Pikaopas GEODAN MAALÄMPÖPUMPPU

ASENNUS JA KÄYTTÖ

Alkusanat
Tämän pikaohjeen laatimisessa olemme nojanneet ammattiasentajien kokemuksiin maalämpöpumpun
asennuksessa ja käytössä. Perustiedot pohjautuvat asennusohjeeseen, teknisiin ohjeisiin ja
tuotejulkaisuumme. Jos jokin tarjoamamme tieto ei ole täysin selvä, ovat valmistajan ohjeet aina
etusijalla. Pidätämme oikeuden mahdollisiin kirjoitusvirheisiin. Tätä jatkuvasti kehitettävää pikaopasta
päivitetään uuden tiedon julkaisun myötä.
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.
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Toimitussisältö
Perustoimitukseen sisältyvät tuotteet
HUOM! Varmista, että suodattimet on puhdistettu ennen maalämpöpumpun luovuttamista loppukäyttäjälle
ja että käyttäjä on tietoinen suodattimien puhtaanapitotarpeesta.

Maalämpöpumpun toimitukseen sisältyvät seuraavat osat:
Geodan maalämpöpumppu
Sisältää:
Automaattinen ilmanpoistoventtiili
Sisältää: Painemittari
Automaattinen ilmanpoistoventtiili
Painemittari10 bar
Säkerhetsventil
Varoventtiili 310bar
bar
Säkerhetsventil
Varoventtiili 3 bar

1 kpl
1 st
1 kpl
1 st
1 kpl
1 st
1 kpl
1 st
1 kpl

Seuraavat tuotteet on pakattu styroksiin tuotepakkauksen päällimmäiseksi:
Käyttöohje

Säätöjalat
Asennusohje
Tukiholkki
SD-kortti (muistikortti)
Lisätiivisteet
Ulkoanturi pikaliitännällä
ja 15 m:n kaapelilla

4

1 kpl
4 kpl
1 kpl
2 kpl
1 kpl
4 kpl
1 kpl

Lisävarusteet (sis.toimitukseen)

Säätöjalat

SD-kortti

Tukiholkki

Tiiviste

O-rengas

Tuotteet on pakattu styroksiin lämpöpumpun päälle!
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Seuraavat lisävarusteet ovat hankittavissa joustavan asennuksen ja hyvän toiminnan takaamiseksi:

25 litran paisunta-astiapaketti lämmityspiiriin
12 litran paisunta-astiapaketti keruupiiriin
Lämmityspiirin lianerotin
Magneettinen eristekotelo lianerottimelle
Liuospuolen täyttöryhmä suodattimella
Langaton kaukosäädin
Langattoman kaukosäätimen vastaanotin
Syöttösekoitusventtiili
Lämmityspiirin puskurivaraaja 50 litraa
Lämmityspiirin puskurivaraaja 100 litraa
2-piirikitti lämmityspiirin jakamiseen kahdeksi
Wi-Fi-sovitin - MELCloud

150895VS01
150892VS01
7897425
7877425
23201
PAR-WR51R-E
PAR-WT50R-E
23105
SCtank50FI
8025486
PAC-TZ01-E
MAC-567IF-E

MAC-567IF-E

7897425

7877425

PAR-WT50R-E
PAR-WR51R-E

150895VS01

150892VS01

23201

SCTANK50FI
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Kuljetus
Jos kylmämoduuli on paikallaan, ei maalämpöpumppu saa kuljetuksen aikana kallistua yli 45º.
Maalämpöpumpun kuljetuksen helpottamiseksi
voidaan kylmämoduuli irrottaa varaajayksiköstä.
1. Irrota etupaneeli (4 ruuvia);
2. Irrota kylmämoduulin kiinnitysruuvit;
(2 kpl, ruuvattu kummankin sivun ulkopuolelle).
3. Kytke sähköliittimet irti (6 kpl liittimiä).
4. Irrota säiliön ja kylmämoduulin väliset putket
ja moduuli (2 pikaliitosta, 2 mutteriliitosta).
5. Kokoa käänteisessä järjestyksessä
asennuspaikalla.

Peitä putkien päät, jottei järjestelmään pääse
likaa. Kylmämoduuli kuljetetaan putket ylöspäin

Liitännät
Lämmityspiiri
Katso lisätietoa
lämmityspiiristä sivulta 7.

A = Lämpöpumpusta lämmityspiiriin 28 mm
B = Lämmityspiiristä lämpöpumppuun 28 mm
Lämmönkeruupiiri

Katso lisätietoa lämmönkeruupiiristä sivulta 8.

