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Rumsuppvärmning med utomhustemperaturkompensation
9lUPHSXPSHQVYHUNQLQJVJUDG FRHI¿FLHQWRISHUIRUPDQFH
5XPVDYN\OQLQJJHQRPÀlNWVSROHHOOHUJROYDYN\OQLQJ
Oventilerad varmvattentank för inomhusbruk och rörsystemkomponenter
Varmvattenuppvärmningsläge för duschar, vaskar o.s.v.
Temperaturen som vattnet har när det levereras till primärkretsen
Uppvärmningskontrollrutin för att förhindra att vattenledningar fryser
Framledningstemperaturkontroll, kretskortet som kontrollerar systemet
Rumsuppvärmning genom element eller golvvärme
,QRPKXVHQKHWHQLQQHKnOOHUNRPSRQHQWHQVU|UV\VWHPGHODU ,1*(1YDUPYDWWHQWDQN
Bakterier som kan hittas i rörsystem, duschar och vattentankar och som kan orsaka legionärsjuka
Legionellaskyddsläge – en funktion i system som innehåller vattentankar, som är till för att förhindra tillväxten av
legionellabakterier
3ODWWYlUPHYl[ODUH .|OGPHGLXP9DWWHQ LXWRPKXVYlUPHSXPSHQ
Trycksäkerhetsventil
Temperaturen som vattnet har när det levereras från primärkretsen
3ODWWYlUPHYl[ODUH .|OGPHGLXP9DWWHQ LLQRPKXVHQKHWHQ
Termostatventil – en ventil vid in- eller utgången på elementets panel som styr värmeproduktionen
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1 Säkerhetsåtgärder
Ź,QQDQHQKHWHQWDVLEUXNlUGHWYLNWLJWDWWPDQOlVHUVlNHUKHWVnWJlUGHUQD
Ź)|OMDQGHVlNHUKHWVSXQNWHUWLOOKDQGDKnOOVI|UDWWI|UKLQGUDSHUVRQVNDGRURFKVNDGRUSnHQKHWHQVnKnOOUHGDSnGHP
Använt i den här manualen
)g56,.7,*+(7
)|UVLNWLJKHWVnWJlUGHUVRPOLVWDVXQGHUGHQKlUWLWHOQE|U
REVHUYHUDVI|UDWWSnVnVlWWXQGYLNDDWWHQKHWHQVNDGDV

VARNING:
)|UVLNWLJKHWVnWJlUGHUVRPOLVWDVXQGHUGHQKlUWLWHOQE|U
REVHUYHUDVI|UDWWSnVnVlWWXQGYLNDSHUVRQVNDGDHOOHUG|G



)|OMLQVWUXNWLRQHUQDLGHQKlUPDQXDOHQVDPWORNDODUHJHOYHUNQlUHQKHWHQDQYlQGV

VARNING






















(QKHWHQE|U,17(LQVWDOOHUDVHOOHUXWI|UDVXQGHUKnOOSnDYDQYlQGDUHQ2PGHQlULQVWDOOHUDGSnIHOVlWWNDQGHWUHVXOWHUDLYDWWHQOlFNDJHHOFKRFNRFKEUDQG
%ORFNHUD$/'5,*DYWDSSQLQJIUnQQ|GIDOOVYHQWLOHU
OnWLQWHHQKHWHQYDUDLIXQNWLRQXWDQDWWQ|GIDOOVYHQWLOHURFKWHUPRVWDWIUnQNRSSOLQJDUIXQJHUDU.RQWDNWDGLQLQVWDOODW|URPGXLQWHlUVlNHU
6WnLQWHSnHOOHUOXWDGLJPRWHQKHWHQ
3ODFHUDLQWHREMHNWRYDQSnHOOHUXQGHUHQKHWHQRFKWDKlQV\QWLOONUDYHQSnXQGHUKnOOVXWU\PPHQlUGXSODFHUDUREMHNWEUHGYLGHQKHWHQ
5|ULQWHHQKHWHQHOOHUNRQWUROOHQPHGYnWDKlQGHUGnGHWNDQUHVXOWHUDLHOFKRFN
7DLQWHERUWHQKHWHQVSDQHOHUHOOHUI|UV|NDWWWYLQJDLQREMHNWLQXWLHQKHWHQVK|OMH
5|ULQWHGHXWVNMXWDQGHOHGQLQJVV\VWHPGnGHWNDQYDUDP\FNHWYDUPWRFKNDQRUVDNDEUlQQVNDGRUSnNURSSHQ
2PHQKHWHQVNXOOHE|UMDVNDNDHOOHUJHLIUnQVLJRQRUPDODOMXGVWlQJDYGHQLVROHUDGHQIUnQVWU|PI|UV|UMQLQJHQRFKNRQWDNWDLQVWDOODW|UHQ
2PHQKHWHQVNXOOHE|UMDOXNWDEUlQWVWlQJDYGHQLVROHUDGHQIUnQVWU|PI|UV|UMQLQJHQRFKNRQWDNWDLQVWDOODW|UHQ
6NXOOHYDWWHQE|UMDV\QOLJWWDSSDVDYJHQRPVSLOOYDWWHQU|UHWVWlQJDYHQKHWHQLVROHUDGHQIUnQVWU|PI|UV|UMQLQJHQRFKNRQWDNWDLQVWDOODW|UHQ
'HQKlUDSSDUDWHQlULQWHWlQNWDWWDQYlQGDVDYSHUVRQHU LQNOXVLYHEDUQ PHGUHGXFHUDGI\VLVNVHQVRULVNHOOHUPHQWDOI|UPnJDHOOHUPHGEULVWDQGH
HUIDUHQKHWRFKNXQVNDSRPGHLQWH|YHUYDNDVDYHOOHUKDUInWWLQVWUXNWLRQHUDYHQSHUVRQVRPDQVYDUDUI|UGHUDVVlNHUKHWRPKXUHQKHWHQDQYlQGV
%DUQE|U|YHUYDNDVI|UDWWVlNHUVWlOODDWWGHLQWHOHNHUPHGDSSDUDWHQ
9LGHQN|OGPHGLHOlFNDVWlQJDYHQKHWHQYlGUDUXPPHWRUGHQWOLJWRFKNRQWDNWDLQVWDOODW|UHQ
2
 PVWU|PI|UV|UMQLQJVNDEHOQVNDGDVPnVWHGHQHUVlWWDVDYWLOOYHUNDUHQGHVVVHUYLFHDJHQWHOOHUDYDQQDQOLNQDQGHNYDOL¿FHUDGSHUVRQI|UDWWXQGYLNDIDUD
3ODFHUDLQWHYlWVNHI\OOGDEHKnOODUHSnF\OLQGHUWDQNHQ2PGHOlFNHUYlWVNDSnF\OLQGHUWDQNHQNDQGHWWDVNDGDHQKHWHQRFKHOOHURUVDNDEUDQG
9LGLQVWDOODWLRQRPSODFHULQJHOOHUVHUYLFHDYF\OLQGHUWDQNHQVNDHQGDVWGHWVSHFL¿FHUDGHN|OGPHGLHW 5$ DQYlQGDVWLOODWWI\OOD
N|OGPHGLHOHGQLQJDUQD%ODQGDLQWHPHGDQQDWN|OGPHGLXPRFKOnWLQWHOXIW¿QQDVNYDULOHGQLQJDUQD2POXIWEODQGDVPHGN|OGPHGLHWNDQGHWRUVDND
RQRUPDOWK|JWWU\FNLN|OGPHGLHOHGQLQJHQYLONHWNDQUHVXOWHUDLHQH[SORVLRQRFKDQGUDIDURU
$QYlQGQLQJDYQnJRWDQQDWN|OGPHGLXPlQGHWVSHFL¿FHUDGHI|UV\VWHPHWNRPPHUDWWRUVDNDPHNDQLVNDIHOHOOHUWHNQLVNDV\VWHPIHOHOOHUDWWHQKHWHQ
KHOWVOXWDUIXQJHUD,YlUVWDIDOONDQGHWWDOHGDWLOODOOYDUOLJDEULVWHUQlUGHWJlOOHUSURGXNWHQVVlNHUKHW
,YlUPHOlJHWVNDGXI|UDWWXQGYLNDDWWYlUPHDYJLYDUQDVNDGDVDYYlOGLJWYDUPWYDWWHQVWlOODLQPnOIUDPOHGLQJVWHPSHUDWXUHQWLOOPLQVW&XQGHU
GHQPD[LPDODWLOOnWQDWHPSHUDWXUHQI|UDOODYlUPHDYJLYDUH)|U=RQVWlOOLQPnOIUDPOHGQLQJVWHPSHUDWXUHQWLOOPLQVW&XQGHUGHQPD[LPDODWLOOnWQD
IUDPOHGQLQJVWHPSHUDWXUHQI|UDOODYlUPHDYJLYDUHL=RQNUHWVHQ
'HQQDDSSDUDWlUIUlPVWlPQDGI|UDQYlQGQLQJLKHPPHW)|UNRPPHUVLHOODWLOOlPSQLQJDUlUGHQQDDSSDUDWlPQDGI|UDWWDQYlQGDVDYH[SHUWHUHOOHUXW
ELOGDGHDQYlQGDUHLDIIlUHULQRPOlWWDUHLQGXVWULYHUNVDPKHWRFKSnERQGJnUGDUHOOHUI|UNRPPHUVLHOODQYlQGQLQJDYOHNPlQ

