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OBS!

I installationsanvisningarna fi nns en del läsvärt för ägaren och installatören, allt 
för att värmepumpen skall bli en så lönsam investering som möjligt.

Till dej som inte läser hela installationsanvisningen, läs åtminstone nedanstå-
ende: 

- Låt kulventilen på aggregatets baksida vara stängd vid vacuumsugning.

- Montera dykröret för givarna så att det hamnar inne i växlaren nedtill i 
 inloppet.
 
-  Detta aggregat kräver noggrann injustering av expansionsventil och fyllnads-
 mängd för att fungera så bra som möjligt.

- Mät sugtrycket endast vid expansionsventilens tryckutjämningsledning annars  
 blir överhettningen fel.

- Öppna maskinen och mät suggastemperaturen vid expansionsventilens bulb.

- Expansionsventilen behöver i allmänhet öppnas ca: 1,5 varv från fabriksinställ- 
 ning.

- Alla mätningar skall göras vid normal drifttemperatur på vattnet, över +40°C.

- Se till att dT över kondensorn inte är mer än 5K vid ute +7°C och vatten ut  
 +45°C annars är fl ödet för lågt med frysrisk som följd.

- Koppla inte ihop plint 28 i utedelen med plint 28 i styrskåpet utan följ 
 elschemat, annars blir det kortslutning.

- Vid första uppstart kan maskinen starta i kylläge, solsymbol i displayen, då  
 måste man stoppa detta genom att hålla inne sol-knappen i 5sek innan man  
 kan starta i värmeläge.

- Larmkoden LP betyder inte lågtrycksvakt. Det är ett extra temperaturskydd för  
 kompressorn som samlar ihop ett antal olika felkällor.
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Beskrivning

Aggregaten består av inomhusdel och utomhusdel vilka förbindes med köldmedierör. 

Inomhusdel
Inomhusdelen består av en plattvärmeväxlare inbyggd i ett isolerat plasthölje. 
Växlaren skall placeras upprätt och lämpligen hängas på vägg.
Vattenanslutningarna på växlaren är vridbara för att möjliggöra anslutning från olika håll, 
köldmedieanslutningar sker uppåt. Växlaren är skyddsfylld med kvävgas.
Till inomhusdelen hör även ett automatikskåp.

Utomhusdel
Utomhusdelen innehåller driftsfyllning med köldmedium R410A men mängden skall 
alltid kontrolleras vid installation och vid behov anpassas till anläggningen.
Utomhusdelen består huvudsakligen av en effektiv 3-fas kompressor, luftberört 
förångarbatteri, fl äkt, fyrvägsventil samt vätskeavskiljare.
Utanpå utomhusdelen sitter även ett expansionsventilskoppel med torkfi lter, backventil 
och avstängningsventil.
I utedelen fi nns även ett antal säkerhetsdetaljer som högtryckspressostat, temperatur-
vakt för kompressor, temperaturvakt för låg utetemperatur samt fasföljdsvakt.

Underhåll och skötsel
Enheterna är konstruerade för enkelt underhåll. 
Den sil som skall fi nnas monterad på inkommande vatten till innedelens växlare skall
periodiskt kontrolleras och vid behov rengöras för att upprätthålla maximalt fl öde. 
Utomhusdelen skall periodiskt kontrolleras och rengöras så att inga lösa föremål som 
t.ex. löv eller liknande blockerar luftfl ödet genom maskinen. Vid rengöring skall största 
försiktighet iakttagas så att förångarbatteriet eller dess aluminiumlameller inte skadas.
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Underhållsinstruktion
Aggregaten är konstruerade för lägsta möjliga underhållskostnad. Köldmediesystemet 
med den hermetiska kompressorn är i princip underhållsfritt.
Underhållet indelas i daglig tillsyn, periodisk tillsyn och peridodiskt underhåll. 
Tillsynen klarar normalt brukaren själv. För underhåll krävs goda kyltekniska kunskaper.
För att erhålla en säker och ekonomisk drift rekommenderas att serviceavtal tecknas 
med installatören.

Daglig tillsyn:
Kontrollera vid utetemperaturer under ca +2°C att avfrostningen fungerar som den skall  
genom att titta efter att den is som bildas på utomhusdelens värmeväxlare helt smälts  
bort och att smältvattnet från avfrostningen rinner ut och ej samlas på utomhusdelens  
bottenplåt.
Borsta bort ev snö från aggregatet samt kontrollera att inga inga lösa föremål som  
t.ex. löv eller liknande blockerar luftfl ödet genom maskinen. Vid rengöring skall   
största försiktighet iakttas så att förångarbatteriet eller dess aluminiumlameller inte  
skadas.

