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★ Innan användning av denna produkt, läs noggrant anvisningarna och
behåll denna manual för framtida användning!

AWH9/11/13/20-V5+



Lathund för driftsättning och handhavande av V5+ 

Allmän information och utdrag ur handboken för AWT/AWH V5+ enheter 

Försiktighetsåtgärder 

- Lägsta tillåtna vattenflöde är 0,3 liter per sekund.  
- Minsta tillåtna rördimension för värmesystemet är 28 mm.  
- En kombinerat luft- och smutsfilter måste installeras på returen.  
- Värmepumpen måste anslutas med säkring på 16 A samt till 1-fas 230 V 
- Returvattentemperaturen till värmepumpen ska aldrig tillåtas gå under 23°C.  
- Högsta rekommenderade inställda vattentemperatur är 50°C.  
- Extra köldmedia fylls på med 40 g/m, om längden på kylrören överstiger 4 meter. Maximal 

längd på kylrören är 12 meter.  
- Växlingsprioritet måste vara inaktiverat innan värmepumpen startas upp. Säkerställ att 

parameter 6 har värde 100. 
- Utförligare instruktioner finns i värmepumpens manual 

 
Givare: Funktion och placering  
 
4 givare levereras med enheten. 
 
TR - Rumsgivare. Denna givare kan användas för att kompensera kurvan i kurvstyrningen baserat på 
önskad inomhustemperatur. Om rumstemperaturkompenseringen önskas användas skall sensorn 
placeras i ett rum där den kan ge korrekta värden för rumstemperaturen. Alltså inte i direkt solljus 
eller i närheten av annan värmekälla. 
 
TW - Varmvattengivare för tappvatten. När enheten styrs baserat på önskad 
tappvarmvattentemperatur måste sensorn placeras så att den korrekt kan avläsa 
vattentemperaturen. Den bör därför placeras i den ackumulatortank som skall sörja för 
tappvarmvattenförsörjningen, i ett läge mellan inloppets och utloppets position till och från 
värmepumpen. För AWT enheter är denna sensor redan korrekt placerad i tankens volym från fabrik. 
 
TC - Givare för kylning. Sensorn bör placeras på returledningen av det vattenburna 
kyl/värmesystemet för att på rätt sätt säkerställa att det utgående vattnet från värmepumpen blir 
tillräckligt kallt för att nå den inställda temperaturen. Beakta att utgående vatten från värmepumpen 
därför kommer att vara kallare än inställd temperatur och justera vid behov. 
 
TH - Sensor för uppvärmning. Sensorn bör placeras på returledningen av det vattenburna 
kyl/värmesystemet för att på rätt sätt säkerställa att det utgående vattnet från värmepumpen blir 
tillräckligt varmt för att nå den inställda temperaturen. Beakta att utgående vatten från 
värmepumpen därför kommer att vara varmare än inställd temperatur och justera vid behov. 
 
Observera att alla givare alltid måste anslutas, även om värmepumpen inte är tänkt arbeta i alla 
driftlägen/arbetslägen. 
  



Arbetslägen  
 
I displayen visas det arbetsläge som enheten är inställd på:  
 

 
 
Värmepumpen kan ställas in i upp till tre arbetslägen samtidigt. Vid drift mot 2 till 3 samtidiga 
arbetslägen måste modell AWH kompletteras med 1 till 2 externt monterade växelventiler som 
ansluts till värmepumpen. Vid drift mot 3 samtidiga arbetslägen måste modell AWT kompletteras 
med 1 externt monterad växelventil som ansluts till värmepumpen. 
 
 

Inställningar användarmeny (slutanvändare) 
 
I menyn för slutanvändare återfinns dom vanligaste grundinställningarna av enheten. Dessa nås 
genom följande kommandon. 
 
Tryck ned "SET" + "M" samtidigt under 5 sekunder. Nu visas parameter i displayen. Tryck på pil "UPP" 
eller pil "NED" för att ändra värdena för varje parameter.  
 

 
 
Grundinställningarna delas i två delar av inställbara parametrar. Den första delen, parameter 00 till 
07 rör grundläggande temperaturinställningar. Den andra delen, rör parametrar för inställning av 
värmekurva. 
 
 

  

Inställt 
parametervärde 

Parameternummer 

Varmvattendrift (tappvatten)  

 Värmedrift (uppvärmning) 

Autodrift kul/värme 

Varmvattendrift + kyldrift 

 

Varmvattendrift + Auto  

 

Varmvattendrift + värmedrift 

 

Kyldrift (rumskylning) 



Parameterlista för grundläggande temperaturinställningar – första delen av 
grundinställningar för användaren 
 

Nr Parameterinställningens funktion Fabriksinställning 

00 Temperaturdifferens start av tappvattenproduktion, baserat på ∆T 5° 

01 Temperaturdifferens start av värmeproduktion, baserat på ∆T 2° 

02 Temperaturdifferens start av kylproduktion, baserat på ∆T 2° 

03 Kylning och uppvärmning i växelläge, reglerprincip 0 (OFF) 

04 Starttillstånd för värmedrift baserat på utomhustemperatur 20° 

05 Starttillstånd för kyldrift baserat på utomhustemperatur 25° 

06 Växlingsprioritet 100 

07 Önskad rumstemperatur 20° 

 
 
Temperaturdifferens för start av tappvattenproduktion, 00 
 
Efter att värmepumpen i tappvarmvattendrift nått upp till den inställda temperaturen kommer 
enheten att stoppa. Den återstartar först efter att temperaturen sjunkit med ett visst antal grader 
under den inställda temperaturen, dvs. baserat på inställt ΔT.  
 
Temperaturdifferens för start av värmeproduktion, 01 
 
När temperaturen för uppvärmningen av fastigheteten har nåtts kommer enheten att stoppa. Den 
återstartar först efter att temperaturen sjunkit med ett visst antal grader under den begärda 
temperaturen, dvs. baserat på inställt ΔT.  
 
Temperaturdifferens för start av kylproduktion, 02 
 
När temperaturen för att kyla fastigheteten har nåtts kommer enheten att stoppa. Den återstartar 
först efter att temperaturen stigit med ett visst antal grader över den begärda temperaturen, dvs. 
baserat på inställt ΔT.  
 
Kylning och uppvärmning i växelläge – 03 
 
Om autoläge (aktiveras genom att trycka på knappen "M") är inställt driftläge, kan enheten växla 
mellan kyla och värme automatiskt, antingen baserat på "omgivningstemperatur" (parameter 3 = 0) 
eller via ”extern signal” (parameter 3 = 1). 
 
Om parametern är ställd för växlingen baserat på omgivande temp, kommer systemet automatiskt 
att växla mellan kyla och värme, baserat på utomhustemperaturen. 
 
Om parametern är ställd för växling via extern signal, kan systemet växla mellan kyl- och värmedrift 
baserat på en signal som erhålls från exempelvis en extern rumstermostat eller från ett centralt 
styrsystem i byggnaden. Styrningen sker genom att 1-0 (on-off) signaler sänds till värmepumpens 
signalportar för extern styrning av kyla/värme. 
 
Om porten för kyldrift tar emot signalen, växlar systemet till kylning; om porten för värmedrift tar 



emot signalen, växlar systemet till uppvärmning. När ingen port tar emot signalen, förblir systemet i 
standby-läge. 
 
Starttillstånd för värmedrift baserat på utomhustemperatur: 04 
 
Först när utomhustemperaturen är lägre än värdet i parameter 4, tillåts värmepumpen att starta i 
värmedrift. 
 
Starttillstånd för kyldrift baserat på utomhustemperatur: 05 
 
Vid en utomhustemperatur som är högre än värdet i parameter 5 tillåts enheten att starta i kyldrift. 
 
Växlingsprioritet: 06 
 
Fabriksinställningen för värmepumpens växlingsprioritet är satt till 100. Säkerställ att denna 
parameter är satt till 100, om inte tryck nedåt värdet är 100. 
 
Önskad rumstemperatur: 07 
 
Värme- eller kyldrift styrs som standard baserat på vattentemperaturreglering. Om en mer noggrann 
styrning baserat på rumstemperatur önskas kan värmepumpen ställas in på rumstemperaturreglering 
mot det värde (rumstemperatur) som sätts för parameter 7. När reglering endast via 
rumstemperatur är aktiverad, kommer systemet inte att reglera baserat på information kring 
värmekurva och den faktiska vattentemperaturen kan därför svänga kraftigt för att reglering skall 
kunna ske mot den inställda rumstemperaturen. Rekommendationen är därför att använda 
rumstemperaturregleringen endast då funktionen för värmekurva samtidigt är aktiverad, dvs. när 
dessa funktioner är aktiverade i kombination. Ytterligare förklaring nedan. 
 
 
Parameterlista för inställning av värmekurva – andra delen av 
grundinställningar för användaren 
 
Grundinställningar för värmekurva D1-D2 
  

Nr Parameterinställningens funktion Fabriksinställning 

D1 Reglering via värmekurva  1 (ON) 

D2 Reglering via rumstemperatur (rumskompensering för 
värmekurva rekommenderas) 0 (OFF) 

 
Värmekurva funktion:  
 
Värmekurvan innebär att systemet justerar utloppsvattnets temperatur baserat på 
utomhustemperaturen genom att kontinuerligt övervaka och justera i motsatt riktning med den 
aktuella omgivningstemperaturen enligt en förinställd kurva. I grund och botten är det en funktion 
som automatiskt ökar vattentemperaturen i takt med att utetemperaturen sjunker. Detta förutsatt 
att värmekurvan (D1) är aktiverad. Om värmekurvan är avaktiverad (dvs. D1 är satt till 0) styrs 
värmepumpen genom inställning av den fasta vattentemperaturen som ställs in genom pil upp/ned i 
samband med att uppvärmningsläget aktiveras. 



 
Rumskompensering av värmekurva (rekommenderad):  
 
Om en mer noggrann styrning baserat på rumstemperatur önskas kan värmepumpen ställas in på 
rumstemperaturreglering mot det värde (rumstemperatur) som sätts för parameter 7. Genom att 
aktivera parameter D2 (on) kommer värmepumpenen att justera vattentemperaturen för att möta 
den inställda rumstemperaturen för parameter 7 (antingen genom att styra direkt mot det inställda 
värdet eller genom ett beräknat värde via värmekurva), beroende på skillnaden mellan faktisk 
rumstemperatur och den exakt önskade rumstemperaturen. 
 
Om D2 är satt till 0 är funktionen inaktiverad. 
 
Om D2 är satt till ett värde mellan 10 och 60 är regleringen via rumstemperatur aktiverad och värdet 
motsvarar det antal kontroller i tid som värmepumpen gör av inomhustemperaturen samt (om 
värmekurva är aktiverad) hur ofta värmekurvan skall justeras mot den önskade 
inomhustemperaturen. 
 
Om rumstemperaturregleringen ska användas, är det bästa sättet att kombinera den med funktionen 
för värmekurva. Detta medför låga variationer i vattentemperaturen och lägsta energiåtgången.  
 
Inställning av värmekurva  
  

Nr Parameterinställningens funktion Fabriksinställning 

D3 Utetemperatur 1 (är-värde) 12° 

D4 Framledningstemperatur 1 (bör värde) 25° 

D5 Utetemperatur 2 (är-värde) 7° 

D6 Framledningstemperatur 2 (bör värde) 28° 

D7 Utetemperatur 3 (är-värde) 2° 

D8 Framledningstemperatur 3 (bör värde) 31° 

D9 Utetemperatur 4 (är-värde) -7° 

DA Framledningstemperatur 4 (bör värde) 35° 

DB Utetemperatur 5 (är-värde) -20° 

DC S Framledningstemperatur 5 (bör värde) 42° 



 

 
Alla värden mellan D3 och DC kan ändras och ställas in individuellt. Normalt är det endast nödvändigt 
att ändra vattentemperaturerna (parameter D4, D6, D8, DA & DC) som önskas vi de på förhand 
definierade utomhustemperaturerna. I fabriksinställningen för värmekurvan är den maximalt 
inställbara vattentemperaturen 42 grader. Detta som en försiktighetsåtgärd för att undvika skador 
för användaren på ett eventuellt golvvärmesystem genom allt för höga vattentemperaturer. Beakta 
dock att den inställda temperaturen motsvarar returvattnets inställda temperatur, varför 
vattenutloppstemperaturen från värmepumpen mot det vattenburna värmesystemet blir högre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utomhustemperatur 

Vattentemperatur 



Avläsning av driftdata  
 
Samtliga givarvärden (temperaturer) och information om aktuellt driftläge (kompressorns hastighet, 
spänning och ström) kan läsas och kontrolleras via manöverpanelens meny för aktuellt driftläge i 
både PÅ- och AV-läge. Tryck UPP- och NED-knapparna samtidigt i 5 sekunder i huvudmenyn, för att 
aktivera menyn för aktuellt driftläge. Tryck UPP eller NER för att kontrollera driften i enlighet med 
listan nedan. Det aktuella numret visas där klockan visas i huvudmenyn. 
 
 

 
 
  

Försiktighetsåtgärder (!)  
 
Lägsta vattentemperatur i systemet 
 
När värmepumpen startas för första gången, till exempel i ett nytt hus, är det oerhört viktigt att 
returvattentemperaturen till enheten överstiger 22,5° C, för att enheten skall kunna starta i 
värmepumpsdrift och fungera korrekt. Om vattentemperaturen är lägre än 22,5°C kommer enheten 
inte att fungerar korrekt och det finns en risk för att enheten skadas. Säkerställ tillräcklig 
systemtemperatur via rent eltillskott eller annan värmekälla. 
Den här informationen är mycket viktig att förmedla till eftermarkandspersonal. Dessa data kommer 
att ge en fullständig bild av den löpande driften. Till exempel, om värde 5 (inkommande 
vattentemperatur) är mindre än 23° C, så kommer enheten inte att avfrosta. Ett annat exempel är 
om värde 1 (Omgivningstemperatur – utomhus) är högre än 20° C så kommer enheten inte att arbeta 
i värmeläge (solsymbolen) utan endast i tappvarmvattenläge eller kylläge. Du kan bli ombedd att fylla 
i en fil med de löpande uppgifter, bara för att säkerställa korrekt drift av enheten. 

Värde Betydelse Värde Betydelse 

1 Tappvarmvatten - önskad temperatur 19 System 2 - förångningstryck 

2 Värme - önskad temperatur 20 System 2 - kondenseringstryck 

3 Kyla - önskad temperatur 21 System 2 - EEV-position 

4 Rum - önskad temperatur 22 System 1 - inomhus gasrör temperatur (vätskeretur) 

5 Utomhus - temperatur 23 System 1 - spänning (V) 

6 Tappvarmvatten - verklig temperatur 24 System 1 - ström (A) 

7 Värme - verklig temperatur 25 System 1 - kompressorhastighet (Hz) 

8 Kyla - verklig temperatur 26 System 1 - utomhus gasrörstemperatur 

9 Rum - verklig temperatur 27 System 1 - hetgastemperatur 

10 Utgående vattentemperatur 28 System 1 - sugledningstemperatur 

11 Ingående vattentemperatur 29 System 1 - förångningstryck 

12 System 2 - inomhus gasrör temperatur (vätskeretur) 30 System 1 - kondenseringstryck 

13 System 2 - spänning (V) 31 System 1 - EEV-position 

14 System 2 - ström (A) 32 Skydd - för hög utgående vattentemperatur  

15 System 2 - kompressorhastighet (Hz) 33 Skydd - för låg utgående vattentemperatur  

16 System 2 - utomhus gasrörstemperatur 34 Version av mjukvara på inomhusdel 

17 System 2 – hetgastemperatur 35 System 2 - utomhusdel version av mjukvara 

18 System 2 - sugledningstemperatur 36 System 1 - utomhusdel version av mjukvara 



 
En AWH-enhet ska ställas in och konfigureras så att returvattnet till värmepumpen aldrig går under 
23° C under årets kalla period. För AWT måste den inbyggda elpatronen för uppvärmning alltid vara 
ansluten för att backa upp värmepumpen. För AWH måste en extra värmekälla, till exempel elpanna 
eller oljepanna, alltid vara ansluten för att backa upp värmepumpen. 
 
Lägsta vattenflöde i systemet och vattenflöde  
En flödesvakt är inbyggd i enheten för att säkerställa bra vattenflöde och förhindra skador på 
enheten på grund av för lågt vattenflöde. Enheterna AWH/AWT 9/11/13 V5+ kräver ett minsta 
vattenflöde på 0,3 liter/sekund för att flödesvakten inte ska lösa ut. Om det finns några tvivel om 
vattenflödet bör en bufferttank läggas till i värme- eller kylkretsen för att säkerställa tillräckligt 
vattenflöde.  
 
Extern cirkulationspump 
Om det finns en extern cirkulationspump i värme- eller kylkretsen, förutom värmepumpens inbyggda 
cirkulationspump, så bör den externa cirkulationspumpen styras av värmepumpen. Om detta inte 
görs kan värmepumpen att registrera vattenflöde i systemet, även när det inte skall vara något 
vattenflöde och kommer att larma. Utförligare instruktioner gällande installation av extern 
cirkulationspump finns i värmepumpens manual.  
 
Avluftning och filter 
I nya värmesystem finns det mycket syre i vattnet och det tar tid att rena systemet från luft. I äldre 
värmesystem finns det risk för att värme- och kylvattnet innehåller smuts och små partiklar som kan 
skada värmeväxlaren och värmepumpens funktion. Vi rekommenderar alltid att använda ett 
kombinerat avluftnings- och smutsfilter för att få en effektiv avluftning och smutsseparation.  
 
Bufferttank 
Om du använder ett system med en termostat, till exempel golvvärme med termostatstyrda kretsar, 
måste du alltid använda en bufferttank för att säkerställa bra vattenflöde och tillräckligt stor 
vattenvolym för värmepumpen.  
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Tack för att du valt denna produkt. Läs denna bruksanvisning noggrant innan installation eller
användning för att kunna använda denna produkt på rätt sätt och för att förebygga olyckor på grund av
felaktig användning. Var i synnerhet uppmärksam på varningar, förbud och instruktioner om
uppmärksamhet. Vi uppdaterar denna bruksanvisning fortlöpande för bättre service!

Tillbehören nedan medföljer produkten.
Vänligen kontrollera innehållet omgående. Om något saknas eller är skadat, kontakta den lokala leverantören.

FörsiktighetVarning Förbud

Följande symboler är mycket viktiga. Försäkra dig om att du förstår dess innebörd eftersom dessa gäller
produktens och din personliga säkerhet.

Denna apparat är inte avsedd för användning av personer, inklusive barn,
med nedsatta fysiska, sensoriska eller psykiska förmågor eller som inte har
tillräckligt erfarenheter eller kunskaper, om inte de har fått tillsyn eller
instruktioner från personen som är ansvarig för deras säkerhet gällande
användning av anordningen. Barn ska hållas under uppsikt så att de inte
leker med apparaten.

