnad

Mängden med vilken värmevattnets börvärde vid bufferttankens laddning ska ökas i
förhållande till stoppgränsen.

Laddningsbörvärde Börvärdet för värmevattnet som används för att värma upp bufferttanken.
Minimal temperatur

4.3

Lägsta tillåtna temperatur i bufferttanken oavsett andra inställningar eller
värmekurvan.

Tillskottsvärme, utrymmesuppvärmning
Maskinens inställningar → Underhåll → Uppvärmning → Tillskottsvärme

Elpatronen (genomströmningsvärmaren) alstrar värme på liknande sätt som kompressorn och använder
samma inställningsvärden. Elpatronen slås på och av (och övergår mellan effektsteg) med fördröjningar.
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Startfördröjning,
med kompressor

Elpatronens startfördröjning i utrymmesuppvärmning. När fördröjningen har löpt ut,
slås första effektsteg på.
● Typisk inställning: 120–600
● Öka fördröjningen, om elpatronen ska slås på lite senare för tillskottsvärme
(parallellt med kompressorn).
Fördröjningen grundas på gradminuter och gäller när kompressorn är på och
framledningstemperaturen sjunker under dess inställningsvärde. Fördröjningen
återställs, när den uppmätta temperaturen överstiger inställningsvärdet.
● Beräkning av fördröjningen: framledningsbörvärde –
framledningstemperaturmätning.
● För tillkoppling av följande effektsteg gäller Fördröjning av effektökning.

Fördröjning av
effektökning

När det första effektseget slås på, börjar systemet räkna med Fördröjningen av
effektökning. När fördröjningen har löpt ut, slås näst effektsteg på.
● Typisk inställning: 40–120
● Öka fördröjningen, om följande effektseg ska slås på lite senare för
tillskottsvärme (parallellt med kompressorn och det första effektsteget).
Fördröjningen grundas på gradminuter och gäller när kompressorn är på, det
första effektsteget är på och framledningstemperaturen sjunker under dess
inställningsvärde. Fördröjningen återställs, när den uppmätta temperaturen
överstiger inställningsvärdet.
● Beräkning av fördröjningen: framledningsbörvärde –
framledningstemperaturmätning.

Fördröjning av
effektminskning

Effektseg slås av en efter en med fördröjning av effektminskning som mellanrum.
Steget som slåtts på sist slås av först.
● Typisk inställning: 0–2
● Minska fördröjningen, om effektseg ska slås av snabbare efter
framledningstemperaturen stiger över dess inställningsvärde.
● Om fördröjningen är längre än 0, får framledningstemperaturen stiga lite över
inställningsvärdet utan att effektsteg slås av.
● För att jämna ut framledningstemperaturen, ställ fördröjning något över 0.
Fördröjningen grundas på gradminuter och gäller när kompressorn är på,
elpatronen är på och framledningstemperaturen stiger över dess inställningsvärde.
Fördröjningen återställs, när den uppmätta temperaturen sjunker under
inställningsvärdet.
● Beräkning av fördröjningen: framledningsbörvärde –
framledningstemperaturmätning.