)g56,.7,*+(7
 $QYlQGLQWHYDVVDREMHNWI|UDWWWU\FNDSnNQDSSDUQDSnKXYXGNRQWUROOHQHIWHUVRPGHWNRPPHUDWWVNDGDNQDSSDUQD
 2PVWU|PPHQWLOOHQKHWHQVNDYDUDDYVWlQJGXQGHUHQOnQJWLGE|UYDWWQHWGUlQHUDVERUW
 3ODFHUDLQWHYDWWHQI\OOGDEHKnOODUHRVYSnWRSSDQHOHQ
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$Y\WWULQJDY(QKHWHQ

<Bild 1.1>

'HQQDV\PEROJlOOHUHQGDVW(8OlQGHU
'HQQDV\PEROlUL|YHUHQVVWlPPHOVHPHG,QIRUPDWLRQHQL
GLUHNWLY(&DUWLNHOI|UDQYlQGDUHRFK$QQH[,;
RFKHOOHUPHG,QIRUPDWLRQHQLGLUHNWLY(&$UWLNHO
I|UVOXWDQYlQGDUHRFK$QQH[,,
Dina Mitsubishi Electric-uppvärmningsprodukter är tillverkade
med högkvalitativa material och komponenter som kan återvinnas
och/eller återanvändas. Symbolen i Bild 1.1 innebär att elektrisk
och elektronisk utrustning, batterier och ackumulatorer, efter
fullgjord förbrukning, ska avyttras avskilt från ditt hushållsavfall.
2PHQNHPLVNV\PEROlUWU\FNWQHGDQI|UV\PEROHQ %LOG 
betyder denna kemiska symbol att batteriet eller ackumulatorn
innehåller en tung metall i en viss koncentration. Detta indikeras
enligt följande:
+JNYLFNVLOYHU  &G NDGPLXP  3EEO\ 

,QRP(8¿QQVVHSDUDWDXSSVDPOLQJVV\VWHPI|UDQYlQGDHOHNWULVNDRFK
elektroniska produkter, batterier och ackumulatorer.
Var god avyttra denna utrustning, batterierna och ackumulatorerna korrekt vid din
lokala avfallsuppsamlings-/återvinningscentral.
.RQWDNWDGLQORNDOD0LWVXELVKL(OHFWULFnWHUI|UVlOMDUHI|UGHGHWDOMHUVRP
gäller i ditt land gällande avyttringen.
Vi ber dig hjälpa oss bevara miljön vi lever i.
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2 Introduktion
Syftet med denna användarmanual är att informera användare hur deras
luftvärmepumpsystem fungerar, hur man använder systemet mest effektivt och
hur man ändrar inställningarna på huvudkontrollen.

'HQQDDSSDUDWlULQWHlPQDGDWWDQYlQGDVDYSHUVRQHU LQNOXVLYHEDUQ PHG
I\VLVNDVHQVRULVNDHOOHUPHQWDODI|UKLQGHUHOOHUPHGRWLOOUlFNOLJHUIDUHQKHWHOOHU
NXQVNDSRPGHLQWHlUI|UVHGGDPHG|YHUYDNQLQJHOOHULQVWUXNWLRQHUDQJnHQGH
användandet av apparaten av en person som är ansvarig för deras säkerhet.
%DUQVNDOO|YHUYDNDVVnDWWGHLQWHOHNHUPHGDSSDUDWHQ
'HQQDDQYlQGDUPDQXDOE|UI|UYDUDVLKRSPHGHQKHWHQHOOHUSnHQnWNRPOLJ
plats för framtida referens.

Systemöversikt
Mitsubishi Electric luft/vatten-värmepumpsystem består av följande delar;
utomhusvärmepumpenhet och inomhuscylindertank eller hydrobox som innefattar
huvudkontrollen.

Schema över enhetscylindersystem

+XUYlUPHSXPSHQIXQJHUDU
Rumsuppvärmning och varmvatten
Värmepumpar tar elektrisk energi och låggraderad värmeenergi från
utomhusluften för att värma köldmedium som i sin tur värmer vatten som används
som vatten för vardagligt bruk och till rumsuppvärmning. Värmepumpens
YHUNQLQJVJUDGNDOODV&23 &RHI¿FLHQWRI3HUIRUPDQFH HOOHUYlUPHIDNWRURFKlU
värmen som levereras i förhållande till förbrukad ström. Värmepumpen fungerar
mest effektivt vid generering av låga framledningstemperaturer.

2. Kondensor
3ODWWYlUPHYl[ODUH

3. Expansionsventil

1. Kompressor

En värmepump fungerar nästan på motsatt sätt som ett kylskåp. Processen
kallas ångkompressionscykel och här följer en mer detaljerad förklaring.
4. Förångare
Utomhusenhetsluftvärmeväxlare

Förnybar lågtemperaturs-värmeenergi tagen från omgivningen

Den första fasen börjar med att köldmediet är kallt och har lågt tryck.
1. Köldmediet i kretsen komprimeras när det passerar genom kompressorn. Det
förvandlas till en varm högtrycksatt gas. Temperaturen stiger också normalt till
60°C.

2 kW

SV

Värmeenergiutsändning
Ingång för
el-energi

1 kW

3 kW

2. Den varma köldmediegasen kondenseras därefter när den passerar genom
ena sidan av en plattvärmeväxlare. Värme från köldmediegasen överförs
WLOOGHQNDOODUHVLGDQ YDWWHQVLGDQ DYYlUPHYl[ODUHQ1lUWHPSHUDWXUHQSn
köldmediet sjunker övergår det från gasform till vätskeform.
3. Det har nu som kall vätska fortfarande högt tryck. För att minska trycket
passerar vätskan genom en expansionsventil. Trycket sjunker men köldmediet
förblir en kall vätska.
4. I cykelns sista fas passerar köldmediet in i förångaren och förångas. Det
är nu som en del av den fria värmeenergin i utomhusluften absorberas av
köldmediet.
Det är endast köldmediet som går igenom den här cykeln; vattnet värms
när det passerar genom plattvärmeväxlaren. Värmeenergin från köldmediet
passerar genom plattvärmeväxlaren till det kallare vattnet som ökar i temperatur.
Det uppvärmda vattnet går in i primärkretsen och cirkuleras och används till
rumsuppvärmningssystemet och värmer indirekt innehållet i varmvattentanken
RPHQVnGDQ¿QQV 