Name Quantity

Tätningsring

Expansionsbult

Skruv

5m förlängningskabel för sensor TH/TC/TW

12m förlängningskabel för sensor TR

Plasthölje för sensor TR

Plasthölje för sensor TR

Användarmanual

Kopparrör anslutet till tryckutlösningsventil

Monteringsplatta

Tryckutlösningsventil

Kopparmutter

Anslutning för tryckutlösningsventil

13m signalkabel mellan inomhus- och utomhusenhet

2
2
12
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Installation, demontering och
underhåll av enheten måste utföras
av behörig personal. Det är inte
tillåtet att utföra några ändringar
av enhetens konstruktion. Annars
kan personskador eller skada på
enheten inträffa.

Försäkra dig om att
strömförsörjningen till
värmepumpen är avstängd innan
du utför några åtgärder.

Användar-
manual

Se till att läsa denna bruksanvisning
innan användning.

Innan du duschar, montera alltid en
blandarventil innan kranen och ställ
in den på en lämplig temperatur.

Jordledning

För att undvika funktionsfel ska
enheten anslutas till ett jordat uttag.

Strömförsörjningen till enheten
måste vara jordad.

Vidrör inte utblåsets galler när
fläkten är i gång.

Vidrör inte stickkontakten med våta
händer. Dra aldrig ut stickkontakten
genom att dra i kabeln.

Vatten eller annan vätska får
absolut inte hällas i produkten
eftersom detta kan orsaka
krypström eller att produkten går
sönder.
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Koppar

Stål Säkring

Ström
Nätkabel RCD

Inom
hus

Enhet

Låt alltid en behörig person reparera
en kabel som har lossnat eller är
skadad.

En strömbrytare måste vara ansluten
för värmepumpen och se till att
strömtillförseln motsvarar
specifikationerna. Annars kan
enheten skadas.

Kassering av uttjänta batterier –
Kassera batterierna i enlighet med
lokala föreskrifter beträffande
avfallshantering.

Apparaten bör anslutas genom en
jordfelsbrytare (RCD) med en
märkutlösningsström som inte
överskrider 30mA.

PÅ

AV

Välj korrekt säkring eller
strömbrytare efter rekommendation.
Ståltråd eller koppartråd får inte
användas som en ersättning för
säkring eller strömbrytare. Annars
kan enheten skadas.

Se upp, du kan skada fingrarna på
slingans kylflänsar.

T/P ventilPåfyllning av vatten
i systemet ventil

Anslutning till värme/kylsystemet

Tekniktank
Anslut till värmepump

Envägsventil
Filter

Inlopp för ledningsvatten

1. Det rekommenderas att rent vatten används för att fylla systemet.
2. Om ledningsvatten används för påfyllning ska det avkalkas och ett filter ska användas.
ANM: Efter påfyllning av vatten ska systemtrycket vara 0.15~0.6MPa.
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1.4 Egenskaper och fördelar

★ Denna enhet använder den senaste likströms-invertertekniken. Den kan justera sin arbetsfrekvens så att

uteffekten optimalt motsvarar belastningen. Den kan arbeta ned till -25℃ med positiv värmefaktor (COP).

★ Enheten är designad med enkel installation och ingen laddning av kylmedel eller hårdlödning av kopparrör

krävs på plats. Den kan användas allmänt i hus och villor.

★ Enheten använder sig av det miljövänliga köldmediet R410A vilket dessutom har en av de högsta

energieffektiviteterna på marknaden. Kompressorns uteffekt och därmed även ineffektsbehov övervakas

kontinuerligt och justeras vid den mest optimala nivån för de givna inomhus- och utomhusförhållandena samt

för användarens önskade krav från systemet.

★ Det mikroprocessorbaserade styrsystemet har ett flertal förbättrade programvarufunktioner för att göra

användningen av systemet så fördelaktigt och bekvämt som möjligt, under varierande omgivningsförhållanden.

★ Speciella vibrationsdämpare på kompressorn ger driften av systemet en ytterst låg ljudnivå.

★Mikroprocessorn är programmerad för att tillåta användning under ett flertal olika inkommande spänningar

från 160V-260V och mjukstart med lägre strömförbrukning vid varje start av kompressorn.

★ Funktionen automatisk återstart behåller alla inställningar i minnet och återupptar automatiskt driften efter

ett strömavbrott.

★ Vevhusvärme för kompressorn och plattvärmare för bottentråget finns att få som tillval för extremt kyliga

förhållanden vilket gör det möjligt att arbeta vid mycket låga omgivningstemperaturer med mycket färre

avfrostningsfrekvenser. Båda dessa tillvalsvärmare är elektronsikt styrda baserat på utomhustemperaturer och

avancerad logik.

★ Programmerbar timerfunktion möjliggör en oövervakad drift av systemet.

★ Akrylklädda upphöjda aluminiumflänsar på värmeväxlarens slinga förlänger kylflänsarnas livslängd mot

korrosion och gör att regnvatten lättare rinner undan samt en snabbare avfrostning.

★ Kopparrören i alla värmeväxlare är gjorda med en senaste utvecklingen i tekniken för invändigt räfflade rör

genom att utöka området för värmeväxling i en mer kompakt slinga, därmed ökas drifteffektiviteten.

1. INNANANVÄNDNING

-6-
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AWH9-V5 + AWH11-V5+ AWH13 -V5+ AWH20 -V5+

V/Hz/Ph 220 - 240/50/1 - R410A 220 - 240/50/1 - R410A 220 - 240/50/1 - R410A 220 -240/50/1 - R410A

kW 10.10 11.5 12.6 20.2

W/W 4.03 3.82 3.89 4.03

kW 4.33 /10.10 4.67/11.5 4.2/12.6 8.66/20.2

W 975/2153 915/3029 926/3072 1950/4300

W/W 4.02 /4.65 3.82/5.05 3.89/4.77 4.02/4.65

kW 9.53 10.7 11.5 19.06

W/W 3.17 2.95 3.08 3.15

kW 4.19 / 9.53 4.14/10.7 3.76/11.50 8.38/19.06

W 1230/ 2990 1218/3624 1267/3723 2460/5980

W/W 3.12 / 3.55 2.95/3.56 2.97/3.28 3.15/3.55

kW 6.84 9.2 10.3 12.6

W/W 2.09 2.68 3.29 2.09

kW 4.10/ 6.84 4.33/9.2 4.29/10.37 5.22/12.6

W 1230 /3280 993/3465 957/3156 2460/6650

W/W 2.09/3.32 2.685/4.11 3.29/4.63 2.09/3.32

kW 5.05 6.74 7.9 10.1

W/W 1.58 2.15 2.63 1.66

kW 2.34 /5.05 2.17/6.74 2.34/7.91 4.68/10.1

W 1080/ 3200 924/3132 1000/3012 2160/6400

W/W 1.58 / 2.40 2.15/3.0 2.33/3.12 1.66/2.4

W 6047.00 8262 9556 13103

W/W 3.99 3.92 3.9 3.73

Kompressor Typ -Antal/System Dubbel rotation /1 Dubbel rotation / 2

Fläkt

Antal 1 1 2 2

Luftflöde m /h 3000 3100 4200 3000x2

Märkeffekt W 76 76 76x2 76x2

Bullernivå Inomhus/Utomhus dB(A) 43/62 45/65 46/65 35/66

Vattenvärmeväxlare
Typ Plattvärmeväxlare Plattvärmeväxlare Plattvärmeväxlare Plattvärmeväxlare

Vattentryckfall kPa 23 23 26 35

Röranslutning

Min./Nom./Max.

Tum G1" G1" G1" G1"

Tillåtet vattenflöde L/S 0.3 / 0.43 /0.51 0.3 / 0.52 / 0.62 0.3 / 0.61 /0.73 0.48 /0.79 /0.95

Nettodimension
(L×D×H)

Utomhusenhet mm 934X354X753 1044X414X763 1124X460X1195 920X412X1440

Inomhusenhet mm 580X380X256.7 530X275X835

Förpackningsmått
(L×D×H)

Utomhusenhet mm 990X440X810 1140X490X810 1160X490X1355 1005X505X1570

Inomhusenhet mm 695X450X315 620X350X905

Nettovikt
Utomhusenhet Kg 62.5 75 113 100

Inomhusenhet Kg 23 39

Förpacknings vikt
Utomhusenhet Kg 72.5 80 123 115

Inomhusenhet Kg 28 42

Omgivningstemperatur,
område

Uppvärmning -25~45

Kylning 0~55
Inloppsvattnets
temperaturområde 10~50

Köldmedelrörens
dimensioner 3/8''~1/2'' 3/8''~1/2'' 3/8''~5/8''

3

℃

℃

℃

Tum 3/8''~1/2''

ANM: (1) Uppvärmningsförhållanden: vatten in/ut temperatur:30℃/35℃, omgivande temperatur: DB/WB 7/6℃;

(2) Uppvärmningsförhållanden: vatten in/ut temperatur:40℃/45℃, omgivande temperatur: DB/WB 7/6℃;

(3) Kylförhållanden: vatten in/ut temperatur:23℃/18℃, omgivande temperatur: DB/WB 35/24℃

(4) Kylförhållanden: vatten in/ut temperatur:12℃/7℃, omgivande temperatur: DB/WB 35/24℃

(5) Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. För faktiska specifikationer, se efter på dekalerna på enheten.

1. INNANANVÄNDNING
1.5 Tekniska data

Modell

Strömförsörjning Köldmedel

Max. uppvärmningskapacitet (1)

C.O.P (1)

Uppvärmningskapacitet Min./Max.(1)

Uppvärmningskapacitet Inkommande värmeeffekt Min./Max.(1)

C.O.P Min./Max.

Max. uppvärmningskapacitet (2)

C.O.P (2)

Uppvärmningskapacitet Min./Max (2)

Uppvärmningskapacitet Min./Max (2)

C.O.P Min./Max. (2)

Max. Kylkapacitet (3)

E.E.R (3)

Kylkapacitet Min./Max. (3)

Kylkapacitet In. Min./Max. (3)

E.E.R Min./Max. (3)

Max. kylkapacitet (4)

E.E.R (4)

Kylkapacitet Min./Max. (4)

Kylkapacitet In. Min./Max. (4)

E.E.R Min./Max.(4)

Pdesign

SCOP



Omgivande temperaturområde vid uppvärmning
Omgivande temperaturområde vid kylning
Utgående vattens temperaturområde vid uppvärmning
Utgående vattens temperaturområde vid kylning
Max längd för köldmedlets rör (singel retur)
Max höjddifferens mellan enhet inomhus och utomhus
Anslutning
Säkerhetsventilens utlösningstryck

Max tillåtet vattentryckfall
Max inställd temperatur
Max utgående vattens temperatur vid omgivningstemperatur - 15 C°
Minimal temperatur för vattenutlopp i läge för kylning
Maximal temperatur för vattenutlopp i läge för kylning
Minimal temperatur för vatteninlopp i läge för uppvärmning eller varmvatten
Minimal vattenvolym för en tekniktank

Tekniska specifikationer

Flaremutter
2.5 bar

60L

2

-8-

23℃

1. INNANANVÄNDNING

Installationsråd



Nålventil för dränering

Nålventil för dränering

Röranslutning

Kabelfäste Tryckutlösningsventil
1/2〞 anslutning

3/8〞 anslutning
Kabelklämma

Serviceventil

Tryckutlösningsventil
Kabelfäste 1/2〞 anslutning

3/8〞 anslutning

RöranslutningRöranslutning

Kabelklämma

Serviceventil

1/2〞 anslutning

3/8〞 anslutning
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1. INNANANVÄNDNING
1.6 Delens namn

AWH9/11/13-V5+

AWH20-V5+

Inomhus

Inomhus



Handtag

Ventilkåpa

Köldmedieanslutning

Intag

Intag
Utblås

Fötter

Utblås

Luftintag

Luftintag

Fötter
Ventilkåpa

Rörkoppling

Handtag

Tryckmätare
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1. INNANANVÄNDNING

AW9/11-V5+

AW13-V5+

Utomhus

Utomhus



Utblås

Luftintag

Luftintag

Fötter

Tryckmätare

Kabelförskruvning
Handtag

-11 -

1. INNANANVÄNDNING

Utomhus

1.7 Funktionsprinciper

AWH20-V5+

vattenutlopp

vattentank
vattenpump

värmeväxlare

Inomhusenhet Utomhusenhet

köldmedium expansionsventil

Tryckreducerings-
ventil

strömförsörjning
Uppvärmning

Nedkylning

4-vägsventil kompressor

expansionsventil

fläktm
otor

3-vägsventil

vatteninlopp



Varvtal P1 [W] I1/1 [A]

Min.
Max.

Pumptyp
Mått [mm] Anslutning Net vikt [kg] Antal per pall

L1 L2 L3 B3 B4 B5 H1 H2

2.59 160

Systemtryck: Max. 1.0 MPa (10bar) Kapslingsklass: IPX4D

Minimalt inloppstryck:

UPM GEO 25-85 180 3.5 131 95 50 64 38 102 G11/2

0.05MPa (0.5 bar) vid 95 ℃
vätsketemperatur HIsoleringsklass:

Vätsketemperatur: ℃ till +95 ℃ (TF 95) Utrustningsklass: I
Motorskydd: Överbelastningsskydd Godkännanden och märkning: VDE,CE

Q [m3h]

[m]
H

[kPa]
p

Q [l/s]

2.4 4.4 Q [m3h]

[W]
P1

EEI≤
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100

80

60

40

20

0

1.2

0.0 0.4 0.8 1.6 2.0 2.4 2.8 3.2 3.6 4.0 4.41.2

5.7 0.06
87 0.71

B3 B4

L3

L1

L2 B5 H1 H2
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1. INNANANVÄNDNING

1.8 Vattenpump

UPM GEO 25-85 180, 1X230V, 50/60Hz

Elektriska data, 1X230V, 50Hz

Måttskisser och manöverboxens placering

Tekniska data



P

7

1 2

4

6

9
11

Varmvatten tillförsel

kranvatten

Inomhusenhet

Radiator

Utomhusenhet

Oljeeldad panna

Flexibelt
rör 50 cm

Teknik
tank

Vänligen observera
Alla ritningar innehåller tekniktank eftersom dessa normalt används för bättre temperaturbalans från
värmepump och uppvärmnings/kylsystem. Av den anledningen är givarna placerade i tekniktanken. Om det
inte finns någon tekniktank i ditt system måste givarna placeras direkt på vattenledningarna. Försäkra dig om
att du får bra avläsningar genom att endast ansluta givarna på kopparledningar eller liknande.

Installationsritning av enheten direktansluten till uppvärmningssystemet (alla installatörer använder inte
tekniktank).
a. Med extern vattenpump, montera ett sidorör mellan till- och returledningen mellan inomhusenheten och den
externa cirkulationspumpen.

b. Utan extern vattenpump, ett justerbart sidorör (kulventil) krävs för att säkerställa flöde för värmepumpen
om termostaten stänger flödet i uppvärmningssystemet.

c. Extern cirkulationspump måste anslutas till plinten på inomhusenhetens vattenpump (PO)
Minimala mått som krävs för rörsystemet.
a. ≤ 6kW värmepump utlopp, minimum 22 mm kopparrör eller likvärdigt
b. ≤ 13 kW värmepump utlopp, minimum 28 mm kopparrör eller likvärdigt. För 13 kW värmepump kan 35 mm
kopparrör krävas om det är flera kopplingar och böjar.

c. ≤ 20 kW värmepump utlopp, minimum 35 mm kopparrör eller likvärdigt.

Var medveten om
Alla givare placeras på inomhusenheten. Justera givarnas positioner i enlighet med din verkliga applikation.
Alla givare (TW, TH och TC) måste anslutas till PCB:n för att undvika felkoder, även om de inte används i
din applikation.
Se till att isolera rören och givarna om givarna placeras direkt på vattenledningarna.

Applikation 1
För byggnadsuppvärmning
I denna applikation ansluts pumpen till uppvärmningssystemets returledning. Enheten kan styras med fast
eller varierande vattentemperatur (kurva, baserad på omgivningstemperatur).
Denna värmepump har ingen intern backup, så en extern uppvärmningskälla som en oljebrännare etc. måste
anslutas som backup. Installationen kräver även att backupkällan har en fungerande styrenhet för att styra
tillförseltemperaturen till uppvärmningssystemet. När uppvärmningen kräver att värmepumpens kapacitet
överskrids startar backupkällan automatiskt att stödja värmepumpen. Detta innebär att värmepumpens kurva
eller temperaturstyrning ska ställas in något över den befintliga värmekällans styrenhet. Då har värmepumpen
alltid prioriteten.

Alla givare (TW, TH och TC) måste vara anslutna, även om de inte har någon funktion för den valda
applikationen. Placera vattentemperaturgivare på returledningen om ingen tekniktank är installerad. Se till att
givarna har bra kontakt med röret och isolera rören och givarna.

-13-

2. INSTALLATION

2.1 Installationsmvetoder



Applikation 2
för byggnadsuppvärmning/kylning

Pump

Teknik
tank

TH

TW

TC

Uppvärmning/
kylning system

Pump

Teknik
tank

TC

TH

Varmvattenutlopp
(uppvärmt genom slingor
i denna Ritning)

Ledningsvatten inlopp

TWVäxel
ventil

Uppvärmning/
kylning system
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Placera TH (uppvärmning) givaren i givarfickan i tekniktankens övre del.
Placera TC (kylning) givaren i givarfickan i tekniktankens nedre del.
Om det inte finns någon tekniktank i ditt system måste givarna TH och TC placeras direkt på vattenledningarna.
För att värmepumpen ska köras mer stabilt föreslår vi att givarna placeras på returledningen och justera
uppvärmningskurvan eller kyltemperaturen i därefter för att passa den normala Delta T för ditt
uppvärmnings/kylsystem.
Värmepumpens inställda temperatur styrs nu vid dessa givares verkliga plats.

Applikation 3
för byggnadsuppvärmning/kylning +varmvatten

2. INSTALLATION



Denna applikation behöver en växelventil (tillbehör) för att växla vattnets riktning i enlighet med den inställda
temperaturen för uppvärmning/kylning och varmvatten. Placera TH (uppvärmning) givaren i givarfickan i
tekniktankens övre del. Placera TC (kylning) givaren i givarfickan i tekniktankens nedre del. Om det inte finns
någon tekniktank i ditt system måste givarna TH och TC placeras direkt på vattenledningarna. För att
värmepumpen ska köras mer stabilt föreslår vi att givarna placeras på returledningen och justera
uppvärmningskurvan eller kyltemperaturen i därefter för att passa den normala Delta T för ditt
uppvärmnings/kylsystem.

Värmepumpens inställda temperatur styrs nu vid dessa givares verkliga plats.

Placera TW (varmvatten) givaren i den övre eller nedre delen av din ackumulatortank. Varmvatten i detta system
värms nu genom slingor i vattenvolymen. Värmepump kan även anslutas till slingorna i en lagringstank för
varmvatten (varmvattenberedare). Om så är fallet krävs det en elkassett för att höja vattentemperaturen till 60
grader en gång i veckan, vilket är över värmepumpens maximala utloppstemperatur på 52 grader.

Observera: Blanda aldrig vatten för uppvärmning/kylning med varmvatten.

