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1 Inledning
1.1

Värmepumpmodeller i denna handbok
Värmepumpmodeller
med EasyAce kontroll

Beteckning

Köldmedium

CUBE 6 EasyAce

CUBEH607

R-410A

ECO 6 EasyAce

ECO607

R-410A

CUBE 8 EasyAce

CUBEH807

R-410A

ECO 8 EasyAce

ECO807

R-410A

CUBE 10 EasyAce

CUBEH1007

R-410A

ECO 10 EasyAce

ECO1007

R-410A

CUBE 13 EasyAce

CUBEH1307

R-410A

ECO 13 EasyAce

ECO1307

R-410A

ECO 17 EasyAce

ECO1707

R-410A

ECO 21 EasyAce

ECO2107

R-410A

1.2

Anvisningar och schema
Handling

Beteckning

CUBE och ECO
Installation och driftsättning

M8006 (34793608)
Denna handbok

ECO och CUBE
Elscheman

34793610 (110974)

ECO
Rörschema

34793609

CUBE
Rörschema

34793607

EasyAce
Snabbguide

M8007
(34793602)

EasyAce
Installation och driftsättning

M8005
(34793601)

EasyAce
Bruksanvisning

M8004
(34793603)

1.3

Säkerhet och varningar

Läs noga igenom dessa instruktioner innan du installerar, driftsätter, kör eller utför
underhåll på maskinen. Följ instruktionerna. Följande symboler används i hela denna
manual. De innehåller mycket viktig information:
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Iaktta särskild försiktighet. FARA-märket anger att det finns en
omedelbar fara som orsakar dödsfall eller en allvarlig personskada.

Iaktta särskild försiktighet. VARNING-märket anger att det finns en fara
som kan orsaka dödsfall eller en allvarlig personskada.

Iaktta försiktighet. SE UPP-märket anger att det finns en fara som kan
orsaka personskador.

Var uppmärksam. MÄRK-märket anger att det finns en risk för skador
på maskinen, komponenterna eller omgivningen.

Infomärket (’i’) anger viktig information samt tips och råd.

Förvara dessa instruktioner samt de elektriska diagrammen i maskinens närhet.
Installation, driftsättning eller service av utrustningen får endast
utföras av behörig och utbildad personal och i enlighet med alla lokala
föreskrifter och krav.

Vid behov använd personlig skyddsutrustning, såsom skyddsskor,
skyddsglasögon och skyddshandskar.
Elsäkerhet
Efter att maskinen slås på och är i drift innehåller maskinen delar med
farlig elektrisk spänning. Kontrollera alltid elsäkerhet, när du arbetar på
eller nära elektriska komponenter.

Stäng av strömmen med huvudströmbrytaren, och alltid se till att
maskinen och komponenter är strömlös innan utförande av underhåll
eller service.

4 (58)

M8006 2250SV

Köldmedium
Köldmedium som läcker från en öppen eller trasig krets kan orsaka
kvävning, svår frostskada, hjärtrytmrubbningar och symtom på
nervsystemet. Om du misstänker köldmedieläckage, gå omedelbart till
frisk luft. Hjälp och varna andra.
Maskinen innehåller en lufttät krets med köldmedium R-410A. Köldmedium R-410A
är en blandning av köldmedia HFC-32 (R-32, difluormetan) och HFC-125 (R-125,
pentafluoretan).
Köldmedium R-410A är en fluorerad växthusgas och omfattas av F-gasförordningen.
Både samla upp köldmediet och leverera det för återvinning eller bortskaffande enligt
gällande regler och föreskrifter.
Köldmediet är tyngre än luft. Köldmediet kan samlas i slutna utrymmen, speciellt på
eller under golv och nivå, till exempel i källarutrymmen. Ventilera lokalerna genom att
öppna dörrar och fönster från utsidan. Använd fläktar vid behov. Gå inte till ett rum där
du misstänker att vara köldmedium.
Säkerhetsanordningar
Man måste inte omkoppla, kringgå eller skada maskinens
säkerhetsanordningar, t.ex. tryckvakter eller andra säkerhetsfunktioner
med programvara, verktyg eller andra medel.
Omkoppling av säkerhetsfunktioner kan skada maskinen eller leda till personskada
eller skada på egendom.
Lyftande och hantering
Maskinens vikt utgör en klämrisk eller krossrisk. Använd säkra
arbetsmetoder när du lyfter eller flyttar maskinen.

Under lyftning får man inte gå eller arbeta under värmepumpen eller
någon annan hängande last.

Lyft eller förflytta inte maskinen, om varmvattenberedaren är fylld.

Trådlös pekskärm
Använd den medföljande trådlösa pekskärmen bara för att använda
värmepumpen.

M8006 2250SV
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Om pekskärmen används för andra ändamål, kan det bli svårt, långsamt eller omöjligt
att använda automationen med pekskärmen.
Andra skäl
För att undvika att halka torka rent golv och varken täta läckor som du
upptäcker eller meddela om dem.

1.4

Transport och förvaring

Förvaring
Maskinen måste förvaras upprätt på en varm och torr plats, skyddad mot vatten och
damm. Skydda maskinen mot vatten och stoft. Stapla inte varor på maskinen.
Transport
Maskinen måste transporteras upprätt, skyddad från vatten och damm. Stapla inte
varor på maskinen. Förflytta och lyft maskinen endast med säkra metoder. Efter lyftning
la maskinen försiktigt ned på golvet. En hård stöt kan skada maskinen.
På högst kan kompressorenheten lutas i en 45° vinkel (i förhållande till
horisontalplanet).
Om maskinen lutas mer än 45°, kan kompressorns smörjning vid starten försämras.
Detta kan leda till kompressorskada.
● Om maskinen har oavsiktligt lutats i en vinkel över 45°, måste maskinen hållas
upprätt minst tre timmar innan kompressorn kan startas.
Lyft av maskiner med en inbyggd VV-beredare

Lyft eller förflytta inte maskinen, om varmvattenberedaren är fylld.

Lyft inte maskinen från botten av kompressorenheten. Lyft maskinen
från ramen.
● Täckplattorna på maskinen kan avlägsnas för att göra det lättare att bära och
förflytta.
● Maskinen kan bäras under en kort tid genom att lyfta från ramens sidobjälkar.
● Vid behov kan kompressorenheten lossas från maskinens ram innan maskinen bärs
och lutas.
● Om maskinen måste lutas över 45 grader, lossa kompressorenheten från
maskinen.

6 (58)
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1.5

Leveransinnehåll

Komponenter och utrustningar
Del
Trådlös pekskärm
● För användning
av värmepumpens
automationssystem med
EasyAce appen.

Antal

Oilons
beteckning

1

378810400

Wireless touch screen ver. 1

Utetemperaturgivare
● Givarens märkning är TE0.
● Anslut givaren till kabel TE0–
W1.

1

36217543

Outdoor temperature sensor ver. 1

Avstängningsventil
● Installera ventilerna på
värmepumpens köldbäraroch varmvattenanslutningar.

4

34033361

Shut-off valve ver. 1

Klämringskoppling 28 mm
● 1" utvändig gänga
● CUBE: installera delarna i
värmeanslutningarna.

CUBE: 2

34245086

Compression fitting ver. 1

Tätning
CUBE: 2
● Installera tätningarna mellan
ECO: 4
kollektorkretsens korrugerade
rör och avstängningsventiler.

34797278

Torx T25-nyckel
● För lossning av maskinens
Torx T25 skruvar.

34798044

1

Gasket ver. 1

Torx T25 ver. 1

M8006 2250SV
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Givare och ställdon
EasyAce

ECO

CUBE

KOLLEKTORKRETS
TE101

Kollektorkrets in (förångare in)

S

S

TE102

Kollektorkrets ut (förångare ut)

S

S

P101

Kollektorpump (förångarkretsens pump)

S

S

UPPVÄRMNING
TE201

Värmevatten in (kondensor in)

S

S

TE202

Framledningstemperatur, värmevatten
(kondensor ut)

S

S

P201

Kondensorkretsens pump (värmevattenpump)

S

S

EB203

Genomströmningsvärmare till kondensorkrets

O

S

TE255

Bufferttankens temperatur (tankens övre del)

S

O

TE266

Varmvattenberedarens temperatur (tankens
nedre del)

S

S

FV202

Växelventil

O

S

TE0

Utetemperatur

S

S

VÄRMEKRETS 1
TE212

Värmekrets 1 framledningstemperatur

S

O

P221

Värmekrets 1 pump

O

O

FV222

Värmekrets 1 reglerventil

O

O

TE213

Rumstemperatur 1

O

O

VÄRMEKRETS 2
TE222

Värmekrets 2 framledningstemperatur

OT

OT

P221

Värmekrets 2 pump

OT

OT

FV222

Värmekrets 2 reglerventil

OT

OT

TE223

Rumstemperatur 2

OT

OT

VÄRMEKRETS 3
TE232

Värmekrets 3 framledningstemperatur

OT

OT

P231

Värmekrets 3 pump

OT

OT

FV232

Värmekrets 3 reglerventil

OT

OT

TE233

Rumstemperatur 3

OT

OT

KÖLDMEDIEKRETS
COMP1

Kompressor

S

S

TE2

Hetgastemperatur

S

S

PS1

Lågtrycksvakt

S

S

PS2

Högtrycksvakt

S

S

S

S

ÅTKOMSTENHET
HUB

Åtkomstenhet till EasyAce system (EasyAce
Hub)

S: Standardutrustning
O: Tilläggsutrustning som kan anslutas till värmepumpens automationssystem och aktiveras utan
ytterligare utrustning.
OT: Tilläggsutrustning som kräver en tilläggsregulatorsset (regulator + kapsling) för installation.

1.6

Tilläggsutrustning

För en fullständig förteckning av alla tillgängliga tilläggsutrustningar, se våra broschyrer
och prislistor. Vårt urval av beredare beskrivs i en särskilt broschyr.
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Tilläggsutrustningar
Tilläggsutrustning

Tilläggsregulator med kapsling

Beteckning

32586192

Beskrivning

En kapsling med en tilläggsregulator som kan användas för att reglera värmekrets
2 och 3 eller att öka antalet ingångar och utgångar till olika funktioner. Installera på
toppen av kompressorenheten (ECO värmepumpar) eller i ramens övre del (CUBE
värmepumpar). 24 V ingång från värmepump, 230 V ingång från byggnadens
elcentral.

Handlingar

Elschema: 34793611 (110992), handbok: 34793612

Tilläggsutrustning

Temperaturgivare NTC10k 5 m

Beteckning

36217266

Beskrivning

Givare med flexibel kabel (längd: 5 m), givarhuvud av metall (diameter: 6 mm, längd:
50 mm), 1xNTC 10 kOhm, 2 trådar, B(25/85)=3976, t0,9 7 s

Avsedd användning Bufferttankens temperatur TE255
Värmekrets framledningstemperatur TE212, TE222, TE232

Tilläggsutrustning

Givarficka 6x200 G1/2

Beteckning

34021268

Beskrivning

Till 6 mm givare, med förskruvning, djup: 200 mm, G1/2" utvändig gänga, mässing

Avsedd användning Givarficka till bufferttankar och värmekretsar.
Kompatibel
utrustning

36217266

Tilläggsutrustning

Ställdon till värmekretsens reglerventil, 3-punkt, 230 V

Beteckning

36962089

Beskrivning

Esbe ARA651 12101200, 3-punkt SPDT, 230 V, 3 trådar, 60 s 90°

Ventil

34034065, 34034067, 34034068, 34034467

Tilläggsutrustning

Ställdon till värmekretsens reglerventil, 0–10 V, 24 V

Beteckning

36962220

Beskrivning

Esbe ARA639 12520100 (12520117 OEM), 0–10 V, 4–20 mA, 24 V AC/DC, 3 trådar,
15/30/60/120 s 90°, förinställd till 60 s (DIP-omkopplare 2 PÅ), förinställd till ÖPPEN
(med ökande signal) moturs CCW (DIP-omkopplare 6 PÅ)

Ventil

34034065, 34034067, 34034068, 34034467

Tilläggsutrustning

Trevägsreglerventil till värmekrets, DN20–6.3

Beteckning

34034068

Beskrivning

Esbe VRG131 11600900, DN20, Kvs 6,3, Rp 3/4"

Ställdon

36962089, 36962220

Tilläggsutrustning

Trevägsreglerventil till värmekrets, DN25–10

Beteckning

34034065

Beskrivning

Esbe VRG131 11601100, DN25, Kvs 10, Rp 1"

Ställdon

36962089, 36962220

Tilläggsutrustning

Trevägsreglerventil till värmekrets, DN25–6.3

Beteckning

34034067

Beskrivning

Esbe VRG131 11601100, DN25, Kvs 6,3, Rp 1"

Ställdon

36962089, 36962220

M8006 2250SV
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Tilläggsutrustning

Trevägsreglerventil till värmekrets, DN20–4

Beteckning

34034467

Beskrivning

Esbe VRG133 11602900, DN20, Kvs 4, 22 mm, presskoppling

Ställdon

36962089, 36962220

Tilläggsutrustning

Växelventilset 1

Beteckning

GEOEXCV1

Beskrivning

Omfattar en växelventil och ett ställdon (beteckning: 34034063 och 34034064).