3

2 Introduktion
(NRQRPLVND´EHVWSUDFWLFH´ HUIDUHQKHWHU
Luftvärmepumpar kan tillhandahålla både varmvatten (beroende på om en
OlPSOLJYDUPYDWWHQWDQNDQYlQGV RFKUXPVXSSYlUPQLQJXQGHUKHODnUHW
Systemet skiljer sig från ett traditionellt uppvärmnings- och varmvattensystem
med fossilt bränsle. En värmepumps effektivitet visas av dess verkningsgrad
vilket förklarades i inledningen. Följande punkter bör observeras för att få den
mest effektiva och ekonomiska användningen av ditt uppvärmningssystem.
Viktiga punkter om värmepumpsystem
 9DUPYDWWHQRFKOHJLRQHOODIXQNWLRQHU¿QQVHQGDVWWLOOJlQJOLJDSnF\OLQGHUWDQNDU
eller hydroboxar rörkopplade till en lämplig varmvattentank för lagring.
 8QGHUQRUPDOIXQNWLRQDYUnGVVDPWLGLJYDUPYDWWHQRFKUXPVXSSYlUPQLQJ
Under perioder av extrem utomhuskyla kan dock doppvärmaren (om en sådan
¿QQV DQYlQGDVI|UYDUPYDWWHQPHGDQYlUPHSXPSHQIRUWVlWWHUDWWWLOOKDQGDKnOOD
rumsvärme. Var medveten om att doppvärmaren, om den används ensam, inte
är en tillräckligt effektiv metod för att värma upp hela varmvattentanken. Den
bör därför endast användas som ett stöd under normal funktion.
 9DUPYDWWQHWVRPSURGXFHUDVDYYlUPHSXPSHQlUYDQOLJWYLVDYOlJUH
temperatur än med en fossil bränsle-beredare.

Råd
 2PYlUPHSXPSHQDQYlQGVI|UYDUPYDWWQHWE|UWLGHQVRPWDQNHQV
XSSYlUPQLQJVNHUVFKHPDOlJJDVPHGIXQNWLRQHQ6&+(0$ 7,0(5 
VHVLGDQ 'HWLGHDOLVNDlUDWWOnWDGHWVNHXQGHUQDWWHQGnOLWH
rumsuppvärmning behövs och lägre eltariffer kan dras nytta av.
 ,GHÀHVWDVLWXDWLRQHUXWI|UVUXPVXSSYlUPQLQJElVWLUXPVWHPSHUDWXUOlJHW
Detta gör det möjligt för värmepumpen att analysera aktuell rumstemperatur
och reagera på förändringar på ett kontrollerat sätt med hjälp av de
specialiserade Mitsubishi Electric-kontrollerna.
 0HGIXQNWLRQHUQD6&+(0$ 7,0(5 RFK6(0(67(5NDQGXXQGYLND
onödig rums- och varmvattenuppvärmning då du vet att ingen kommer att
EH¿QQDVLJSnSODWVHQVRPWH[XQGHUDUEHWVGDJHQ
 7LOOI|OMGDYGHOnJDIUDPOHGQLQJVWHPSHUDWXUHUQDE|UYlUPHSXPSV\VWHPHQ
användas till element med stora ytor eller till golvvärme. Detta ger en stadig
värme åt rummet samtidigt som effektiviteten förbättras så att systemets
löpande kostnader sänks eftersom värmepumpen inte behöver ge ifrån sig
vatten med väldigt höga framledningstemperaturer.

.RQWUROO|YHUVLNW
)UDPOHGQLQJVWHPSHUDWXUNRQWUROO )7& lULQE\JJGLF\OLQGHUWDQNHQRFK
hydroboxen. Den här enheten styr både utomhusvärmepumpenheten och
cylindertanken eller hydroboxen. Den avancerade tekniken innebär att du genom
att använda en FTC-styrd värmepump inte enbart sparar pengar jämfört med
traditionella värmesystem som drivs med fossila bränslen, utan också jämfört
med många andra värmepumpar på marknaden.
Som tidigare förklarats i avsnittet ”Hur värmepumpen fungerar” är värmepumpar
som mest effektiva med vatten som har låg framledningstemperatur. Med hjälp
av den avancerade tekniken i FTC kan rumstemperaturen hållas på önskad
nivå samtidigt som lägsta möjliga framledningstemperatur används från
värmepumpen.
,UXPVWHPSHUDWXU DXWRPDWLVNDQSDVVQLQJ OlJHDQYlQGHUNRQWUROOHQ
temperatursensorer omkring uppvärmningssystemet för att övervaka rums- och
framledningstemperaturerna. Denna data uppdateras regelbundet och jämförs
av kontrollen med tidigare data för att förutsäga förändringar i rumstemperaturen
och för att justera temperaturen på vattnet som går till rumsuppvärmningskretsen
därefter. Genom att övervaka inte enbart utomhustemperaturen utan även rumsoch uppvärmningskretsens vattentemperaturer blir uppvärmningen jämnare och
plötsliga toppar i behovet av uppvärmning minskas. Detta resulterar i att den
totala framledningstemperaturen som krävs är lägre.

Omgivningstemperatursensor

FTC

Rumstemperatursensor
20°C

Framledningstemperatursensor
Returtemperatursensor

SV
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5
112 kg

112 kg

104 kg

105 kg
315 kg

106 kg
316 kg

103 kg
313 kg

103 kg

96 kg
305 kg

—

25 - 60°C

312 kg

Elektriska data

Ström

Kapacitet

Ström

2 kW
+4 kW

26 A

2 kW

9A

13 A

3 kW
+6 kW
23A

*1
*2
*3
*4

3 kW
+6 kW

—

—

—

—

—

13 A

3 kW

9A

2 kW

—

—

—

~/N, 230 V,
50 Hz

13 A

3 kW
+6 kW

—

26 A

2 kW
+4 kW

—

100 kg

100 kg

12 L

70°C

—

309 kg

03D EDU

—

309 kg

9A

2 kW

26 A

2 kW
+4 kW

—

—

—

13 A

3 kW+
6 kW

23 A

3 kW
+6 kW

~/N, 230 V, ~/N, 230 V, 3~, 400 V, 3~, 230 V,
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz

—

—

99 kg
308 kg

98 kg
307 kg

98 kg

110 kg

—

—

—

320 kg

103 kg

—

—

—

312 kg

13 A

3 kW

13 A

3 kW

13 A

3 kW

~/N, 230 V, ~/N, 230 V, ~/N, 230 V,
50 Hz
50 Hz
50 Hz

—

—

—

—

307 kg

Omgivningen måste vara frostfri.
Testad under BS7206-förhållanden.
Koppla inte in doppvärmare utan värmefrånkoppling.
För modeller utan både tillskottsvärmare och doppvärmare är den maximala tillåtna varmvattentemperaturen [Maximalt utloppsvatten för utomhusenhet - 3°C]
För det maximala för utloppsvattnet för utomhusenheten, se utomhusenhetens databok.

9A

2 kW

—

~/N, 230 V,
50 Hz

—

Strömförsörjning
~/N, 230 V, ~/N, 230 V, 3~, 400 V, 3~, 230 V, ~/N, 230 V, ~/N, 230 V, 3~, 400 V,
(Fas, spänning,
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
IUHNYHQV

—

~/N, 230 V, 50 Hz

Strömförsörjning
(Fas, spänning,
Doppvärmare IUHNYHQV
*3
Kapacitet

Tillskottsvärmare

Kontrollkort

—

03D EDU

Laddningstryck

—

12 L
0,1 MPa
EDU

Strömförsörjning
(Fas, spänning,
IUHNYHQV

—

12 L

Nominellt värde

17,17 min

*4

Tid för att återuppvärma 70% av
varmvattentanken till 65°C *2

70°C

—
*4

6HXWRPKXVHQKHWHQVVSHFL¿NDWLRQVWDEHOO

Kyla

22,75 min

Slutet expansionskärl
3ULPlUYlUPH

103 kg
312 kg

Värme

0 - 35°C ( 5+ 

—

314 kg

Kyla

70°C

322 kg

10 - 30°C

322 kg

Värme

Maximal tillåten varmvattentemperatur

Utomhustemperatur

Ute T *1

Rumstemperatur

111 kg

321 kg

îîPP K|MGîEUHGGîGMXS

200 L

Värme ENDAST

Varmvattentank- Tid för att höja varmvattentemperaturen 15 - 65°C *2
prestanda

Garanterat
driftområde

Måltemperaturområde

Framlednings- Värme
temperatur
Kyla

Plattvärmeväxlare

110 kg

320 kg

9LNW WRP

9LNW IXOO

Totala enhetsmått

Nominell varmvattenvolym

Lägen

Modellnamn

&\OLQGHUWDQN

(+67& (+67& (+67& (+67& (+67& (+67& (+67& (+67& (+67' (+67' (+67' (+37; (+37; (+37; (+37; (+37; (+67& (+67'
90&
90&
<0&
70&
90(& 90(& <0(& 0(&
90&
0(&
0+&
90&
90&
<0&
70&
0+&:
0+&:
0+&:
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3 Ditt uppvärmningssystem
3URGXNWVSHFL¿NDWLRQ 