Driftläge för
uppvärmning

Bara frostskydd
Elpatronen slås på endast när temperaturen i värmevatten sjunker under +5 °C.
Frostskyddsfunktionen övervakar temperaturen i kondensorn, bufferttanken och
värmekretsarna. Elpatronen slås av, när temperaturen stiger över +10 °C. Vid
frostskydd har utrymmesuppvärmning företräde över varmvattenuppvärmning.
● Om detta alternativ väljs, slås elpatronen inte på vid fel dessutom
temperaturen sjunker under frostskyddsgränsen.
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Maskinens inställningar → Underhåll → Uppvärmning → Tillskottsvärme
Bara nöddrift
Elpatronen slås på endast om:
1. Utetemperaturen är under +5 °C (frostskydd).
2. Ett larm förhindrar kompressorn från att starta (nöddrift).
Vid nöddrift har utrymmesuppvärmning företräde över varmvattenuppvärmning. Välj
detta alternativ, om värmepumpens matningssäkring inte är dimensionerad för att
använda kompressorn och elpatronen parallellt.
Med kompressor (parallell drift)
Elpatronen slås på endast om:
1. Utetemperaturen är under +5 °C (frostskydd).
2. Ett larm förhindrar kompressorn från att starta (nöddrift).
3. Måltemperaturen till värmepumpens framledningsvatten har inte nåtts, och
elpatronens startfördröjning har löpt ut.
Välj detta alternativ, om värmepumpens matningssäkring är dimensionerad för att
använda kompressorn och elpatronen parallellt.
Nominell effekt för
effektsteg

4.4

Den nominella effekten av effektseg i kondensorkretsens genomströmningsvärmare.
Det högsta antal effektsteg är tre. Värdet används för att värdera elförbrukning och i
funktioner som begränsar värmepumpens elektriska ström.

Värmekretsar
Maskinens inställningar → Underhåll → Värmekretsar

Värmekurva
Förinställ
värmekurvan

Börja genom att ställa in lägsta och högsta temperatur. Värmekurvan består av sex
punkter som man kan använda för att justera framledningstemperaturen. Denna
meny låter dig konfigurera varje punkt separat.
● Se avsnittet Uppvärmning.
Med funktionen kan man skapa en rak värmekurva automatiskt mellan
värmekretsens högst och lägst framledningstentemperatur. Välj den högsta och
den lägsta framledningstemperaturen i värmekretsens inställningar (se avsnittet
Uppvärmning).

Maskinens inställningar → Underhåll → Värmekrets 1
Välj utrustningar som installerats i värmekretsen. Observera att Bufferttankens givare-inställningen
bestämmer vilken värmekälla som används av värmekretsarna (kondensorn eller en bufferttank).
● On trevägsventilen aktiveras, visas också inställningen för omvänd ventilkontroll.
● Inställningarna för Krets 2 och 3 är identiska med Krets 1s inställningar.
Värmekurva

Se Värmekretsar.
Ej
Kretsen används inte.

Kräts används

Direkt koppling
Värmepumpen är kopplat direkt till byggnadens värmesystem. Systemet har ingen
cirkulationspump eller reglerventil som ska styras av värmepumpen.
Direkt koppling med pump
Kretsen innehåller en pump som styrs av värmepumpen.
Ventilreglering
Kretsen innehåller en pump och en trevägsventil, och både styrs av värmepumpen.
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Av
0–10 V
När värmekretsen behöver mer värme, ökas ventilens styrsignal.
● 0 V: ventilen helt stängd, 10 V: ventilen helt öppen.
3-punkt
Utgångar som används för att öppna och stänga ventilen motsvarar
standardanslutningen som beskrivs i värmepumpens elschema.
● Värmekrets 1: Q8 stängd, Q9 öppen.

Omvänd styrning

På
0–10 V
När värmekretsen behöver mer värme, minskas ventilens styrsignal.
● 0 V: ventilen helt öppen, 10 V: ventilen helt stängd.
3-punkt
Utgångar som används för att öppna och stänga ventilen är omvända.
● Värmekrets 1: Q8 öppen, Q9 stängd.

Min. framledningstemperatur

Systemet håller framledningstemperaturen som anges av värmekurvan högre än
denna temperatur.
● Typisk inställning: +20...+25 °C
● Ställ in den min. framledningstemperaturen lite över den önskade
rumstemperaturen.