Tilläggsutrustning

Växelventil

Beteckning

34034063

Beskrivning

LK 525 MultiZone 3V 0661109, 28 mm klämringskoppling, Kvs 8, B:
utrymmesuppvärmning; A: varmvattenuppvärmning

Ställdon

34034064

Tilläggsutrustning

Ställdon till växelventil

Beteckning

34034064

Beskrivning

LK EMV 110-K 066062, SPST, 230 V, 3 m. Ingen spänning: B
(utrymmesuppvärmning), spänningssatt: A (varmvattenuppvärmning)

Ventil

34034063

Tilläggsutrustning

Blandningsventilgrupp

Beteckning

34034069

Beskrivning

Termostatisk blandningsventil LK 545-22 AquaMix 090195; tappkallvatteninlopps-,
avstängning- och backventil LK 508 AquaNode 22 090025; påfyllningsventil LK 536
ThermoFill EA EN 1717; säkerhetsventil LK 514 MultiSafe 090116 10 bar

Avsedd användning Blandningsventilgrupp med påfyllningsinlopp.

Tilläggsutrustning

Genomströmningsvärmare, 6 kW

Beteckning

37069089

Beskrivning

3 x 2 kW (230 V L–N), kopplingsbox, termostat 25–85 °C, överhettningsskydd 110
°C (manuell återställning), 28 mm rör av rostfritt stål

Avsedd användning Elektrisk genomströmningsvärmare som installeras i en värmepumps
kondensorrör.Valfri tilläggsutrustning i ECO värmepumpar.

Tilläggsutrustning

Värmekretsens pump

Beteckning

34023128

Beskrivning

Grundfos UPM3 AUTO 25–70 130 12h

Kabel

34023128

Tilläggsutrustning

10 (58)

Matningskabel till Grundfos UMP3

Beteckning

1150078

Kompatibel
utrustning

34023128
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1.7

Avveckling

Värmepumpsystem måste avvecklas enligt gällande lagar och föreskrifter.
Värmepumpar innehåller material och ämnen som behöver särskild försiktighet,
inklusive:
● köldmedium
● olja
● Elkomponenter
● Andra material
Specifika överväganden för varje ovannämnd substans eller ämne beskrivs i följande
underavsnitt.
Köldmedium
Vid slutet av produktens livscykel samla upp köldmediet och leverera det för kassering.
Se savsnittet Kassering av köldmedium.
Olja
Spillolja ska levereras till en tillhandahållare som har tekniska möjligheter att bearbeta
sådant avfall enligt lagar och föreskrifter. Använd tillbörliga försiktighetsåtgärder för att
förhindra oljespill och spridning av olja i miljön.
Elkomponenter
Värmepumpar innehåller en mängd olika elkomponenter, såsom digitala utrustningar,
elektriska kretsar och givare. Alla sådana komponenter bör hanteras och bortskaffas
som beskrivs i komponenttillverkarens anvisningar eller enligt lokala lagar och
föreskrifter.
Andra material
Förutom ovan innehåller värmepumpar flera komponenter med olika metaller och
plaster. Om möjligt, bör alla sådana komponenter återvinnas eller, om de inte kan
återvinnas, bortskaffas av tillhandahållare som vederbörligen bemyndigats för detta
enligt lokala lagar och föreskrifter.

1.8

Kassering av köldmedium
Endast personal med lämplig kompetens får fylla på och återvinna
köldmediet som används i värmepumpen.

Före kassering av köldmedium förklara köldmediets typ, och läs
säkerhetsinformationen i köldmediets skyddsinformationsblad.

M8006 2250SV
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Köldmedium
R410a

Detaljer
Blandning av difluormetan och pentafluoretan

Köldmedier bör återvinnas, eller om de inte kan återvinnas, bortskaffas av
tillhandahållare som vederbörligen bemyndigats för detta enligt lokala lagar och
föreskrifter. Vissa köldmedier har en hög global uppvärmningspotential (GWP) om
mediet kommer att släppas ut i atmosfären.

12 (58)
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2 Installation
2.1

Installationsutrymme

Planering och val av installationsplatsen
● Maskinen med dess utrustning måste installeras i en varm och torr plats.
● Den tillåtna temperaturen på installationsplatsen är +5...40 °C (ej kondenserande).
● Fukt i luften får inte kondensera i eller på maskinens delar (ej kondenserande).
● Luften i installationsplatsen får inte innehålla farliga mängder damm eller andra
ämnen som påverkar värmepumpens prestanda, uthållighet eller säkerhet.
Maskinens bas och justerbara fötter
Montera maskinen på en stabil och stadig bas som tål maskinens vikt. Montera
maskinen säkert i en vertikal position på sina egna justerbara fötter. Justera fötterna så
att maskinen står vågrätt på basen.
Underhåll och fritt utrymme runt maskinen
Installera avstängningsventiler som kan användas för att avgränsa värmepumpen från
kollektorkretsen, värmekretsen och hushållsvattensystemet.
Varken lämna tillräckligt med utrymme runt maskinen eller se till att kompressorenheten
kan demonteras. Efter demontering kan kompressorenheten förflyttas till en lokal som
har tillräckligt med utrymme för underhåll.
● Lämna åtminstone 80 cm av fritt utrymme framför maskinen.
● Lämna åtminstone 2 cm av fritt utrymme mellan maskinen och väggar runt
maskinen.

Pos.
HP
A

Objekt
Värmepump
Skåp, hushållsmaskin eller
någon annan pryl

Access clearance ver. 1

M8006 2250SV
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Golvbrunn
Det måste finnas en golvbrunn i installationsplatsen. Golvet i installationsplatsen måste
luta från maskinen mot golvbrunnen.

2.2

Dimensioner, anslutningar och delar

Delar, CUBE

CUBE 6-13 main parts ver. 2

Pos.

14 (58)

Objekt

H

Tappvarmvatten från varmvattenberedare

C

Kalltappvatten till varmvattenberedare

WI

Värmevatten in (retur)

WO

Värmevatten ut (framledning)

BI

Kollektorkrets in

BO

Kollektorkrets ut

TE266

Tappvarmvattengivare

Beskrivning
22 mm stålrör
28 mm kopparrör
1" innergänga och plantätning

M8006 2250SV

Pos.

Objekt

Beskrivning

DHWV

Blandningsventilgrupp med säkerhetsventil
(tilläggsutrustning)

Oilons beteckning: 34034069

AF

Justerbara fötter

M10, DIN/ISO 17/16 mm

MFC

Frontplatta

FS

Fästskruvar till frontplattan

Fingerskruvar

TC

Elcentralens lock (Torx T25)

Maskinens säkringar och några av dess
kopplingsplintar är under detta lock.

FC

Kompressorenhetens frontplatta (Torx T25).

Maskinens elcentral är bakom denna platta.

HUB

Åtkomstenhet till EasyAce

Bakom ett genomskinligt lock (Torx T25)

Komponenter, ECO

ECO 6-21 main parts ver. 3

Pos.

Objekt

Beskrivning

WI

Värmevatten in (retur)

WO

Värmevatten ut (framledning)

BI

Kollektorkrets in

BO

Kollektorkrets ut

AF

Justerbara fötter

M10, DIN/ISO 17/16 mm

Elcentralens lock (Torx T25)

Maskinens säkringar och några av dess
kopplingsplintar är under detta lock.

FC

Kompressorenhetens frontplatta (Torx T25).

Maskinens elcentral är bakom denna platta.

HUB

Åtkomstenhet till EasyAce

Bakom ett genomskinligt lock (Torx T25)

TC

M8006 2250SV

1" innergänga och plantätning
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Dimensioner, CUBE

D084066reva CUBE 6-13 ver. 1

Värmepump
CUBE 6–13

Värmepump
CUBE 6–13
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L1

L2

L3

L4

L5

H1

H2

H3

H4

B1

599

532

355

300

219

2010

1952

1910

726

626

B2

B3

B4

BI/BO

Ø DHW/
DCW

Ø WI/WO

LF

BF

Ø
DF

567

253

90

ISO
228/1-G 1

22 mm

28 mm Cu

563

590

35

M8006 2250SV

Dimensioner, ECO

D084082revb ECO 6-21 ver. 1

Värmepump
ECO 6–21

Värmepump
ECO 6–21

M8006 2250SV

L1

L2

L3

L4

H1

H2

H3

B1

B2

B3

525

464

173

123

764

674

659

562

506

430

B4

BI/BO

Ø WI/WO

LF

BF

Ø DF

368

ISO 228/1-G 1

ISO 228/1-G 1

425

522

33
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Säkringar (CUBE, ECO)
Märkning

2.3

Funktion

ECO

CUBE

Standard

Vid
leveransen

Standard

Vid
leveransen

F1

Kompressorns
motorskyddsbrytare

PÅ

PÅ

PÅ

PÅ

F2

Säkring till
genomströmningsvärmare

N/A

AV

PÅ

PÅ

F3

Regulatorns säkring
(automationssystemets säkring)

PÅ

PÅ

PÅ

PÅ

F4

Säkring till maskinens pumpar

PÅ

PÅ

PÅ

PÅ

Utetemperaturgivare

Värmepumpens utetemperaturgivare (givarmärkning TE0) levereras färdigt ansluten till
dess givarkabel (TE0–W1). Givaren installeras vid installation av värmepumpen.
Vid behov, förlänga kabeln.
● Använd en vanlig tvåtrådig, isolerad kopparkabel för att förlänga kabeln.
● Välj trådens tvärsnittsarea enligt tabellen nedan.
● Foga ihop kabeländorna på ett sätt som inte ökar trådarnas elektrisk resistens.
Skydda fogen mot damm och oxidering.
Kabellängd (m)
2

Trådens tvärsnittsarea, mm

40

60

80

120

0,50

0,75

1,0

1,5

Utomhusinstallation
Installera givaren utomhus med givarkabelförskruvningen nedåt.
● Välj givarens position så att den mäter den rådande utetemperaturen som noggrant
som möjligt.
● Se till att givaren inte exponeras för solstrålning eller värme från byggnaden.
Givarkåpan är skyddad mot damm och vattensprutor (IP65, om kabelförskruvningen
pekar nedåt), men ändå löner det sig att installera givaren skyddad mot regn. En
lämplig plats för givaren är till exempel en skuggig plats på den norra väggen av
byggnaden under takfoten.
Utegivarens typ är NTC 10 kΩ. β-värdet på givaren är 3435 K. Utöver standardgivaren
kan alla motsvarande NTC 10 kΩ givare användas. Givarens β-värde kan ändras från
automatiseringsinställningarna.