Elektriska data

Slutet expansionskärl
3ULPlUYlUPH

Garanterat driftområde

Måltemperaturområde

Plattvärmeväxlare

Framledningstemperatur

Värme

Tillskottsvärmare
—
—

Ström

—

Kapacitet

Strömförsörjning
(Fas, spänning,
IUHNYHQV
Strömförsörjning
(Fas, spänning,
IUHNYHQV

—

Laddningstryck

Kontrollkort

—

Kyla

Värme

Kyla

Nominell volym

Utomhustemperatur

Ute T *1

Rumstemperatur

Värme

Kyla

38 kg
44 kg

9LNW WRP

9LNW IXOO

Totala enhetsmått

Lägen

0RGHOOQDPQ

9A

2kW
—

—

—

—

~/N, 230V,
50Hz

—

10 L

49 kg

42 kg

(+6&
0(&

0,1 MPa
EDU

50 kg

44 kg

(+6'
90&

SV

(+6'
0(&

43 kg

—

—

50 kg

—

—

—

49 kg

(+6&
<0&

+\GURER[
(+6&
<0(&

44 kg

49 kg

10 - 30°C

25 - 60°C

56 kg

44 kg
51 kg

0 - 35°C ( 5+

51 kg

10 L
0,1 MPa
EDU
—

—

10 L

~/N, 230V, 50 Hz

0,1 MPa
EDU
—

—

45 kg

9A

2kW
9A

2kW
26A

2kW +
4kW
26A

2kW +
4kW
13A

3kW +
6kW
13A

3kW +
6kW

EJ tillgängligt

5 - 25°C

56 kg

10 L

9A

2kW

—

—

—

—

—

(+3;
<0&

0,1 MPa
EDU

10 L

—

42 kg

37 kg

—

—

—

—

43 kg

38 kg

Värme ENDAST

(+3;
90&

2kW
9A

2kW
9A

*2 Låg omgivningskylning är INTE tillåtet.

13A

3kW +
6kW

~/N, 230V, ~/N, 230V, 3~, 400V,
50Hz
50Hz
50Hz

*1 Omgivningen måste vara frostfri.

23A

3kW +
6kW

43 kg
50 kg

49 kg

(56&
90&

6HXWRPKXVHQKHWHQVVSHFL¿NDWLRQVWDEHOO
PLQ&  

51 kg

(56&
0(&

Värme och kyla

(56'
90&

0,1 MPa
EDU

56 kg

49 kg

(+6&
70&

6HXWRPKXVHQKHWHQVVSHFL¿NDWLRQVWDEHOO

56 kg

(+6&
90(&

îîPP K|MGîEUHGGîGMXS

(+6&
90&

Värme ENDAST

(+6&
90(&

~/N, 230V, ~/N, 230V, ~/N, 230V, ~/N, 230V, 3~, 400V, 3~, 400V, 3~, 230V, ~/N, 230V,
50Hz
50Hz
50Hz
50Hz
50Hz
50Hz
50Hz
50Hz

0,1 MPa
EDU

10 L

55 kg

48 kg

(+6&
90&

3 Ditt uppvärmningssystem
3URGXNWVSHFL¿NDWLRQ 
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4 Anpassa inställningar för ditt hem
+XYXGNRQWUROO

För att ändra inställningarna hos ditt värme/kylasystem, använd huvudkontrollen
VRPnWHU¿QQVSnIURQWSDQHOHQSnF\OLQGHUWDQNHQHOOHUSnK\GURER[HQ)|OMDQGH
är en guide till hur man ser huvudinställningarna. Behöver du mer information
kontakta i så fall din installatör eller din lokala Mitsubishi Electric-återförsäljare.
$YN\OQLQJVOlJH¿QQVHQGDVWWLOOJlQJOLJWI|U(56VHULHQAvkylningsläget är dock inte
tillgängligt när inomhusenheten är ansluten till PUHZ-FRP.

+XYXGNRQWUROOHQVGHODU!
%RN
stav

Namn

A
B

Skärm
Meny

C
D
E

A

F1-4

F1

F2

F3

F4

&

+XYXGVNlUPHQVLNRQHU!

D

1
12

15

14 11

Skärm där all information visas.
Åtkomst till systeminställningar för grundinställning
och ändringar.
Tillbaka
Återgå till föregående meny.
Bekräfta
$QYlQGVI|UDWWYlOMDHOOHUVSDUD (QWHUWDQJHQWHQ
Ström/Semester Om systemet är avstängt sätts det på med ett
tryck. Om du trycker en gång till när systemet är på
aktiveras Semester funktion. Håller du ner knappen
i 3 sekunder stängs systemet av. (*1
Funktionstang- Används för att bläddra igenom menyer och ändra
enter
inställningar. Funktionen avgörs av den menyskärm
som syns på skärm A.

*1
'nV\VWHPHWDYDYVWlQJWHOOHUVWU|PI|UV|UMQLQJHQlUXUNRSSODGIXQJHUDU
,17(F\OLQGHUWDQNVN\GGVIXQNWLRQHUQD WH[IU\VVN\GGVIXQNWLRQHQ 7lQN
på att utan dessa säkerhetsfunktioner aktiverade kan cylindertanken
eventuellt utsättas för skada.

(

%

Funktion

1

2

2

3

Ikon

%HVNULYQLQJ

Legionellaskydd
Värmepump

När denna ikon visas är ”Legionellaskyddsläge”
aktiverat.
”Värmepump” körs.
Frostar av.
Nödvärmning.

3

Elvärmare

4

Måltemp.



När denna ikon visas används ”elvärmare”
H[WUDYlUPDUHHOOHUGRSSYlUPDUH 
Målframledningstemperatur
Målrumstemperatur

13

4


5

ALTERNATIV

6
7
8

+
Z1

Z2

Information
9

SV

8



7

Huvudskärm

5

10
11

Rumsuppvärmnings
DYN\OQLQJV 
läge
Varmvattenläge
Semester
funktion

12

Värmekurva
Trycker du på funktionsknappen under denna ikon
visas alternativskärmen.
Öka önskad temperatur.
Minska önskad temperatur.
Trycker du på funktionsknappen under denna ikon
växlar du mellan Zon1 och Zon2.
Trycker du på funktionsknappen under denna ikon
visas informationsskärmen.
Värmeläge
Zon1 eller Zon2
Avkylningsläge
Normalt eller ECO-läge
När denna ikon visas är ”Semester funktion”
aktiverat.
Timer
Förbjuda
Serverkontroll
Stand-by
Stand-by (*2
Avbrott
Arbetande

13

Nuvarande
temperatur

Nuvarande rumstemperatur

14

Nuvarande vattentemperatur i
varmvattentanken
Menyknappen är låst eller funktionslägesväxlingen
mellan varmvatten- och värmefunktionerna är
inaktiverad på skärmen Alternativ. (*3

15

6'PLQQHVNRUW (-WLOOI|UDQYlQGDUHQ lULQVDWW

'HQQD HQKHW lU L VWDQGE\ PHGDQ DQQDQ DQGUD  LQRPKXVHQKHW HU  lU L
drift som prioritet.
)|UDWWOnVDHOOHUOnVDXSSPHQ\QWU\FNQHUWDQJHQWHUQD7,//%$.$RFK
%(.5b)7$VDPWLGLJWLVHNXQGHU
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4 Anpassa inställningar för ditt hem
Generell funktion
Under generell funktion kommer skärmbilden på huvudkontrollen att se ut som
den gör på bilden till höger.
Den här skärmbilden visar måltemperatur, rumsuppvärmningsläge,
YDUPYDWWHQOlJH RPGHW¿QQVHQYDUPYDWWHQWDQNLV\VWHPHW \WWHUOLJDUH
värmekällor som används, semesterfunktion och datum och tid.
Du bör använda funktionsknapparna för att få tillgång till mer information. När
den här skärmbilden visas kan man genom att trycka F1 ta fram aktuell status,
och genom att trycka F4 tas användaren till alternativmenyskärmen.