Periodisk tillsyn (ca: varannan månad):
- Kontrollera att max utgående vattentemperatur ej överstiger 50°C.
- Kontrollera att inget vatten läcker.
- Se efter att inga oljeläckage uppstått.
- Lyssna efter missljud.

Kontakta din leverantör om brister upptäcks.

Periodiskt Underhåll (ca: en gång per år):

1. Enl periodisk tillsyn.
2. Rengör förångaren (värmeväxlare i utomhusdel) vid behov.
3. Gå igenom mätpunkter enligt igångkörningsprotokoll och bedöm därefter   
 aggregatets kondition.
 Vid utgående vattentemperatur +45°C bör följande värden kunna uppmätas:
 Förångningstemperatur:  5-10 K under rådande utomhustemperatur.
 OBS! MÄT FÖRÅNGNINGSTRYCKET PÅ TRYCKUTJÄMNINGSRÖRET
 VID EXPANSIONSVENTILEN!!!
 Kondenseringstemperatur: 0-3 K över utgående vattentemperatur.
 Överhettning:   5-7 K
 Underkylning:   2-5 K  
 Hetgastemperatur:   70-90°C
 Temperaturskillnad mellan
 vatten in/ut ur värmeväxlaren: Max 5K
4. Läcksök köldmediesystemet.
5. Kontrollera elanslutningars åtdragning samt fastsättning.
6. Undersök om onormala vibrationer eller missljud hörs.
7. Kontrollera aggregatdelars upphängning.
9. Kontrollera säkerhetsfunktioner såsom högtryckspressostat och frysskyddsvakt.
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Funktionsbeskrivning, Mikroprocessor

Separat manual för mikroprocessor fi nns, varför här endast beskrivs de viktigaste 
funktionerna.

Start av aggregat:
För att starta aggregatet i värmeläge, tryck in knappen ”PIL NED” (snöfl inga) och håll 
den intryckt i mer än 5sek.
I samband med första uppstart kan mikroprocessorn vilja starta aggregatet i kylläge 
(sol) då måste aggregatet först stoppas genom att hålla inne ”PIL UPP” i 5sek tills
solsymbolen slocknar.
Aggregatet skall inte köras i kylläge om det inte uttryckligen är levererat för det ändamå-
let.

Stopp av aggregat:
För att stoppa aggregatet, gör på samma sätt som vid start. 

Inställning av börvärde: 
Håll knappen ”SEL” intryckt i mer än 5sek för att komma till ett begränsat parameter-ur-
val, använd ”PIL UPP” eller ”PIL NED” för att stega fram till ”r03” och tryck på ”SEL” för 
att se värdet. Ändra värdet med någon av ”pil knapparna” och bekräfta med ”SEL” igen. 
För att lagra ändrade värden måste man stega ur programmeringsläget helt genom 
upprepade tryck på ”PRG”.
Observera att börvärdet avser inkommande vattentemperatur till värmepumpen och att 
detta ej skall sättas så högt att utgående maximal vattentemperatur från värmeväxlaren 
kan överstiga 50°C. (Se även Temperaturreglering nedan).

Inställning av kopplingsdifferens: 
Görs på samma sätt som inställning av börvärde men parametern heter ”r04”.

Temperaturreglering:
Start: När inkommande vattentemperaturen till värmeväxlaren sjunker till en temperatur 
motsvarande börvärdet minus kopplingsdifferensen så startas kompressorn.
Stopp: När inkommande vattentemperaturen till värmeväxlaren uppnår inställt börvärde 
så stoppas kompressorn.

Avfrostning:
Vid temperatur lägre än ca: +3°C sker normalt en påbyggnad av frost på utomhusdelens 
batteri. Om inte batteriet avfrostas regelbundet förändras aggregatets kapacitet mycket 
drastiskt.

Avfrostningsautomatikens uppgift är att regelbundet vid behov ställa om aggregatets
4-vägsventil i avfrostningsläge.
Om något gått fel med avfrostningen indikeras det med en larmkod ”dF1”. Under av-
frostningen blinkar ”d1” i mikroprocesorns display. En normal avfrostning tar ca: 5-10 
min och under den tiden står fl äkten i utedelen stilla.
Skulle en avfrostning vid något tillfälle behöva startas manuellt, t.ex vid service så kan 
detta göras genom att under normal drift hålla inne knapparna ”SEL” och ”PIL UPP”.
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Felsökning
           
1. Om onormalt ljud plötsligt uppstår, stäng av aggregatet och kontakta 
 ert serviceföretag.
2. Om utgående vattentemperatur är  för låg, kontrollera följande:
2.1  Att aggregatet är tillslaget.
2.2  Att säkringar är hela.
2.3  Att cirkulationspumpen går.
2.4  Att ingen larmkod visas i display.
2.5  Att börvärdet är rätt inställt.
3 Kompressor startar ej trots att allt verkar normalt. Kontrollera fasföljdsvakt 
 monterad under locket i utedelen. Röd lampa = rätt fasföljd, Grön lampa = fel  
 fasföljd.