C = Lämmönkeruupiiristä lämpöpumppuun 28 mm
D = Lämmönkeruupiiriin lämpöpumpusta 28 mm
Lämminvesivaraaja

Katso lisätietoa käyttövesipiiristä sivulta 9.

E = Kylmä käyttövesi sisään 22 mm
F = Lämmin käyttövesi ulos 22mm
C
D
C
D

A
B

A
B
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Lämmityspiirin liitännät
Lämmityspiirin liitännässä on tärkeää saavuttaa oikea veden virtaama ja vesimäärä tasaisen ja
virheettömän toiminnan takaamiseksi. Jos virtaaman tasaisuutta ei pystytä varmistamaan, ja
liitetään lattialämmitys, käytä alempana esitettyä vaihtoehtoista lämmityspiirin liitäntää.
Lämmityspiirin liitäntä
A
B

Paisunta-astia

Magneettisuodatin

Vaihtoehtoinen liitäntä
A
B

Paisunta-astia

Puskurivaraaja

Magneettisuodatin

Virtaama (min.-maks.)
7,1-27,7 Litraa/min
Pienin sallittu järjest. vesitilavuus 60
Litraa
Järj. sisäinen tilavuus lp
5,47
Litraa

Lisävarusteet

Paisunta-astia ei ole esiasennettuna,
vaan se asennetaan erikseen.

Lämmityspiiriin asennetaan sopivan kokoinen
paisunta-astia– Paisunta-astia asennetaan
paluupuolelle. Maahantuojalta saatavat 25 litran
astiat kattavat suurimman osan asennuksista.
Säädä paisunta-astian esipaine.
Puskurivaraaja– Järjestelmän vähimmäistilavuuden takaamiseksi valmistaja suosittelee
puskurivaraajan asentamista; tämä varmistaa
myös sen, että lämpöpumppu saa riittävän
virtauksen. Tämä on erityisen tärkeää
lattialämmitysjärjestelmien osalta, joissa on
usein erillinen huoneohjaus. Paluupuolen
kiertovesipumpun tulee olla paine-ero ohjattu.

Cycklone lianerotin
7897425

Cycklone eristekotelo magneeteilla
7877425

Paisunta-astiapaketti
150895VS01

Magneettisuodatin – Jottei järjestelmään pääse
likaa, suositellaan magneettisuodattimen
asentamista lämpöpumpun tulopuolelle.
Scanoffice puskurivaraaja 50 L
SCtank50FI

HOIAX puskurivaraaja 110 L
8025486
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Keruupiirin liitännät
Keruupiirin liitäntä voidaan tehdä joko lämpöpumpun päältä tai keskiosasta vasemmalla sivulla.
Jos liitäntä tehdään sivusta:
1. Irrota vasen sivupaneeli. Paneelin nuolet
näyttävät paneelin takana olevien putkien
kohdan vaakasuunnassa.
2. Leikkaa putket haluttuun pituuteen ja
suuntaa ne haluttuun kulmaan.
3. Poraa reikä paneeliin.
4. Asenna paneeli paikoilleen.
5. Liitä putket.
Sivulle liitettävät putket ovat 22 mm (ulkohalk.).

Eristäminen

Kaikki putket täytyy eristää sopivalla eristeellä
kondenssiveden kerääntymisen estämiseksi.

Virtaama

7,1-27,7

Litraa/min

Yksittäisen kaivon enimmäissyv.

200

Metriä

Yksittäisen keruusilmukan maks. pituus

400

Metriä

Bioetanoli -15 ºC:een

29

%

Jos yksittäinen keruusilmukka/lämpökaivo ei kata tehon
tarvetta, voidaan käyttää useampia silmukoita/kaivoja,
jotka liitetään rinnan painehäviön vähentämiseksi.

Lisävarusteet
Paisunta-astia ja varoventtiili asennetaan

Paisunta-astia- Keruupiiriin täytyy asentaa
riittävän suuri paisunta-astia. Astia
asennetaan yllä olevan kuvan
mukaisesti. Maahantuojan 12 litran astia
riittää suurimmalle osalle järjestelmiä.

lämpöpumpun ulkopuolelle.

Varoventtiili
– järjestelmään asennetaan
varoventtiili. Tämä sisältyy keruupiirin
paisunta-astiapakettiin.
Täyttöryhmä– Täyttöryhmän asentaminen
helpottaa järjestelmän täyttämistä ja
ilmanpoistoa. Maahantuojan
täyttöryhmässä on hana, suodatin sekä
eriste.
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Liuospuolen täyttöryhmä
23201

Keruupiirin paisunta-astiapaketti
150892VS01
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Käyttövesipiirin liitännät
Sekoitusventtiili - Asenna
syöttösekoitusventtiili menopuolen
käyttöveden lämpötilan laskemiseksi.