Denna applikation behöver två växelventiler (tillbehör) för att växla vattnets riktning i enlighet med den inställda
temperaturen för uppvärmning, kylning och varmvatten. Placera TH (uppvärmning) givaren i givarfickan i
värmarens tekniktanks övre del. Placera TC (kylning) givaren i givarfickan i kylningens tekniktanks övre del.
Om det inte finns några tekniktankar i ditt system måste givarna TH och TC placeras direkt på vattenledningarna.
För att värmepumpen ska köras mer stabilt föreslår vi att givarna placeras på returledningen och justera
uppvärmningskurvan eller kyltemperaturen i därefter för att passa den normala Delta T för ditt
uppvärmnings/kylsystem.

Värmepumpens inställda temperatur styrs nu vid dessa givares verkliga plats.

Placera TW (varmvatten) givaren i den övre eller nedre delen av din ackumulatortank. Varmvatten i detta system
värms nu genom slingor i vattenvolymen. Värmepump kan även anslutas till slingorna i en lagringstank för
varmvatten (varmvattenberedare). Om så är fallet krävs det en elkassett för att höja vattentemperaturen till 60
grader en gång i veckan, vilket är över värmepumpens maximala utloppstemperatur på 52 grader.

Observera: Blanda aldrig vatten för uppvärmning/kylning med varmvatten.

Applikation 4
för byggnadsuppvärmning + kylning + varmvatten

Pump

Tekniktank
Uppvärmning

TH

Ledningsvatten inlopp

TC

Till fläktens
kylflänsar

Tekniktank
Kylning

Växel
ventil

TW
Varmvattenutlopp
(uppvärmt genom slingor i
denna ritning)

Uppvärmnings-system

-15-

2. INSTALLATION



1. Installation, demontering och
underhåll av värmepumpen måste utföras
av behörig personal.

2. Enheten måste installeras utomhus på en
plats med tillräckligt fritt utrymme för att
ge fri luftcirkulation genom kylflänsarna.
Använd följande illustration för att välja
rätt plats för enheten.

3. Utomhusenheten ska placeras minst 2 m från kökets ventilationsutblås, för att hålla enheten ren.

4. Inomhusenheten ska hängas på väggen med vattenanslutningarna nedåt.

-16-

2. INSTALLATION
2.2 Försiktighetsåtgärder vid installation

Minimalt fritt utrymme

Baksidan

Framsidan



8. Installera enheten och vattentanken nära varandra som möjligt för att minska avståndet mellan dem, för

vatt minska energiförluster.

9. Enheten får inte ha en korrosiv eller fuktig omgivning. Annars kan livslängden för enheten förkortas.

7. Skydda enheten från direkt solljus, regn eller snö, med

täck inte över enheten vilket orsakar dålig ventilation.

6. Ett nätfilter måste installeras framför vattenintaget för

enheten och vattentanken för att behålla vattenkvaliteten

och för att samla upp orenheter i vattnet. Se till att hålla

nätfiltret mot botten. Backventil rekommenderas att

installeras på båda sidor om filtret för att underlätta

filterbytet.

För att installera inomhusenheten, gör som följer:

1. Märk ut platserna för konsolen på väggen. (fig.1)

2. Borra hålen i väggen. (fig.2)

3. Fäst konsolerna med expansionsbult i väggen. (fig.3)

4. Häng sedan inomhusenheten på konsolen. (fig.4)

1

2.3 Installation av inomhusenhet

2 3 4

Obs: Du måste välja en mycket stadig vägg för installationen, annars kan bultarna lossna och
orsaka att enheten skadas!

5. Alla varmvattenrör och vattenkopplingar ska
isoleras för att minska energiförluster.

Vatteninlopp

Filter
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2. INSTALLATION

Markeringsskiva
Expanderbult

Markeringsskiva



2.4 Installation utomhus

50
cm

B: På ett betongunderlag

Användare kan antingen använda de avsedda monteringskonsolerna från tillverkaren eller ordna med passande
konsoler för installationen. Försäkra dig om att installationen uppfyller följande krav:

1. Enheten måste installeras på plana betongblock eller avsedda
monteringskonsoler. Konsolerna ska kunna bära minst fem gånger enhetens vikt.

2. Alla muttrar måste dras åt efter att konsolen är fixerad; annars kan
utrustningen skadas.

3. Användare ska dubbelkolla och säkerställa att installationen av
enheten är tillräckligt stadig.

4. Konsoler kan vara av rostfritt stål, galvaniserat stål,
aluminium eller andra material som användaren anser lämpliga.

5. Förutom monteringskonsolerna kan användare även installera
utomhusenheten på två betongblock eller en upphöjd betongplatta.
Försäkra dig om att enheten är säkert förankrad efter installationen.

6. Ha enhetens mått i åtanke när du väljer lämpliga konsoler.

För installation på mark där omgivningstemperaturen är under 0, använd en ställning för utomhusenheten, till
exempel OUS35-55, för att förebygga att enheten fryser. Betongkonstruktioner täpper till utloppen för mycket.

A: Om utomhusenheten ska hängas på väggen, gör som följer:
1. Placera väggkonsolerna i enlighet med avståndet mellan enhetens fötter.
2. Fäst konsolerna i väggen med expansionsbult.
3. Placera utomhusenheten på konsolerna. Vibrationsdämpare rekommenderas för att absorbera vibrationer
och buller.

4. Fäst enheten i konsolerna.

Bult

Vibrationsdämpare Mutter Packning

1 2 3 4

≥8°

Det rekommenderas att använda en
väggenomförning för att leda nätkabeln
och rörsatser genom väggen.

Genomförning

Skärm
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A: Givarkablar
B: Signalkablar
C: Nätkabel
D: Nätkabel mellan
inomhus- och utomhusenhet

1. En lämplig strömbrytare rekommenderas vara ansluten till värmepumpen och se till att
strömtillförseln motsvarar specifikationerna. Annars kan enheten skadas.

2. Strömförsörjningen till värmepumpen måste vara jordad.
3. Kabeln måste vara ordentligt fastsatt så att den inte lossnar.

A: Nätkabel
Nätkabeln ska anslutas till inomhusenhetens anslutningsplintar. Kabeln hittar du överst på inomhusenheten
enligt märkningen och anslut den till elnätet som det visas i bilden nedan.

A

Elnätet på användarsidan

B: Nätkabel mellan inomhus- och utomhusenhet
1. Inomhusenhetens främre panel är fastsatt med fyra magneter på två sidor om luckan. Ta bort främre panelen
som det visas i fig. 1.

2. Lossa en skruv på vänster sida på elboxen, öppna därefter luckan på elboxen till höger sida som i fig. 2.
3. Gör i ordning en treledad nätkabel 2.5mm2 och fyra ledare med lämplig längd, för in kabeln genom
kabelförskruvningen ovanpå inomhusenheten.

B
C D

Sätt i kabeln och
utomhusenheten
från denna kabel
förskruvning

Power cable
between indoor and
outdoor unit

Fig. 3

Fig. 1 Fig. 2
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2. INSTALLATION
2.5 Ledningsdragning

AWH9/11/13-V5+

Nätkabel mellan inom-
och utomhusenhet



Obs: När du fäster nätkabeln med kabelklämmor, se till att du fäster
på den yttersta isoleringen, inte på trådarnas isolering, annars
kan ledningstrådarnas isolering skadas.

4. Anslut denna nätkabel till "L, N och G" på inomhusenhetens kopplingsplint i enlighet med
kopplingsschemat för inomhusenheten.

5. Fäst kabelförskruvningen för att se till så att kabeln inte lossnar.

6. Anslut den andra änden på nätkabeln i utomhusenheten i enlighet med kopplingsschemat. Fäst
kabeln med kabelklämmor för att se till att den inte lossnar.

Visas som "L, N, G" på
kopplingsschema

G N L
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A B A B

3
A B

1. För in en ände för denna kabel g enom kabelförskruvningen ovanpå inomhusenheten och anslut
denna kabel till kopplingsplintar A och B.

2. Fäst kabelförskruvningen för att se till så att kabeln inte lossnar.

3. Anslut den andra änden i kopplingsplintarna på utomhusenheten. A och B på utomhusenheten
ska anslutas till A och B på inomhusenheten, annars blir det kommunikationsfel för enheten.

motsvarande
med varandra
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2. INSTALLATION

Obs: När du fäster nätkabeln med kabelklämmor, se till att du fäster
på den yttersta isoleringen, inte på trådarnas isolering, annars
kan ledningstrådarnas isolering skadas.

C. Signalkabel mellan inomhus- och utomhusenhet
Ta ut signalkabeln från tillbehörspåsen.



A: Givarkablar
B: Signalkablar
C: Nätkabel
D: Nätkabel mellan
inomhus- och utomhusenhet

Elnätet på användarsidan

Fig.2

A

B
C D

Fig. 1

A: Nätkabel

1. Nätkabeln ska anslutas till kopplingsplinten för inomhusenheten. Kabeln hittar du ovanpå inomhusenheten
enligt märkningen, och anslut den till elnätet som det visas i bilderna nedan.

Nätkabel
inomhusenhet
för system 1

Fig. 3

Nätkabel
inomhusenhet
för system 2
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AWH20-V5+



Fig. 2

2. INSTALLATION

För in kabeln
från denna
förskruvning

Nätkabel mellan
inomhusenhet och

utomhusenhet (system 1)

Nätkabel mellan
inomhusenhet och

utomhusenhet (system 2)

B: Nätkabel mellan inomhus- och utomhusenhet

1. Inomhusenhetens främre panel är fastsatt med fyra magneter på två sidor om luckan. Ta bort främre
panelen enligt fig. 1.

2. Lossa en skruv på vänster sida på elboxen, öppna därefter luckan på elboxen till höger sida som i fig. 2.
3. Gör i ordning två stycken treledarkablar 2,5mm2 med passande längd, för in kabeln genom
kabelförskruvningen ovanpå inomhusenheten, enligt fig. 3.

Fig. 1

Fig.3
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LNG

2. Anslut denna nätkabel till "L, N och G" på inomhusenhetens kopplingsplint i enlighet med
kopplingsschemat för inomhusenheten.

3. Fäst kabelförskruvningen för att se till så att kabeln inte lossnar.

4. Anslut den andra änden på nätkabeln i utomhusenheten i enlighet med kopplingsschemat. Fäst
kabeln med kabelklämmor för att se till att den inte lossnar.

Visas som "L, N, G" på
kopplingsschema
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2. INSTALLATION

Obs: När du fäster nätkabeln med kabelklämmor, se till att du fäster
på den yttersta isoleringen, inte på trådarnas isolering, annars
kan ledningstrådarnas isolering skadas.



A B A B

A B

1. För in en ände för denna kabel genom kabelförskruvningen ovanpå inomhusenheten och anslut
denna kabel till kopplingsplintar A och B.

2. Fäst kabelförskruvningen för att se till så att kabeln inte lossnar.

3. Anslut den andra änden i kopplingsplintarna på utomhusenheten. A och B på utomhusenheten
ska anslutas till A och B på inomhusenheten, annars blir det kommunikationsfel för enheten.

motsvarande
varandrav

2. INSTALLATION

CS HS ES

HW SH

C. Signalkabel mellan inomhus- och utomhusenhet
Ta ut signalkabeln från tillbehörspåsen.

Obs: När du fäster nätkabeln med kabelklämmor, se till att du fäster
på den yttersta isoleringen, inte på trådarnas isolering, annars
kan ledningstrådarnas isolering skadas.



Installationsskiss

Vid anslutning av nätkabeln mellan utomhus- och inomhusenheten måste kablarna som ansluts
till kopplingsplinten i inomhusenheten överensstämma med de i utomhusenheten.
Som exempel, om plintarna och nätkablarna är anslutna som →grön/gul ledare
L→ röd ledare, N→blå ledare, S→svart ledare i inomhusenheten ska kopplingarna i
utomhusenheten vara på samma sätt.

2. INSTALLATION

Inomhusenhet

Anslutning av givarkablarv

Förlängningskabel för givare

Givare

Placera alla givare i rätta positioner

E. Givarkablar
Alla temperaturgivare är förmonterade i enheten och enheten kan användas utan några ändringar.
Det är fortfarande möjligt för olika applikationer att flytta givarna till ställen du vill ha enheternas
temperaturavläsningar för styrenheten. Till exempel om enheten är ansluten till en tekniktank eller
ackumulatortank, är det effektivare att låta värmepumpen styras av vattentemperaturen i vattentanken.

1. Koppla bort givaren med snabbkopplingen inuti inomhusenheten.
2. För givarkabeln från inomhus PCB genom kabelförskruvningen ovanpå inomhusenheten.
3. Anslut givarkabeln som sticker ut ovanpå inomhusenheten med förlängningskabeln till givaren.
4. Anslut den andra änden på förlängningskabeln med givaren.
5. Placera givaren i rätt position i enlighet med din applikation, som det visas på bilderna nedan.
6. Se till att vattentemperaturgivaren får bra kontakt genom att använda kylpasta i givarens fickor och
isolera givarna som är placerade direkt på vattenrören.

A
Givarkablar
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1. Anslut köldmedelsröret till inomhusenheten (se fig. 1).
2. Anslut den andra änden av köldmedelsröret till utomhusenheten (se fig. 2).
3. Iordningsställ en vakuumpump och en tryckmätare, anslut tryckmätarens ena rör till vakuumpumpen.
(se fig. 3).

4. Anslut tryckmätarens andra rör till utomhusenheten. (se fig. 4).
5. Öppna tryckmätaren och starta vakuumpumpen för att vakuumsuga enheten i ca 10 minuter.
När tryckmätaren visar negativt tryck, stäng tryckmätaren och sluta vakuumsuga.
(se fig. 5).

6. Stäng av vakuumpumpen och montera tillbaka kopparmuttern på högtryckskopplingen (se fig. 6).
7. Använd en 5 mm sexkantnyckel för att öppna två ventiler som det visas på bilden (se fig. 7).
8. Använd en läckagedetektor eller tvålvatten för att kontrollera för läckage. Om inte, sätt tillbaka
kopparmuttrarna på ventilerna (se fig. 8).

32

Obs: Vätskeventilen får inte öppnas innan vakuumsugningen är helt avslutad.

1

4 5 6

7

Sexkantnyckel：M5

I moturs riktning 8
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AWH20-V5+
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2. INSTALLATION

Gasmängd: Gasen i enheten är tillräcklig för 5 m långa rörsatser; Om rören är längre än 5 m, lägg
till 40 g per meter. Som exempel, om rören är 10 m länga, lägg till (10-5)x40=220 g i systemet. Det
rekommenderas att inte ha längre rörledningar än 12 m.

Obs: När systemet vakuumsätts, sätt inte
på hög/lågventilernas spindlar.
Annars kan köldmedium läcka.

【Försiktighet】
Köldmedieröret överför värme i hela systemet. Ofullständigt vakuum eller läckage i kylsystemet leder
till låg prestation, så var särskilt uppmärksam på följande:
A. Välj köldmedierör av hög kvalitet som motsvarar kraven för tryck enligt R410A.
B. Isolera köldmedieröret väl innan anslutning.
C. Kontrollera noggrant skarvarna för köldmedieröret, för att undvika läckage.
D. Försök att undvika att böja rören överdrivet mycket, för att säkerställa en jämn cirkulation av
köldmedium.
E. Torka köldmedieröret innan anslutning, för att undvika fukt i röret.
F. Om det finns en vägg mellan inomhus- och utomhusenheten, borra ett
hål i väggen, sätt dit en väggenomföring i hålet och led därefter
köldmedieröret genom väggenomföringen.

Obs:
hålet ska luta något utåt (≥8 grader), för att undvika att
regnvatten eller kondensat rinner tillbaka inomhus.

G. Vid isolering av köldmedieröret, isolera varje rör
separat (se figur 1 nedan), isolera inte
köldmedierören tillsammans (se figur 2 nedan).

Koppling för
köldmedierör

Skyddstak

Väggenomföring

Isolering

figur 2figur 1

Kopparrör

Hög/låg
ventilspindlar

Koppling för
vakuumpump
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【Koppla köldmedieröret enligt följande:】
Eftersom det finns två system i enheten, gör i ordning två satser köldmedierör, en sats för varje system
(isolera köldmedierören innan anslutning).

1. Koppla köldmedieröret till
inomhusenheten.

2. Koppla den andra änden på
köldmedieröret till utomhusenheten.

4. Anslut det andra röret från tryckmätaren
till utomhusenheten.

3. Gör i ordning en vakuumpump och en
tryckmätare, anslut ett av rören från
tryckmätaren till vakuumpumpen.

Se upp: Vätskeventilen får inte öppnas innan
vakuumsättningen är helt avslutad.

5. Öppna tryckmätaren och starta vakuumpumpen för att vakuumsätta enheten för ungefär 10 minuter.
När tryckmätaren visar negativt tryck, stäng tryckmätaren och sluta vakuumsätta.
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6. Avlägsna kopparmuttern för gas- och vätskeventilerna, öppna ventilerna med sexkantnyckeln så
mycket som möjligt.

7. Kontrollera med läckagedetektor eller tvålvatten om det
finns några läckage. Om inte sätt tillbaka kopparmuttrarna
på ventilerna.

I moturs riktning

Sexkantnyckel: M5



drainage
pip e

drainage
pip e

drainage
pipe

drainage
pip e

Fig. 1 Fig. 2

Fig. 3 Fig. 4

Fig. 5 Fig. 6 Fig. 7 Fig. 8

1. Ta ut två tätningsringar, en tryckutlösningsventil
och ett kopparrör från tillbehörspåsen, enligt fig. 1 och 2.

2. Anslut tryckutlösningsventilen med kopparröret, och
placera tätningsringen mellan dem för att undvika
läckage, enligt fig. 3 och 4.

3. Dra kopparröret genom höljet, och för ut det från
botten på enheten.

4. Anslut tryckutlösningsventilens andra sida med
kopplingen ovanpå inomhusenheten och sätt en
tätningsring mellan dem för att undvika läckage. Sätt
fast tryckutlösningsventilen med en skiftnyckel, enligt
fig. 7 och 8.
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2 .7 Installation av tryckutlösningsventil



Efter att enheten har installerat, anslut vattnets inlopps- och utloppsrör i enlighet med de lokala föreskrifterna.
Var noggrann vid val och användning av vattenrör. Efter anslutning ska vattenrören trycktestas och rengöras
innan användning.

Backventil

Dräneringsrör
Filter Kulventil

Ledningsvatten inlopp

Anslut till
vattentank
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2. INSTALLATION

2.8 Anslutning av vattenrör

【Filter】
Ett nätfilter måste installeras framför vattenintaget för enheten och vattentanken för att behålla
vattenkvaliteten och för att samla upp orenheter i vattnet. Se till att hålla nätfiltret mot botten. Backventil
rekommenderas att installeras på båda sidor om filtret för att underlätta rengöring eller byte av filtret.

【Isolering】
Alla varmvattenrör ska vara välisolerade. Isoleringen måste
fästas tätt utan mellanrum (men linda inte in backventilen, för
framtida underhåll).

【Krav på vattenkvaliteten】
1. Kloreleme nt i vattnet ska vara lägre än 300 ppm (tempe ratur lägre än 60°C)
2. Vattnets pH-värde ska var från 6 till 8.
3. Vatten som innehåller ammoniak får inte användas för enheten.