2.4

Genomströmningsvärmare (CUBE, ECO)

CUBE värmepumpar innehåller en genomströmningsvärmare i kondensorlinjen
(märkning: EB203). I ECO modeller levereras genomströmningsvärmaren som
tilläggsutrustning.
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Tilläggsutrustning

Genomströmningsvärmare, 6 kW

Beteckning

37069089

Beskrivning

3 x 2 kW (230 V L–N), kopplingsbox, termostat 25–85 °C, överhettningsskydd 110
°C (manuell återställning), 28 mm rör av rostfritt stål

Avsedd användning Elektrisk genomströmningsvärmare som installeras i en värmepumps
kondensorrör.Valfri tilläggsutrustning i ECO värmepumpar.

Sammansättning (CUBE)
Återställ genomströmningsvärmarens överhettningsskydd under installation. Vid
transport kan slag och vibration utlösa överhettningsskyddet.
Installation (ECO)
Aktivera värmaren från Driftsättningsinställningar (se kapitel Driftsättning).
ECO värmepumpar kan utrustas med en genomströmningsvärmare (EB203).
Värmepumpens elcentral innehåller alla elutrustningar som behövs för att koppla
värmaren.
1. Koppla värmaren till elcentralen enligt maskinens elschema.
2. Installera värmaren i värmevattnets framledningsrör (från kondensor) enligt
värmepumpens rörschema.
3. Ställ värmarens inre termostat till dess högsta ställning (85 °C).
4. Återställ värmarens överhettningsskydd vid installation.
Värmaren har 28 mm rör av rostfritt stål eller 1" röranslutningar.
1. Innan du drar åt klämringskopplingar, smörja klämringens insida.
2. Montera rördelen på plats.
3. Dra åt kopplingarna med fingrarna, och sedan dra åt kopplingen med en nyckel 1/2
varv hårdare än du kunde med fingrarna.
Allmänna anvisningar
Om värmaren har installerats och aktiverats i automationssystemet, är säkring F2s
standardläge PÅ. Om värmaren inte har installerats, är säkringens standardläge AV.
Om en genomströmningsvärmare har installerats och den måste
avaktiveras, avaktivera värmaren från värmepumpens inställningar. Om en
genomströmningsvärmare har installerats och aktiverats i inställningar, ställ inte
värmarens säkring till AV-läge, om det inte finns ett fel i värmaren.
I maskiner som levereras med värmaren redan installerad bör värmarens interna
termostat inte justeras. I fabriken ställs termostaten till dess högst ställning (85
°C). Termostaten stänger av strömmen till elpatronen endast om värmepumpens
automationssystem fallerar.
Om termostatens vred har vridits oavsiktligt, vrid vredet tillbaka till dess högsta
ställning.
Genomströmningsvärmaren är utrustad med en intern överhettningsskydd.
Överhettningsskyddet stänger elpatronens ström när elpatronens innetemperatur
överstiger 110 °C. Utlösning av överhettningsskyddet återställs med en knapp på
den svarta kopplingsboxen ovanpå värmaren. Återställningsknappen är under ett
genomskinligt plastlock. Lösgör locket med en platt skruvmejsel. Före återställning
M8006 2250SV
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av överhettningsskyddet ta reda på vad som orsakade överhettningsskyddet för att
lösa ut och korrigera orsakerna till utlösningen. Överhettningsskyddet kan ha utlöst av
vibration som orsakas av transport och flyttning.
Genomströmningsvärmarens elpatron har tre 2 kW motstånd. Elpatronens total effekt
är 6 kW. Motstånden kontrolleras i tre steg. Elpatronens steg 1 är kopplat till kontaktor
K2. Stegets effekt är 2 kW. Elpatronens steg 2 är kopplat till kontaktor K3. Stegets
effekt är 4 kW. På det tredje steget är steg 1 och steg 2 båda påslagna.

Pos.

Del

1

Termostat

2

Återställning av elpatronens
överhettningsskydd

3

Elkoppling

In-line heater ver. 2

Genomströmningsvärmare

2.5

Luftning av varmvattenberedarens slinga (CUBE)

Lufta försiktigt beredarens intern tappvattenslinga under installation. Släpp på vatten
till returledningen och släpp ut luften ur avluftningsskruven. Ställ växelventilen till Bläge, och stäng framledningens avstängningsventil. På detta sätt strömmar vattnet bara
genom slingan och till avluftningsventilen.
Värmepumpen levereras med växelventilen i B-läge. Lämna ventilen i B-läget också
när tappvatten inte ska värmas upp. Vid behov kan ventilen vridas med hjälp av
automationssystemets manuell styrningsfunktion. Alternativt lossa ventilens motor och
vrid försiktigt på dess spindel med såsom en blocknyckel.

Pos.

Del

1

Vatten till returledning

2

Framledningens
avstängningsventil stängd

3

Luft ut

4

Växelventil i B-läge

Bleeding DHW coil (EasyAce) ver. 2
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2.6

Blandningsventilgrupp (CUBE, valfri)

Tilläggsutrustning

Blandningsventilgrupp

Beteckning

34034069

Beskrivning

Termostatisk blandningsventil LK 545-22 AquaMix 090195; tappkallvatteninlopps-,
avstängning- och backventil LK 508 AquaNode 22 090025; påfyllningsventil LK 536
ThermoFill EA EN 1717; säkerhetsventil LK 514 MultiSafe 090116 10 bar

Avsedd användning Blandningsventilgrupp med påfyllningsinlopp.

Blandningsventilgruppen är en valfri tilläggsutrustning till CUBE värmepumpar.
Installera blandningsventilgruppen till kopplingarna i varmvattenberedaren som visas
nedan. Notera texter och riktningspil på ventilernas kopplingar.

Pos.

Del

KV

Kallvatten till varmvattenberedaren

VV

Varmvatten från beredaren till ventilgruppen

BV

Tappvarmvatten från ventilgruppen till
varmvattenkretsen

Mixing valve assembly installation ver. 1

Varmvattenberedarens kopplingar
Varmvattenberedaren har 22 mm rör av rostfritt stål för ventilgruppen. Ventilgruppen
har 22 mm klämringskopplingar av mässing.
1. Smörj varje klämrings insida före installation.
2. Montera ventilgruppen på plats.
3. Dra åt kopplingarna med fingrarna, och sedan dra åt kopplingen med en nyckel 3/4
varv hårdare än du kunde med fingrarna.
Säkerhetsventilens och påfyllningsventilens rörkopplingar
Dessa ventiler i ventilgruppen har 15 mm klämringskopplingar av mässing. Smörj varje
klämrings insida före installation.
1. Montera ventilgruppen på plats.
2. Dra åt kopplingarna med fingrarna som hårt som du kan, och sedan dra åt
kopplingarna med en nyckel.
Kopplingar i kopparrör bör dras åt 1 1/4 varv och i stålrör 3/4 varv. Använd stödhylsor
i mjuka och halvhårda kopparrör. När du drar åt plaströr, använd stödhylsor som
fastställs i tillverkarens anvisningar. Som regel bör plaströr dras åt 1 1/4 varv.

M8006 2250SV
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Blandningsventil LK 545 för tappvarmvatten
Temperaturen i tappvarmvatten kan justeras mellan +38...+65 °C. Öka temperaturen
genom at vrida vredet moturs (+). I allmänhet rekommenderas det att ställa ventilen till
dess högsta temperaturställning. På detta sätt begränsar ventilen vattentemperaturen
bara när temperaturen stiger över +65 °C.
Kallvatteninlopps-, avstängning- och backventil LK 508
Under normal drift är ventilen helt öppen (vredet helt moturs). Ventilgruppen innehåller
en avstängningsventil och en backventil som förhindrar vattnet i varmvattenberedaren
från att strömma till kallvattensystemet (kallvattenledningen kopplas till beredarens
botten).
Ventilen har en fri (pluggad) koppling till en vakuumventil.
Påfyllningsventil LK 536 EA
Ventilgruppen innehåller två avstängningsventiler, en backventil och en
inspektionsskruv. Påfyllningsventilen är förenlig med kraven i EN1717.
Efter påfyllning stäng av båda avstängningsventilerna.
Säkerhetsventil LK 514 10 bar
Öppningstryck: 10 bar. Testa ventilen regelbundet:
1. Vrid vredet 1/4 varv moturs, och kontrollera att vatten börjar att droppa från ventilen.
2. Efter testet stäng av ventilen genom att vrida vredet 1/4 varv moturs. Ventilen bör
stänga sig med ett klick.
Dra säkerhetsventilens utblåsningsledning till en golvbrunn eller spillback på ett
betryggande sätt och med en kontinuerlig lutning.
● Utblåsningsledningen måste vara självtömmande (får inte ligga under kärlets eller
brunnens vätskenivå, får inte frysa).
● Utblåsningsledningen måste ha en diameter på minst lika med säkerhetsventilens
nominella diameter.
Det får inte finnas någon avstängningsventil som kan stängas av (eller lämnas öppen)
oavsiktligt mellan säkerhetsventilen och kretsen. På motsvarande sätt får det inte
finnas någon avstängningsventil på säkerhetsventilens utblåsningssida.

2.7

Växelventil (ECO, valfri)

Tilläggsutrustning

Växelventilset 1

Beteckning

GEOEXCV1

Beskrivning

Omfattar en växelventil och ett ställdon (beteckning: 34034063 och 34034064).

Installera växelventilen enligt elscheman och rörscheman. När ventilen inte har
spänning, är ventilen i B-läge (B för byggnad) som används för utrymmesuppvärmning.
När ventilen har spänning, är ventilen i A-läge (A för ’aqua’, vatten) som används för att
värma upp tappvattnet.
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● Smörj varje klämrings insida före installation.
● Dra åt kopplingen med fingrarna som hårt som du kan, och sedan dra åt kopplingen
med en nyckel.
● Kopplingar i kopparrör bör dras åt 1/2 varv och i stålrör 1/2 varv. Använd stödhylsor
i mjuka och halvhårda kopparrör.
● När du drar åt plaströr, använd stödhylsor som fastställs i tillverkarens anvisningar.
Som regel bör plaströr dras åt 1 1/2 varv.

2.8

Varmvattenberedarens givare (ECO)

ECO värmepumpar levereras med varmvattenberedarens temperaturgivare (TE266)
färdigt ansluten. Givarkabelns längd är ungefär 4,5 m. Givarhuvudets diameter är 6
mm och längd 50 mm.
Installera givaren i varmvattenberedarens sensorficka enligt värmepumpens
rörschema.
● Om en skilt beredare används, installera givaren i beredarens nedre del.
● Om beredaren tjänar både tappvatten- och värmesystemet, installera givaren i
beredarens övre del.
● Installera givaren (som levereras med maskinen) i en sensorficka avsedd för 6 mm
givarhuvud. Givarfickan måste sträcka sig in i beredaren med åtminstone 150 mm.
Montera givaren så att den kan mäta vätskans temperatur i tanken som noggrant som
möjligt. Givarfickan måste sträcka sig tillräckligt långt in i beredaren, och givarfickans
innediameter måste passa givarhuvudets diameter.
● Använd bara givarfickor av metall som kommer inte att korrodera i någon
betydande utsträckning (på insidan eller utsidan) med tiden.
● Det får inte finnas något stort luftgap mellan givarhuvudet och fickväggen. Vid
behov använd en värmeledande pasta mellan givarhuvudet och fickans väggar.
● Säkerställ att givarhuvudet återstår fast förankrat i givarfickans botten genom att
fästa givarkabeln med en förskruvning.
2

Vid behov förlänga kabeln. Använd en vanlig tvåtrådig, isolerad kopparkabel (0,5 mm ,
längd < 40 m) för att förlänga kabeln.
● Foga ihop kabeländorna på ett sätt som inte ökar trådarnas elektriska resistens.
● Skydda fogen mot damm och oxidering.