Startsida
$OWHUQDWLYVNlUP!
På denna skärm visas systemets huvuddriftlägen.
$QYlQGIXQNWLRQVNQDSSDUQDI|UDWWYl[ODPHOODQGULIW Ź I|UEMXGD
och schema
(
I|UYDUPYDWWHQRFKUXPVXSSYlUPQLQJN\OQLQJHOOHUGHWDOMHUDGLQIRUPDWLRQ
om energi eller kapacitet.
Med alternativskärmen kan du göra snabba inställningar av följande;
 7YLQJDWYDUPYDWWHQ RPYDUPYDWWHQWDQN¿QQVPHG ²I|UDWWVOn3c$9WU\FNSn)
 9DUPYDWWHQOlJH RPYDUPYDWWHQWDQN¿QQVPHG ²I|UDWWlQGUDOlJHWU\FNSn)
 5XPVXSSYlUPQLQJVN\OQLQJVOlJH²I|UDWWlQGUDOlJHWU\FNSn)
 (QHUJL|YHUYDNQLQJ
Följande ackumulerade energivärden visas.
)|UEUXNDGHOHNWULVNHQHUJLWRWDOW IUnQE|UMDQDYPnQDGHQ
3URGXFHUDGYlUPHHQHUJLWRWDOW IUnQE|UMDQDYPnQDGHQ
För att övervaka energivärdena i varje driftläge för [från början av månaden/
förra månaden/ förrförra månaden/ från början av året/ förra året], tryck på F4
för att tillgå energiövervakningsmenyn.
2EVHUYHUD
2PHQYLVVQRJJUDQQKHWNUlYVI|U|YHUYDNQLQJHQE|UPHWRGHQI|UDWWYLVD
XSSInQJDGGDWDIUnQH[WHUQ D HQHUJLPlWDUHVWlOODVLQ.RQWDNWDGLQLQVWDO
ODW|UI|UYLGDUHGHWDOMHU

Alternativmenyskärmen

0HQ\I|UKXYXGLQVWlOOQLQJDU
För åtkomst till menyn för huvudinställningar tryck på knapp B ”MENY”
Följande menyer kommer att visas;
 9DUPYDWWHQ &\OLQGHUWDQNHOOHUK\GURER[SOXVORNDOWWLOOKDQGDKnOOHQ
YDUPYDWWHQWDQN
 9lUPH.\OD
 7LPHUIXQNWLRQ
 6HPHVWHUIXQNWLRQ
 *UXQGLQVWlOOQLQJDU
 6HUYLFH /|VHQRUG

Menybildskärm för grundinställningar
Ikon

Beskrivning
Varmvatten
Värme/kyla

Grundinställningar

Grundinställningarna som kan redigeras är
 'DWXPWLG 9DUQRJDPHGDWWVWlOODLQORNDOVWDQGDUGWLG
 6SUnN
 6RPPDUWLG
 7HPSHUDWXULGLVSOD\
 6HUYLFHWHOHIRQQU
 7LGLGLVSOD\
 &)
 9DOGJLYDUHLQVWlOOQLQJDU

Timerfunktion

SV

1. Från menyn för huvudinställningar använd F2- och F3-knapparna för att
markera ”Grundinställningar”-ikonen och välj genom att trycka på BEKRÄFTA.
2. Använd knapparna F1 och F2 för att bläddra igenom menyn. När titeln är
markerad trycker du på BEKRÄFTA för att redigera.
3. Använd funktionsknapparna för att redigera varje grundinställning och tryck på
BEKRÄFTA för att spara inställningen.

Semesterfunktion
Grundinställningar
Service

För att gå tillbaka till menyn för huvudinställningar tryck på BAKÅT-knappen.
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4 Anpassa inställningar för ditt hem
9DOGJLYDUHLQVWlOOQLQJDU!
För Vald givare inställningar är det viktigt att välja rätt rumsensor beroende på
vilket värmeläge som systemet kommer att drivas i.
1. Från menyn Grundinställningar väljer du Vald givare inställningar.

2. Om 2-zonstemperaturkontroll är aktiv och trådlösa fjärrkontroller är tillgängliga
väljer du zonnr. att tilldela till varje fjärrkontroll från skärmen Rum RC zon välj.

3. Från skärmen Givare val väljer du en rumsensor som ska användas för
övervakning av rumstemperaturen från Zon1 och Zon2 separat.
Kontrollalternativ
("Fjärrkontrollalternativ"
,LQVWDOODWLRQVPDQXDO
A
B
C
D

Motsvarande grundinställnings-rumsensor
Zon1
Rum RC1-8 (en var för
=RQRFK=RQ
TH1
Huvudkontroll
*

Zon2
*
*
*
*

(MVSHFL¿FHUDW RPHQORNDOWDQVNDIIDGUXPVWHUPRVWDWDQYlQGV
5XP5& HQYDUI|U=RQRFK=RQ  RPHQWUnGO|VIMlUUNRQWUROODQYlQGV
VRPHQUXPVWHUPRVWDW

SV

4. Från skärmen Givare val väljer du Tid/Zon för att göra det möjligt att använda
olika rumsensorer enligt det inställda tidsschemat i menyn Välj tid/zon.
Rumsensorerna kan växlas upp till 4 gånger under 24 timmar.

Schemainställningsskärm för Tid/Zon
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4 Anpassa inställningar för ditt hem
9DUPYDWWHQOHJLRQHOODVN\GG
Menyerna för varmvatten och legionellaskydd styr uppvärmningen av
varmvattentanken.
9DUPYDWWHQOlJHVLQVWlOOQLQJDU!
1. Markera ikonen för varmvatten och tryck på BEKRÄFTA.
2. Använd knappen F1 för att gå mellan värmelägena Normal och ECO.
3. För att redigera läget, tryck ner MENY-knappen i 3 sekunder, och välj sedan ”varmvatten”.
4. Tryck på F2-tangenten för att visa menyn Varmvatteninställningar.
5. Använd knapparna F2 och F3 för att bläddra igenom menyn och välja en
komponent i taget genom att trycka på BEKRÄFTA. Se tabellen nedan för
beskrivning av varje inställning.
6. Ange det önskade numret med hjälp av funktionsknapparna och tryck på BEKRÄFTA.
0HQ\WH[W

Funktion

2PUnGH

(QKHW

Standardvärde

Max varmvatten temperatur
VV Återuppvärmningsdiff.
Max tid för varmvatten
Restriktion mot
varmvatten

Önskad temperatur på lagrat varmvatten
Skillnad i temperatur mellan varmvattnets maxtemperatur och den temperatur som varmvattenläget återstartar i
Maximal tid som lagrat vatten uppvärms i varmvattenläge
Tidsperioden efter varmvattenläge, när rumsuppvärmning har prioritet över varmvattenläget vilket temporärt
hindrar ytterligare uppvärmning av lagrat vatten
(QGDVWHIWHU|YHUVNULGHQPD[GULIWWLGI|UYDUPYDWWHQ