Lisävarusteet
Paisunta-astia - jos käyttövettä lämmitetään
nopeasti, voi lisääntynyt paine aiheuttaa veden
valumista varoventtiilistä. Tämä voidaan välttää
asentamalla paisunta-astia käyttövesipiiriin.
Ruostumattomasta teräksestä valmistetut
paisunta-astiat on usein suunniteltu käytettäviksi
käyttöveden kanssa.
Esipaine tavallisesti käyttövedelle on 6,3 bar.
Jos asennuspaikassa on alhaisempi paine,
esipaine on säädettävä tulopuolen enimmäis-

paineeseen + 0,3 bar.
Jos järjestelmään asennetaan lkv:n kierto, on
suositeltavaa, että se tehdään ulkoisen varaajan
välityksellä, jottei kierto häiritse sisäänrakennetun
vesisäiliön vesikerrostumia.

Kaikki varoventtiilit liitetään poistoputkiin, jotka
johdetaan viemäriin. Asennustilassa on oltava lattiakaivo.

Ulkoanturin kytkentä
Ulkoanturi - Jotta lämpöpumppu pystyisi
tuottamaan veden oikean lämpötilan
lämmitysjärjestelmälle, on toimitukseen
sisältyvä ulkoanturi asennettava.
Asenna toimitukseen sisältyvä ulkoanturi
sellaiseen paikkaan, jossa aurinko, tuuli ja
sade vaikuttavat anturiin mahdollisimman
vähän.
Anturi suositellaan asennettavaksi rakennuksen
pohjoispuolelle.
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Sähkönsyöttö
Lämpöpumpussa on kaksi sähkönsyöttökohdetta: kylmämoduuli/elektroniikka ja sähkövastus.

Sähkövastus 400 V, 3-vaihesyöttö.

Kompressori ja ohjauselektroniikka
400 V, 3-vaihesyöttö.

Sähkökytkennät
Lämpöpumpun kytkennät
Kylmämoduuli ja elektroniikka
5 x 2,5 mm²
Sähkövastus
4 x 2,5 mm²

Jännite

Varoke

400 V, 3-vaiheinen

16 A

400 V, 3-vaiheinen

16 A

HUOM!

Ilmanpoiston aikana kuvan kytkimen on oltava pois päältä,
jotta sähkövastuksen ylikuumenemissuoja ei laukea, jos
esimerkiksi järjestelmässä on ilmaa tai virtaama ei ole riittävä.

MUISTA KYTKEÄ KYTKIN TAKAISIN PÄÄLLE
ILMANPOISTON JA HUOLLON JÄLKEEN!
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Kytkentäkaavio

Katkaisija
Sähkövastuksen
sähkönsyöttö
4x2,5 mm2
400 V
50 Hz
Vikavirtasuoja

Katkaisija

Kompressorin ja elektroniikan
sähkönsyöttö
5x2,5 mm2
400 V
50 Hz
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DIP-kytkimet – piirikorttien asetukset
Kytkinasetukset tehdään aina jännitteettömässä tilassa.
Lämpöpumpun DIP-kytkinasetukset
DIP-kytkimet on aseteltu tehtaalla perusasetuksiin. Jos käytetään lisävarusteita tai muutetaan asetuksia, voidaan
seuraavia muuttaa:
Langaton kaukosäädin

Kun käytössä on langaton kaukosäädin

SW 1-8 ON

Sähkövastuksen rajoitus

9:stä kW 3:een kW

SW 2-3 ON

Sähkövastuksen automaattinen käynnistys kun virhe pysäyttää kompressorin

Ei koske kaikkia hälytyksiä (esim. virtaamahälytys)

SW 2-5 ON

Lämpöpumpussa on useita piirikortteja, jotka on tarkoitettu kylmämoduulin
ohjaamiseksi taajuusohjatulla kompressorilla, pumpuilla jne. Suurin osa asetuksista
tehdään virtauslämpötilan säädinkortilla, joka sijaitsee lämpöpumpun yläosassa.

Virtauslämpötilan säädin (FTC)
(näyttö, pumput, venttiilit jne.)

Kylmämoduulin kontrollikortti (C.B.)
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SD-muistikortti
Toimitukseen sisältyvä SD-muistikortti on asennettava
virtauslämpötilan säädinkortin lukijaan ennen kuin piirikortti on
jännitteinen.
Muistikortille tallentuu tiedot toiminnasta ja mahdollisista hälytyksistä. Nämä tiedot
voidaan lukea tarkistuksen tai vianetsinnän yhteydessä.