Om vattenkvaliteten är dålig eller om vattenflödet är lågt kan kalkavsättningar eller tilltäppning inträffa
efter att enheten körts en längre tid, då sjunker kylningens eller uppvärmningens verkningsgrad eller så
fungerar enheten onormalt. Rena vattnet innan användning eller använd renat vatten. Försäkra dig om att
vattenkvaliteten är tillräckligt bra för att kunna köra enheten under längre tid med hög effektivitet.

Försäkra dig om att vattentrycket är tillräckligt för att leverera vatten till krävd höjd.
Om vattentrycket är för lågt kan detta bero på att systemet har för litet vattenflöde,
montera en vattenpump för att höja trycket.



2. INSTALLATION

Vattenutlopp

Magnesiumstänger

Vatteninlopp

Ledningsvatten

T/P ventilsats

Symbolförklaring
Kulventil
Vattentryckmätare
Y-filter
Backventil
Flexibel koppling

1. Se till att det finns avluftningsventiler på alla höga punkter i installationen. I synnerhet ovanpå
vattentanken.

2. Fyll systemet och avlufta systemet från all luft innan start av enheterna eller andra
cirkulationspumpar.

3. Ha alltid en avluftningsventil på vattentankens högsta punkt för att säkerställa att all luft
försvinner.

4. Avlufta inomhusenheten genom att öppna enhetens tryckutlösningsventil ovanpå innan enheten
startas. När vatten strömmar fritt genom rören, stäng utlösningsventilen.

1. Applikationen ovan visar bara rörsystem för varmvatten.
2. Applikationen ovan är endast som referens. Olika installationsapplikationer har olika
tillvägagångssätt för avluftning. Men principen är den samma. Kontrollera vattnets flödesriktning,
öppna ventilerna för att fylla vattentanken och alla rör med vatten. Använd avluftningsventilen i
systemet för att tömma ut luften tills vatten kommer ut från avluftningsventilerna. Stäng
avluftningsventilerna, avluftningen är därefter avslutad.
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2.9 Avluftning



Om allt ovan är OK kan du starta enheten.
Om något inte är som det ska, åtgärda detta.

Det rekommenderas att inte köra lägens ”uppvärmning” eller ”varmvatten” när
omgivningstemperaturen är över 32° C , annars kan enheten lätt gå över i skyddsläget.
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2.10 Provkörning

【Innan start】
Innan enheten startas måste ett antal kontroller utföras för installationen för att säkerställa att enheten fungerar
vid bästa möjliga förhållanden. Checklistan nedan är inte fullständig och ska endast användas som en minimal
vägledning:
1. Kontrollera att fläkten roterar fritt;
2. Kontrollera flödesriktningen i alla vattenrör;
3. Kontrollera att alla vattenrör är redo för drift enligt installationskraven;
4. Kontrollera spänningen till enhetens strömförsörjning och se till att spänningen ligger inom tillåtna gränser;
5. Kontrollera att enheten är korrekt jordad;
6. Kontrollera att alla skyddsmekanismer och brytare finns;
7. Kontrollera åtdragningen för alla elektriska anslutningar;
8. Kontrollera alla rör för läckage och att enheten är väl avluftad.

【Innan start】
A. När installationen av enheten är avslutad, vattenrören är rätt anslutna och avluftning utförd, inga läckage
eller andra problem finns, kan enheten startas.
B. Sätt på enheten, tryck på strömbrytaren på manöverpanelen för att starta enheten. Kontrollera noggrant om
det finns något onormalt buller eller vibrationer, eller om styrenhetens display är normal eller inte.
C. Efter att enheten fungerat korrekt i 10 minuter, utan några problem, är uppstarten klar; Om inte se efter i
avsnittet Service och underhåll i denna manual för att lösa problemen.



3 Användning 1. Presentation av styrenhet
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1
2

AV/PÅ

LÄGE

Upp-Reglering

Timer

Bekräfta/
Tangentlås

Ned-Reglering

Symbol Funktion Förklaring

Uppvärmning

Kylning

Duschvatten

Värmeåtervinnings
funktion

Faktisk inställd
temperatur

Aktuell vatten-
temperatur

Ljudlös drift

Avfrostning

Grader i Celsius
eller Fahrenheit

Driftvärden

Extravärmare
steg 1 och steg 2

Antifrost
skydd

Antilegionella
funktion

Driftläge

När uppvärmningsläget är valt visas 
symbolen på displayen

När kylningsläget är valt visas symbolen
på displayen

När duschvattenläge är valt
visas symbolen på displayen

När extravärmare är ansluten och
aktiverad visas symbolen på displayen

Självskyddsfunktion för att undvika 
frysning när omgivningstemperaturen faller 
och enheten är i läge "AV". (Inte justerbart)

Ökar duschvattnets temperatur med 
elvärmepatronen varje vecka för att döda bakterier

Visar den faktiska vattentemperaturen i
enlighet med enhetens driftläge

Visar den faktiska inställda temperaturen 
i enlighet med enhetens driftläge

Inte tillgänglig för denna modell

Sänker varvtalet för kompressor
och fläktmotorer vid valda tidsperioder

Avisar utomhusenheten vid isbildning 
(Självlärande, inte justerbar) 

Visas när siffror överensstämmer med
temperaturer

Visar valda temperaturvärden när enheten 
är på eller värden för parameterinställning      

Symbolen visas på displayen när den är vald,
blinkar när den är aktiverad

Symbolen visas på displayen när den är vald,
blinkar när den är aktiverad

Symbolen visas på displayen när den är vald,
blinkar när den är aktiverad
Symbolen blinkar vid steg 1,
2 eller båda är "PÅ"

Symbolen börjar blinka när funktionen
är ”PÅ”

Alltid ”PÅ” när enheten är i ”Vattenstyrning”
Alltid ”AV” när enheten är i ”Rumsstyrning”

När den är aktiverad är denna symbol ”PÅ”

Alltid ”PÅ” när enheten är ”PÅ”

När avfrostning är aktiverad är denna 
symbol “PÅ”:  För dubbla kompressorsystem: 
vänster symbol = system 1, höger symol = system 2. 

När parameterinställning är vald, visas 
värden i enlighet med 
parameterinställningsmeny  

Konstant ljus för primärt antifrostskydd
Blinkar för sekundärt antifrost
skydd. 
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Symbol Function Explanation Working mode

1

2

3 Användning 1. Presentation av styrenhet

Indikerar den faktiska driftnivån,
“lågt område30-46”, "medelområde47-65", 
"högt område 66-100”

Klocka och parametermeny samt grupp
indikator

Indikerar att en eller fler timerparametrar
är valda

Indikerar att duschvatten är inställt på 
”Timer” och om det är i ”PÅ” period och 
om enheten faktiskt arbetar i detta läge.

Indikerar att läge uppvärmning/kylning är
inställd på ”Timer” och om det är i sin 
”PÅ” period och om enheten faktiskt 
arbetar i detta läge.

Tryckknapp som stänger av och sätter på 
hela enheten
Knappen växlar mellan grundläggande 
driftlägen uppvärmning/kylning/dusch/vat-
ten och olika kombinationer av dessa

Knappen ökar inställd temperatur, växlar
mellan parametrar eller justerar inställt 
värde i menyn för parameterinställning
Knappen minskar inställd temperatur, växlar 
mellan parametrar eller justerar inställt 
värde i menyn för parameterinställning
Knappen aktiverar enheten för ändringar i
inställda värden i temperaturer eller 
parametrar
Med knappen matar man in inställningar 
för klocka och timer 

Om symbolen är ”PÅ” arbetar kompres-
sorn

Visar tid när enheten är ”PÅ”, visar
parametergrupp eller -nummer när enheten
är ”AV” och parameterinställning är vald

Vid ”PÅ” innebär enheten ”AV” tills den
valda tiden då enheten ställs in till att vara ”PÅ”

"1" visar att "Timer" för läge duschvatten
är valt och att enheten är inom sin ”PÅ”
period. "PÅ" indikerar att enheten faktiskt
arbetar i läge duschvatten

"2" visar att "Timer” för läge uppvärmnin-
g/ kylning är valt och att enheten är inom 
sin ”PÅ” period.
 ”AV” indikerar att enheten inte arbetar i 
läge uppvärmning/kylning för närvarande

Knappen har även vissa funktioner för
parameterinställning

Knappen har även vissa funktioner för
parameterinställning

Knappen har även vissa funktioner för
parameterinställning

Knappen har även vissa funktioner för
parameterinställning

Knappen har även vissa funktioner för
parameterinställning

Knappen har även vissa funktioner för
parameterinställning

Kompressor
indikator

Klocka eller 
parameter indikator

Timer

Timer 
duschvatten
 

Timer
uppvärmning/
kylning

AV/PÅ

Driftläges
val

Upp värde

Ned värde

Inställningsknapp

Knapp för
klocka/timer
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Punkt

Punkt

Undermeny

Undermeny

Enhet tillstånd
under  

Enhet
tillstånd

Drift
nivå

Drift
nivå

Standard
fabriksinställningar

Standard
fabriksinställningar

Klocka tid

Temp. inställning

Funktionsläge

Rumstemperatur
styrning

Ingen

Varmvatten/uppvärmning/kylning
Varmvatten, uppvärmning, kylning
varmvatten+uppvärmning, varmvatten+
kylning, uppvärmning+kylning, 
varmvatten+uppvärmning+kylning

AV

PÅ

PÅ

PÅ

Användare

Användare

Användare

Användare

Oavsett om enheten är AV eller PÅ, tryck på        knappen för att kontrollera eller aktivera "Timer" parameterinställning. 
Använd ▲ eller ▼ knappen för att se alla parametrar i följd. När parametervärdet måste justeras, tryck ”STÄLL IN” 
när denna parameter visas för att aktivera inställningen av denna parameter. Värdet börjar blinka.
Använd ▼knappen för att justera värdet, eller▲knappen för att justera inställningen i "timmar",
  ▼knappen för att justera inställningen i “minuter", om denna parameter är en tidsparameter. . 

Timer funktion PÅ/AV 0 ( AV)

Varmvatten timer PÅ-1 00:00

Varmvatten timer AV-1 00:00

Varmvatten timer PÅ-2 00:00

Varmvatten timer AV-2
00:00

Uppvärmning/kylning Timer PÅ-1 00:00

Uppvärmning/kylning Timer AV-1 00:00

Uppvärmning/kylning Timer PÅ-2 00:00

Uppvärmning/kylning Timer PÅ-2 00:00

Normal duschtid (endast för enhet 
med värmeåtervinningsfunktion) 00:00

Antilegionellafunktion 00:00
Antilegionellafunktion starttid 00:00

Pump blockeringsfri drift tid 00:00

Ljudlös drift starttid 00:00

Ljudlös drift sluttid 00:00

AV/PÅ
Timer 
Parameter Användare

00:00

20°

Sida i
menyn

Sida i
menyn

53

54

53

54

55~56

56

57

57~58

58

3 Användning 2. Parameterinställning översikt
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Alla enheters givares värden (temperaturer) och information om aktuellt drifttillstånd (kompressors varvtal, 
spänning och ström) kan avläsas och kontrolleras via manöverpanelen i både AV/PÅ tillstånd. Tryck på 
knappar    och    i 5 sekunder i huvudgränssnittet för att aktivera menyn för aktuellt drifttillstånd. Tryck på 
knapp   eller    för att kontrollera all arbetsstatus i följd i enlighet med följande lista. Det aktuella värdet visas 
där klockan visas i huvudgränssnittet. Titta på manöverpanelens symboler på sida... 

Punkt Betydelse

1 16

2 17

3 18

4 19

5 20

6 21

7 22

8 23

9 24

10 25

11 26

12 27

13 28

14 29

15 30

Punkt Betydelse

Temperaturparameter under grundläggande driftnivå kan endast ställas in i läge "AV". Tryck "STÄLL IN"+"M" 
i 5 sekunder, parametern visas på displayen. Tryck   eller   för att kontrollera parametervärdena för varje parameter i följd.

Punkt Undermeny
Enhet
tillstånd

Drift
nivå

Standard
fabriksinställningar

Varmvatten omstart grundat 
på vattnets ∆T
Uppvärmning omstarter grundas 
på vattnets ∆T
Kylning omstarter grundas 
på vattnets ∆T
Kylning och uppvärmning 
omkopplingsbedömning

Temperatur 
Parameter

Kontrollera i 
PÅ/AV, 

Ställin AV Användare

5°

2°

2°

0 (AV)

Sida i
menyn

61

61

Omgivningstemperatur
  
Varmvattentemperatur
  
Kylvattentemperatur
  
Enhets utgående vattentemperatur
  
Enhets ingående vattentemperatur
  
System 2 inomhus slinga temperatur
  
Uppvärmningsvattens temperatur
 
System 1 inomhus slinga temperatur
   
Rumstemperatur
 
System 2 spänning
  
System 2 ström

System 2 kompressor varvtal (i Hz)
 
System 2 utomhus slinga temperatur
  
System 2 kompressor utlopp
  
System 2 insug temperatur

System 2 förångartryck

System 2 kondenseringstryck
 
System 1 spänning

System 1 ström
 
System 1 kompressor varvtal (i Hz)
 
System 1 utomhus slinga temperatur
 
System 1 kompressor utlopp

System 1 insug temperatur
 
System 1 förångartryck
 
System 1 kondenseringstryck
 
System 2 EEV position
 
System 1 EEV position
  
Fel bit
 
Skydd bit

N/A

 

Användning



1. Mata in kod: När enheten är i läge ”AV”, tryck ▼  i 5 sekunder, "----" visas. Tryck ▲ för att växla 
mellan 4 positioner och tryck ▼  för att justera värdet som blinkar. Tryck ”STÄLL IN” för att bekräfta det 
inmatade lösenordet. Om lösenordet är korrekt aktiveras läget ”Avancerad inställning”. 
2.Hela menyn Avancerad inställning är indelad i 6 grupper (Grupp 0~Grupp E). När menyn Avancerad inställ-
ning är aktiverad, tryck     för att växla mellan varje grupp(Grupp 0, A, B, C, D,E).   
3.Tryck ▲ eller ▼ för att ändra olika parametrar i samma grupp. Tryck ”STÄLL IN” för att aktivera inställnin-
gen av aktuell parameter med dess värde blinkande och justera dess värde med ▲ eller ▼. Tryck ”STÄLL IN” 
för att bekräfta inställningen. 
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Punkt Undermeny Enhet 
tillstånd

Drift
nivå

Standard
fabriks inställningar

Omgivningstemp. för att starta 
uppvärmning 20
Omgivningstemp. för att starta 
kylning 25°

°

Ändringsprioritet -5°

Ställ in rumstemperatur 20°

Kontrollera i 
PÅ/AV, 

Ställ in AV
AnvändareTemperatur 

Parameter

Punkt Undermeny

Avancerade
inställningar 
grupp

Avancerade
inställningar 
grupp

0

TTestläge för styrenhet inomhus

Extern strömbrytare

Vattenflödesbrytare

Uppvärmning buffertank

Kylning buffertank
Prioritetsbrytare mellan varmvatten
och uppvärmningsfunktion
Köldmedie samlingsfunktion

Låsfunktion

InstallatörAV

0 (Normal
drift)

0 (används inte)

60 sek

0 (Nej)

0 (Nej)

0 (varmvatten)

0 (AV)

00 (AV)

A

Enhet cirkulationspump styrning
typ
Uppvärmning cirkulationspump 
styrning typ
Kylning cirkulationspump 
styrning typ
Uppvärmning cirkulationspump 
start temperatur
Uppvärmning cirkulationspump 
stopptemperatur
Kylning cirkulationspump start
temperatur
Kylning cirkulationspump stopp
temperatur

InstallatörAV

0 (enhet styrd)

0 (enhet styrd)

0 (enhet styrd)

20°

18°

18°

20°

Sida i
menyn

Enhet 
tillstånd

Drift
nivå

Standard
fabriks inställningar

Sida i
menyn

61

62

66~67

67

68

69

69

Användning



Standard
fabriks inställningar

Sida i
menyn

Drift
nivå

Enhet 
tillståndUndermenyPunkt
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Avancerade
inställningar
grupp

Avancerade
inställningar 
grupp

Installatör

Installatör

AV

AV

Avancerade
inställningar 
grupp

Avancerade
inställningar 
grupp

A

D

Enhet motordriven 3-vägsventil 
inkopplingstid
Uppvärmning motordriven
3-vägsventil riktning

Installatör

Installatör

AV

AV

1 samma som 
kylning

120 sek

B

C

Antilegionella Ställ in temperatur

Antilegionella varaktighet

Antilegionella Maximal
tillåten varaktighet för funktionen

Antifrysfunktion

Antifrys Start omgivnings
temperatur--Primär
Antifrys Start omgivnings
temperatur--Sekundär
Antifrys Avsluta omgivnings
temperatur--Sekundär
Antifrys Start Vatten
temperatur--Sekundär

Water

Antifrys avsluta Vatten
temperatur--Sekundär

ater

60

120 min.

1 (PÅ)

5°

2°

5°

2°

15°

Manual AV/PÅ för värmare i läge
varmvatten
Backupvärmare för läge varmvatten
Water Mode
Prioritet för backupvärmare för läge
varmvatten (jämfört med
enhet extra värmare)

Temperaturökningstyrningens
varaktighet i läge varmvatten 

Maximal tillåten inställd vatten
temperatur i läge uppvärmning
Manual AV/PÅ för värmare i
läge uppvärmning
Backupvärmare för läge
uppvärmning

For Heating

Prioritet för backupvärmare för läge
uppvärmning (jämfört med
enhet extra värmare)
Ackumulerat värde mellan
drifttid och inställd temperatur
för läge uppvärmning

0 (AV)

0 (Nej)

0 (lägre)

40

 42

0 (AV)

1 (Ja)

1 (Högre)

45

Uppvärmningskurva funktion

Rumstemperatur effekt på 
uppvärmningskurva

1 (PÅ)

0 (AV)

70

70

71

72

73

63

63

30 min.

3 2. Parameterinställning översikt Användning
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Avancerad
inställning 
grupp

Avancerad
inställning 
grupp

Installatör

Installatör

AV

AV

D

E

Omgivningstemp. 1

Omgivningstemp. 1 mot vattentemp. 1

Omgivningstemp. 2

Omgivningstemp. 2 mot vattentemp. 2

Omgivningstemp. 3

Omgivningstemp. 3 mot vattentemp. 3

Omgivningstemp. 4

Omgivningstemp. 4 mot vattentemp. 4

Omgivningstemp. 5

Omgivningstemp. 5 mot vattentemp. 5

12

25

7

28

2

31

-7

35

-20

42

Värmeåtervinningsfunktion

Varmvatten omstart grundat på 
vattnets ∆T i värmeåtervinning
Varmvatten stopp grundat på 
vattnets ∆T i värmeåtervinning
Tillåten tempavvikelse i uppvärmning 
i växla prioritet för drift

Varmvatten min. arbetstimmar i
växla prioritet för drift

Uppvärmning max. arbetstimmar i 
växla prioritet för drift

Arbete för extra värmare för 
varmvatten i växla prioritet
för drift

0 (används inte)

5°

5°

5

30

50

0 (Nej)

63~64

73~74

74

3 2. Parameterinställning översikt Användning

Standard
fabriks inställningar

Sida i
menyn

Drift
nivå

Enhet 
tillståndUndermenyPunkt



Tryck för att justera
 minuter.