40 - 60
5 - 30
30 - 120
30 - 120

°C
°C
min
min

50
10
60
30

2PGXYLOOJ|UDI|UlQGULQJDUNRQWDNWDLVnIDOOLQVWDOODW|UHQ
Förklaring till varmvattendrift
2PYDUPYDWWHQWDQNHQVWHPSHUDWXUVMXQNHUIUnQ´0D[YDUPYDWWHQWHPSHUDWXU´
PHGPHUlQ´99cWHUXSSYlUPQLQJVGLII´ LQVWlOOGDYLQVWDOODW|UHQ GULYV
YDUPYDWWHQOlJHWRFKÀ|GHWIUnQGHQSULPlUDXSSYlUPQLQJVDYN\OQLQJVNUHWVHQ
leds för att värma vattnet i varmvattentanken.
1lUGHWODJUDGHYDWWQHWVWHPSHUDWXUQnU´0D[YDUPYDWWHQWHPSHUDWXU´VRP
ställts in av installatören eller om ”Max tid för varmvatten” som också ställts in
av installatören överskrids slutar varmvattenläget att drivas.
1lUYDUPYDWWHQOlJHWN|UVOHGVLQWHGHWSULPlUDYDUPYDWWQHWWLOO
rumsuppvärmnings-/avkylningskretsen.
'LUHNWHIWHU0D[WLGI|UYDUPYDWWHQGULYVUXWLQPlVVLJW´5HVWULNWLRQPRW
varmvatten”. Denna funktions varaktighet ställs in av installatören och under
GHVVGULIWNDQ QRUPDOW LQWHYDUPYDWWHQOlJHWnWHUDNWLYHUDVYLONHWJHUV\VWHPHW
tid att leverera primärt varmvatten till rumsuppvärmningen/avkylningen om
GHWWDEHK|YV0HQRPGHWLGHWKlUVWHJHWLQWH¿QQVQnJRWDNWXHOOWEHKRYDY
rumsuppvärmning/avkylning återupptar systemet automatiskt varmvattenläget.
Detta fortsätter sedan tills en förfrågan om rumsuppvärmning kommer.
(IWHUGULIWHQDY´5HVWULNWLRQPRWYDUPYDWWHQ´NDQ´9DUPYDWWHQOlJH´GULYDVLJHQ
och uppvärmningen av varmvattentanken fortsätter enligt systemefterfrågan.
(FROlJH!
Varmvattenläget kan drivas i antingen läget ”Normal” eller ”Eco”. I läget Normal
värms vattnet i varmvattentanken snabbare med full effekt på värmepumpen.
I läget Eco tar det lite längre tid att värma vattnet i varmvattentanken men den
använda energin minskas. Detta beror på att värmepumpdriften är begränsad till
användning av signaler från FTC baserat på uppmätt varmvattentanktemperatur.

Varmvattentanktempe
ratur

Avbrott

Max
varmvatten
temperatur
Omstart
VV Återuppvärmningsdiff.

Start

Varmvattenläge

Varmvattenläge

Varmvattentanktempe
ratur
Max
varmvatten
temperatur

VV Återuppvärmningsdiff.

Avbrott
Avbrott

Omstart

Start

Återgå till menyn för varmvatten/legionellaskydd.

SV

2EVHUYHUD'HQIDNWLVNDHQHUJLPlQJGHQVRPVSDUDVLOlJHW(FRYDULHUDU
EHURHQGHSnXWRPKXVRPJLYQLQJHQVWHPSHUDWXU
Max tid för
varmvatten

Restriktion
Varmvattenläge
mot varmvatten

,QVWlOOQLQJDUI|UOlJHW/HJLRQHOODVN\GG /6OlJH
1. Använd knappen F3 för att välja JA/NEJ för aktivering av legionellaläget.
2. För att redigera legionellafunktionen, tryck ner MENY-knappen i 3 sekunder
och välj ”varmvatten”, och tryck sedan på F4-tangenten.
3. Använd knapparna F1 och F2 för att bläddra igenom menyn och välja en
undertitel i taget genom att trycka på BEKRÄFTA. Se tabellen nedan för
beskrivning av varje inställning.
4. Ange det önskade numret med hjälp av funktionsknapparna och tryck på
BEKRÄFTA.
Under legionellaskyddsläget ökas det lagrade vattnets temperatur till över 60°C
för att förhindra tillväxt av legionellabakterier. Vi rekommenderar starkt att detta
utförs med jämna intervall. Se lokala föreskrifter för rekommenderade perioder
mellan uppvärmningar.
2EVHUYHUD1lUIHOXSSVWnUSnK\GURER[HQNDQVNHLQWH/3OlJHWIXQJHUDU
normalt.
0HQ\WH[W

Funktion

2PUnGH

(QKHW

Standard
värde

Varmvatten temperatur
Frekvens
Start tid
Max tid
Tid för max temperatur

Önskad temperatur på lagrat varmvatten
Tid mellan uppvärmningar av varmvattentanken i legionellaskyddsläge
Tid när legionellaskyddsläge startar
Maximal tillåten tid för uppvärmningar av varmvattentanken i legionellaskyddsläge
Tidsperioden efter att legionellaskyddslägets maximala vattentemperatur har nåtts

60 - 70
1 - 30
0:00 - 23:00
1-5
1 - 120

°C
dag
–
timme
min

65
15
03:00
3
30

2PGXYLOOJ|UDI|UlQGULQJDUNRQWDNWDLVnIDOOLQVWDOODW|UHQ
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4 Anpassa inställningar för ditt hem
)|UNODULQJWLOOOlJHW/HJLRQHOODVN\GG
 9LGDYLQVWDOODW|UHQLQVWlOOG´6WDUWWLG´OHGVGHQDQYlQGEDUDYlUPHQIUnQ
systemet till att värma upp vattnet i varmvattentanken.
 När det lagrade vattnets temperatur överskrider av installatören inställd ”Varmvatten
WHPSHUDWXU´ |YHU& OHGVLQWHOlQJUHSULPlUNUHWVYDWWHQI|UDWWYlUPDYDUPYDWWHQWDQNHQ
 1lU/3OlJHWGULYVOHGVLQWHYDUPYDWWHQWLOOUXPVXSSYlUPQLQJV
avkylningskretsen.
 Direkt efter drift av LS-läge körs ”Tid för max temperatur”. Denna funktions varaktighet
ställs in av installatören och under dess förlopp övervakas det lagrade vattnets temperatur.
 2PGHWODJUDGHYDWWQHWVWHPSHUDWXUJnUQHUWLOO/6nWHUVWDUWVWHPSHUDWXU
nWHUVWDUWDV/6OlJHWRFKGHWSULPlUDYDWWHQÀ|GHWIUnQYlUPHNlOODQ RUQD OHGVWLOO
värmetanken för att höja temperaturen. När den inställda tiden för Tid för max
temperatur har passerat kommer inte LS-läget att upprepas för det inställda
LQWHUYDOOHW LQVWlOOWDYLQVWDOODW|UHQ 
 'HWlULQVWDOODW|UHQVDQVYDUDWWVlNHUVWlOODDWWLQVWlOOQLQJDUQDI|U
legionellaskyddet uppfyller lokala och nationella riktlinjer.
2EVHUYHUDDWW/6OlJHWDQYlQGHUHOHNWULVNDYlUPDUH RPVnGDQD¿QQV I|UDWW
komplettera värmepumpens ingående energi. Att värma vatten under långa
tidsperioder är inte effektivt och ökar de löpande kostnaderna. Installatören
ska vara uppmärksam på nödvändigheten av legionellaskydd och samtidigt
undvika att slösa energi genom att värma upp det lagrade vattnet under
överdrivet lång tid. Slutanvändaren bör vara införstådd med vikten av denna
funktion.
6($//7,'7,//$77833)<//$/2.$/$2&+1$7,21(//$
5,.7/,1-(51b5'(7*b//(5/(*,21(//$6.<''

Varmvattentanktemperatur

Avbrott

Avbrott
Omstart

Avbrottstemperatur
Legionella
varmvattentemperatur
Återstarttemperatur

Start

LS-läge

Rum
uppvärmning/
LS-läge
avkylning

7LG
Tid för max temperatur

/6OlJH/HJLRQHOODVN\GGVOlJH

7YLQJDWYDUPYDWWHQ
Funktionen ”Tvingat varmvatten” används för att tvinga systemet att drivas i
läget varmvatten. Under normal drift värms vattnet i varmvattentanken antingen
till den inställda temperaturen eller under den maximala varmvattentiden,
EHURHQGHSnYLONHQVRPLQWUlIIDUI|UVW0HQVNXOOHGHW¿QQDVHWWVWRUWEHKRY
av varmvatten kan funktionen ”Tvingat varmvatten” användas för att förhindra
systemet från att rutinmässigt växla till rumsuppvärmning/avkylning och fortsätta
ge varmvattentank-uppvärmning.
Drift med tvingat varmvatten aktiveras genom att knappen F1 och knappen
Tillbaka trycks ner på ”Alternativskärmen”. Efter att varmvattendrift avslutats
återgår systemet automatiskt till normal drift. För att avbryta drift med tvingat
varmvatten håller du ner knappen F1 på ”Alternativskärmen”.