2.9

Elanslutningar, lock och kabeldragning

Lösgörning av frontplattan (modeller med en inbyggd VV-beredare)
Börja genom att lossa fästskruvarna (FS) från frontplattans (MFC) nedre kant. Efter du
har tagit bort fästskruvarna, hänger plattan kvar på sin övre kant. Lyfta plattan uppåt
och dra panelen mot dig.
Elanslutningar
För att få tillgång till maskinens elcentral, lossa locket på kompressorenheten (TC) och
kompressorenhetens frontplatta (FC). De flesta av anslutningarna kan göras genom att
lossa topplocket. Se kopplingsscheman för maskinens elanslutningar.

M8006 2250SV
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Elcentralens lock och kabelgenomföringen
Håll Elcentralens lock (TC) alltid stängd och skruvarna åtdragna. Locket (TC) får vara
öppen endast vid elinstallation.
Håll locket stängt och dess skruvar åtdragna vid påfyllning och luftning av kollektor-,
värme- och hushållsvattenkretsar. När locket är stängt, kan eventuellt läckande vatten
inte tränga in i elcentralen. Vatten kan skada elcentralen.
Dra kablarna igenom lockets genomföringsfläns så att kablarna sitter täta mot
kabelgenomföringar. Kontrollera att kondensvatten eller läckande vätska inte kan rinna
på eller under isoleringen och in i elcentralen som ligger bakom locket.

2.10

Röranslutningar
Var försiktigt att inte vrida på slangarna, speciellt när du gör eller lösgör
rörkopplingar. Ledningsanslutningar in i anordningen kan lossas.

Kollektorkretsens rör har invändiga 1" gängor. Täta fogar med plantätningar som ingår i
leveransen. Utrusta rören med avstängningsventiler.
Läckage i kollektorkretsen
Kontrollera att om det finns läckage i kollektorkretsen, kan vatten eller köldbäraren inte
rinna på eller under isoleringen och in i värmepumpen.
Ändra riktningen för kollektorkretsens rör (modeller med en inbyggd VVberedare)
Under installation kan man vända kollektorkretsens rör i rätt riktning. Om ritningen
måste ändras till exempel från höger till vänster, måste den originella böjen i röret
krökas om innan man kan böja upp röret igen. Om röret bara svängs i en ny riktning
utan att sätta en ny böj i röret, kan röranslutningen i värmepumpen lossas när man
svänger röret.
Rörens minsta böjningsradie är 35 mm. Man kan böja rören högts tre gånger vid
samma punkt.
● Kröka om den högervända böjen i röret.
● Böja upp röret i rätt riktning.
● Sväng inte röret i en ny riktning utan att sätta en ny böj i röret, annars kan
röranslutningen i värmepumpen lossas.

2.11

Lösgörning av kompressorenheten från ramen (CUBE)
Om värmepumpen har redan installerats, kontrollera att maskinens
strömförsörjning har slagits av.
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När du lyfter eller flyttar enheten, använd säkra arbetsmetoder för
att undvika person- och sakskador. Man kan ligga lyftstroppar under
enheten för att göra det lättare att bära den.

Var försiktigt att inte vrida på slangarna, speciellt när du gör eller lösgör
rörkopplingar. Ledningsanslutningar in i anordningen kan lossas.

Dra inte i kablarna när du ska dra ut kontakten, utan håll i både
kontaktdonen. Var försiktig att inte dra kablarna ut ur kontaktdonen.
För att göra det lättare att flytta, bära eller underhålla värmepumpen kan man lossa
kompressorenheten från maskinen.
Minska trycket i vatten- och kollektorkretsar till nära atmosfärstrycket (mätarens
tryckmätning: 0 bar). Stäng av alla externa avstängningsventiler.
1. Lossa maskinens frontplatta (MFC, fingerskruvar).
2. Öppna elcentralens lock som ligger ovanpå kompressorenheten (TC, Torx T25).
3. Öppna kompressorenhetens frontplatta (FC, Torx T25).
4. Lossa genomströmningsvärmarens snabbkoppling (EB203).
● Observera att snabbkopplingen har en låsplatta som måste öppnas med en platt
skruvmejsel.
5. Koppla bort varmvattengivaren (TE266) från kopplingsplint X3s klämma 1 och M.
Alternativt dra givarhuvudet ut ur sensorfickan i varmvattenberedarens nedre del.
6. Lossa växelventilens (FV202) ställdon från ventilhuset. Ställdonen är fäst med en
avdragbar sprint. Dra ut sprinten.
7. Koppla bort värmevattnets korrugerade returslanga från dess T-rör (som ligger på
beredarens nedre del).
● Lossa anslutningen genom att vrida muttern (fritt roterande) och hålla
anslutningen på plats på den andra sidan. Öppna inte klämringskopplingen.
8. Koppla bort genomströmningsvärmarens (EB203) korrugerade slang.
● Lossa anslutningen genom att vrida muttern (fritt roterande) och hålla
anslutningen på plats på den andra sidan. Öppna inte klämringskopplingen.
9. Lossa monteringsskruvarna (M8) till enheten och dra ut enheten.
● Lossa inte kollektorkretsens rör från enheten.

M8006 2250SV
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Compressor unit fastening screws (EasyAce) ver. 1

Pulling out compressor unit ver. 1

Återmontera kompressorenheten i omvänd ordning. Kontrollera att alla fogar är täta i
vatten- och köldbäraranslutningar. Vid behov byt ut plantätningarna.
● Var försiktig vid installering av tappvarmvattengivaren i givarfickan.
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3 Värmekretsar
3.1

Bufferttank

Aktivera bufferttanken från Driftsättningsinställningar (se kapitel Driftsättning)
eller från Uppvärmningsinställningar (Maskinens inställningar → Underhåll →
Uppvärmning, se följande tabell).
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.

Bufferttanken kan aktiveras bara om bufferttankens temperaturmätning har
aktiverats. Temperaturgivaren som används är bufferttankgivare TE255. Se givarens
installationsanvisningar i avsnitt Bufferttankgivare.

3.2

Bufferttankgivare (CUBE, ECO)

ECO värmepumpar levereras med bufferttankens temperaturgivare (TE255) färdigt
ansluten. I CUBE värmepumpar är givaren en valfri tilläggsutrustning.
Tilläggsutrustning

Temperaturgivare NTC10k 5 m

Beteckning

36217266

Beskrivning

Givare med flexibel kabel (längd: 5 m), givarhuvud av metall (diameter: 6 mm, längd:
50 mm), 1xNTC 10 kOhm, 2 trådar, B(25/85)=3976, t0,9 7 s

Avsedd användning Bufferttankens temperatur TE255
Värmekrets framledningstemperatur TE212, TE222, TE232

Anslutningar (CUBE)
Bufferttankgivarens anslutningar beskrivs i maskinens elschema. För att koppla
bufferttankgivare TE201 koppla bort givare TE201 från kopplingsplint X3s klämma 2
och M, och koppla bufferttankgivaren i dess plats (polariteten spelar ingen roll). Skydda
den bortkopplade givarkabelns obetäckta trådändar.
Maskinen har en inbyggd givare (TE201) för övervakning av temperaturen i
värmevattens returledning (kondensor in), men givaren inte är färdigt ansluten till
automationssystemet. Om det finns en bufferttank i värmekretsen, används givaren
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inte. Om du vill använda både bufferttankens givare (TE255) och kondensorns
returtemperaturgivare (TE201), installera en tilläggsregulator och ansluta givaren
till tilläggsregulatorn. Välj bufferttankgivarens klämmor från tilläggsregulatorns
inställningar. Tilläggsregulatorn levereras med ytterligare anvisningar.
Anslutningar (ECO)
Om värmekretsen har ingen bufferttank, koppla bort givaren från dess kopplingsplint.
Installation
Se bufferttankens driftsättningsanvisningar i avsnittet Bufferttank.
Installera givaren i bufferttanken enligt värmepumpens rörschema.
● Om en skilt beredare används, installera givaren i beredarens övre del (under
värmekretsarnas framledningsanslutningar).
● Om beredaren har särskilda delar för tappvatten- och värmesystemet, installera
givaren i beredarens nedre del.
Installera givaren i en sensorficka avsedd för 6 mm givarhuvud. Givarfickan
måste sträcka sig in i beredaren med åtminstone 150 mm. Givarfickan finns som
tilläggsutrustning, se avsnittet Tilläggsutrustning.
För att betraktas
Montera givaren så att den kan mäta vätskans temperatur i tanken som noggrant som
möjligt. Givarfickan måste sträcka sig tillräckligt långt in i beredaren, och givarfickans
innediameter måste passa givarhuvudets diameter.
● Använd bara givarfickor av metall som kommer inte att korrodera i någon
betydande utsträckning (på insidan eller utsidan) med tiden.
● Det får inte finnas något stort luftgap mellan givarhuvudet och fickväggen. Vid
behov använd en värmeledande pasta mellan givarhuvudet och fickans väggar.
● Säkerställ att givarhuvudet återstår fast förankrat i givarfickans botten genom att
fästa givarkabeln med en förskruvning.
Givarkabelns längd är ungefär 4,5 m. Givarhuvudets diameter är 6 mm och längd 50
mm.
2

Vid behov förlänga kabeln. Använd en vanlig tvåtrådig, isolerad kopparkabel (0,5 mm ,
längd < 40 m) för att förlänga kabeln.
● Foga ihop kabeländorna på ett sätt som inte ökar trådarnas elektriska resistens.
● Skydda fogen mot damm och oxidering.

3.3

Framledningsvattens temperaturgivare till värmekrets 1

ECO värmepumpar levereras med värmekrets 1s framledningsgivare (TE212) färdigt
ansluten. I CUBE modeller är givaren en valfri tilläggsutrustning.
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Tilläggsutrustning

Temperaturgivare NTC10k 5 m

Beteckning

36217266

Beskrivning

Givare med flexibel kabel (längd: 5 m), givarhuvud av metall (diameter: 6 mm, längd:
50 mm), 1xNTC 10 kOhm, 2 trådar, B(25/85)=3976, t0,9 7 s

Avsedd användning Bufferttankens temperatur TE255
Värmekrets framledningstemperatur TE212, TE222, TE232

Anslutningar (CUBE)
Givarens anslutningar beskrivs i maskinens elschema. Koppla givaren till kopplingsplint
X3s klämma 4 och M (polariteten spelar ingen roll).
Installation
Värmekrets 1s framledningsgivare (TE212) används för att styra kretsens reglerventil
(FV222). Givaren kan installeras i värmekretsens framledningslinje även om det finns
ingen reglerventil som ska styras av värmepumpen. På detta sätt kan givarens mätning
betraktas genom automationssystemet.
● Om givaren inte ska installeras i framledningslinjen, koppla bort givarens tråd från
värmepumpens styrskåp och skydda den bortkopplade givarkabelns obetäckta
trådändar.
● Givaren själv kan lämnas på plats.
Installera givaren i värmekretsens framledningsrör enligt värmepumpens rörschema.
Montera givaren så att den kan mäta temperaturen i röret som noggrant som möjligt.
Installera givaren nedströms från reglerventilen (avståndet: 0,5–2,0 m). Installera
givaren helst nedströms från cirkulationspumpen. Om givaren är för nära till ventilen,
ger givaren oriktiga mätningar, och om givaren installeras för långt nedströms, ökar
kontrollfördröjningen som skadar värmepumpens drift.
Installera givaren varken på ett metallrörs yta eller i en givarficka in i röret.
Installation på rörytan
● Fäst givaren på rörets yta av metallhylsan på givarens ända i hela deras längd.
● Värmeisolera givarna från omgivande inneluften.
● Vid behov använd en värmeledande pasta mellan givarhuvudet och rörytan.
● Det rekommenderas att fästa givaren på röret vid klockan tre eller nio.
installation i en givarficka
Om en givarficka ska användas, använd en givarficka avsedd för 6 mm givarhuvuden.
Om rörets diameter är liten, skapa en 90-graders vinkel i röret med ett T-rör. Montera
givarfickan i rörets anslutning som är parallellt med det originella röret. Givarhuvudet
bör sträcka sig uppströms från vinkeln. På detta sätt kan man installera även långa
givarfickor (150–200 mm) i linjen. Givarfickan finns som tilläggsutrustning, se avsnitt
Tilläggsutrustning.
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Pos.