Käyttöönotto
Sähkövastuksen käyttöönotto ilman lämmönkeruujärjestelmän liittämistä käyttö sähkökattilana
Näillä asetuksilla järjestelmää voidaan käyttää lämmitys- ja käyttöveden tuottoon ennen
kuin lämmönkeruupiirin liitäntä on tehty.

Pelkän sähkölämmittimen käyttö:
Lämmityspiirin ja käyttövesipiirin liitännät on tehtävä, sekä piirit täytettävä ja ilmattava.
- Muuta SW 4-4 ja 4-5 asentoon ON virtauslämpötilan säädinkortilta sen
ollessa jännitteetön.
- Kylmämoduulin täytyy olla paikallaan, putkien liitettyinä ja kaapelien
kytkettyinä.
- Kytke sähkönsyöttö sähkövastukseen ja lämpöpumppuun.
Sähkökattilatoiminnolla voidaan asettaa käyttöveden lämpötila ja
menoveden lämpötila (20–60 ºC).
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Käyttöönotto
Muista kytkeä kaikki ulkoiset lisävarusteet ennen käyttöönottoa.
Langattoman huoneanturin/kaukosäätimen vastaanotin
MELcloud - Katso MELcloud-etäohjaussovittimen asennusopas
Kaksipiirijärjestelmä - Katso kaksipiirikitin asennusopas

Langattoman kaukosäätimen kytkentä

Katso että SW1-8 on PÄÄLLÄ virtauslämpötilan säädinkortilla.
(Sähkönsyöttö on aina kytkettävä pois päältä vaihdettaessa DIP-kytkimiä.)
Kytke vastaanottimen kaapeli virtauslämpötilan säädinkortin valkoiseen liittimeen CNRF
(katso kuva). Asenna vastaanotin lämpöpumpun ulkopuolelle.
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Painikkeiden toiminnot

Näitä painikkeita käytetään käyttöönoton yhteydessä. Alla on tässä ohjeessa käytetyt nimet
painikkeille.

F1

Valikko

F2

Paluu

F3

F4

Vahvista

Lämpöpumpun ensikäynnistys
Käynnistyksen yhteydessä lämpöpumppu käy läpi asetukset, jotka tulisi säätää parhaan
mahdollisen rakennukselle sopivan toiminnan takaamiseksi.
1.
2.

Huom.! Varmista, että ECB 1 on kytketty pois päältä (sähkövastuksen kytkin).
Valitse kieli, Vahvista. Aseta sitten päivämäärä ja aika. Tallenna asetukset painamalla Vahvista.

3.

Valitse suoritetaanko ohjattu käyttöönotto (alkuasetukset).
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Koekäyttö
Lämpöpumppu on käyttövesipriorisoitu, joten lämpimän käyttöveden tuottaminen
alkaa ensimmäiseksi käynnistyksessä.
Lämpöpumppu tallentaa käyntitiedot, jotta voidaan varmistaa oikeanlainen toiminta
virtaama- ja lämpötila-arvojen osalta. Tarkastele tietoja siirtymällä asetusoppaaseen.

Päävalikko

Aika

Toiminta

Virtausveden
lämpötila

Varaajaveden lämpöt.

Virtaama

Huolto
Asetusopas

Muista tarkistaa lämmitysjärjestelmän virtaama, kun rakennuksessa on saavutettu
oikea lämpötila.

Vikakoodit
Ensikäynnistyksen yhteydessä mahdollisesti ilmaantuvat vikakoodit
P1
L9

UA
LP

Väärä huoneanturi on valittu. Tarkista valittu ohjausanturi, kun käytät
langatonta kaukosäädintä. Varmista, että oikea käyttötapa on valittu.
Virtausanturi pysäyttää lämpöpumpun joko järjestelmässä olevan ilman tai
heikon virtaaman vuoksi. Varmista, että kaikki termostaatit ovat auki. Jos hälytys
tapahtuu muutaman tunnin tai päivän kuluttua, se voi johtua suodattimessa
olevasta liasta. Pysäytysraja 5,1 l/ min.
Keruupiirin heikko virtaama. Virtaama on alle 7,1 l/min. Tarkista suodatin, säädä
pumpun pyörimisnopeus tarvittaessa.
Lämmityspiirin heikko virtaama. Virtaama on asetusalueen ulkopuolella (7 - 28 l/min)
Jos häiriö ilmenee pitkän ajan kuluttua, on sen syynä tukkeutunut suodatin.

KÄÄNNY MUIDEN VIRHEKOODIEN OSALTA ASENNUSOPPAAN PUOLEEN
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