9lUPHN\OD
Värme/kylamenyerna hanterar rumsuppvärmning/avkylning genom att
DQYlQGDDQWLQJHQHWWHOHPHQWHQÀlNWVSROHHOOHUJROYYlUPHN\ODEHURHQGHSn
installationen.
'HW¿QQVWUHXSSYlUPQLQJVOlJHQ
 5XPVWHPSHUDWXU9lUPH $XWRPDWLVNDQSDVVQLQJ (
 9lUPHIramledningstemperatur (
 9lUPHNXUYD (
 $YN\OQLQJ framledningstemperatur (

SV

5XPVWHPSHUDWXU $XWRPDWLVNDQSDVVQLQJ OlJH!
Det här läget förklaras i detalj i avsnittet ”Kontrollöversikt” (VLGDQ .
)UDPOHGQLQJVWHPSHUDWXUOlJH!
7HPSHUDWXUHQSnYDWWQHWVRPÀ|GDUWLOOXSSYlUPQLQJVNUHWVHQEHVWlPVDY
installatören för att bäst passa designen av rumsuppvärmningen/-avkylningen
RFKDQYlQGDUHQVVSHFL¿NDNUDY
Förklaring till värmekurvan
Under sen vår och sommar brukar behovet av rumsuppvärmning minska. För att
XQGYLNDDWWYlUPHSXPSHQSURGXFHUDU|YHUÀ|GLJDIUDPOHGQLQJVWHPSHUDWXUHUWLOO
primärkretsen kan man använda läget värmekurva för att maximera effekten och
minska de löpande kostnaderna.
Värmekurvan används för att begränsa framledningstemperaturen i den
primära rumsuppvärmningskretsen beroende på utomhusomgivningens
temperatur. FTC använder information både från en utomhustemperatursensor
och en temperatursensor på primärkretsens försörjning för att säkerställa att
YlUPHSXPSHQLQWHSURGXFHUDU|YHUÀ|GLJDIUDPOHGQLQJVWHPSHUDWXUHURPLQWH
väderförhållandena kräver det.
Din installatör kommer att bestämma grafens parametrar beroende på lokala
förhållanden samt typ av rumsuppvärmning som används i ditt hem. Det borde
LQWHEOLQ|GYlQGLJWI|UGLJDWWlQGUDGHVVDLQVWlOOQLQJDU2PGXGRFN¿QQHUHIWHU
en rimlig tidsperiod av användande, att rumsuppvärmningen inte är tillräcklig eller
att den gör ditt hem för varmt, kontakta din installatör så att de kan kontrollera ditt
system efter problem och, om nödvändigt, uppdatera inställningarna.
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/lJHVDY
slutning

: Framledningstemp.
: Omgivningstemperatur utomhus

4 Anpassa inställningar för ditt hem
Semesterfunktion
Semesterfunktionen kan användas för att hålla systemet igång med lägre
framledningstemperaturer och därigenom minska strömanvändningen när bostaden
inte används. Semesterfunktionen kan köras antingen med framledningstemp,
rumstemp, värme, värmekurva och varmvatten, alla med minskade
IUDPOHGQLQJVWHPSHUDWXUHUI|UDWWVSDUDHQHUJLRPRFNXSDQWHQLQWH¿QQVSnSODWV
Knappen E från huvudmenyskärmen skall tryckas ner. Se till att inte hålla nere
knappen E för länge då det stänger av kontrollen och systemet.
När skärmen för aktivering av semester funktion visas kan du aktivera/avaktivera
samt välja varaktighet för semester funktion.
 7U\FNSnNQDSSHQ)I|UDWWDNWLYHUDHOOHUDYDNWLYHUDVHPHVWHUIXQNWLRQ
 $QYlQGNQDSSDUQD))RFK)I|UDWWDQJHYLONHWGDWXPGXYLOODWWVHPHVWHU
funktion ska aktiveras eller avaktiveras för rumsuppvärmning.
5HGLJHUDVHPHVWHUIXQNWLRQ!
Se menyträdet i ”5.8 Huvudkontroll” i installationsmanualen.
Skulle du behöva ändra semesterfunktionen t. ex. framledningstemp,ändra
rumstemp bör du kontakta din installatör.

7LPHUIXQNWLRQ
Timer funktion kan ställas in på två sätt, till exempel; en för sommar och den andra för vinter. (De hänvisas till som ”Timer funktion 1” respektive ”Timer funktion
´ 1lUSHULRGHQ PnQDGHU I|U7LPHUIXQNWLRQVSHFL¿FHUDWVVSHFL¿FHUDVUHVWHQ
av perioden som Timer funktion 1. I varje schema kan ett driftmönster av lägen
9lUPH9DUPYDWWHQ VWlOODVLQ2PLQJHWGULIWP|QVWHUlULQVWlOOWI|U7LPHUIXQNWLRQ
2 gäller endast mönstret för Timer funktion 1. Om Timer funktion 2 är inställt på
KHOWnU WH[PDUVWLOOIHE JlOOHUHQGDVWGULIWP|QVWUHWI|U7LPHUIXQNWLRQ
7LPHUIXQNWLRQDNWLYHUDVRFKLQDNWLYHUDVSnDOWHUQDWLYVNlUPHQ 6HDYVQLWWHW
´$OOPlQGULIW´

SV

6WlOODLQWLPHUIXQNWLRQSHULRG!
1. Från huvudinställningsmenyn använder du F2 och F3 för att markera timer
funktion-ikonen och trycker sedan på BEKRÄFTA.
2. Förhandsvisningsskärmen för timer funktion-period visas.
3. För att ändra timer funktion-perioden, tryck på knappen F4.
4. Tidsfältsredigeringsskärmen visas.
5. Använd knappen F2/F3 för att peka på en startmånad för timer funktion 2, och
tryck sedan på BEKRÄFTA.
6. Använd knappen F2/F3 för att peka på en slutmånad för timer funktion 2, och
tryck sedan på BEKRÄFTA.
7. Tryck på F4 för att spara inställningar.

Timer funktion2 förhandsvisningsskärm

6WlOODLQWLPHUIXQNWLRQHQ!
1. Från huvudinställningsmenyn använder du F2 och F3 för att markera timer
funktion-ikonen och trycker sedan på BEKRÄFTA.
2. Från förhandsvisningsskärmen för timer funktion 2-period använder du F1 och
F2 för att bläddra och väljer varje undertext i tur och ordning genom att trycka på
BEKRÄFTA.
3. Timer funktion-undermenyn visas. Ikonerna visar följande lägen;
9lUPH
.\OD
9DUPYDWWHQ
$QYlQGNQDSSDUQD)RFK)I|UDWWÀ\WWDPHOODQOlJHVLNRQHUQDRFKWU\FNSn
BEKRÄFTA för att se FÖRHANDSVISNINGS-skärmen för varje läge.
På förhandsvisningsskärmen kan du se de aktuella inställningarna. Under
2-zonsvärmedrift, tryck på F1 för att växla mellan Zon1 och Zon2. Veckodagarna
visas längs med skärmens övre kant. Dagar som är understrukna har alla samma
inställningar.
Dagarnas och nätternas timmar visas med ett fält längs med skärmens mitt. Där
det visas i svart är rumsuppvärmning/kyla och varmvatten (det alternativ som är
YDOW WLOOnWHW

Valskärm för timer funktion1-läge
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4 Anpassa inställningar för ditt hem
5. Tryck på knappen F4 på förhandsvisnings-menyskärmen.

Förhandsvisningsskärm
6. Välj först vilka veckodagar du vill schemalägga.
7. Tryck på knapparna F2/F3 för att gå mellan dagarna och använd F1 för att
markera eller avmarkera rutan.
8. Tryck på BEKRÄFTA när du har valt dagarna.

Skärm för val av veckodag

9. Tidsredigeringsskärmen visas.
10. Använd knapparna F2/F3 för att gå till den punkt då du vill att det valda läget
inte ska vara aktivt och tryck på BEKRÄFTA för att starta.
11. Använd knappen F3 för att ställa in önskad inaktivitetstid och tryck på
BEKRÄFTA.
12. Du kan lägga till upp till 4 inaktivitetsperioder inom ett 24-timmars intervall.