Del

A

Strömriktningen

B

T-rör

C

Givarhuvudet i fickan

D

Givarfickans koppling

Tee fitting with sensor pocket ver. 1

Användning av ett T-rör för att installera en givarficka i ett rör med liten diameter.

Givarkabeln
2

Vid behov förlänga kabeln. Använd en vanlig tvåtrådig, isolerad kopparkabel (0,5 mm ,
längd < 40 m) för att förlänga kabeln.
● Foga ihop kabeländorna på ett sätt som inte ökar trådarnas elektriska resistens.
● Skydda fogen mot damm och oxidering.

3.4

Värmevattentemperatur, retur till kondensor (ECO)

I ECO värmepumpar kopplas bufferttankgivaren (TE255) och värmevattnets returgivare
(TE201) till samma givaringången (B2) och klämman på samma kopplingsplint (X3:2).
Endast en av givarna kan kopplas till kopplingsplintet i taget. Maskinen levereras med
bufferttankgivaren ansluten, vilket innebär att kondensorns returtemperaturmätning är
avaktiverad som standard.
Maskinen har en inbyggd returtemperaturgivare till kondensorn (TE201), men
givaren inte är färdigt ansluten till värmepumpens elcentral. Givaren kan kopplas
till klämmor som används av värmekretsens framledningsgivare (TE212) eller
varmvattenberedarens givare (TE266), om en av givarna används inte. Dessutom kan
antalet givaringångar ökas genom att installera en tilläggsregulator (som finns som
tilläggsutrustning).

3.5

Reglerventil till värmekrets

Värmepumpen kan kontrollera både 230 V 3-punktsstyrda ventiler och 0–10 V (24
V) reglerventiler. Koppla reglerventilens ställdon till värmepumpen enligt maskinens
elschema.
Båda ventiltypers styrutgångar har aktiverats (och är aktiva samtidigt) som standard,
och följaktligen behöver man inte aktivera utgångarna. Ventilens position visas i
rörschemat. Värmepumpen kan styra reglerventilen automatiskt endast om det finns en
framledningstemperaturgivare i värmekretsen.
Reglerventiler finns som tilläggsutrustning (se kapitel Tilläggsutrustning).
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Ventil- och ställdoninstallation
Nedan ges allmänna installationsanvisningar för ventiler i Esbe VRG130-serien och det
hörande ställdonet i Esbe ARA600-serien. Andra ventiler monteras på motsvarande
sätt. För installationsinformation, se instruktionerna som medföljde ventilen och
ställdonet.
Rikta in avfasningen
på ventilspindeln mot
spåret på motoraxeln.

Vrid ventilens spindel till läget som motsvarar röranslutningen.
● Följ flödesriktningarna och markeringarna på ventilen (triangel, cirkel och
fyrkant).
Montera samtidigt skalplattan.
● Observera att motorreglaget måste vara i mittläge när du installerar motorn.
A

B

ESBE valve stem ver. 2

Fler anslutningsalternativ ges i ventilens installationsanvisning.
Aktivering av reglerventil
Aktivera ventilen från Driftsättningsinställningar (se kapitel Driftsättning) eller från
Uppvärmningsinställningar (se följande tabell). Aktivera ventilen genom att välja
Ventilreglering som kretsens inställning.
MASKINENS INSTÄLLNINGAR → UNDERHÅLL → UPPVÄRMNING
Värmekrets 1
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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Omvänd styrning

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.
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.

Anslutningar till kontrollventilens ställdon, 3-punkt
Tilläggsutrustning

Ställdon till värmekretsens reglerventil, 3-punkt, 230 V

Beteckning

36962089

Beskrivning

Esbe ARA651 12101200, 3-punkt SPDT, 230 V, 3 trådar, 60 s 90°

Ventil

34034065, 34034067, 34034068, 34034467

Kontrollera ventilens kontrollriktning när du gör anslutningar. För att invertera
ventilens kontrollriktning varken återkoppla kablarna eller invertera riktningen genom
inställningarna.
Omvänd styrning avaktiverad
Kabel

Rotationsriktning

X2:3 (Q8):
öppen
Kontrollriktning

Koppling

Brun

Medurs (CW)

Öppen (mer värme)

X2:3 (Q8)

Svart

Moturs (CCW)

Stängd (mindre värme)

X2:4 (Q9)

Omvänd styrning avaktiverad

X2:3 (Q8):
öppen

Kabel

Rotationsriktning

Kontrollriktning

Koppling

Brun

Medurs (CW)

Stängd (mindre värme)

X2:4 (Q9)

Svart

Moturs (CCW)

Öppen (mer värme)

X2:3 (Q8)

Omvänd styrning aktiverad

X2:4 (Q9):
öppen

Kabel

Rotationsriktning

Kontrollriktning

Koppling

Brun

Medurs (CW)

Öppen (mer värme)

X2:4 (Q9)

Svart

Moturs (CCW)

Stängd (mindre värme)

X2:3 (Q8)

Omvänd styrning aktiverad
Kabel
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X2:4 (Q9):
öppen

Rotationsriktning

Kontrollriktning

Koppling

Brun

Medurs (CW)

Stängd (mindre värme)

X2:3 (Q8)

Svart

Moturs (CCW)

Öppen (mer värme)

X2:4 (Q9)
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Anslutningar till kontrollventilens ställdon, 0–10 V
Tilläggsutrustning

Ställdon till värmekretsens reglerventil, 0–10 V, 24 V

Beteckning

36962220

Beskrivning

Esbe ARA639 12520100 (12520117 OEM), 0–10 V, 4–20 mA, 24 V AC/DC, 3 trådar,
15/30/60/120 s 90°, förinställd till 60 s (DIP-omkopplare 2 PÅ), förinställd till ÖPPEN
(med ökande signal) moturs CCW (DIP-omkopplare 6 PÅ)

Ventil

34034065, 34034067, 34034068, 34034467

Kontrollera ventilens kontrollriktning när du gör anslutningar. För att invertera ventilens
kontrollriktning varken ändra DIP-omkopplare 6s läge eller invertera riktningen genom
inställningarna.
Omvänd styrning avaktiverad, DIP-omkopplare 6 i AV-läge
Signal

Kontrollriktning

Rotationsriktning

Ökas

Öppen (mer värme)

Moturs (CCW)

Minskas

Stängd (mindre värme)

Medurs (CW)

Omvänd inställning aktiverad, DIP-omkopplare 6 i PÅ-läge
Signal

Kontrollriktning

Rotationsriktning

Ökas

Stängd (mindre värme)

Moturs (CCW)

Minskas

Öppen (mer värme)

Medurs (CW)

Omvänd styrning avaktiverad, DIP-omkopplare 6 i AV-läge
Signal

Kontrollriktning

Rotationsriktning

Ökas

Öppen (mer värme)

Medurs (CW)

Minskas

Stängd (mindre värme)

Moturs (CCW)

Omvänd styrning aktiverad, DIP-omkopplare 6 i AV-läge
Signal

Kontrollriktning

Rotationsriktning

Ökas

Stängd (mindre värme)

Medurs (CW)

Minskas

Öppen (mer värme)

Moturs (CCW)

3.6

0 V stängd,
10 V öppen

0 V öppen, 10
V stängd

0 V stängd,
10 V öppen

0 V öppen, 10
V stängd

Värmekretsens pump

Anslutning av värmekretsens pump beskrivs i maskinens elschema. Pumpens position
visas i rörschemat.
Aktivera pumpen från Driftsättningsinställningar (se kapitel Driftsättning) eller från
Uppvärmningsinställningar (se följande tabell). Om ventilreglering har aktiverats,
aktiveras också pumpen automatiskt.
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MASKINENS INSTÄLLNINGAR → UNDERHÅLL → UPPVÄRMNING
Värmekrets 1
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.

Pumpen finns som tilläggsutrustning.
Tilläggsutrustning

Värmekretsens pump

Beteckning

34023128

Beskrivning

Grundfos UPM3 AUTO 25–70 130 12h

Kabel

34023128

Pumpens driftläge
Kontrollera pumpens aktuella driftläge genom att trycka snabbt på pumpens knapp. För
att byta driftläget:
1. Tryck på knappen och håll den ned längre än 2 sekunder.
2. Rulla igenom driftlägena genom att trycka på knappen.
3. När du har valt driftläget som du vill använda, vänta 10 sekunder för inställningen
att sparas.
Om du rullar förbi driftlägen, fortsätt att rulla igenom driftlägena med knappen tills du
återkommer till start. Knappen har ett knapplås. För att låsa upp knappen tryck på
knappen och håll den ned i 10 sekunder.
Pumpen har många olika driftlägen. I allmänhet rekommenderas det at använda
konstanttryckläget med AUTOADAPT-funktion. Detta driftläge är aktivt, när den andra
LED-lampan från vänster lyser grönt.

Heating circuit pump operating mode ver. 1

Om du vill inte använda AUTOADAPT-funktionen, öppna golvvärmekretsarnas ventiler
vid driftsättning och ställ pumpens varvtal så att flödet i alla värmekretsarna kan
justeras till en lämplig nivå. Efter justering återställ ventilerna till standardlägen. Om
byggnaden har ett radiatorvärmesystem, lösgör alla termostater och ställ pumpens
varvtal så att flödet i alla radiatorer kan justeras till en lämplig nivå. Efter justering
återmontera termostaterna.
Konstant tryckkontroll
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Trycket som pumpen ger (pumpens tryckhöjd) hålls nästan konstant oavsett
flödeshastigheten (värmebehovet). Driftläget lämpar sig för system där det mesta
av tryckförlusten kan hänföras till värmekretsen eller värmeelement eller värmerör
i kretsen, inte till en gemensam utdelningskrets. Typiska exempel är bland annat
golvvärmesystem och radiatorsystem som omfattar en samlingsledning.
Proportionell tryckkontroll
När flödeshastigheten (värmebehovet) minskar, minskar systemet trycket som
pumpen ger (pumpens tryckhöjd). Driftläget lämpar sig för system där det mesta
av tryckförlusten kan hänföras till utdelningsrören som delas mellan två eller flera
värmekretsar.

3.7

Värmekrets 2 och 3

Värmekrets 2s och 3s cirkulationspump och reglerventil behöver en tilläggsregulator.
Tilläggsregulatorn finns som tilläggsutrustning.
Tilläggsutrustning

Tilläggsregulator med kapsling

Beteckning

32586192

Beskrivning

En kapsling med en tilläggsregulator som kan användas för att reglera värmekrets
2 och 3 eller att öka antalet ingångar och utgångar till olika funktioner. Installera på
toppen av kompressorenheten (ECO värmepumpar) eller i ramens övre del (CUBE
värmepumpar). 24 V ingång från värmepump, 230 V ingång från byggnadens
elcentral.