Den högsta framledningstemperaturen när utetemperaturen stiger till
Dimensionerande utetemperatur-inställningens nivå. Systemet håller
framledningstemperaturen som anges av värmekurvan lägre än denna temperatur.
Max. framlednings● Typisk inställning, golvvärmesystem: kretsar med betongkonstruktion
temperatur
+35 °C, kretsar med träbjälklagkonstruktion +45 °C
● Kontrollera temperaturvärdena hos golv- eller golvvärmesleverantören eller
anläggningens planer.
Börja genom att ställa in lägsta och högsta temperatur. Värmekurvan består av sex
punkter som man kan använda för att justera framledningstemperaturen. Denna
meny låter dig justera varje punkt separat.
Det rekommenderas att justera kurvans värden under första uppvärmningsperioder.
Se avsnittet Uppvärmning.

Förinställ
värmekurvan

Värmekrets 2 och 3
Se värmekrets 1s konfigureringsanvisningar. Värmekrets 2s och 3s cirkulationspump och reglerventil
behöver en tilläggsregulator.

4.5

Varmvatteninställningar
Maskinens inställningar → Tappvatten

Beredare

Varmvattenberedarens temperatur

Maskinens inställningar → Underhåll → Tappvatten → Kompressor
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Börvärde

Varmvattenberedarens temperaturmålvärde (temperaturbörvärde).

Startdifferens

Detta värde bestämmer med hur mycket måste varmvattentemperaturen sjunka
under dess börvärde innan varmvattenuppvärmning startas.
● Typisk inställning: 4–6 °C

Startgräns

Varmvattenberedarens temperatur vid vilken varmvattenuppvärmning startas
(målvärde – startdifferens).

Laddningstemperaturskillnad

Värmevattnet som värmer varmvattenberedaren måste vara hetare än VVtemperaturbörvärdet (beredarens måltemperatur). Laddningstemperaturskillnaden är
en förskjutning som läggs till börvärdet när beredaren laddas.

Laddningsbörvärde

Temperaturbörvärdet för värmevattnet som används för att ladda
varmvattenberedaren (målvärde + startdifferens).
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4.6

Tillskottsvärme, tappvarmvatten
Maskinens inställningar → Tappvatten → Tillskottsvärme

Startfördröjning,
med kompressor

Elpatronens fördröjning i varmvattenuppvärmning. När fördröjningen har löpt ut, slås
första effektsteg på.
● Typisk inställning: 60–180
● Öka fördröjningen, om elpatronen ska slås på lite senare för tillskottsvärme
(parallellt med kompressorn).
Fördröjningen grundas på gradminuter och gäller när kompressorn är på och
framledningstemperaturen sjunker under dess inställningsvärde.
● Beräkning av fördröjningen: börvärde för framledningstemperatur –
framledningstemperaturmätning.
● Börvärde för framledningstemperatur: VV-temperaturbörvärde +
laddningstemperaturskillnad
● För tillkoppling av följande effektsteg gäller Fördröjning av effektökning i stället.

Fördröjning av
effektökning

Elpatronens fördröjning vid varmvattenuppvärmning efter det första effektsteget slås
på. När fördröjningen har löpt ut, slås följande effektsteg på.
● Typisk inställning: 20–40
● Öka fördröjningen, om följande effektseg ska slås på lite senare för
tillskottsvärme (parallellt med kompressorn och det första effektsteget).
Fördröjningen grundas på gradminuter och gäller när kompressorn är på, det
första effektsteget är på och framledningstemperaturen sjunker under dess
inställningsvärde. Fördröjningen återställs, när den uppmätta temperaturen
överstiger inställningsvärdet.
● Beräkning av fördröjningen: börvärde för framledningstemperatur –
framledningstemperaturmätning.
● Börvärde för framledningstemperatur: VV-temperaturbörvärde +
laddningstemperaturskillnad