Ytterligare felsökning kräver både kyltekniska och eltekniska kunskaper. Kontakta därför 
ert serviceföretag när frågor uppstår.

Vid arbete med kyltekniska och elektriska installationer krävs behörighet.

Larmkoder, Mikroprocessor

De vanligaste larmen som kan förekomma är:

A1   Frysskydd.
HP   Pressostat, Högtryck.
LP   Temperaturvakt, kompressor.
E1, E2, E3, E4 Givarfel, givare b1, b2, b3 eller b4.
dF1   Fel vid avfrostning.

Återställning av larm sker genom att hålla inne knapparna ”PIL UPP” och ”PIL NED”  
samtidigt i mer än 5 sek.
För att tysta larmsignalen men inte återställa larmet, tryck på ”PRG”.
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Installation

Placering av utomhusdel:
Placering skall ske med tanke på vind, snö, vattenavrinning och ljud.
För att avfrostningen skall fungera bra bör utomhusdelen placeras i ett så vindskyddat 
läge som möjligt. 
Fri höjd över mark bör vara minst 30-40cm för att inte snö skall kunna blockera aggre-
gatets luftintag. 
Utedelen skall placeras rakt (använd vattenpass) eller lite bakåtlutande så att tövattnet 
kan rinna mot dräneringshålen i bottenplåten.
Minsta avstånd mellan aggretatets baksida och vägg bör vara ca: 15cm. 
Undvik att placera utedelen så att dess luftfl öde kan ”studsa” tillbaka på någon form av 
hinder (plank, buskage etc.) och återcirkuleras med sämre verkningsgrad som resultat.  
Efter varje avfrostning kommer det att rinna ut tövatten under aggregatet varför underla-
get under aggregatet bör luta bort ifrån husväggen för att inte vålla fuktskador.
Det är en fördel om marken under aggregatet är dränerande men får inte leda in vattnet 
mot husgrunden.
Även om utedelen har en förhållandevis låg ljudnivå så låter det något från aggregatets 
fl äkt. Tänk på detta vid placering för att störa omgivningen så lite som möjligt.

Placering av inomhusdel (värmeväxlare / kondensor):
Placering skall ske med tanke på växlarens röranslutningar, avstånd till utedel samt ljud.
För bästa funktion bör köldmedierören mellan ute och innedel vara så korta som möjligt 
och bör ej överstiga 10-15m. Normal placering av innedelen är på insida av yttervägg i 
närheten av utedelen. 
Upphängning av växlare sker med hjälp av den medlevererade plåtkonsolen.
Särskilt hetgasröret skall isoleras ordentligt då risk för brännskador annars föreligger.
Observera att växlaren är lägesberoende och skall monteras stående med de pålödda 
köldmedierören pekande uppåt. 
Vattenanslutningarna är vridbara för att underlätta installation.
Tillse att anslutning sker ”motströms” dvs vatten in nedtill och ut upptill, köldmedium in 
upptill och ut nedtill.
Ett svagt väsande från köldmedierören är normalt och tillfälligtvis vid avfrostning kan lju-
det öka och variera i ton. Detta bör beaktas så att rören ej förläggs genom t.ex. sovrum 
eller på annan plats i huset där de kan vara störande.

Placering av automatikskåp:
Automatikskåpet placeras med fördel alldeles intill värmeväxlaren för att slippa förlänga 
de två givarkablarna från växlarens nedre vattenanslutning.
Elanslutning till utedel skall ske av behörig elektriker samt enligt förbindelseschema.
Automatikskåpet får sin manöverspänning ifrån utedelen.
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Installation (forts.)

Installation av köldmedierör: 
Installation av köldmedierör samt upprättande av igångkörningsprotokoll skall göras av 
ackrediterad kylföretag för att garanti skall gälla. 
Förläggning av köldmedierör skall ske enligt anvisningar i svensk kylnorm eller motsva-
rande.

Installation av vattenrör:
Tillse att inkommande vatten ansluts nedtill på växlaren och utgående vatten upptill.
Om detta görs annorlunda kommer aggregatets effekt att påverkas kraftigt negativt och i 
vissa fall kommer aggregatet ej att fungera alls.
På inkommande vatten till växlaren skall ett vattenfi lter monteras.
Rören skall dimensioneras för ett fl öde som motsvararar en största temperaturskillnad 
över växlaren på 5K vid nominell effekt (fl öden för de olika aggregatstorlekarna fi nns 
angivna på produktdatablad).
I elschemat till aggregatet fi nns ett inkopplingsalternativ kallat ”ALT 2”, detta används då 
man önskar stoppa cirkulationspumpen när värmepumpen inte går.
Om detta alternativ används skall en fl ödesvakt monteras i närheten av värmeväxlaren 
t.ex. intill vattenfi ltret. Givare b1 måste också fl yttas till lämplig plats för att värmepum-
pens reglering skall fungera.