Handlingar

Elschema: 34793611 (110992), handbok: 34793612

Tilläggsregulatorn levereras med ett elschema och installationsanvisningar.
Installera tilläggsregulatorn och dess kapsling på kompressorenhetens lock (ECO
värmepumpar) eller i ramens övre del (CUBE värmepumpar).
Värmekrets 2 och 3 fungerar på samma sätt som värmekrets 1. Inställningarna
är också identiska. Efter du har installerad tilläggsregulatorn och kopplat
värmekrets 2 och 3 till värmepumpen, aktivera värmekretsarnas reglering från
Driftsättningsinställningar eller Underhållsinställningar (på samma sätt som
värmkrets 1s reglering).
Observera att när du kopplar ställdon till tilläggsregulatorn, ställdonet till värmekrets 2s
reglerventil kan vara varken ett 3-punk eller 0–10 V ställdon. I värmekrets 3 kan man
använda endast 0–10 V ställdon.
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4 Driftsättning
4.1

Allmän

Värmepumpens automation används med en app som kan laddas ner till en
smartmobil eller datorplatta. Med appen tas kontakt till värmepumpens inbyggd
åtkomstenhet. Maskinen levereras med en trådlös pekskärm med appen färdigt
installerad och anslutningen upprättats.
Slå på pekskärmen och starta driftsättningen. Efter driftsättningen ge pekskärmen till
slutkunden.
1. Slå på den trådlösa pekskärmen genom att trycka
2. Starta EasyAce appen.
på strömknappen.

Starta driftsättningen genom att logga in på servicenivån. På denna sätt kan du ändra
alla nödvändiga inställningar.

4.2

Logga in på servicenivån
Lösenordet till servicenivån är 8520.

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

4.3

Öppna driftsättningsinställningar

Vid första start visas driftsättningsikonen på
övermenyn.

Driftsättningsinställningarna är också tillgängliga
från Underhållsmenyn.
Maskinens inställningar → Underhåll → Driftsättning

Menyn innehåller grundläggande inställningar
för driftsättning. Gå igenom inställningarna vid
installation.
Efter konfigureringen göm driftsättningsmenyn
genom att knacka på alternativet i underkanten av
skärmen.

4.4

Du kan välja att visa menyn igen när som helst.
Öppna Underhållsmenyn och knacka på
Driftsättning.
Maskinens inställningar → Underhåll → Driftsättning

Regulatorns tid
Regulatorns tid

Om maskinen är ansluten till internet, hämtas tiden automatiskt. Om inte, inställ tiden manuellt.
Tidszon
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Aktuell tidszon (UTC; +2 h i Finland)
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4.5

Uppvärmningsinställningar
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

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.

Beredare

Temperaturen i bufferttanken.

Dimensionerande
utetemperatur

Detta temperaturvärde används för att välja en lämplig värmeeffekt för
värmesystemet. I denna utetemperatur är framledningstemperaturen på dess högsta
nivå. Värmekretsens värmekurva räknas enligt Max. framledningstemperatur (som
måste väljas särskilt för varje värmekrets) och Dimensionerande utetemperatur.
Se kapitel Dimensionerande utetemperatur.

4.6

Värmekretsar
Värmekrets 1
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.

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

4.6.1 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.
4.6.2

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.

4.7

Tillskottsvärme, utrymmesuppvärmning
Tillskottsvärme, utrymmesuppvärmning

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

Tillskottsvärme

Intern elpatron
Det finns en genomströmningsvärmare i kondensorns framledningsrör.
CUBE: standardutrustning som installeras på fabriken
ECO: tilläggsutrustning
Inte används
Det finns ingen genomströmningsvärmare (elpatron) i kondensorkretsen.

Startfördröjning,
med kompressor

M8006 2250SV

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.
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Tillskottsvärme, utrymmesuppvärmning

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.
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.

Driftläge för
uppvärmning

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.
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4.8

Tillskottsvärme, tappvarmvatten
Tillskottsvärme, tappvarmvatten
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.
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.

Driftläge för
tappvatten

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.

4.9

Kollektorkrets och kollektorpumpens inställningar
Kollektorkrets

Frostskyddsgräns

Kollektorkretsens minsta tillåtna temperatur.
● 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.

Kollektorpump
Hålls i gång
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Du kan ställa kollektorpumpen att hållas i gång några dagar efter driftsättningen.
Inställningsvärdet ges i dygn.
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4.10

Övriga inställningar
Manuell styrning

Med manuell styrning kan man bland annat manövrera ventiler manuellt eller köra kollektorpumpen
eller kondensorpumpen för att göra det lättare att lufta en krets. Funktionen är också tillgänglig från
Underhållmenyn.
Starta värmepumpen
Starta värmepumpen här eller senare från Underhållmenyn.
Av
Värmepumpen är avslagen.
Driftläge

På
Värmepumpen är på.
Bara tillskottsvärme
Bara maskinens interna elpatron används för uppvärmning. Kompressorn och
kollektorkretsen används inte.

Avslutning av driftsättning
Dölj
Efter driftsättningen dölj Driftsättningsmenyn. Vid behov visa menyn igen från
driftsättningsmenyn Underhållsmenyn.

4.11

Dimensionerande utetemperatur

Informationen nedan gäller endast Finland och anges endast i referenssyfte.
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Väderzon
(i Finland)

Dimensionerande
utetemperatur, °C

I

–26

II

−29

III

−32

IV

−38

Weather Zones Finland ver. 1

Hänvisningar:
Lämmitys- ja ilmanvaihtolaitteiden suunnittelun normaaliohjeet. LVTY, 1966, Lämpö- ja vesijohtoteknillinen
yhdistys r.y., Helsinki, Finland.
Finlands byggbestämmelsesamling, del D5 1985–2007, del D3 2012.
Miljöministeriets förordning om nya byggnaders energiprestanda Finlex: 1010/2017
Rakennusten energialaskennan testivuosi 2012 ja arviot ilmastonmuutoksen vaikutuksista, Ilmatieteen
laitos, raportteja 2011:6, Sitran Selvityksiä 53
Väderdata för det nuvarande och framtida klimatet för byggnadsfysikaliska beräkningar och typåret 2020
för energibehov, 2020:6
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5 Drift
5.1

Värmepumpens drift

Systemets kopplingsscheman levereras med maskinen som en skild handling.
Värmepumpens kondensor extraherar värme från vätskan i kollektorkretsen
och anger värmen till värmevatten via kondensorn. CUBE värmepumpar
är utrustad med en genomströmningsvärmare som används för att alstra
tillskottsvärme till och reservvärme till värmepumpen själv. I ECO modeller levereras
genomströmningsvärmaren som tilläggsutrustning.
Det finns en växelventil (FV202) i värmepumpen, och beroende på ventilens läge ledas
värmevattnet som har pumpats genom kondensorn och genomströmningsvärmaren
antingen till en varmvattenberedare eller till byggnadens värmekrets. När ventilen är i
läge A, cirkulerar värmevattnet inom maskinen och värmer upp varmvattenberedaren.
När ventilen är i läge B, cirkulerar värmevattnet genom byggnadens värmekrets.
Kondensorpump P201 cirkulerar värmevattnet genom värmepumpen. Om det finns
ingen bufferttank i värmekretsen eller tanken är bara en genomströmningstank,
fungerar kondensorpumpen också som pumpen till byggnadens värmekrets. I denna
slags direkt koppling påstår pumpen alltid i gång förutom sommaruppehållet (när
det finns inget behov för uppvärmning). Under sommaruppehållet körs pumpen
regelbundet för en kort tid för att förhindra pumpen från att hängas och för att
kontrollera temperaturen i värmekretsen.
Om det finns en bufferttank i värmekretsen, cirkulerar värmevattnet bara mellan tanken
och värmepumpen. I detta fall har byggnadens värmekretsar sina egna pumpar.
En värmekrets utrustas med dess egen pump också när det finns ingen bufferttank
i kretsen, men kretsen har en trevägsventil som används för att reglera kretsens
temperatur. I kopplingar med en bufferttank hålls kondensorpumpen i gång bara när
bufferttanken värms upp.
Maskinens automation reglerar kompressorn och genomströmningsvärmaren
enligt värmevattnets inställningsvärde. Inställningsvärdet jämförs med
flödetemperaturen som mäts upp med givare TE202. Varmvattenuppvärmning och
utrymmesuppvärmning har sina egna inställningsvärden. I varmvattenuppvärmning
beror inställningsvärdet på varmvattnets målvärde och en ökning som läggs till
målvärdet. Varmvattentemperaturen mäts med givare TE266. I utrymmesuppvärmning
fungerar framledningstemperaturen som anges av värmekurvan som
inställningsvärdet. Värmekurvans framledningstemperatur beror varken bara på
utetemperaturen eller, om inomhustemperaturmätning är i bruk, på en sammanfattning
av både ute- och innetemperaturen.
Om det finns ingen bufferttank, börjas utrymmesuppvärmning när temperaturen i
framledningsvattnet sjunker under temperaturen som anges av värmekurvan med
antalet gradminuter. Utrymmesuppvärmning pågår tills framledningstemperaturen
överstiger temperaturen i värmekurvan med antalet gradminuter. I kopplingar med
en bufferttank börjas uppvärmning på grund av temperaturen i bufferttanken (i stället
44 (58)

M8006 2250SV

för framledningstemperaturen). Om varmvattensystemet behöver värme under
utrymmesuppvärmning, avbryts utrymmesuppvärmning, och varmvattnet värms tills det
är tillräckligt varmt.
Laddning av varmvattenberedaren startas, när beredarens temperatur (minus
kopplingsdifferensen) sjunker under varmvattenuppvärmningens målvärde.
Uppvärmningen slutas, när beredaren har värmts upp eller varmvattnets maximala
uppvärmningstid har löpt ut. Om uppvärmningstiden har löpt ut, omstartas
varmvattenuppvärmning efter minst utrymmesuppvärmningstid har löpt ut.
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6 Tekniska data
6.1

Värmepumpens tekniska data

Det kan finnas individuella skillnader i maskiners prestanda. Dessa individuella
skillnader beror på materialegenskaper hos kondensor- och förångarkretsarnas
vätskor, begravning av värmeöverföringsytorna i kondensor- och förångarkretsen,
flödeshastigheter, individuella skillnader mellan kompressorer (standard EN 12900) och
köldmediekretsens justering och fyllning under installationen.
Kontrollera säkringsstorleken i elschemana. Vid behov ta hänsyn till
tilläggsutrustning (såsom värmekretsarnas pumpar).
ECO modeller
Modell/nominell effekt
3~ 400 V, 50 Hz, PE

6

8

10

13

17

21

Dimensioner och vikt
Bredd

mm

525

525

525

525

525

525

Djup

mm

562

562

562

562

562

562

Höjd

mm

655

655

655

655

655

655

126

128

129

140

145

150

Vikt som tom

kg

Genomströmningsvärmare
Intern
genomströmningsvärmare
som standard

nej

nej

nej

nej

nej

nej

Kan utrustas med en
genomströmningsvärmare
(6 kW)

ja

ja

ja

ja

ja

ja

3

3

3

3

3

3

ja

ja

ja

ja

Elpatronens effektsteg

antal

Mjukstartare
Mjukstartare som
standard

ja

ja

Rörkopplingar
Kondensorns och
kollektorkretsens
anslutning (gängor
enligt ISO 228)
Maximalt tillåtet
driftstryck

bar

G1

G1

G1

G1

G1

G1

6

6

6

6

6

6

< 40

< 40

< 40

< 40

< 40

Ljudnivå
A-vägd ljudtrycksnivå
På ett avstånd av 1 m

dB (A)

< 40
Säkring
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Modell/nominell effekt
3~ 400 V, 50 Hz, PE

6

8

10

13

17

21

Endast kompressoruppvärmning,
genomströmningsvärmare 3 x
avaktiverad eller inte
installerad

10 A

10 A

16 A

16 A

20 A

20 A

Uppvärmning med
varken kompressor eller
genomströmningsvärmare, 3 x
kan inte användas
samtidigt

16 A

16 A

16 A

16 A

20 A

20 A

Samutnyttjande av
kompressor och
3x
genomströmningsvärmare
aktiverad

16 A

16 A

20 A

20 A

25 A

25 A

Den angivna säkringsstorleken innefattar kollektorpumpen,
kondensorpumpen och en värmekrets cirkulationspump.
CUBE modeller
MODELL / NOMINELL EFFEKT (kW)
3~ 400 V, 50 Hz, PE