Fördröjning av
effektminskning

Effektseg slås av en efter en med fördröjning av effektminskning som mellanrum.
Steget som slåtts på sist slås av först.
● Typisk inställning: 0–2
● Minska fördröjningen, om effektseg ska slås av snabbare efter
framledningstemperaturen stiger över dess inställningsvärde.
● Om fördröjningen är längre än 0, får framledningstemperaturen stiga lite över
inställningsvärdet utan att effektsteg slås av. Om man tillåter sådana här små
översväng, jämnas ut framledningstemperaturen.
Fördröjningen grundas på gradminuter och gäller när kompressorn är på,
elpatronen är på och framledningstemperaturen stiger över dess inställningsvärde.
Fördröjningen återställs, när den uppmätta temperaturen sjunker under
inställningsvärdet.
● Beräkning av fördröjningen: börvärde för framledningstemperatur –
framledningstemperaturmätning.
● Börvärde för framledningstemperatur: VV-temperaturbörvärde +
laddningstemperaturskillnad
Om ett av följande alternativ väljs, kan systemet slå på elpatronen, när kompressorn
når sitt driftområdes gränser och följaktligen slås av (eller när legionellafunktionen är
på). Inställningen påverkar endast VV-uppvärmning.

Driftläge för
tappvatten
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Bara frostskydd
Elpatronen slås på endast när temperaturen i varmvattenberedaren sjunker under
+5 °C (frostskydd). Elpatronen slås av, när temperaturen i varmvattenberedaren
stiger över +10 °C.
● Vid frostskydd har utrymmesuppvärmning företräde över
varmvattenuppvärmning.
● Om detta alternativ väljs, slås elpatronen inte på vid fel dessutom
temperaturen sjunker under frostskyddsgränsen.
● Varmvattnets inställningsvärde är lägre än inställningsvärdena av de driftlägena
i vilka elpatronen kan användas.
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Maskinens inställningar → Tappvatten → Tillskottsvärme
Bara nöddrift
Elpatronen slås på endast om:
1. Temperaturen i varmvattenberedaren är under +5 °C (frostskydd).
2. Ett larm förhindrar kompressorn från att starta (nöddrift).
Vid nöddrift har utrymmesuppvärmning företräde över varmvattenuppvärmning.
Varmvattnets inställningsvärde är lägre än inställningsvärdena av de driftlägena i
vilka elpatronen kan användas.
Efter kompressor
Elpatronen slås på endast om:
1. Temperaturen i varmvattenberedaren är under +5 °C (frostskydd).
2. Ett larm förhindrar kompressorn från att starta (nöddrift).
3. Varmvattenberedarens måltemperatur nås inte, men kompressorn når sitt
driftområdes gränser och följaktligen slås av.
Det finns en kort fördröjning efter kompressorn slås av och elpatronen slås på.
Välj detta alternativ, om värmepumpens matningssäkring inte är dimensionerad för
att använda kompressorn och elpatronen tillsammans.
Med kompressor (parallell drift)
Elpatronen slås på endast om:
1. Temperaturen i varmvattenberedaren är under +5 °C (frostskydd).
2. Ett larm förhindrar kompressorn från att starta (nöddrift).
3. Varmvattenberedarens måltemperatur nås inte, men kompressorn når sitt
driftområdes gränser och följaktligen slås av.
4. Varmvattenberedarens måltemperatur har inte nåtts, och elpatronens
startfördröjning har löpt ut.
Det finns en kort fördröjning efter kompressorn slås av och elpatronen slås på.
Välj detta alternativ, om värmepumpens matningssäkring är dimensionerad för att
använda kompressorn och elpatronen tillsammans.
Nominell effekt för
effektsteg

4.7

Den nominella effekten av effektseg i kondensorkretsens genomströmningsvärmare.
Det högsta antal effektsteg är tre. Värdet används för att värdera elförbrukning och i
funktioner som begränsar värmepumpens elektriska ström.

Pumpinställningar
Maskinens inställningar → Underhåll → Pump → Köldbärarpump

I allmänhet rekommenderas det att använda pumpen i standardhastighetsläge och sätta
hastighetsinställningen till 100 %.
Styrningens undre
gräns

Kollektorpumpens lägsta hastighet.
● Typisk inställning: 50 % eller högre

Styrningens övre
gräns

Kollektorpumpens högsta hastighet.
● Typisk inställning: 100 %.