Inställningsskärm 1 för periodens tid
13. Tryck på F4 för att spara inställningarna.

SV

När du schemalägger värme använder du knappen F1 för att ändra mellan
inställningarna för tid och temperatur. På så sätt kan du ställa in en lägre
temperatur för ett visst antal timmar, t.ex. för att ställa in en lägre temperatur om
det kan behövas på natten när man sover.

2EVHUYHUD
 7LPHUIXQNWLRQHQI|UUXPVXSSYlUPQLQJN\OQLQJRFKYDUPYDWWHQVWlOOVLQ
SnVDPPDVlWW0HQI|UYDUPYDWWHQNDQHQGDVWWLGDQYlQGDVVRPYDULDEHO
 (QOLWHQVRSWXQQDYLVDVRFNVnRFKRPGXWU\FNHUSnGHQQDLNRQWDVGHQ
VHQDVWHRVSDUDGHnWJlUGHQERUW
 'HWlUQ|GYlQGLJWDWWDQYlQGDIXQNWLRQHQ63$5$PHGNQDSSHQ)I|UDWW
VSDUDLQVWlOOQLQJDUQD%(.5b)7$IXQJHUDU,17(VRP63$5$I|UGHQQD
meny.

Servicemeny
Servicemenyn skyddas av ett lösenord för att förhindra oavsiktliga ändringar i
IXQNWLRQVLQVWlOOQLQJDUQDDYHQREHK|ULJRNYDOL¿FHUDGSHUVRQ
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Inställningsskärm 2 för periodens tid

5 Service och underhåll
Felsökning
Följande tabell ska användas som guide vid möjliga problem. Den är inte fullständig och alla problem bör undersökas av installatören eller en annan kompetent person.
Användare bör inte försöka att reparera systemet själva.
Vid inget tillfälle bör systemet vara igång med förbikopplade eller igensatta säkerhetsanordningar.
Felsymptom

0|MOLJRUVDN

/|VQLQJ

Kallt vatten i kranen
V\VWHPPHGYDUPYDWWHQWDQN

Schemalagd kontroll av.

Kontrollera inställningar och ändra om nödvändigt.

Allt varmvatten från DHW-tanken använt

Se till så att varmvattenläget är igång och vänta tills varmvattentanken har
värmts upp igen.

Värmepunp eller elektriska uppvärmare fungerar inte

Kontakta installatör.

Värmesystemet når inte den
inställda temperaturen.

Avkylningssystemet kyler inte ner
till inställd temperatur. (ENDAST
I|U(56& ' PRGHOOHU

Förbjuda-, timerfunktion- eller semester funktion- läge valt

Kontrollera inställningarna och ändra efter vad som är lämpligt.

Fel storlek på element

Kontakta installatör.

5XPPHWLYLONHWWHPSHUDWXUVHQVRUQ¿QQVKnOOHUHQDQQDQ
temperatur än resten av huset.
Batteriproblem *endast trådlös kontroll

Flytta temperatursensorn till ett mer passande rum.

När vattnet i cirkulationskretsen är överdrivet varmt,
startar avkylningsläget med en fördröjning för att skydda
utomhusenheten.

Kontrollera batteriets effekt och byt ut om det är tomt.
Normal drift

När utomhustemperaturen är betydligt låg startar inte
Om frysskyddsfunktionen inte behövs kontakta installatören för att ändra
avkylningsläget för att undvika att vattenledningarna fryser. inställningarna.
Efter varmvattendrift stiger
rumstemperaturen lite.

Efter avslutat varmvattenläge leder 3-vägsventilen
bort varmvatten från varmvattentanken till
rumsuppvärmningskretsen. Detta sker för att förhindra
överhettning av cylindertankens komponenter. Mängden
varmvatten som leds till rumsuppvärmningskretsen
beror på typen av system och rörledning som går mellan
plattvärmeväxlaren och cylindertanken.

Normal drift, ingen åtgärd nödvändig.

Värmeavgivare är
inte i varmvattenläge.
5XPVWHPSHUDWXUHQVWLJHU

3-vägsventilen kan ha främmade objekt i sig eller
YDUPYDWWHQNDQÀ|GDWLOOXSSYlUPQLQJVVLGDQSnJUXQGDY
fel.

Kontakta installatör.

Schemafunktionen hindrar
systemet från att köras men
utomhusenheten körs.

Frysskyddsfunktionen är aktiv.

Normal drift, ingen åtgärd nödvändig.

Pumpen körs utan anledning
under en kort tidsperiod.

Mekanism för att förhindra stopp i pumpen på grund av
avlagringar.

Normal drift, ingen åtgärd nödvändig.

Det hörs ett mekaniskt ljud från
cylindertanken

Värmare slås på/av

Normal drift, ingen åtgärd nödvändig.

3-vägsventil byter position mellan läget varmvatten och
värme.

Normal drift, ingen åtgärd nödvändig.

Högljutt ledningssystem

Luft instängt i systemet

)|UV|NPHGDWWOXIWDHOHPHQWHQ RPVnGDQD¿QQV 2PV\PSWRPHQ
fortsätter kontakta i så fall installatören.

Löst ledningssystem

Kontakta installatör.

Systemet har överhettats eller är under övertryck

Stäng av strömmen till värmepump och alla doppvärmare, kontakta sedan
installatören.

Vatten tappas av från en av
säkerhetsventilerna

Skruva ventilens lock åt det håll som visas tills dess att du hör ett klick.
Detta kommer att släppa ut en liten mängd vatten som sköljer bort smuts
från ventilen. Var försiktig då vattnet som släpps ut kommer att vara varmt.
Skulle ventilen fortsätta att droppa så kontakta installatören eftersom det
kan bero på att gummitätningen kan vara skadad och behöver bytas ut.

En felkod visar sig på
huvudkontrollens bildskärm.

Notera felkodens nummer och kontakta installatören.

Inomhus eller utomhusenheten rapporterar ett onormalt
tillstånd

SV

Små mängder vatten droppar från Smuts kan förhindra att ventilens tätning helt är stängd
en av säkerhetsventilerna.

6WU|PDYEURWW!
Alla inställningar sparas under en vecka utan ström; efter en vecka sparas ENDAST datum/tid.

8QGHUKnOO
Underhåll i cylindertanken och hydroboxen bör utföras årligen och endast av en kompetent person. Användare bör inte försöka utföra service eller byta ut delar i
cylindertanken eller hydroboxen själva. Om den här instruktionen inte följs kan det resultera i att användaren skadas, enheten skadas och att produktens garanti blir ogiltig.
Utöver årlig service är det nödvändigt att byta ut eller undersöka vissa delar efter en viss period av systemdrift. Se tabellerna nedan för detaljerade instruktioner. Utbyte och
undersökning av delar ska alltid utföras av en behörig person med rätt utbildning och kompetens.
'HODUVRPPnVWHXQGHUV|NDVPHGMlPQDPHOODQUXP

'HODUVRPPnVWHE\WDVXWPHGMlPQDPHOODQUXP
Delar
7U\FNVlNHUKHWVYHQWLO 769
/XIWYHQWLO $XWR0DQXHOO
'UlQHULQJVNUDQ SULPlUVDQLWlUNUHWV
Manometer
,QORSSVNRQWUROOJUXSS ,.*

* TILLVALSDELAR för Storbritannien

%\WXWHIWHU

0|MOLJDIHO

6 år

Vattenläcka

Delar

.RQWUROOHUDHIWHU

Doppvärmare

2 år

Vattencirkulationspump

WLPPDU nU

0|MOLJDIHO
Jordfel får kretsbrytaren
att aktiveras (värmaren
lUDOOWLG$9
Vattencirkulationspumpfel

'HODUVRP,17(InUnWHUDQYlQGDVHIWHUVHUYLFH
* O-ring
* Packning
2EVHUYHUD%\WDOOWLGXWSDFNQLQJHQI|USXPSHQPRWHQQ\YDUMHJnQJ
GHWUHJHOEXQGQDXQGHUKnOOHWXWI|UV HIWHUWLPPDUV
DQYlQGQLQJHOOHUHIWHUYDUMHnUVSHULRG 
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