6

8

10

13

Dimensioner och vikt
Bredd

mm

599

599

599

599

Djup

mm

626

626

626

626

Höjd, stomme

mm

1910

1910

1910

1910

Vikt som tom

kg

242

244

245

256

ja

ja

ja

ja

Genomströmningsvärmare
Intern genomströmningsvärmare
som standard
Värmarens effekt

kW

6

6

6

6

Värmarens effektsteg

antal

3

3

3

3

Effekt för varje effektsteg

kW

2

2

2

2

ja

ja

ja

ja

Mjukstartare
Mjukstartare som standard
Rörkopplingar
Kondensorkretsens anslutning (kopparrör)

mm

28

28

28

28

Kollektorkretsens anslutning (kopparrör)

mm

28

28

28

28

Maximalt tillåtet driftstryck

bar

3

3

3

3

< 40

< 40

< 40

< 40

Ljudnivå
A-vägd ljudtrycksnivå
På ett avstånd av 1 m

dB (A)
Säkring

Uppvärmning med varken kompressor
eller genomströmningsvärmare,
kan inte användas samtidigt

3x

16 A

16 A

16 A

16 A

Samutnyttjande av kompressor och
genomströmningsvärmare aktiverad

3x

16 A

20 A

20 A

25 A

Den angivna säkringsstorleken innefattar kollektorpumpen,
kondensorpumpen och en värmekrets cirkulationspump.
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Varmvattenberedare
Varmvattenberedare
CUBE modeller
Typ

Värmevatten från kondensorn
cirkulerar inom en slinga,
tappvarmvattnet lagras i
och levereras från tanken

Volym

L

185

Plattvärmeväxlare för tappvarmvatten

nej

Tappvattenslinga

ja

Blandningsventilgrupp som standard

nej

Blandningsventilgrupp som tilläggsutrustning

ja

Blandningsventilgrupp kan anslutas direkt till
rördelar i beredaren

ja

Röranslutning (rostfritt stål)

mm

22

Maximalt tillåtet driftstryck

bar

10

Materialet i beredaren (rostfritt/syrafast stål)

LDX 2101 (EN 1.4162)

Slingans material

AISI 316L (EN 1.4404)

Upplyftningshöjd
CUBE

Clearance for lifting upright ver. 2
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6.2

Kompressorenheter

CUBE, ECO
MODELL /
NOMINELL
EFFEKT (kW)
3~ 400 V, 50 Hz, PE

6

8

10

13

17

21

ja

ja

ja

ja

Köldmediekrets (EU517/2014)
Innehåller fluorerade
växthusgaser

ja

ja

Hermetiskt sluten enhet

ja

ja

ja

ja

ja

ja

Måste kontrolleras
regelbundet för läckor
(påfyllningsgräns 10
CO2-ekv t)

nej

nej

nej

nej

nej

nej

R-410A

R-410A

R-410A

R-410A

R-410A

R-410A

2

2

2

2

2

2

A1

A1

A1

A1

A1

A1

2088

2088

2088

2088

2088

2088
2 100

köldmedium
Köldmediets PEDgrupp (EN 378:2016)
Köldmediets
säkerhetsklass (EN
378:2016)
Köldmediets GWPvärde
(faktor för global
uppvärmningspotential)
Köldmediefyllning*

g

650

900

1 100

1 250

2 000

Köldmediefyllning*

kg

0,65

0,90

1,10

1,25

2,00

2,10

Köldmediefyllning*

CO2ekv t

1 357

1 879

2 297

2 610

4 176

4 385

Köldmediefyllning*

CO2ekv t

1,357

1,879

2,297

2,610

4,176

4,385

Maximalt tillåtet
driftstryck PS

bar g

45

45

45

45

45

45

Maximal
omgivningstemperatur

°C

140

140

140

140

140

140

Minimal
omgivningstemperatur

°C

–15

–15

–15

–15

–15

–15

Lågtrycksvakt
Bryttryck, lågt

bar g

Återställningstryck

bar g

3,4 ± 0,5
5,9 ± 0,5
Högtrycksvakt

Bryttryck, högt

bar g

45 ± 1,2

Återställningstryck

bar g

34 ± 2,0
Kompressor

Typ av kompressor

scroll

*Kontrollera alltid köldmediemängden främst på typskylten eller i servicerapporten.
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6.3

Prestanda
För värmepumparnas prestanda i andra förhållanden, använd Oilon
Selection Tool (www.oilon.com).

Kondensorkretsens och kollektorkretsens referensförhållanden
EN 14511.
Köldbärare 0 °C / –3 °C, vatten 30 °C / 35 °C (B0/W35)
MODELL / NOMINELL EFFEKT
(kW) 3~ 400 V, 50 Hz, PE

6

8

10

13

17

21

Värmeeffekt

kW

5,6

7,4

10,0

12,7

17,0

21,1

Kyleffekt

kW

4,4

5,8

8,0

10,2

13,5

16,9

Värmefaktor (COP)
Kompressorns eleffekt (aktiv effekt)
Ström upptagen av kompressorn

–

4,4

4,6

4,8

4,8

4,7

4,8

kW

1,3

1,6

2,1

2,7

3,6

4,4

A

2,6

3,2

4,0

5,4

6,9

8,1

6

8

10

13

17

21

Köldbärare 0 °C / –3 °C, vatten 47 °C / 55 °C (B0/W55)
MODELL / NOMINELL EFFEKT
(kW) 3~ 400 V, 50 Hz, PE
Värmeeffekt

kW

5,1

6,8

9,1

11,7

15,4

19,1

Kyleffekt

kW

3,3

4,4

6,1

7,8

10,4

13,0

–

2,7

2,8

2,9

2,9

2,9

3,0

kW

1,9

2,5

3,2

4,1

5,4

6,4

A

3,4

4,3

5,4

6,9

9,1

10,6

6

8

10

13

17

21

Värmefaktor (COP)
Kompressorns eleffekt (aktiv effekt)
Ström upptagen av kompressorn

Köldbärare 0 °C / –3 °C, vatten 55 °C / 65 °C (B0/W65)
MODELL / NOMINELL EFFEKT
(kW) 3~ 400 V, 50 Hz, PE
Värmeeffekt

kW

4,9

6,5

8,7

11,2

14,8

18,1

Kyleffekt

kW

2,7

3,6

5,0

6,3

8,6

10,8

Värmefaktor (COP)
Kompressorns eleffekt (aktiv effekt)
Ström upptagen av kompressorn
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–

2,1

2,2

2,3

2,2

2,3

2,4

kW

2,3

3,0

3,9

5,1

6,5

7,7

A

3,9

5,0

6,1

8,1

10,7

12,4
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SCOP- och SPF-värde
MODELL / NOMINELL EFFEKT
(kW) 3~ 400 V, 50 Hz, PE

6

8

10

13

17

21

5,1

5,6

5,6

5,6

5,5

5,6

3,9

4,0

4,2

4,2

4,1

4,2

Köldbärare +3 °C

3,3

3,3

3,3

3,3

3,3

3,3

Köldbärare –3 °C

3,1

3,1

3,1

3,1

3,1

3,1

6

8

10

13

17

Lågtemperatursapplikation, kallt klimat,
köldbärare 0 °C, högst temperatur i framledningsvatten
35 °C (golvvärme)
SCOP (EN 14825)
SPF-värde (enligt Finlands byggbestämmelsesamling)
Högtemperatursapplikation, kallt klimat,
köldbärare 0 °C, högst temperatur i framledningsvatten
55 °C (radiatorvärme)
SCOP (EN 14825)
SPF-värde (enligt Finlands byggbestämmelsesamling)
SPF-värde, tappvarmvatten (enligt Finlands
byggbestämmelsesamling)

6.4

Kondensorkretsens flöde

Maskinen har en intern kondensorpump.
MODELL / NOMINELL EFFEKT (kW)
3~ 400 V, 50 Hz, PE
RENT VATTEN
Pump

21

A

A

A

A

A

A

Köldbärare 0 °C / –3 °C, vatten 30 °C / 35 °C (B0/
W35)
Vattentemperaturdifferens

°C

5

5

5

5

5

5

Vattenflöde

kg/s

0,27

0,35

0,48

0,61

0,81

1,01

Vattenflöde

L/s

0,27

0,35

0,48

0,61

0,82

1,01

Vattenflöde

m3/h 0,97

1,27

1,73

2,20

2,93

3,65

Tryckhöjd, standardpump

m

7,5

7,5

6,5

6,0

5,8

4,5

ECO

kPa

9

10

11

13

11

14

CUBE

kPa

10

12

14

17

–

–

ECO

m

0,9

1,0

1,1

1,3

1,2

1,4

CUBE

m

1,0

1,2

1,4

1,8

–

–

ECO

m

6,6

6,5

5,4

4,7

4,6

3,1

CUBE

m

6,5

6,3

5,1

4,2

–

–

Intern tryckförlust

Intern tryckförlust som tryckhöjd

Standardpumpens tryckhöjd för extern tryckförlust

6.5

Kollektorkretsens flöde

Kontrollera att kollektorkretsens pump har tillräckligt med kapacitet innan du beställer
och installerar en värmepump. Vid behov, installera en tilläggskollektorpump (en annan
standardpump som installeras utanför maskinen).
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Pumpar
MODELL / NOMINELL EFFEKT (kW)
3~ 400 V, 50 Hz, PE
LÖSNING AV VATTEN OCH
ETANOL, 30 MASSA-% ETANOL

6

Kollektorpump

A

8

A

10

B

Pumpens ställe

13

B

17

C

21

C

intern

extern

Köldbärare 0 °C / –3 °C, vatten 30 °C / 35 °C (B0/W35)
MODELL / NOMINELL EFFEKT (kW)
3~ 400 V, 50 Hz, PE
LÖSNING AV VATTEN OCH
ETANOL, 30 MASSA-% ETANOL
Temperaturdifferens, köldbärare

6

13

17

21

3

3

3

3

3

0,47

0,64

0,81

1,08

1,35

L/s

0,36

0,48

0,66

0,84

1,12

1,40

m3/h 1,31

1,74

2,39

3,03

4,03

5,05

7,6

6,8

7,5

5,7

11,9

11,1

ECO

kPa 14

16

18

21

19

29

CUBE

kPa 16

19

23

28

–

–

Köldbärarens flöde (totalt)
Köldbärarens flöde (totalt)
Tryckhöjd

m

3

10

kg/s 0,35

Köldbärarens flöde (totalt)

°C

8

Intern tryckförlust

Intern tryckförlust som tryckhöjd
ECO

m

1,5

1,7

1,9

2,2

2,1

3,1

CUBE

m

1,7

2,0

2,5

3,0

–

–

ECO

m

6,1

5,1

5,6

3,5

9,8

8,0

CUBE

m

5,9

4,8

5,0

2,7

–

–

Pumpens tryckhöjd för extern tryckförlust

Köldbärare 0 °C / –4 °C, vatten 30 °C / 35 °C (B0/W35)
MODELL / NOMINELL EFFEKT (kW)
3~ 400 V, 50 Hz, PE
LÖSNING AV VATTEN OCH
ETANOL, 30 MASSA-% ETANOL
Temperaturdifferens, köldbärare
Köldbärarens flöde (totalt)
Köldbärarens flöde (totalt)
Köldbärarens flöde (totalt)

6

°C

4

8

10

13

17

21

4

4

4

4

4

kg/s 0,26

0,35

0,48

0,61

0,81

1,02

L/s

0,27

0,36

0,50

0,63

0,84

1,05

m3/h 0,98

1,31

1,79

2,27

3,02

3,78

11,8

11,9

12

17

Tryckhöjd, standardpump

m

7,6

7,6

8,2

7,4

Den valfria pumpens tryckhöjd

m

9,2

9,3

11,4

11,7

Intern tryckförlust
ECO

kPa 9

10

11

20

CUBE

kPa 10

12

15

17

Intern tryckförlust som tryckhöjd
ECO

m

1,0

1,1

1,2

2,2

1,3

1,8

CUBE

m

1,1

1,2

1,5

1,8

–

–

ECO

m

6,6

6,5

7,0

5,2

10,5

10,1

CUBE

m

6,5

6,4

6,7

5,6

–

–

Pumpens tryckhöjd för extern tryckförlust
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6.6