Styrning

Aktuellt inställningsvärde för kollektorpumpens varvtalstyrning.

Drift i vänteläge

Mätning

Stoppa
Kollektorpumpen är på endast när kompressorn är på. När kompressorn är
påslagen, bestämmer driftläget hur pumpen styrs.
Tomgång
Kollektorpumpen hålls i gång även om kompressorn stannar. Styrningens undre
gräns används som hastighetsinställningen.
Denna inställning bestämmer vilken mätning som ska användas för att styra
pumpen (beroende på pumpens driftläge). Exempel på detta är kollektorkretsens
temperaturdifferens eller kollektorkretsens framledningstemperatur (eller
returtemperatur).
Pumpen används inte
Det finns ingen kollektorpump ansluten till värmepumpen.

Driftläge
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Utgående temperatur
Automationssystemet justerar kollektorpumpens varvtal för att hålla
kollektorkretsens inloppstemperatur på en nivå som motsvarar
Hastighetsinställningen.
● Typisk hastighetsinställning: –3 °C
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Maskinens inställningar → Underhåll → Pump → Köldbärarpump
Temperaturdifferens
Systemet justerar kollektorpumpens varvtal för att hålla differensen mellan
kollektorkretsens inlopps- och utloppstemperatur på en nivå som motsvarar
Hastighetsinställningen.
● Typisk hastighetsinställning: 2–4 °C
Standardhastighet
Kollektorpumpen körs vid konstant hastighet (Hastighetsinställning).
Alltid på
Kollektorpumpen körs alltid vid samma varvtal (Hastighetsinställning) oavsett
väntelägeinställningen.
Inställningen är gemensamt för alla kollektorpumpens driftlägen. Inställningens
Hastighetsinställning enhet och numeriskt värde beror på vilket driftläge som är aktuellt.
● Värdet ändras när driftläget ändras.

Maskinens inställningar → Underhåll → Pump → Kondensorpump
I allmänhet rekommenderas det att välja Temperaturdifferens som styrmetoden.
Temperaturdifferensvärdet ska vara inom 5–15 °C (beroende på värmesystemet). Vid
varmvattenuppvärmning går pumpen i standardhastighetsläge med hastighetsinställningen 100 %.
Undre gräns

Visar kontrollvärdets aktuella undre gräns.

Övre gräns

Visar kontrollvärdets aktuella övre gräns.

Styrning

Det aktuella värdet för kondensorpumpens varvtalstyrning.

Drift i vänteläge

Mätning

Stoppa
Kondensorpumpen är på endast när kompressorn är på. När kompressorn eller
elpatronen är på, beror styrmetoden på driftläget.
Tomgång
Kondensorpumpen hålls i gång även om kompressorn stannar. Styrningens undre
gräns för utrymmesuppvärmning används som hastighetsinställningen.
Denna inställning bestämmer vilken mätning som ska användas för att styra
pumpen (beroende på pumpens driftläge). Exempel på detta är kollektorkretsens
temperaturdifferens eller kollektorkretsens framledningstemperatur (eller
returtemperatur), beroende på driftläget.
Pumpen används inte
Pumpen används inte vid utrymmesuppvärmning.
Utgående temperatur
Systemet justerar kondensorpumpens varvtal för att hålla framledningstempraturen
på hastighetsinställningens nivå.