3 3.  Basfunktioner 
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När enheten är AV, tryck        för att sätta på enheten. Enheten börjar arbeta i sitt senaste funktionsläge.  
Tryck en gång till på        för att stänga av enheten

       
                 

När enheten är i läge AV, tryck ”STÄLL IN” i 5 sekunder för att aktivera inställning av tid, med värdet blinkande. 
Tryck     för att justera tiden med timmar; tryck     för att justera tiden med minuter. 

Funktionslägen Symboler

Varmvatten
Endast uppvärmning

Endast kylning
Varmvatten+uppvärmning

Varmvatten+kylning

Varmvatten+Auto

Auto

    
   

  

【 】

 

AV/PÅ

【 】
     

Klocka inställning av tid

【 】

 

Inställning av funktionslägen  

Användning

AV: Enheten är 
AV när den matas 
med ström

Tryck i 5 sekunder Värdet blinkar Tryck för att justera
  timmar

Välj inställningar för funktionslägen i enlighet med ditt uppvärmnings/varmvattens/kylningssystem.  

När enheten är PÅ, tryck ”M” för att ställa in enhetens funktionsläge. För varje gång ”M” trycks på ändras funktions-
läget med följande sekvens. När ett funktionsläge är valt visas dess symbol(er) på skärmen. Enhetens aktuella 
funktionsläge visas med en blinkande funktionssymbol.

Bilden visar att läge 
varmvatten och 
uppvärmning är valt.  



Kombinerat funktionsläge  
När kombinerat funktionsläge är valt växlar enheten mellan de valda funktionslägena. Som exempel uppvärmning + 
varmvatten, enheten växlar mellan utrymmesuppvärmning och varmvatten. Tryck ”set” för att aktivera temperatur-
inställningarna. Symbolen för det funktionsläge som justerats blinkar. Justera temperaturinställningen genom att 
använda pilarna   /  .  

Temperaturinställning
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Obs!
Läge rumstemperatur
styrning

Läge vattentemperatur
styrning

Fortsätt tryck 
på ”M”     

 
 

 

【 】Rumstemperaturstyrning

【 】

 

Tryck ”SET” för att växla temperaturinställningen mellan valda funktionslägen i sekvens.   

3 3.  Basfunktioner Användning

När enheten är PÅ fortsätt trycka på ”M” för att ändra styrningen av kylning och uppvärmning mellan lägen rums-
temperaturstyrning och vattentemperaturstyrning.  
I läget vattentemperaturstyrning visas ”Vattentemp” på skärmen. 
I läget rumstemperaturstyrning visas inte ”Vattentemp” på skärmen. 

Om enheten endast är inställd på läge Varmvatten eller enheten är inställd på kombinerat funktionsläge men 
enheten arbetar i läge varmvatten, används inte denna funktion.  

Enkelt funktionsläge  
När enheten är på och funktionsläge är valt, 
tryck ”ställ in” för att aktivera temperaturinställningen. 
Symbolen för funktionsläge blinkar.  
Justera den inställda temperaturen genom att: 
Tryck    för att öka den inställda temperaturen med 1° C. 
Tryck    för att minska den inställda temperaturen med 1° C.  

Tryck ”set” för att bekräfta inställningen och aktivera följande 
funktionslägens temperaturinställning med dess funktions-
lägessymbol blinkande. Justera temperaturinställningen 
genom att använda pilarna   /  .             

Obs: 1. Om funktionen uppvärmningskurva är aktiverad, beräknas inställd temperatur för uppvärmning 
automatiskt efter den inställda kurvan. Dess inställda temperatur kan inte justeras med denna funktion. 
2. Om läge rumstemperaturstyrning är aktiverat baseras den inställda temperaturen här för uppvärmning och 
kylning på rumstemperaturen.  



Använd   eller   för att se alla parametrar i sekvens. När parametervärdet måste justeras, tryck ”STÄLL IN” när 
denna parameter visas för att aktivera inställningen av denna parameter. Värdet börjar blinka. Använd    för att 
justera timmar,    för att justera minuter" om denna parameter är en tidsparameter.  

Inställning av tid och timer
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Parameterlista 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Parameter nr. Betydelse Område Förinställt värde

0

0

00 00

00 00

00 00

00 00

00 00

00 00

00 00

00 00

00 00

00 00

00 00

00 00

00 00

0(av), 1(på)

0(av), 1(på)

00 00-23 59

00 00-23 59

00 00-23 59

00 00-23 59

00 00-23 59

00 00-23 59

00 00-23 59

00 00-23 59

00 00-23 59

00 00-23 59

00 00-23 59

00 00-23 59

00 00-23 59

VParametervärde
Parameterns nummer    

Parameter 00, värde=0000

【 】 

3 3.  Basfunktioner Användning

Timerfunktionen gör det möjligt för dig att styra olika funktionslägen vid specifika klockslag under en 24-timmarspe-
riod, vilket även är mer energibesparande. Till exempel kan du stänga av varmvattenproduktionen dagstid när du inte 
använder detta. I den valda perioden producerar inte enheten varmvatten även om varmvatten är valt som funktionslä-
ge i din applikation. Inställningen upprepas var 24-timme tills den avaktiveras.   

Timer funktion PÅ/AV

Varmvatten timer PÅ-1

Varmvatten timer AV-1

Varmvatten timer PÅ-2

Varmvatten timer AV-2

Uppvärmning/kylning Timer PÅ-1

Uppvärmning/kylning Timer AV-1

Uppvärmning/kylning Timer PÅ-2

Uppvärmning/kylning Timer PÅ-2

Normal duschtid (endast för enhet 
med värmeåtervinningsfunktion)

Antilegionellafunktion

Antilegionellafunktion starttid

Pump blockeringsfri drift tid

Ljudlös drift starttid

Ljudlös drift sluttid

Oavsett om enheten är AV eller PÅ, tryck      för att kontrollera eller aktivera "Timer" parameterinställning som ser ut som 
det visas nedan:     



57

 
 

Inställning av parameter för timer 0 till 8.
För att kunna aktivera parameter 1 till 7 för inställning av för timer, måste parameter 0 först aktiveras. 

0

Parameter nr. Betydelse Område Förinställt värde

00(av), 1(på)Timer funktion PÅ/AV

Vad varje parameter betyder  

Varmvatten timer:

Dessa parametrar används för inställning av PÅ/AV timer för varmvatten. Efter inställning aktiverar enheten endast 
varmvatten i de(n) valda perioden(erna).  

Som exempel, om inställningen nedan är; hushållsvarmvatten värms endast upp under perioden 
04:00~09:00, och 14:00~21:00 varje dag. 

1

1

2

2

3

3

4

4

Parameter nr.

Parameter nr.

Betydelse

Betydelse

Område Förinställt värde

Värde

00 00

04 00

00 00

09 00

00 00

14 00

00 00

21 00

00 00-23 59

00 00-23 59

00 00-23 59

00 00-23 59

Varmvatten timer PÅ-1

Varmvatten timer AV-1

Varmvatten timer PÅ-2

Varmvatten timer AV-2

Varmvatten timer PÅ-1

Varmvatten timer AV-1

Varmvatten timer PÅ-2

Varmvatten timer AV-2

Se efter på föregående sida för hur man utför inställningen.

3 3.  Basfunktioner Användning

Som exempel, parameter 00 ska ställas in AV/PÅ för hela timerfunktionen (om den 
ställs in på AV används inte följande parametrar 01~08). När inställning för denna 
parameter är aktiverad, använd       för att justera värdet.     

Som exempel, parameter 01 är PÅ tiden för varmvattenfunktionen. När inställning för 
denna parameter är aktiverad, tryck      för att justera inställningen i timmar; tryck      för 
att justera inställningen i minuter" för parametrar som avser tid.       
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5

5

6

6

7

7

8

8

Parameter nr.

Parameter nr.

Betydelse

Betydelse

Område Förinställt värde

 Värde

00 00

00 00

00 00

08 00

00 00

17 00

00 00

23 59

00 00-23 59

00 00-23 59

00 00-23 59

00 00-23 59

Uppvärmning/kylning timer PÅ-1

Uppvärmning/kylning timer AV-1

Uppvärmning/kylning timer PÅ-2

Uppvärmning/kylning timer AV-2

Uppvärmning/kylning timer PÅ-1

Uppvärmning/kylning timer AV-1

Uppvärmning/kylning timer PÅ-2

Uppvärmning/kylning timer AV-2

Då värmer eller kyler värmepumpen huset under perioden 00:00~08:00 och 17:00~23:59 varje dag.   .

1
2

När timerfunktionen är aktiveras kan följande symboler visas på skärmen:  

Denna symbol betyder att 
enheten är i period 
hushållsvarmvatten timer PÅ. 
Enheten arbetar i läge 
varmvatten vid behov.  

Denna symbol innebär att enheten 
är i period kylning/uppvärmning 
timer PÅ. Enheten arbetar i läge 
kylning/uppvärmning vid behov.

1

Denna symbol innebär att 
enheten är i period 
hushållsvarmvatten och 
kylning/uppvärmning timer PÅ. 
Enheten arbetar i både läge 
varmvatten och kylning/
uppvärmning (inte samtidigt) 
vid behov. 

Denna symbol innebär att enheten 
varken är i period varmvatten och 
inte heller i kylning/uppvärmning 
timer PÅ. Enheten arbetar inte för 
något av läge varmvatten eller 
kylning/uppvärmning, även 
vid behov.

Normal duschtid:

Parameter nr. Betydelse Område Förinställt värde

9 00 0000 00-23 59Normal duschtid (endast för enhet 
med värmeåtervinningsfunktion)

Uppvärmning/kylning Timer:

Dessa parametrar används för inställning av PÅ/AV timer för uppvärmning eller kylning. Efter inställning aktiverar 
enheten endast uppvärmning eller kylning, vid behov, i den inställda timerperioden. Som exempel, nedan är inställning utförd.

Denna parameter är designad endast för enhet med värmeåtervinningsfunktion. Vid användning av återvinningsvärme 
för att värma upp hushållsvarmvatten är det inte alltid tillräckligt för att värma upp duschvattnet. Om temperaturen för 
varmvatten inte har nått det inställda värdet 1 timme innan den inställda tiden nås för ”Normal duschtid”, aktiverar 
enheten standarddrift för varmvatten för att garantera att du kan få tillräckligt varmt duschvatten vid/efter denna tid.    

. 

2

3 3.  Basfunktioner Användning
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【 】
     
 

Temperaturinfo

Som exempel, om inställningen är utförd som nedan: 

Parameter nr. Betydelse  Värde

9 20 00Normal duschtid (endast för 
enhet med värmeåtervinningsfunktion)

Antilegionellafunktion 

10

11

Parameter nr. Betydelse Område Förinställt värde

0

00 00

0(av), 1(på)

00 00-23 59

Antilegionellafunktion

Antilegionellafunktion starttid

Pump blockeringsfri drift tid 

12

Parameter nr. Betydelse Område Förinställt värde

00 0000 00-23 59Pump blockeringsfri drift tid

Ljudlös drift 

13

14

Parameter nr. Betydelse Område Förinställt värde

00 00

00 00

00 00-23 59

00 00-23 59

Ljudlös drift starttid

Ljudlös drift sluttid

All temperaturinformation för aktuellt drifttillstånd kan kontrolleras via manöverpanelen både AV/PÅ status. 

Tryck    och       i 5 sekunder
i huvudgränssnittet för att aktivera
förfrågan om aktuell driftstatus.

Tryck eller      för att 
kontrollera alla funktioners 
status i sekvens.

Para-meterns
nummer

Parameterns
värde

3 3.  Basfunktioner Användning

Om duschvattnet inte är tillräckligt varmt klockan 19.00 aktiverar enheten standarddrift för varmvatten istället för att 
använda återvunnen värme för att värma duschvattnet.  

Parameter 10 används för att aktivera eller avaktivera antilegionellafunktionen. 
Parameter 11 används för att ställa in starttiden för antilegionellafunktionen.  
Under varmvattendriften registrerar enheten den högsta varmvattentemperaturen den producerar. Om enheten inte har 
nått den inställda vattentemperaturen någon gång för ”antilegionellafunktionen inom en 7*24 timmars tidsperiod 
(inställd i Avancerad meny),aktiverar enheten antilegionellafunktionen vid "Antilegionellafunktion starttid". För 
detaljer för funktionen "antilegionella", kontakta din installatör eller läs avsnittet "Avancerad drift" i vår manual.  

Cirkulationsvattenpumpen kan lätt kärva om den inte har varit i drift under en längre tid. För att undvika att detta 
inträffa aktiveras cirkulationspumpen i 1 minut, om den inte arbetar vid detta inställda klockslag varje dag.  

Tack vare DC-teknologin som används i detta system kan enheten minska både kompressorns varvtal och fläktens 
rotationshastighet för att ge en ytterst tyst drift i denna inställda tidsperiod.



Tryck    eller    för att 
kontrollera parametervärdena 
för varje parameter i följd. 
Totalt 8 parametrar kan 
kontrolleras.  
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1 16

2 17

3 18

4 19

5 20

6 21

7 22

8 23

9 24

10 25

11 26

12 27

13 28

14 29

15 30

Punkt Betydelse BetydelsePunkt

Alla avläsningars betydelse:

 

 

 

 

Parametervärdet 

Sekvens för  
parametern

【 】
Temperaturparameter under grundläggande driftnivå kan kontrolleras i både läge AV och PÅ.

 

Temperaturparameter

3 3.  Basfunktioner Användning

Omgivningstemperatur
  
Varmvattentemperatur
  
Kylvattentemperatur
  
Enhets utgående vattentemperatur
  
Enhets ingående vattentemperatur

System 2 inomhus slinga temperatur
  
Uppvärmningsvattens temperatur
  
System 1 inomhus slinga temperatur
  
Rums temperatur
  
System 2 spänning
  
System 2 ström
  
System 2 kompressor varvtal (i Hz)
  
System 2 utomhus slinga temperatur
  
System 2 kompressor utlopp
  
System 2 insug temperatur  

System 2 förångartryck
 
System 2 kondenseringstryck
 
System 1 spänning
 
System 1 ström
 
System 1 kompressor varvtal (i Hz)

System 1 utomhus slinga temperatur
 
System 1 kompressor utlopp
 
System 1 insug temperatur
 
System 1 förångartryck
 
System 1 kondenseringstryck
 
System 2 EEV position
 
System1 EEV position
 
Fel bit
 
Skydd bit
 
N/A 

Tryck "STÄLL IN"+"M" i 5 
sekunder, parametern visas 
på displayen.       
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Temperaturparameter under grundläggande driftnivå kan endast ställas in i läge "AV".  

Tryck "STÄLL IN"+"M" i
5 sekunder, Parameter
visas på displayen

Tryck    eller    för att 
kontrollera parametervärdena 
för varje parameter i följd.  

  

Värde för
parametern

Sekvens för
parametern

Tryck ”STÄLL IN” för att aktivera inställning av aktull parameter, med dess värde blinkande.  

Värdet för 
parametern 
blinkar  

Tryck    eller    för att justera 
värdet och bekräfta 
inställningen genom att trycka 
”STÄLL IN” igen. Om ingen 
aktivitet under 5 sekunder 
återgår den till läge AV.    

   

I läge AV kan fabriksinställda standardparametrar återställas genom att trycka "M"+"   ".

3 3.  Basfunktioner Användning
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Parameter nr. Betydelse Område Förinställt värde

Kylning och uppvärmning 
omkopplingsbedömning

Kylning och uppvärmning 
omkopplingsbedömning

3

3

 0

0

4

4 20

Omgivningstemp. för att starta uppvärmning

Omgivningstemp. för att starta uppvärmning

5

5

25

25

Omgivningstemp. för att starta kylning

Omgivningstemp. för att starta kylning

-5- - ,  ( står
 för används inte) 
20 20 100 Ändringsprioritet6

7 2010-31 (i ˚C)Ställ in rumstemperatur

0(via. Omgivningstemp), 1
(via. extern signal)

0(via. Omgivningstemp), 1
(via. extern signal)

-10 - 20 (i ˚C)

-10 - 20 (i ˚C)

21 - 35 (i ˚C)

21 - 35 (i ˚C)

Vad varje parameter betyder  
Lista över justerbara parametrar i inställningsmenyn för temperaturparametrar: 

0

1

2

Parameter nr. Betydelse Område Förinställt värde

5

2

2

0 - 10 (i ˚C)

0 - 10 (i ˚C)

0 - 10 (i ˚C)

Hushållsvarmvatten omstart 
baserat på vattnets ∆T

Uppvärmning omstarter grundas på vattnets ∆T

Kylning omstarter grundas på ∆T

Parameterlista 

Parameter nr. Betydelse Område Förinställt värde

Hushållsvarmvatten omstart 
baserat på vattnets ∆T

0 50 - 10 (i ˚C)

20 - 10 (i ˚C)Uppvärmning omstarter grundas på vattnets ∆T1

2 20 - 10 (i ˚C)Kylning omstarter grundas på ∆T

20

3 3.  Basfunktioner Användning

Hushållsvarmvatten omstart baserat på ∆T:  
Efter att hushållsvarmvatten är uppvärmt till inställd temperatur stoppar enheten värmning av hushållsvarmvatten. Den 
aktiverar hushållsvarmvatten efter att temperaturen faller ”Hushållsvarmvatten omstart baserat på vattens ∆T" under 
inställd temperatur.  

Uppvärmning omstart baserat på ∆T:  
Efter att huset är uppvärmt till den inställda temperaturen stoppar enheten uppvärmningen. Den aktiverar uppvärmningen 
efter att temperaturen faller ”Varmvatten omstart baserat på ∆T" under inställd temperatur.

Kylning omstart baserat på ∆T:  
Efter att huset är nedkylt till inställd temperatur stoppar enheten kylningen. Den aktiverar kylningen efter att temperatu-
ren ökar ”Varmvatten omstart baserat på ∆T" över inställd temperatur. 