Pumpar

Pumpar
Oilons
beteckning:

Pump

Information

A 34023071

Wilo-Yonos PARA GT
15/7.5 PWM1 130 mm 6h

1-fas, våt motor, utvändiga G 1-gängor,
installationsdimension 130 mm, omvänd PWM,
4–75 W (0,04–0,66 A)

B 34023129

Grundfos UPMXL
GEO 25-125 180 PWM

1-fas, våt motor, utvändiga G 1 1/2-gängor,
installationsdimension 180 mm, omvänd PWM,
3–180 W (0,04–1,42 A)

C 34023075

Wilo-Stratos PARA
25/1-12 T16 180 mm 6h

1-fas, våt motor, utvändiga G 1 1/2-gängor,
installationsdimension 180 mm, manuell
styrning och 0–10 V, 16–310 W (0,16–1,37 A),
motorskydd 1,6–2,5

Pumpkurvor

Wilo-Yonos PARA GT 7.5

M8006 2250SV
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Grundfos UPMXL GEO 25-125

WILO-STRATOS PARA 1-12, ΔP-C (KONSTANT)

54 (58)

WILO-STRATOS PARA 1-12, ΔP-V (RÖRLIG)

M8006 2250SV

Vätskan som pumpas: etanol, halt: 28 %, vätskans
temperatur under drift: –1,5 °C, viskositet: 7,66
2

3

mm /s, densitet: 970 kg/m .
Wilo-Stratos Para 1–12, extern styrning med analog
ingång (0–10 V)

6.7

EU produktinformation
Värdena i denna handling är avrundade till närmaste heltal i enlighet
med förordningen.

Värdena i tabellen gäller endast, när beräkningsregler och -antaganden
för ekodesign och energimärkning används. Värdena för själva
byggnaden kan skilja sig avsevärt från de som beskrivs här.
CUBE, ECO
Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 811/2013 Annex IV
6

8

10

13

17

21

Oilon

Oilon

Produktinformation, utrymmesvärmare
Leverantörens namn eller varumärke

Oilon

Oilon

Oilon

Oilon

Leverantörens modellidentifikation

ECO 6
07
Cube
6 07

ECO 8
07
Cube
8 07

Junior
ECO
10 07
Cube
10 07

Junior Junior Junior
ECO ECO ECO
13 07 17 07 21 07
Cube
13 07

Standardförhållanden (köldbärare 0/−3 °C, vatten 47/55 °C), genomsnittliga klimatförhållanden
Säsongsbundna energieffektivitetsklass vid
utrymmesuppvärmning (från 26.9.2019), vatten 47/55 °C

M8006 2250SV

A++

A++

A+++

A+++

A+++

A+++
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Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 811/2013 Annex IV
6

8

10

13

17

21

Den sammanlagda värmeeffekten på
värmepumpen och tilläggsvärmaren

Prated + kW
Psup

5+6

7+6

9+6

12 + 6 15 + 6 19 + 6

Säsongsmedelverkningsgrad vid
rumsuppvärmning

ηs

%

145

150

157

157

Årlig elförbrukning vid rumsuppvärmning

QHE

kWh

2 821 3 629 4 689 5 969 7 940 9 631

ljudeffektnivå

LWA

dB(A)

40

44

45

47

ECO:
48
CUBE:
–

ECO:
46
CUBE:
–

Särskilda försiktighetsåtgärder som skall vidtas vid montering, 1)
installation eller underhåll av utrymmesvärmaren

1)

1)

1)

1)

1)

156

159

Standardförhållanden (köldbärare 0/−3 °C, vatten 47/55 °C) under kalla och varma klimatförhållanden
Den sammanlagda värmeeffekten på
värmepumpen och tilläggsvärmaren under
kalla klimatförhållanden

Prated + kW
Psup

5+6

7+6

9+6

12 + 6 15 + 6 19 + 6

Den sammanlagda värmeeffekten på
värmepumpen och tilläggsvärmaren under
varma klimatförhållanden

Prated + kW
Psup

5+6

7+6

9+6

12 + 6 15 + 6 19 + 6

Säsongsmedelverkningsgrad vid
rumsuppvärmning under kalla
klimatförhållanden

ηs

%

150

156

162

162

161

164

Säsongsmedelverkningsgrad vid
rumsuppvärmning under varma
klimatförhållanden

ηs

%

146

152

158

159

158

161

Årlig elförbrukning vid utrymmesuppvärmning QHE
under kalla klimatförhållanden

kWh

3 259 4 181 5 413 6 892 9 177 11 146

Årlig elförbrukning vid utrymmesuppvärmning QHE
under varma klimatförhållanden

kWh

1808

2 317 2 997 3 818 5 075 6 157

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 811/2013 Annex IV
6

8

10

13
Oilon

Produktbeskrivning, kombinationsvärmarna (endast CUBE)
Leverantörens namn eller varumärke

Oilon

Oilon

Oilon

Leverantörens modellidentifikation

Cube
6 07

Cube
8 07

Cube Cube
10 07 13 07

Standardförhållanden (köldbärare 0/−3 °C, vatten 47/55 °C), genomsnittliga
klimatförhållanden
Belastningsprofil, VV-uppvärmning
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L

L

L

L

Energieffektivitet vid vattenuppvärmning (från 26.9.2016)

A

A

A

A

Årlig elförbrukning vid VV-uppvärmning

AEC

kWh

1 571 1 526 1 462 1 472

Energieffektivitet vid VV-uppvärmning

ηwh

%

107

110

115

114

Kombinationsvärmare kan schemaläggas för att arbeta endast Ja
utanför förbrukningstoppar

Ja

Ja

Ja

Särskilda försiktighetsåtgärder som skall vidtas vid montering, 1)
installation eller underhåll av utrymmesvärmaren

1)

1)

1)

Årlig elförbrukning vid VV-uppvärmning under AEC
kalla klimatförhållanden

kWh

1 571 1 526 1 462 1 472

Årlig elförbrukning vid VV-uppvärmning under AEC
varma klimatförhållanden

kWh

1 571 1 526 1 462 1 472

Säsongsmedelverkningsgrad vid
rumsuppvärmning under kalla
klimatförhållanden

%

150

ηs

156

162

162
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Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 811/2013 Annex IV
6

8

10

13

Säsongsmedelverkningsgrad vid
rumsuppvärmning under varma
klimatförhållanden

ηs

%

146

152

158

159

Energieffektivitet vid VV-uppvärmning under
kalla klimatförhållanden

ηwh

%

107

110

115

114

Energieffektivitet vid VV-uppvärmning under
varma klimatförhållanden

ηwh

%

107

110

115

114

Kommissionens förordning (EU) nr 813/2013 Annex II tabell 2
6

8

10

13

17

21

Oilon

Oilon

Produktinformation för värmepumpar som används som utrymmesvärmare och
kombinationsvärmare
Leverantörens namn eller varumärke

Oilon

Oilon

Oilon

Oilon

Leverantörens modellidentifikation

ECO 6
07
Cube
6 07

ECO 8
07
Cube
8 07

ECO
10 03
Cube
10 07

Junior Junior Junior
ECO ECO ECO
13 07 17 07 21 07
Cube
13 07

Luft/vattenvärmepump

–

–

–

–

–

–

Vatten/vattenvärmepump

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Vätska/vattenvärmepump

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Utrustad med en tilläggsvärmare

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Kombinationsvärmare

CUBE:
Ja
ECO:
–

CUBE:
Ja
ECO:
–

CUBE:
Ja
ECO:
–

CUBE: ECO:
Ja
–
ECO:
–

ECO:
–

Applikation för medeltemperatur (köldbärare 0/−3 °C, vatten 47/55 °C), genomsnittliga
klimatförhållanden
Nominell värmeeffekt

Prated

kW

5

7

9

12

15

19

Säsongsmedelverkningsgrad vid
rumsuppvärmning

ηs

%

145

150

157

157

156

159

Bivalent temperatur

Tbiv

°C

–

–

–

–

–

–

Testcykelns värmekapacitet (värmeeffekt)

Pcych

kW

–

–

–

–

–

–

Degraderingskoefficient

Cdh

–

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

Deklarerad värmeeffekt vid dellast, vid innetemperatur av 20 °C och vid nedannämnda
utetemperaturer och framledningstemperaturer (köldbärare 0/–3 °C)
Utetemperatur –7 °C, framledning +52 °C

Pdh

kW

5,2

6,9

9,3

11,8

15,6

19,4

Utetemperatur +2 °C, framledning +42 °C

Pdh

kW

5,4

7,2

9,7

12,4

16,4

20,4

Utetemperatur +7 °C, framledning +36 °C

Pdh

kW

5,6

7,3

10,0

12,7

16,9

21,0

Utetemperatur +12 °C, framledning +30 °C

Pdh

kW

5,7

7,5

10,2

13,0

17,4

21,6

Utetemperatur –7 °C, framledning +55 °C

Pdh

kW

5,1

6,8

9,1

11,7

15,4

19,1

Bivalent temperatur

Tbiv

°C

–

–

–

–

–

–

Drifttemperaturgräns (utetemperatur)

TOL

°C

–

–

–

–

–

–

Deklarerad värmefaktor vid dellast, vid innetemperatur av 20 °C och vid nedannämnda
utetemperaturer och framledningstemperaturer (köldbärare 0/–3 °C)
Utetemperatur –7 °C, framledning +52 °C

COPd

–

2,88

2,96

3,10

3,08

3,10

3,20

Utetemperatur +2 °C, framledning +42 °C

COPd

–

3,70

3,80

3,97

3,99

3,96

4,05

Utetemperatur +7 °C, framledning +36 °C

COPd

–

4,29

4,46

4,63

4,65

4,59

4,67

Utetemperatur +12 °C, framledning +30 °C

COPd

–

4,97

5,34

5,41

5,41

5,34

5,38

Utetemperatur –7 °C, framledning +55 °C

COPd

–

2,67

2,75

2,87

2,85

2,88

2,98

Bivalent temperatur

Tbiv

°C

–

–

–

–

–

–

Drifttemperaturgräns (utetemperatur)

TOL

°C

–

–

–

–

–

–

Egenförbrukning
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Kommissionens förordning (EU) nr 813/2013 Annex II tabell 2
6

8

10

13

17

21

när maskinen är avstängd

POFF

kW

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

när termostaten inte begär värme

PTO

kW

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

I standbyläge

PSB

kW

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

I vevhusets uppvärmningsläge

PCK

kW

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Nominell värmeeffekt

kW

–

–

–

–

–

–

Typ av energitillförsel

–

–

–

–

–

–

–

Effektskontroll

–

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Köldbärarens volymflöde (köldbärare 0/
−3 °C, köldbärarlösning: vatten–etanol 30
massa-%, vatten +47/+55 °C)

m3/h

1,0

1,3

1,8

2,3

3,1

3,9

L

L

L

L

–

–

Tilläggsvärmare

Andra punkter

Vattenvärmare (endast CUBE)
deklarerad belastningsprofil
Elförbrukning per dygn

Qelec

kWh/d 7,142 6,935 6,645 6,691 –

–

Energieffektivitet vid VV-uppvärmning

ηwh

–

–

107

110

115

114

–

Tillverkarens namn och adress
Suomen Lämpöpumpputekniikka Oy, Unikontie 2, FI-62100 Lappo, Finland

1) Särskilda försiktighetsåtgärder som skall vidtas vid montering, installation
eller underhåll av utrymmesvärmaren
Se avsnittet Säkerhet och varningar.
Demontering, återvinning och/eller efterbehandling
Se avsnittet Avveckling och Kassering av köldmedium.
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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