Läge för
uppvärmning:
val av driftläge
för utrymmesuppvärmning

Temperaturdifferens
Systemet justerar kondensorpumpens varvtal för att hålla differensen mellan
kondensorkretsens inlopps- och utloppstemperatur på en nivå som motsvarar
Hastighetsinställningen.
● Typisk hastighetsinställning: 5...15 °C
Standardhastighet
Kondensorpumpen körs vid konstant hastighet (Hastighetsinställning).
● När värmepumpen är i gång, justera hastighetsinställningen på början av
uppvärmningsperioden så att temperaturdifferensen är ungefär 5 °C.
Alltid på
Kondensorpumpen körs alltid vid samma varvtal (Hastighetsinställning) oavsett
väntelägeinställningen.
● När värmepumpen är i gång, justera hastighetsinställningen på början av
uppvärmningsperioden så att temperaturdifferensen är ungefär 5 °C.

Inställningen är gemensamt för alla kondensorpumpens driftlägen. Inställningens
Hastighetsinställning
enhet och numeriskt värde beror på vilket driftläge som är aktuellt. Värdet ändras
för uppvärmning
när driftläget ändras.
Styrningens
undre gräns för
uppvärmning

Kondensorpumpens lägsta hastighet.
● Typisk inställning: 30 % eller högre

Styrningens
övre gräns för
uppvärmning

Kondensorpumpens högsta hastighet. I allmänhet är ett lämpligt värde 100 %. Om
flödet är högt och orsakar brus i rören, kan bruset minskas genom att minska värdet.
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Kondensorpumpens inställningar för varmvattenuppvärmning är
identiska, men de bör inte ändras.

4.8

Allmänna inställningar
Maskinens inställningar → Underhåll → Driftsättning

Kontrollera driftsättningsinställningarna från värmepumpens Installations- och driftsättningsmanual.
Dölj
Efter driftsättningen döljs driftsättningsmenyn. Vid behov kan man visa
driftsättningsmenyn driftsättningsmenyn genom att välja Ej.
Maskinens inställningar → Underhåll → Mätningar
I mätningsvyn visas alla mätningar, kopplingströsklar och målvärden på samma plats.
Maskinens inställningar → Underhåll → Mätningar → Apparatens ingångar/utgångar
I Apparatens ingångar/utgångar-vyn visas information för alla fysiska ingångar och utgångar som de är,
utan konvertering. Till exempel, temperatursingångar visas som resistansvärden och räknas inte om till
temperaturvärden.
● Man kan ändra varje ingångs typ eller typ av temperaturgivaren som är kopplat till ingången.
● Givarens betavärde (koefficient) kan också ändras. Om du ansluter en NTC-temperaturgivare till
värmepumpen, komma ihåg att ändra givarens betavärde.

Maskinens inställningar → Underhåll → Driftprioritering
Prioritet

Välj vilken ska värmas upp först, varmvattnet eller utrymmen.
I allmänhet prioriteras tappvatten. I bilden har Tappvatten valts.

Om tappvattenuppvärmning prioriteras, bestämmer denna inställning längsta
kontinuerliga uppvärmningstiden för tappvatten.
Max.
● Om tappvattnets temperatur uppnår inte sitt inställningsvärde under denna tid
uppvärmningstid för
och en värmekrets begär mer värme, övergår värmepumpen till att värma upp
den huvudsakliga
utrymmen. Utrymmesuppvärmning pågår minst tills minsta uppvärmningstiden
tillämpningen
för utrymmesvärmning (som ställs in nedanför) löper ut.
● Typisk inställning: 20–120 minuter
Max.
uppvärmningstid
för sekundära
tillämpningar

Kortaste tid för utrymmesuppvärmning efter tappvattnets max. uppvärmningstid har
löpt ut.
● Typisk inställning: 15–60 minuter

Maskinens inställningar → Underhåll → Kollektorkrets
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Framledning

Temperaturen i köldbäraren som matas tillbaka till kollektorkretsen.

Frostskyddsgräns

Kollektorkretsens minsta tillåtna temperatur (Framledningsvärde). Om
temperaturen i kollektorkretsen sjunker under denna temperatur, stängs
kompressorn av, och värmen genereras av en elpatron (om den är tillgänglig).
Kompressorn tas i bruk igen, när temperaturen i kollektorkretsen stiger upp.
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Maskinens inställningar → Underhåll → Elektricitet
Systemets ström

Uppskattning av maskinens elförbrukning.
● Värdet innehåller ström som motsvarar summan av de uppskattade
egenförbrukningar av värmepumpens tilläggsanordningar.