Evakuering av köldmedierör:
OBS! se till att kulventilen på aggregatets baksida är stängd vid evakuering av 
rören.
Noggrann vacuumsugning av köldmedierören är av största betydelse för att säkerställa 
aggregatets framtida funktion och livslängd.
Använd en vacuumeter av god kvalitet och som relaterar till absolut tryck istället för en 
som relaterar till rådande lufttryck, detta för att uppnå tillräckligt bra resultat.
Om vacuumpumpen är av 2-stegs typ skall ballastventilen i början vara öppen och inte 
stängas förrän trycket stabiliserats. (Läs bruksanvisning från tillverkaren av vacuum-
pumpen)
En bristfälligt genomförd evakuering kommer med sannolikhet att resultera i kom-
pressorhaveri.
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Idrifttagande
Vattentemperatur:
Vattentemperaturen in i värmeväxlaren måste vara lägst 20°C vid uppstart annars kom-
mer mikroprocessorn inte tillåta start utan istället avge ett larm (A1).
Denna temperatur är satt högt för att undvika frysrisk vid avfrostning. I samband med 
uppstart av aggregatet efter strömavbrott kan en avfrostning initieras direkt.

Elektrisk Fasföljd:
Om fasföljden inte är korrekt kommer kompressorn i utedelen inte att starta.
En fasföljdsvakt sitter monterad i utedelen och är försedd med en röd diod för korrekt 
fasföljd och en grön diod för fel fasföljd. Om kompressorn ej vill starta och den gröna 
dioden lyser, stäng av säkerhetsbrytaren, byt plats på två av faserna och gör ett nytt 
försök. 

Justering av köldmediemängd och expansionsventil:
Utedelen innehåller tillräcklig mängd köldmedium för de fl esta installationer.
När nedanstående utföres skall vattentemperaturen vara omkring +40-45°C.
Börja med att montera fasta temperaturgivare intill expansionsventilens bulb och på 
vätskeledningen intill värmeväxlaren inomhus. Starta aggregatet i värmeläge och mät 
överhettning resp. underkylning. 
Rekommenderade värden: Överhettning = 5-7K, Underkylning = 2-5K
Om underkylningen är stor, börja med att justera överhettningen innan reducering av 
köldmediemängd görs.
Om överhettningen är stor men ingen underkylning fi nns, börja med att fylla på lite köld-
medium i taget samtidigt som underkylningen kontrolleras, när underkylning fi nns så 
kontrollera och justera överhettningen innan slutlig köldmediemängd bestäms.
Det kan inträffa att aggregatet larmar på högtrycksvakten (HP1) innan mätning hinner 
påbörjas, det är då sannolikt att köldmediemängden är för stor och behöver reduceras 
innan ovanstående kan utföras. Kontrollera dock först att tillräckligt vattenfl öde fi nns och 
att systemet är urluftat.

Kalibrering av givare:
Temperaturgivare vid inlopp, ”b1” & ”b2”, på värmeväxlaren skall kontrolleras och vid 
behov kalibreras vid idrifttagandet.
Mät temperaturerna under stabila förhållanden med en termometer av god kvalitet och 
notera avvikelsen jämfört med avlästa värden för parametrarna ”b1” och ”b2”.
Kontrollera parametrarna:
Håll knappen ”SEL” intryckt i mer än 5sek för att komma till ett begränsat parameter-
urval, använd ”PIL UPP” eller ”PIL NED” för att stega fram till ”b1” resp. ”b2” och tryck 
på ”SEL” för att se värdet, backa med ”PRG”.

Kalibrera genom att följa nedanstående beskrivning:
- Håll intryckt ”PRG” + ”SEL” samtidigt i 5 sek.
- Använd ”PIL UPP” och ändra 00 till 66
- Tryck på ”SEL” och välj sedan ”S-P” med ”SEL” och ”/” med ”SEL” ytterligare en gång.
- Använd ”PIL UPP” eller ”PIL NED” och stega fram till ”/13” för ”b1” eller ”/14” för ”b2”. 
- Tryck på ”SEL” vid vald parameter och kalibrera den med ”PIL UPP” eller ”PIL NED”.
- Tryck först ”SEL” för att bekräfta och/eller byta parameter och sedan upprepade gång-
er på ”PRG” för att spara ändringen.
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Bilagor
Till detta dokument hör följande bilagor:
Produktdatablad
Elkopplingsschema
Manual för mikroprocessor
Parameterlista
Måttskiss på utedelar
Igångkörningsprotokoll / Installationsregistrering