Om läge "Auto" (enhets funktionsläge, ställ in genom att trycka på knappen ”M") är inställt ska enheten växla mellan 
kylning och uppvärmning automatiskt, antingen i enlighet med "omgivningstemperatur" (parameter 3=0) eller "extern 
signal" (parameter 3=1). Om inställning=“via. omgivningstemperatur” växlar systemet automatiskt mellan funktionerna 
kylning och uppvärmning baserat på utomhustemperaturen: När omgivningstemperaturen är lägre än värdet inställt i 
parameter 4, aktiverar enheten uppvärmning. När omgivningstemperaturen är högre än värdet inställt i parameter 5, 
aktiverar enheten kylning.  
Om inställning=“via. extern signal", kan en extern rumstermostat eller centralt styrsystem i byggnaden styra kylnings- 
eller uppvärmningskraven genom att ansluta den till respektive signalportar. Signalerna är enkla 1-0 (på-av) signaler.  
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Parameter nr. Betydelse Område Förinställt värde

-5- 20 - 20 , 100 ( står
 för används inte)
 

 Ändringsprioritet6

Parameter nr. Betydelse Område Förinställt värde

7 2010-31 (i ˚C)Ställ in rumstemperatur

 

 

      

0(används inte), 10 - 60
(tidsperiod för varje justering,
i minuter)

D2 0

Uppvärmningskurva funktionD1 10(används inte), 1(används)

Parameter nr. Betydelse Område Förinställt värde

D3

D4

D5

D6

D7

D8

D9

DA

DB

DC

Omgivningstemp. 1

Omgivningstemp. 1 mot vattentemp. 1

Omgivningstemp. 2

Omgivningstemp. 2 mot vattentemp. 2

Omgivningstemp. 3

Omgivningstemp. 3 mot vattentemp. 3

Omgivningstemp. 4

Omgivningstemp. 4 mot vattentemp. 4

Omgivningstemp. 5

Omgivningstemp. 5 mot vattentemp. 5

 ( i ˚C) 

 20 - 65  (i ˚C)

 

 20 - 65  (i ˚C)

 20 - 65  (i ˚C)

 20 - 65  (i ˚C)

 20 - 65  (i ˚C)

- 20 - 45

- 20 - 45( i ˚C) 

- 20 - 45( i ˚C) 

- 20 - 45( i ˚C) 

- 20 - 45( i ˚C) 

12

25

7

28

2

31

-7

35

-20

42

3 3.  Basfunktioner Användning

Om kylningsporten tar emot signalen växlar systemet till kylning; om uppvärmningsporten tar emot signalen växlar 
systemet till uppvärmning. När ingen port får någon signal förblir systemet i standby-läge.  
Obs: Om systemet har en mycket stor buffertank för både kylning och uppvärmning, var särskilt uppmärksam på 
att ställa in "Auto" till "via. Omgivningstemperatur”. Annars kan mycket energi gå till spillo på våren eller hösten 
eftersom enheten kan behöva växla mellan kylning och uppvärmning ganska ofta.  

Luft till vatten värmepump är en utrustning som absorberar värme från omgivande luft och överför den till vatten. Ju lägre 
omgivningstemperaturen är, ju mindre värme absorberar enheten. Detta gör att enhetens uppvärmningskapacitet och 
effektivitet sjunker när omgivningstemperaturen sjunker. Det tar längre tid för enheten att värma upp hushållsvarmvatten. 
Likväl, ju lägre omgivningstemperaturen är, ju mer värme kräver huset. Om enheten inte levererar tillräckligt med värme 
när den arbetar för varmvatten kan temperaturen inuti huset falla för mycket och folk känner sig obekväma. Så när denna 
funktion är aktiverad försöker enheten dela upp arbetstiden för hushållsvarmvatten i flertalet cykler efter att omgivnings-
temperaturen faller under det inställda värdet. 
I avancerad inställning finns det fler parametrar relaterade till denna funktions arbete. För fler detaljer, kontakta din 
installatör eller läs avsnittet "Avancerad drift" i vår manual. 
Obs! Om denna parameter är ställd till 100 innebär detta att denna funktion inte används. Om den är inställd på ett 
annat värde än 100 innebär detta att funktionen är aktiverad och börjar växla prioritet efter att omgivningstempe-
raturen faller under detta inställda värd.

Uppvärmnings- eller kylningsfunktionen har ”Vattentemperaturstyrning” som förinställt värde. Likväl när en rumstempera-
turgivare är ansluten till enheten och en mer exakt styrning av rumstemperaturen där givaren är placerad önskas, kan man 
välja läge ”Rumstemperaturstyrning”. Och en idealisk rumstemperatur kan ställas in via denna parameter.  
Obs: När läge ”Rumstemperaturstyrning” är valt arbetar inte systemet under funktionen uppvärmningskurva och 
verklig vattentemperatur kan svänga betydligt.  
【Uppvärmningskurva】 
Grupp D  
Parameterlista 

Rumstemperatur effekt på 
uppvärmnings kurva
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0(används inte), 10 - 60
(tidsperiod för varje 
justering, i minuter)

Rumstemperatur effekt på 
uppvärmnings kurvaD2 0

Parameter nr. Betydelse Område Förinställt värde

Parameter nr. Betydelse Område Förinställt värde

D3

D4

D5

D6

D7

D8

D9

DA

DB

DC

Omgivningstemp. 1

Omgivningstemp. 1 mot vattentemp. 1

Omgivningstemp. 2

Omgivningstemp. 2 mot vattentemp. 2

Omgivningstemp. 3

Omgivningstemp. 3 mot vattentemp. 3

Omgivningstemp. 4

Omgivningstemp. 4 mot vattentemp. 4

Omgivningstemp. 5

Omgivningstemp. 5 mot vattentemp. 5

- 20 - 45( i ºC) 

- 20 - 45( i ºC) 

- 20 - 45( i ºC) 

- 20 - 45( i ºC) 

- 20 - 45( i ºC) 

 20 - 65  (i ºC)

 20 - 65  (i ºC)

 20 - 65  (i ºC)

 20 - 65  (i ºC)

 20 - 65  (i ºC)

12

25

7

28

2

31

-7

35

-20

42

Uppvärmningskurva funktionD1 10(invalid), 1(valid)

Parameter nr. Betydelse Område Förinställt värde

3 3.  Basfunktioner Användning

Uppvärmningskurva innebär att låta systemet justera utgående vattentemperatur baserat på omgivningstemperaturen 
genom kontinuerlig övervakning och justering i motsatt riktning med aktuell omgivningstemperaturers nivåer i 
enlighet med en förinställd kurva, för att optimera komfortnivåer grundat på de föränderliga värmekraven, isolerings-
nivåer, mm.  

På sätt och vis, när det är kallare (varmare) utomhus, behöver huset en högre (lägre) vattentemperatur för att hålla 
samma lufttemperatur i huset. Följaktligen kan vi ställa in en kurva för enheten att följa, för att låta enheten justera 
dess inställda temperatur för uppvärmning i enlighet med den inställda kurvan och aktuell omgivningstemperatur.  

Denna funktion kan sättas på eller av genom att justera denna parameters värde. 

Om rumstemperaturgivaren är ansluten, ”Ställ in rumstemperatur” i ”Temperaturparametrar” under ”Basfunktioner” är 
inställd och denna ”Rumstemp. effekt på uppvärmningskurva” är på justerar enheten den inställda vattentemperaturen 
(ett inställt värde eller beräknat värde via värmekurva), i enlighet med skillnaden mellan verklig rumstemperatur och 
idealisk rumstemperatur. 
Som exempel, om aktuell inställd vattentemperatur beräknad i enlighet med värmekurvan är 35° C: Om verklig 
rumstemperatur är 27° C, medan "Ställ in rumstemperatur" är ställd på 22 °C, kommer enheten att dra av (27°-22°C)= 
5° C från vattnets inställda temperatur vilket betyder att enheten tar 30 °C som slutlig inställd temperatur. 

Enheten skapar en värmekurva i enlighet med dessa inställningar.  
Parameter D3, D5, D7, D9 och DB används för att ställa in 5 olika omgivningstemperaturer; Parameter D4, D6, D8, 
DA och DC används för att ställa in 5 motsvarande vattentemperaturer mot de inställda 5 omgivningstemperaturerna. 
Då genereras automatiskt en värmekurva. 
Obs: Värde för parameter D3, D5, D7, D9 och DB ska vara i negativ riktning, eller uttryckt på annat sätt, 
D3>D5>D7>D9>DB, annars sparas inte inställningen av värdet.  
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Som det visas här, beräknas den verkliga vattentemperaturen (TSha) i enlighet med aktuell omgivningstemperatur (Ta), 
enligt denna skapade kurva.  

A

C

B

D

E

DC

DA

D8

D6

D4

DB D9 D7 D5 D3

(Tsha)

(TSh)

T(Ta)
(Ta)

3 3.  Basfunktioner Användning



När menyn för Avancerad inställning är aktiverad, tryck    för att växla mellan varje grupp(Grupp 0, A, B, C, D,E).
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4.Tryck    för att skifta   
mellan  4 positioner

2.Tryck      i  
5 sekunder    

3."----" visas1.När enheten är i läge ”AV”

1.Tryck       för 
att justera det 
värde som blinkar.

  
 

Om lösenordet är fel går den till läge AV

Hantering av menyn för Avancerad inställning:  
Hela menyn Avancerad inställning är indelad i 6 grupper (Grupp 0~Grupp E).  

tryck          

Tryck    eller    för att växla mellan olika 
parametrar i samma grupp, till exempel 
från A1 till A9 i grupp A.   

       

Tryck ”STÄLL IN” för att aktivera inställning av aktull parameter, med dess värde blinkande.     

  Parametervärdet blinkar  

3 4.  Avancerad inställning Användning

Avancerad inställning är öppet för installatörer eller yrkesfolk. Det innehåller fler funktioner och inställningar som kan 
maximera systemets komfort och effektivitet. Du måste ange korrekt lösenord för att aktiver ”Avancerad inställning”.

Tryck ”STÄLL 
IN” för att bekräfta 
det inmatade 
lösenordet. Om 
lösenordet är 
korrekt aktiveras 
läget ”Avancerad 
inställning”.  
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Tryck     eller    för att justera det 
blinkande värdet   

             
 

0

1

2

Parameter nr. Betydelse Område Förinställt värde

0

0

60

0 (normal), 1(testar)

0 (används inte), 1(används)
0 (används inte), 1 - 60 
(kontrollerar tid, i sekunder)

Inomhus styrsystem driftläge

Extern strömbrytare

Vattenflödesbrytare

Uppvärmning buffertank3 00(nej), 1(ja)

4 0Kylning buffertank

5 00 (varmvatten), 
1 (uppvärmning)

Prioritetsbrytare mellan varmvatten
och uppvärmningsfunktion

0
0 (AV), 1(kompressor 
system 1PÅ), 2 (kompressor 
system 2 PÅ)

Köldmedie samlingsfunktion6

7 00 00 - 99 (i veckor)Låsfunktion

0(nej), 1(ja)

Denna funktion är designad för att installatören ska ha möjlighet att testa utgående signaler för styrsystemet inomhus. 
När denna funktion är aktiverad, aktiverar styrsystemet inomhus reläet på PVB när motsvarade port på kretskort kortsluts.

.    

0

Parameter nr. Betydelse Område Förinställt värde

00 (normal), 1(testar)Inomhus styrsystem driftläge

Port på kretskort Reläutgång Funktion

ES

FWS

HS

CS

IRES

ES+FWS

ES+HS

ES+CS

ES+IRES

CS+HS

EVC

EVW

AS

HW

PUMPH

PUMPC

PO

RHS

YL

               

 

SH

3 4.  Avancerad inställning Användning

Tryck ”STÄLL IN” för att bekräfta inställningen. Om ingen åtgärd utförs under 5 sekunder går den till huvudg-
ränssnittet utan att spara inställningen.  
【Systeminställning】  
Grupp 0  
Parameterlista 

3-vägsventil (kylning/uppvärmning port)

3-vägsventil (varmvatten port)

Extravärmare

Uppvärmning backupvärmare

Hushållsvarmvatten backupvärmare

Uppvärmning distributionssystem pump

Kylning distributionssystem pump

Enhet cirkulationspump

Stabiliserad-1

Stabiliserad-2
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Betydelse Område Förinställt värdeParameter nr.

1 00 (används inte), 1(används)Extern strömbrytare

Betydelse Område Förinställt värdeParameter nr.

0 (används inte), 1 - 60 
(kontrollerar tid, i sekunder)

2 60Vattenflödesbrytare

Parameter nr. Betydelse Område Förinställt värde

Uppvärmning buffertank3 00(nej), 1(ja)

ES HS CS

ES HS CS

3 4.  Avancerad inställning Användning

Som exempel, när parameter 0=1, arbetar 
enheten i läge testar. Om port ES och GND 
kortsluts tänds relä EVW utgång 230V, och 
lysdioden nära reläet. 

En extern stäng/öppen signal från andra styranordningar kan anslutas till ES och GND portar som det visas på bilden 
nedan på inomhus KRETSKORT, för att koppla PÅ/AV driften för hela värmepumpen, om denna parameter är ställd på1:

När den ingående externa signalen är typ ”stäng”, arbetar enheten: 
När den ingående externa signalen är typ ”öppen”, stannar enheten: 

Denna parameter används för att ställa in om systemet har en vattenflödesbrytare eller inte, och om ja, hur många 
sekunder efter enhetens cirkulationspump startar, enheten startar för att kontrollera tillståndet för vattenflödesbrytaren. 
Om den är inställd till "0", kontrollerar inte enheten tillståndet för vattenflödesbrytaren.  
Om den är inställd på något annat värde än "0", startar enheten att kontrollera tillståndet för flödesbrytaren efter att 
enhetens cirkulationspump startat för denna inställda tid. Om flödesbrytaren är i ”Öppet” tillstånd vid denna tidpunkt 
visar enheten felkod Ec, vilket betyder ”inte tillräckligt vattenflöde”. 
Obs:  
Om enhetens cirkulationspump är AV ska flödesbrytaren vara i tillstånd ”öppen” eftersom det inte ska finnas 
något flöde i systemet. Om inte tar enheten detta som att det är fel på flödesbrytaren och ger motsvarande felkod.  

Denna parameter används för att ställa in om systemet har en buffertank för uppvärmning. Den är mer relaterad till att 
styra ”cirkulationspump för uppvärmningssystem”. Om det inte finns någon buffertank i uppvärmningssystemet arbetar 
”uppvärmningssystemets cirkulationspump” endast när enheten arbetar i läge uppvärmning. Och cirkulationspumpen 
arbetar i 1 minut efter ett stopp var 6:e minut för att avläsa temperaturen i distributionssystemet. Om det finns en 
buffertank i uppvärmningssystemet, arbetar ”uppvärmningssystemets cirkulationspump” närhelst enheten har begäran 
om uppvärmning.   



Denna funktion används för att pumpa tillbaka allt köldmedie till utomhusenheten vintertid för serviceändamål. För 
enkla kompressorsystem eller kompressorsystem 1 i ett dubbelt kompressorsystem, ställ in denna parameter till 1 för att 
aktivera samlingsfunktionen för köldmedieför kompressorsystem 1. För att aktivera samlingsfunktionen för köldmedie 
för kompressorsystem 2, ställ denna parameter till 2. 
Efter aktivering börjar kompressorn att pumpa tillbaka köldmediet till utomhusenheten. Efter 10 minuters arbete, eller 
tryck på knappen    , stannar denna funktion i standby-läge. Skydd för låg omgivningstemperatur och låg spänning
kontrolleras inte under denna funktion.   
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0(av), 1(kompressor system 
1 PÅ), 2(kompressor system 
2 PÅ)

0Köldmedie samlingsfunktion6

Parameter nr. Betydelse Område Förinställt värde

Parameter nr. Betydelse Område Förinställt värde

7 00 00 - 99 (i veckor)Låsfunktion

【Vattenpumpinställning 】
     
 

Grupp A  
Parameterlista 

Hur man ställer in det förinställda lösenordet  
Förinställ lösenordet: I standby-läge, tryck    och "STÄLL IN" på samma gång i 5 sekunder, "0000" visas på skärmen. 
Tryck återigen på ”STÄLL IN” för att aktivera inställningen av lösenord. Tryck ”UPP” för att skifta mellan 4 positioner 
och tryck ▼ för att justera det värde som blinkar.  

 
  

Parameter nr. Betydelse Område Förinställt värde

4 0Kylning buffertank 0(nej), 1(ja)

Betydelse Område Förinställt värdeParameter nr.

Prioritetsbrytare mellan varmvatten
och uppvärmningsfunktion

0 (varmvatten), 
1 (uppvärmning)

5 0

Denna funktion är inte designad för denna modell. Ställ inte in denna parameter på 1.  

A3 0

A2 0

A1 0

 

 

Parameter nr. Betydelse Område Förinställt värde

3 4.  Avancerad inställning Användning

Enhet cirkulationspump styrning typ

Uppvärmning cirkulationspump 
styrning typ

Kylning cirkulationspump styrning
typ

0 (styrd av enhet), 1 -15
(PÅ för inställd tid, i
minuter), 16(alltid PÅ)

0 (styrd av enhet), 1 -15
PÅ för inställd tid i 
minuter), 16(alltid PÅ)
0 (styrd av enhet), 1 -15
(PÅ för inställd tid
minuter), 16(alltid PÅ)

Denna parameter används för att ställa in om systemet har en buffertank för kylning. Den är mer relaterad till att styra 
”kylsystemets cirkulationspump”.  
Om det inte finns någon buffertank i kylsystemet, arbetar ”kylsystemets cirkulationspump” endast då enheten arbetar i 
läge kylning.  
Om det finns någon buffertank i kylsystemet, arbetar ”kylsystemets cirkulationspump” närhelst enheten har begäran 
om kylning.  

Obs: Användningen av denna funktion måste vara i överensstämmelse med lokala lagar och föreskrifter. Tillverkaren 
tar inget som helst ansvar för skador orsakade av missbruk av denna funktion!! Denna parameter räknas i veckor. 
Enheten spärras efter att inställd tid är över och kan endast återställas genom att det förinställda lösenordet anges.  
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A3 0Kylning cirkulationspump 
styrning typ

A2 0
Uppvärmning cirkulationspump 
styrning typ

 A1 0
 

 

Enhet cirkulationspump styrning typ

Parameter nr. Betydelse Område Förinställt värde

A9 10 (Samma som varmvatten
1 (Samma som kylning)

A8 120
0 (Alltid på), 1 - 600(med
effekt för den inställda 
tiden, i sekunder)

A7 20

A6
185 - 20 (i ºC)

5 - 20 (i ºC)

A5 18

A4 2020 - 50  (i ºC) 

18 - 50  (i ºC)

Parameter nr. Betydelse Område Förinställt värde

Parameter nr. Betydelse Område Förinställt värde

A4 2020 - 50  (i ºC)Uppvärmning cirkulationspump start
temperatur
Uppvärmning cirkulationspump stopp
temperatur

A5 1818 - 50  (i ºC)

Kylning cirkulationspump start
temperatur

185 - 20 (i ºC)A6

Kylning cirkulationspump stopp
temperaturA7 205 - 20 (i ºC)

3 4.  Avancerad inställning Användning

Uppvärmning cirkulationspump start 
temperatur

Uppvärmning cirkulationspump stopp
temperatur
Kylning cirkulationspump start
temperatur

Kylning cirkulationspump stopp
temperatur

Enhet motordriven 3-vägsventil
inkopplingstid

Uppvärmning motordriven 3-vägs
ventil riktning

0 (styrd av enhet), 1 -15
(PÅ för inställd tid, i
minuter), 16(alltid PÅ)
  
0 (styrd av enhet), 1 -15
PÅ för inställd tid i
minuter), 16(alltid PÅ)
0 (styrd av enhet), 1 -15
(PÅ för inställd tid, i
minuter), 16(alltid PÅ)

Dessa tre parametrar är designade för att manuellt sätta PÅ pumpen under installation eller servicearbete. När parame-
tern ställs in till att annat värde än 0 startar motsvarande pump omedelbart att arbeta och slutar automatiskt efter att 
inställd tid löpt ut. Detta kan användas för att kontrollera tillståndet för cirkulationspumpen eller cirkulera vattnet i 
avluftningssyfte innan enheten startas. 