Systemets max.
ström

Värmepumpens styrning uppskattar maskinens egenförbrukning och
tilläggsanordningars elförbrukning. När det är möjligt, håller regulatorn maskinens
och tilläggsanordningarnas totala elförbrukning under maximiströmgränsen.
● Välj inställningen på grund av storleken på värmepumpens matningssäkring, till
exempel 16 A eller 25 A.

Uppskattning av
Uppskattning av eleffekten av andra elanordningar, till exempel elpatroner i externa
perifera enheters
beredare. Värdet används för att räkna systemets totala elförbrukning.
elförbrukning, 3-fas

Maskinens inställningar → Underhåll → Elektricitet
→ Rumstemperatur → Värmekrets 1
Man kan installera och konfigurera en givare för varje värmekrets eller använda en gemensam
givare. Använd en gemensam givare genom att aktivera samma givaringången i varje värmekretsens
inställningar.
Ingångsval

Regulatorns eller utvidgningsmodulens ingång dit innetemperaturgivaren är
kopplat. För rumstemperaturmätning måste man installera en tilläggsregulator
(tilläggsutrustning) och använda EXT ingångar.

Temperaturoptimering

Se avsnittet Uppvärmning.

Inställningarna för Krets 2 och 3 är identiska med Krets 1s inställningar.

Maskinens inställningar → Underhåll → Manuell styrning
I Manuell styrning-vyn kan man bland annat köra kollektorpumpen eller kondensorpumpen eller
manövrera ventiler manuellt.
Manuell drift

Av
Manuell drift används inte.
På
Manuell drift används.

Nedkylningstidens
längd

Om kompressorn eller någon annan anordning som styrs av värmepumpen har en
nedkylningstid, ange tiden i denna inställning. Nedkylningen förhindrar anordningar
från att startas för ofta och på så sätt undviker anordningen eller dess regulator (till
exempel, kompressorn och dess mjukstartare) från att skadas.

Styrning

Styrningsvärdet för manuell drift (till exempel, pumpens varvtal).
● Växelventil: 0 % är läge B, 100 % är läge A
Maskinens inställningar → Underhåll → Återställning av underhållsinställningar

Funktionen återställer alla inställningar i Underhållsmenyn till fabriksinställningarna.
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5 Trender
5.1

Översikt av trendvyn

Trender visar nyckelvärden för maskinens aktivitet under de senaste 45 dagarna.
Växla till vertikal vy genom att knacka på fullskärmslägeknappen (pos. 2)

Pos.
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Objekt

1

Uppdatera vyn

2

Fullskärmsläge

3, 4

Zooma in och ut

5

Välj vilka värden som ska
visas

6

Tidsintervall
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6 Felsökning
6.1

Larm och larmhistorik
Om maskinen återstår i felläge eller om larmet kvarstår eller
återkommer ofta, ta kontakt med en maskinservice eller Oilons
kundtjänst.

Om det finns åtminstone ett aktivt larm i
systemet, öppna Larmvyn genom att knacka på
statusindikeringen på huvudvyn.

Larm och larmhistoriken är också tillgängliga från
huvudmenyn.
● Öppna menyn i det övre vänstra hörnet eller
genom att svepa från skärmens vänstra kant till
höger.

För att återställa aktiva larm knacka på knappen i
det nedre högra hörnet.
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Kontaktuppgifter för Oilon-återförsäljaren:

Datum för installation:

OILON GROUP
P.O. Box 5
FI-15801 LAHTI
FINLAND
Tel: +358 3 85 761
Fax: +358 3 857 6239
Email: info@oilon.com
www.oilon.com