För uppvärmning, om vattentemperaturen är för låg, finns det ingen anledning till att cirkulera detta ”kalla” vatten i 
husets distributionssystem. Följaktligen, när cirkulationspumpen för uppvärmning är AV, börjar den arbeta endast när 
vattentemperaturen är högre än inställd ”Cirkulationspump för uppvärmnings starttemperatur”; När cirkulationspumpen 
för uppvärmning arbetar, stannar den om vattentemperaturen är lägre än inställd ”Cirkulationspump för uppvärmnings 
stopptemperatur”. För kylning, om vattentemperaturen är för hög, finns det ingen anledning till att cirkulera detta 
”varma” vatten i husets distributionssystem. 
Följaktligen, när cirkulationspumpen för kylning är AV, börjar den arbeta endast när vattentemperaturen är lägre än 
inställd ”Cirkulationspump för kylnings starttemperatur”; När cirkulationspumpen för kylning arbetar, stannar den om 
vattentemperaturen är högre än inställd ”Cirkulationspump för kylnings stopptemperatur”.   
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10 - 240 (i minuter)B3 120Antilegionella Maximalt tillåten
arbetstid
AntifrysfunktionB4 10(används inte), 1(används)
Antifrys Start omgivnings
temperatur--Primär 5 - 10  (i ºC)B5 5

Antifrys Start omgivnings
temperatur--Sekundär 0 - 4 (i ºC)B6

Antifrys Avsluta omgivnings
temperatur--SekundärB7 50 - 10 (i ºC)

0 - 10 (i ºC) 2Antifrys Start Vatten
temperatur--Sekundär

B8

5 - 20 (i ºC)Antifrys Avsluta Vatten
temperatur--SekundärB9 15

Parameter nr. Betydelse Område Förinställt värde

60 - 75 (i ºC)B1 75Antilegionella Ställ in temperatur
Antilegionella varaktighet 10 - 60 (i minuter)B2 30

10 - 240 (i minuter)B3 180Antilegionella Maximalt tillåten
arbetstid

 Parameter nr. Betydelse Område Förinställt värde

60 - 75 (i ºC) Antilegionella Ställ in temperaturB1 60
Antilegionella varaktighet 10 - 60 (i minuter)B2 30

.

Parameter nr. Betydelse Område Förinställt värde

0 (Alltid på), 1 - 600(med
effekt för den inställda tiden, 
i sekunder)

Enhet motordriven 3-vägsventil
inkopplingstid

120A8

0 (Samma som varmvatten), 
1 (Samma som kylning)

Uppvärmning motordriven 3-vägs
ventil riktning

A9 1

2

3 4.  Avancerad inställning Användning

Parameter A8 används för att ställa in typen av motordriven 3-vägsventil använd för att kasta om riktningen för 
vattenflödet i olika funktionslägen. Om den ska ställas in till 0 innebär detta två riktningar för ventilen styrs "med” eller 
”utan” ström. Om den ställs in till ett annat värde än 0 innebär detta att ventilen tar denna tid för att kasta om från den 
ena riktningen helt till den andra riktningen. 
I vissa specialapplikationer kan uppvärmning och varmvatten använda samma vattenkrets. På detta sätt kan man ställa 
in parametrar A9 till 0 så enheten har en vattenriktning för både varmvatten och uppvärmning, och en riktning enbart 
för kylning. 

【Antilegionella och Antifrys】  
Grupp B 

Om användare använder varmvatten direkt från varmvattentanken, av hälsoskäl, krävs det att värma upp vattnet inuti 
tanken till över 60° C (se efter i lokala föreskrifter) för vattensanering en gång i veckan.  

Obs: AV/PÅ för denna funktion ställs bäst in i nivå ”Basfunktioner” via parameterinställning.  

Om denna funktion är PÅ och enheten inte har nått den inställda vattentemperaturen någon gång för ”antilegionel-
lafunktionen inom en 7*24 timmars tidsperiod (inställd i Avancerad meny), aktiverar enheten antilegionellafunktionen 
vid "Antilegionellafunktion starttid".  
Värmepumpen värmer vattnet upp till 55° C, och därefter används extravärmaren eller backupvärmaren för att få 
inställd "Antilegionella Ställ in temperatur" och häller denna temperatur för tiden "Antilegionella varaktighet", antile-
gionella funktionen avslutas framgångsrikt.  
Om efter att ”Antilegionella maximalt tillåten varaktighet för funktionen”, antilegionellafunktionen fortfarande inte har 
avslutats framgångsrikt, tvingas enheten att avsluta antilegionellafunktionen.  
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Antifrys avsluta Vatten
temperatur--Sekundär

5 - 20 (i °C)B9 15

Antifrys Start Vatten
temperatur--Sekundär 0 - 10 (i °C) 2B8

Antifrys Avsluta omgivnings
temperatur--Sekundär 50 - 10 (i °C)B7

Antifrys Start omgivnings
temperatur--Sekundär

20 - 4 (i °C)B6

Antifrys Start omgivnings
temperatur--Primär 5 - 10  (i °C) B5 5

AntifrysfunktionB4 10(används inte), 1(används)

0(används inte), 1(används)

0(används inte), 1(används)

Parameter nr. Betydelse Område Förinställt värde

 Parameter nr. Betydelse Område Förinställt värde

Manual AV/PÅ för värmare i läge
varmvatten

C1 0

Backupvärmare för läge
varmvatten

0(nej), 1(ja)C2 0

Prioritet för backupvärmare för läge
varmvatten (jämfört med
enhet extra värmare)

0(lägre), 1(högre)

0(lägre), 1(högre)

C3 0

Temperaturökningskontroll
varaktighet i läge varmvattenC4 401 - 20(i minuter)

0 (inte överskrida 
kompressorns maximal 
tillåten inställd vatten- 
temperatur), 40 - 65
(maximal tillåten inställd
vattentemperatur i läge 
uppvärmning)

Maximal tillåten inställd vatten
temperatur i läge uppvärmning

C5 42

Manual AV/PÅ för värmare i
läge uppvärmning

0C6

Backupvärmare för läge
uppvärmningC7 1

Prioritet för backupvärmare för läge
uppvärmning (jämfört med
enhet extra värmare)

C8 1

Ackumulerat värde mellan drift tid mot 
inställd temp. för läge uppvärmning 0 - 600C9 45

3 4.  Avancerad inställning Användning

0(nej), 1(ja)

Antifrysfunktionen kan aktiveras för att skydda enheten från skador orsakade av att vatten fryser inuti enheten.  

Obs: Om enheten är strömlös eller om vattenkretsen är blockerad fungerar inte antifrysskyddet på rätt sätt. 
Antifrysskydd innebär inte att alla vattensystem i huset är antifrysskyddade. Tillämpa andra nödvändiga 
antifrysskydd i ditt hus för att skydda huset från frysskador.  
När enheten är AV och antifrysskyddet används och om omgivningstemperaturen är lägre än ”Antifrys Start omgiv-
ningstemperatur--Primär”, aktiverar enheten det primära antifrysskyddet. Cirkulationspumpen tvingas att arbeta då och 
då.  
När enheten är AV och antifrysskyddet används och om omgivningstemperaturen är lägre än ”Antifrys Start omgiv-
ningstemperatur--Sekundär”, om utgående vattens temperatur är lägre än "Antifrys Start vattentemperatur--Sekundär” 
tvingas kompressorn att arbeta tills utgående vattens temperatur är högre än ”Antifrys Avsluta vattentemperatur--Se-
kundär” eller omgivningstemperaturen är högre än ”Antifrys Avsluta omgivningstemperatur--Sekundär”.    

【Backupvärmare】 
Grupp C 
Parameterlista 
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Temperaturökningskontroll
varaktighet i läge varmvattenC4 401 - 20(i minuter)

Parameter nr. Betydelse Område Förinställt värde

Backupvärmare för läge
varmvatten

0(nej), 1(ja)C2 0

0
Prioritet för backupvärmare för läge
varmvatten (jämfört med
enhet extra värmare)

0(lägre), 1(högre)C3

Parameter nr. Betydelse Område Förinställt värde

Maximal tillåten inställd 
vattentemperatur i läge 
uppvärmning

0 (överskrider inte 
kompressorns maximalt 
tillåtna vattentemperatur), 
40 – 65 (maximal tillåten 
inställd vattentemperatur i 
läge uppvärmning)

C5 42

Parameter nr. Betydelse Område Förinställt värde

Manual AV/PÅ för värmare i
uppvärmning

0C6

Parameter nr. Betydelse Område Förinställt värde

Manual AV/PÅ för värmare i läge
varmvattenC1 00 (används inte), 1 (används)

0 (används inte), 1 (används)

3 4.  Avancerad inställning Användning

Om värmepumpen stöter på ett fel, kan en extravärmare (enhet ”Extravärmare” eller ”Backupvärmare för läge varmvat-
ten”) kopplas in manuellt för att värma upp duschvatten genom att ställa in ”Manuell PÅ/AV för värmare i läge 
varmvatten” till PÅ. 

Om det finns en ”Backupvärmare för läge varmvatten” ansluten kan den sättas under styrning av enheten genom att 
ställa in ”Backupvärmare för läge varmvatten” till PÅ.   

Och, eftersom både ”Backupvärmare för läge varmvatten” och enhet ”Extravärmare” kan användas som extra värme-
källa för läge varmvatten, kan ”Prioritet för backupvärmare för läge varmvatten (jämfört med enhet extravärmare)” 
ställas in för att välja ”Backupvärmekällor för läge varmvatten” eller enhet ”Extravärmare” ska föredras att aktiveras 
först. 

När:  
Ökning av varmvattentemperaturen i "Temperaturökningskontroll varaktighet i läge varmvatten" är inte tillräckligt och 
verklig vattentemperatur är inte över 55° C, enheten aktiverar först extravärmekällan med högre prioritet.
Om ökningen fortfarande inte är tillräcklig aktiverar enheten även extravärmaren med lägre prioritet.
Om inställd och verklig varmvattentemperatur är över 55° C aktiverar enheten extravärmekällan med högre prioritet.
I detta fall, om ”Backupvärmare för läge varmvatten” har högre prioritet, eftersom den inte behöver använda enhetens 
vattencirkulation, sätter värmepumpen på uppvärmning eller kylning till maximal användning av värmepumpen. 

I läge uppvärmning kan kompressorn enbart arbeta till maximalt 55° C vattentemperatur.
Dock under några riktigt kalla dagar kan denna temperatur ändå inte vara tillräcklig för att värma huset, då kan tillåten 
temperatur ställas in här, till enheten kan en extra värmekälla (enhet Extravärmare eller Back Värmekälla för läge 
uppvärmning) för att säkerställa uppvärmningens komfort.

Obs: Denna funktion ska endast användas om vattentemperaturen verkligen behöver vara över 55° C för att 
värma upp huset. Om inte slösar den mycket energi eftersom den drar mest av de extra värmekällorna.  

Om golvvärme används som distributionssystem, försäkra dig om att vattenflödet i golvvärmesystemet inte överskrider 
den maximalt tillåtna vattentemperaturen för golvvärmesystem, annars kan det skadas. Det kan styras genom att ställa 
in denna parameter till ett säkert värde eller lägga till säkerhetsanordningar vid golvvärmens inlopp. 

Om värmepumpen stöter på ett fel, kan en extravärmare (enhet ”Extravärmare” eller ”Backupvärmare för läge varm-
vatten”) kopplas in manuellt för att värma upp huset genom att ställa in ”Manuell PÅ/AV för värmare i läge uppvärm-
ning” till PÅ.  
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Parameter nr. Betydelse Område Förinställt värde

Backupvärmare för läge
uppvärmningC7 0 (nej), 1 (ja)

0 (nej), 1 (ja)

1

0 (lägre), 1 (högre) 1
Prioritet för backupvärmare för läge
uppvärmning (jämfört med enhet 
extra värmare)

C8

0 - 600
Ackumulerat värde mellan drifttid mot 
inställd temp. för läge uppvärmningC9 45

Parameter nr. Betydelse Område Förinställt värde

E1

E2

E3

E4

Värmeåtervinningsfunktion
Varmvatten omstart grundat på 
vattnets ∆T i värmeåtervinning
Varmvatten stopp grundat på 
vattnets ∆T i värmeåtervinning
Tillåten tempavvikelse i uppvärmning 
i växla prioritet för drift

0 (används inte), 1 (används)

0 (används inte), 1 (används)

5 - 10 (i °C)

1 - 10 (i °C)

3 - 20 (i °C)

0

5

5

5

 

Varmvatten min. arbetstimmar i
växla prioritet för drift

Uppvärmning max. arbetstimmar i 
växla prioritet för drift

Arbete för extra värmare för
varmvatten i växla prioritet
för drift

E5

E6

E7

20 - 180 (i minuter)

20 - 180 (i minuter)

30

50

0

Parameter nr. Betydelse Område Förinställt värde

Värmeåtervinningsfunktion
Varmvatten omstart grundat på 
vattnets ∆T i värmeåtervinning
Varmvatten stopp grundat på 
vattnets ∆T i värmeåtervinning

0

5

5

5 - 10 (i °C)

1 - 10 (i °C)

E1

E2

E3

3 4.  Avancerad inställning Användning

Om det finns en ”Backupvärmare för läge uppvärmning” ansluten kan den sättas under styrning av enheten genom att 
ställa in ”Backupvärmare för läge uppvärmning” till PÅ.   
Och, eftersom både ”Backupvärmare för läge uppvärmning” och enhet ”Extravärmare” kan användas som extra 
värmekälla för läge uppvärmning, kan ”Prioritet för backupvärmare för läge uppvärmning (jämfört med enhet extravär-
mare)” ställas in för att välja ”Backupvärmekällor för läge uppvärmning” eller enhet ”Extravärmare” ska föredras att 
aktiveras först. 
När:  
Enhetens kapacitet är otillräcklig ("Ackumulerat värde mellan drifttid mot inställd temp. för läge uppvärmning" över det 
inställda värdet), eller verklig vattentemperatur är över 55° C aktiverar enheten extravärmaren med högst prioritet först. 
Om den totala uppvärmningskapaciteten fortfarande inte är tillräcklig ("Ackumulerat värde mellan drifttid mot inställd 
temp. för läge uppvärmning" över det inställda värdet), aktiverar enheten även extravärmaren med lägst prioritet.

  【Uppvärmningskurva】  
Grupp D 
Vänligen se presentationen på sida 62. 

【Värmeåtervinning och växla prioritet】  
Grupp E 
Parameterlista: 
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Varmvatten Varmvatten min. 
arbetstid i Skifta prioritet

Uppvärmning

Skaffa den inställda temperaturen 
för uppvärmning

Uppvärmning max. arbetstimmar
i växla prioritet för drift

Skaffa den inställda temperaturen 
för varmvatten

Tillåten tempavvikelse i uppvärmning 
i växla prioritet för drift

Parameter nr. Betydelse Område Förinställt värde

Arbete för extra värmekälla för
varmvatten i växla prioritet för driftE7 0 (nej), 1(ja) 0

Parameter nr. Betydelse Område Förinställt värde

Varmvatten min. arbetstimmar i
växla prioritet för drift

Uppvärmning max. arbetstimmar i
växla prioritet för driftE5

E6

20 - 180 (i minuter)

20 - 180 (i minuter)

5

30

50

E4        Tillåten tempavvikelse i 
uppvärmning i växla prioritet för drift             3 - 20 (i °C)

3 4.  Avancerad inställning Användning

Dessa parametrar används endast för enheter med värmeåtervinningsfunktion. För enheter utan denna funktion, 
”Värmeåtervinningsfunktion” ska alltid ställas in till 1 (används).  

Om den är ställd till ON försöker enheten värma upp vatten genom att återvinna spillvärme alstrad vid uppvärmning 
och kylning. Den sätter PÅ värmeåtervinningskretsen om verklig varmvattentemperatur är "Varmvatten Omstart 
baserad på ∆T i värmeåtervinning" lägre än inställd varmvattentemperatur och stoppar efter att värmt varmvattnet till 
"Varmvatten Stopp baserad på ∆T i värmeåtervinning" över inställd varmvattentemperatur.  

Om temperaturen för varmvatten inte har nått det inställda värdet 1 timme innan ”Normal duschtid” inställd i Tid och 
Timerinställning” nås, aktiverar enheten standarddrift för varmvatten för att garantera att du kan få tillräckligt varmt 
duschvatten vid/efter denna tid.   

Om funktionen ”Växla prioritet" är PÅ i inställning "Temperaturparameter" under Basfunktioner, när verklig omgiv-
ningstemperatur är lägre än inställning ”Växla prioritet”, aktiveras funktionen Växla prioritet.  

Enheten arbetar först i läge varmvatten. Om den får inställd temperatur för varmvatten eller den har arbetat i läge 
varmvatten över ”Varmvatten Min. arbetstid i växla prioritet för drift” och temperaturen för uppvärmning har fallit över 
”Tillåten tempavvikelse i uppvärmning i skifta prioritet för drift” baserat på inställd uppvärmningstemperatur, kopplar 
enheten till uppvärmning. Efter att ha kopplat till uppvärmning, om den får den inställda temperaturen för varmvatten, 
eller har arbetat i uppvärmning i över ”Uppvärmning Max. arbetstid i skifta prioritet för drift”, kopplar enheten tillbaka 
till varmvatten. Denna process upprepas fortlöpande 

Arbetsprocedur för funktionen Skifta prioritet: 

I skifta prioritet, när en enhet kopplar till uppvärmning, kan denna funktion aktiveras för att sätta på extra värmekälla 
för varmvatten och hjälpa att nå den inställda temperaturen för varmvatten.  
Om Parameter E7 är ställd som 1, sätts den extra värmekällan för varmvatten på när enheten kopplar till uppvärmning i 
skifta prioritet. 
Om Parameter E7 är ställd som 0, stängs den extra värmekällan för varmvatten av när enheten kopplar till uppvärmning 
i skifta prioritet.  

Obs: Den extra värmekällan för varmvatten ska anslutas till port HTW på inomhus kretskort för att aktivera 
funktionen. För AWT modell används inte denna funktion eftersom 1.5KW elvärmepatronen inuti vattentanken 
styrs direkt av en digital termostat och det finns ingen annan värmekälla ansluten till HTW porten.  



3 5.  Felfunktionskod 
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När enheten är i läge AV/PÅ och har något fel, visas vilken del som har felet och felkoden enligt följande: 

00: inomhusenhet  
01: kompressorsystem 1 
02: kompressorsystem 2 
03: styrenhet  

Felkod eller 
skyddskod 

Användning



3 6.  Felkod  
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Kod Enhets funktions tillstånd  Typ

02 P1

02 P2

02 P3

02 P4

Fel

Huvudledning strömskydd Kompressor stoppas

Kompressor stoppas

Kompressor stoppas

Kompressor stoppas

Kompressor stoppas

Kompressorns fasström
skydd

IPM modul skydd

Kompressor olja 
återflödesskydd

Kompressor ökar varvtal

02 P5

Kompressorn stängs av på 
grund av hög/lågtrycksvakten 
öppnar orsakat av onormalt 
högt/lågt tryck

02 P6  

Kompressorn minskar varvtal 
på grund av onormalt högt 
tryck detekterat av 
kondenseringstryckets
givare

Kompressorn minskar 
varvtal

02 P7 Kompressor förvärmning
Standardfunktion,
behöver ingen
åtgärd.

02 P8 Kompressorns utlopps temp.
för högt skydd

Skydd

Möjliga orsaker och lösningar

Användning

Felkoder för utomhusenhet AW9/11/13 

Inkommande ström för hög eller för låg, eller systemet 
arbetar i överbelastat tillstånd. Enhet återställs 
automatiskt efter 5 minuter när det inträffar första 
gången. Om samma fel inträffar 3 gånger under en viss 
tidsperiod stoppas enheten tills den återigen matas 
med ström. Kontrollera enhetens inkommande ström. 
Kontrollera om fläktmotorn och vattenpumpen 
fungerar OK; om kondensorn är blockerad; om 
vattentemperaturen är för hög och om vattnets 
inlopp/utlopps har för stor differens(ska inte vara 
större än 8° C)

Kompressorns inkommande ström för hög eller för låg, 
eller systemet arbetar i överbelastat tillstånd. Kontrol-
lera kompressorns inkommande ström. Kontrollera om 
fläktmotorn och vattenpumpen fungerar OK; om 
kondensorn är blockerad; om vattentemperaturen är för 
hög och om vattnets inlopp/utloppstemperatur har för 
stor differens (ska inte vara större än 8° C)

Kompressor drivenhetsfel. Kontrollera om kabeln
är trasig eller lös. Kontrollera om kompressorns 
drivenhets kretskort eller kompressorn är trasig.

Om enheten har arbetat kontinuerligt vid lågt varvtal 
under en viss tidperiod, startar enheten detta skydd för 
att suga kompressorolja tillbaka till kompressorn. 
Detta är ett normalt skydd och behöver ingen åtgärd.

Om systemtrycket är för högt eller för lågt aktiveras 
detta skydd. Enhet återställs automatiskt efter 5 
minuter när det inträffar första gången. Om samma fel 
inträffar 3 gånger under en viss tidsperiod, stoppas 
enheten tills den startas om. Kontrollera om fläktmo-
torn och vattenpumpen fungerar OK; om kondensorn 
är blockerad; vattentemperaturen är för hög och om 
vattnets inlopp/utlopps har för stor differens(ska inte 
vara större än 8° C)

Detta skydd aktiveras när systemtrycket är högre
än inställd varvtalsminskningspunkt för kompressorn. 
Om trycket fortfarande är högre än skyddspunkten 
efter att kompressorn minskat varvtal stoppas komp-
ressorn. Kontrollera om vattentryckets inställda värde 
är för högt; om systemets nominella vattenflöde är för 
lågt; om EEV fungerar normalt; om luften cirkulerar 
flytande i läge kylning; om vattnets inlopps/utlopps-
temperatur har för stor differens(ska inte vara större än 
8° C) 
Detta är ett normalt skydd och behöver ingen behand-
ling. När kompressorn inte har arbetat under en längre 
tid och omgivningstemperaturen är låg arbetar komp-
ressorns vevhusvärmning en viss tidsperiod innan 
kompressorn startar för att värma upp kompressorn.

Kontrollera om vattentemperaturens inställda värde är 
för högt, i synnerhet när omgivningstemperaturen är 
låg; om vattenflödet är för litet; om systemet har 
otillräckligt med köldmedie.
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02 P9

02 Pa

02 Pb

02 Pc

02 Pd

Skydd

Kompressor stoppas

Kompressor stoppas

Kompressor stoppas

Kompressorn minskar 
varvtal

Behållen

Fel

02 F1

02 F2

02 F3

02 F4

02 F9

02 Fa

02 Fb

02 F5

02 F6

02 F7

02 F8

Kompressor stoppas

Kompressor stoppas

Kompressor stoppas

Kompressor stoppas

Kompressor stoppas

Kompressor stoppas

Kompressor stoppas

Kompressor stoppas

Kompressor stoppas

Behållen

Kompressorn minskar 
varvtal

3 6.  Felkod  

Kod Enhets funktions tillståndTyp Fel Möjliga orsaker och lösningar

Användning

Felkoder för utomhusenhet AW9/11/13 

Utomhus förångare slingas 
temp. givare skydd

AC hög/låg överspän-
ningsskydd
Kompressorn stängs av på 
grund av för hög/låg omgiv-
ningstemperatur
Kompressorns svarvtal 
begränsas på grund av för 
hög/låg omgivningstemperatur
Behållen

Utomhus omgivningstemp. 
givare fel

Utomhus förångare slingas 
temp.givare fel

Kompressorns utlopps temp.
givare fel

Utomhus insug temp. givare 
fel

Förångartryck givare fel

Kondenseringstryck givare 
fel

Hög/lågtrycksvakt fel

Behållen

DC fläkt fel (en)

DC fläkt fel (två)

Systemets förångartryck
för lågt

Kontrollera om luft cirkulerar flytande i utomhu-
senheten. 

Enhetens inkommande spänning är för hög eller för 
låg. Kontrollera enhetens strömförsörjnings spänning.

Omgivningstemperaturen är för hög eller för låg för 
enheten att arbeta.

Detta är ett normalt skydd och behöver ingen åtgärd.

Behållen
Kontrollera om omgivningstemperaturens givare är 
öppen, kortsluten eller värdet avviker för mycket. Byt 
ut om nödvändigt.

Kontrollera om utomhus slingas temperatur givare är 
öppen, kortsluten eller värdet avviker för mycket. Byt 
ut om nödvändigt.
Kontrollera om kompressorns utlopps temperatur 
givare är öppen, kortsluten eller värdet avviker för 
mycket. Byt ut om nödvändigt.
Kontrollera om utomhus insug temperatur givare är 
öppen, kortsluten eller värdet avviker för mycket. Byt 
ut om nödvändigt.
Kontrollera om förångare temperaturgivare är öppen, 
kortsluten eller trasig. Byt ut om nödvändigt.
Kontrollera om kondenserings temperaturgivare är 
öppen, kortsluten eller trasig. Byt ut om nödvändigt.

Om tryckvakten är i öppet läge när enheten är i 
standby tillstånd, eller 2 minuter efter kompressorn 
stoppas, ger enheten detta fel. Kontrollera om hög- 
eller lågtrycksvakten är trasig eller dåligt ansluten.
Behållen
Varvtalet för DC-fläkten eller en av DC-fläktarna (för 
dubbla fläktsystem) når inte det krävda värdet eller 
ingen återkopplingssignal. Kontrollera om kretskort 
eller fläktmotorn är trasig.
Varvtalet för båda DC-fläktarna (för dubbla fläktsystem) 
når inte det krävda värdet eller ingen återkopplingssig-
nal. Kontrollera om kretskort eller fläktmotorn är trasig.

Om systemet har för lågt tryck detekterat av förån-
gartryckets givare vilket inträffar 3 gånger inom en 
viss tidsperiod, ger det denna felkod och enheten kan 
inte startas om innan strömmen återställs. Kontrollera 
om systemet saknar köldmedie eller har en invändig 
läcka (mer sannolikt är att avsaknad av köldmedie 
orsakar detta onormala förångartryck); om fläktmo-
torn och vattenpumpen fungerar OK; om kondensorn 
är blockerad; om EEV fungerar normalt; om vatten-
temperaturen är för låg; och om vattnets inlopps/ut-
loppstemperatur har för stor differens i kylning (ska 
inte vara större än 8° C). 
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02 Fc

02 E1

02 E2

02 E3

02 E4

02 E5

02 E6

02 E7

02 E8

Kompressor stoppasFel

System 
fel

Kompressor stoppas

Kompressor stoppas

Kompressor stoppas

Kompressor stoppas

Kompressor stoppas

Kompressor stoppas

Kompressor stoppas

Kompressor stoppas

3 6.  Felkod  

Kod Enhets funktions tillståndTyp Fel Möjliga orsaker och lösningar

Användning

Felkoder för utomhusenhet AW9/11/13 

Systemets kondensering-
stryck för högt

Kommunikationsfel mellan 
manöverpanel och inomhus 
eller utomhus kretskort

Utomhus ström kretskort 
och drivenhet kretskort 
kommunikationsfel
Kompressor fasström fel 
(öppen/kortsluten)

Kompressorns fasström
överbelastad (överström)

Kompressor drivenhet fel

Modul VDC över hög/låg 
spänning fel

AC ström fel

EEPROM fel

Om systemet har för högt tryck detekterat av förån-
gartryckets givare vilket inträffar 3 gånger inom en 
viss tidsperiod, ger det denna felkod och enheten kan 
inte startas om innan strömmen återställs. Kontrollera 
om vattenflödet är tillräckligt (mer sannolikt är att 
vattenflödet är otillräckligt vilket orsakar att systemet 
bygger upp för högt tryck); om fläktmotorn och 
vattenpumpen fungerar OK; om kondensorn är 
blockerad; om EEV fungerar normalt; om vattentem-
peraturen är för hög; och om vattnets inlopps/utlopps-
temperatur har för stor differens i kylning (ska inte 
vara större än 8° C). 
Kommunikationsfel mellan manöverpanel och inomhus eller 
utomhus kretskort. Kontrollera kabelanslutningen däremellan. 
Kontrollera om de sista tre omkopplarna på utomhus ström 
kretskort är inställda till 001; om de sista tre omkopplarna på 
inomhus kretskort är inställda till 001. Kontrollera om 
inomhus eller utomhus kretskort är trasig. Inomhus kretskort 
är master, styrenhet och utomhus kretskort är slavar. Enheten 
återställs när kommunikationen återställs.
Kontrollera kommunikationskabel mellan utomhus ström 
kretskort och drivenhet kretskort. Kontrollera om utomhus 
ström kretskort eller drivenhet kretskort är trasig. Byt ut den.

Kontrollera om nätkabeln till kompressorn är trasig 
eller kortsluten.
Kontrollera om utomhus drivenhet kretskort är trasig, byt 
ut den, kontrollera om kompressorn är trasig, byt ut den, 
kontrollera om kablaget till kompressorn är dåligt anslutet.
Kontrollera om kompressors drivenhet kretskort är 
trasig, eller kabel till kompressor är felkopplad, eller 
om kompressorn är trasig.
Inkommande spänning är för hög eller för låg. Kontrol-
lera om utomhus drivenhet kretskort är trasig, byt ut den.
Kontrollera om strömmen till utomhusenheten och 
jämför den med enhetens ström som visas på manöver-
panelen. Om skillnaden är för stor, kontrollera om 
systemet har tillräckligt med köldmedie (mer troligt att 
det inte finns tillräckligt med köldmedie vilket orsakar 
denna onormalt låga ström). Om skillnaden är för stor 
är utomhus ström kretskort trasig. Byt ut den mot en 
ny; Kontrollera om strömmen i ledningen passerar 
genom transformatorn.
Stäng av enhetens ström och kortslut JP404 port på 
utomhus ström kretskort, återställ strömmen till 
enheten, stäng av strömmen igen och avlägsna 
kortslutningen på JP404 port. Om felet kvarstår, byt ut 
utomhus ström kretskort.
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01(02) P2 Kompressor stoppas

01(02) P3 Kompressor stoppas

Kompressor 
ökar varvtal

01(02) P4

01(02) P5 Kompressor stoppas

01(02) P6
Kompressor stoppas

Enhets funktions tillstånd  FelKodTyp

Skydd

01(02) P1 Kompressor stoppas

Möjliga orsaker och lösningar

3 6.  Felkod  Användning

Huvudledning strömskydd

Kompressor fasström skydd

IPM modul skydd

Kompressorolja 
återflödesskydd

Kompressorn stängs av på 
grund av att hög/lågtrycks-
vakten öppnas orsakat av 
onormalt högt/lågt tryck

Kompressorn minskar 
varvtal på grund av 
onormalt högt tryck 
detekterat av kondensering-
stryckets givare

Inkommande ström för hög eller för låg, eller syste-
met arbetar i överbelastat tillstånd. Enheten återställs 
automatiskt efter 5 minuter när detta inträffar första 
gången. Om samma fel inträffar 3 gånger under en 
viss tidsperiod, stoppas enheten tills den startas om. 
Kontrollera enhetens inkommande ström. Kontrollera 
om fläktmotorn och vattenpumpen fungerar OK; om 
kondensorn är blockerad; om EEV fungerar normalt; 
om vattentemperaturen är för hög; och om vattnets 
inlopps/utloppstemperatur har för stor differens i 
kylning (ska inte vara större än 8° C). 

Kompressorns inkommande ström för hög eller för 
låg, eller systemet arbetar i överbelastat tillstånd. 
Kontrollera kompressorns inkommande ström. 
Kontrollera om fläktmotorn och vattenpumpen 
fungerar OK; om kondensorn är blockerad; om 
vattentemperaturen är för hög; och om vattnets 
inlopps/utloppstemperatur har för stor differens i 
kylning (ska inte vara större än 8° C). 

Kompressor drivenhet fel. Kontrollera om kabeln är 
trasig eller lös. Kontrollera om kompressorns 
drivenhets kretskort eller kompressor är trasig.

Om enheten har arbetat kontinuerligt vid lågt varvtal 
under en viss tidsperiod startar enheten detta skydd 
för att suga tillbaka kompressorolja till kompressorn. 
Detta är ett normalt skydd och behöver ingen åtgärd.

Om systemtrycket är för högt eller för lågt aktiveras 
detta skydd. Enheten återställs automatiskt efter 5 
minuter när detta inträffar första gången. Om samma 
fel inträffar 3 gånger under en viss tidsperiod, stoppas 
enheten tills den startas om. Kontrollera om fläktmo-
torn och vattenpumpen fungerar OK; om kondensorn 
är blockerad; om vattentemperaturen är för hög; och 
om vattnets inlopps/utloppstemperatur har för stor 
differens i kylning (ska inte vara större än 8° C). 

Detta skydd aktiveras när systemtrycket är högre än 
den inställda varvtalsminskningspunkten för kompres-
sorn. Om trycket fortfarande är högre än skyddspunk-
ten efter varvtalsminskning för kompressorn, stannar 
kompressorn. Kontrollera om vattentemperaturens 
inställda värde är för högt; om systemets vattenflöde 
är för lågt; om EEV fungerar normalt; om luften 
cirkulerar flytande i läge kylning; om vattnets 
inlopps/utloppstemperatur har för stor differens i 
kylning (ska inte vara större än 8° C). 

Felkoder för utomhusenhet AW20  
I de första två siffrorna står 01 för system 1. 02 står för system 2. 
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01(02) Pa Kompressor stoppas

01(02) Pb Kompressor stoppas

Kompressorns 
varvtal minskas

01(02) Pc

01(02) F2

Kompressor stoppas

Behållen

01(02) F3

 

01(02) Pd

01(02) F1

Kompressor stoppas

Kompressor stoppas

01(02) F4 Kompressor stoppas

01(02) F5 Kompressor stoppas

Fel

Skydd

01(02) P8 Kompressor stoppas

01(02) P9 Kompressor stoppas

01(02) P7

Enhets funktions tillståndFelKodTyp Möjliga orsaker och lösningar

3 6.  Felkod  Användning

Felkoder för utomhusenhet AW20  

Standardfunktion, 
behöver ingen åtgärd.

Kompressor förvärmning

Kompressorns utloppstemp. 
för högt skydd

Utomhus förångare slingas 
temp. givare skydd

AC hög/låg överspän-
ningsskydd

Kompressorn stängs av på 
grund av för hög/låg omgiv-
ningstemperatur

Kompressorns svarvtal 
begränsas på grund av för 
hög/låg omgivningstempera-
tur

Behållen

Utomhus omgivningstemp. 
givare fel

Utomhus förångare slingas 
temp. givare fel

Temp.givare för kompressor-
ns utlopp fel

Utomhus insug temp.
givare fel

Förångartryck givare fel

Detta är ett normalt skydd och behöver ingen åtgärd. 
När kompressorn inte har arbetat under en längre tid 
och omgivningstemperaturen är låg, arbetar kompres-
sorns vevhusvärme i 30 min och stängs av.

Kontrollera om vattentemperaturens inställda värde är 
för högt, i synnerhet när omgivningstemperaturen är 
låg; om vattenflödet är för litet; om systemet har 
otillräckligt med köldmedie.

Detta skydd aktiveras om utomhusslingans tempera-
tur blir för hög. Kontrollera om luften cirkulerar 
flytande i inomhusenheten, luftflödet är för litet, 
omgivningstemperaturen är för hög.

Enhetens inkommande spänning är för hög eller för 
låg. Kontrollera om strömförsörjningen till enheten är 
högre än 264V eller lägre än 180V.

Omgivningstemperaturen är för hög eller för låg för 
enheten att arbeta.

Detta är ett normalt skydd och behöver ingen åtgärd.

Behållen

Kontrollera om omgivningstemperaturens givare är 
öppen, kortsluten eller värdet avviker för mycket. Byt 
ut om nödvändigt.

Kontrollera om utomhus slingas temperatur givare är 
öppen, kortsluten eller värdet avviker för mycket. Byt 
ut om nödvändigt.

Kontrollera om kompressorns utlopps temperatur 
givare är öppen, kortsluten eller värdet avviker för 
mycket. Byt ut om nödvändigt.

Kontrollera om utomhus insug temperatur givare är 
öppen, kortsluten eller värdet avviker för mycket. Byt 
ut om nödvändigt.

Kontrollera om förångare temperaturgivare är öppen, 
kortsluten eller trasig. Byt ut om nödvändigt.
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01(02) Fa Kompressor stoppas

Kompressorn 
minskar varvtal

01(02) Fb Kompressor stoppas

01(02) Fc Kompressor stoppas

Fel

01(02) F8

01(02) F7 Kompressor stoppas

Behållen

.

01(02) F9

01(02) F6 Kompressor stoppas

Enhets funktions tillståndFelKodTyp Möjliga orsaker och lösningar

3 6.  Felkod  Användning

Felkoder för utomhusenhet AW20  

Kondenseringstryck 
givare fel

Hög/lågtrycksvakt fel

Behållen

DC fläkt fel (en)

DC fläkt fel (två)

Systemets förångartryck 
för lågt

Systemets kondensering-
stryck för högt

Kontrollera om kondenserings temperaturgivare är 
öppen, kortsluten eller trasig. Byt ut om nödvändigt.

Om tryckvakten är i öppet läge när enheten är i 
standby tillstånd, eller 2 minuter efter kompressorn 
stoppas, ger enheten detta fel. Kontrollera om hög- 
eller lågtrycksvakten är trasig eller dåligt ansluten.

Behållen

Varvtalet för DC-fläkten eller en av DC-fläktarna (för 
dubbla fläktsystem) når inte det krävda värdet eller 
ingen återkopplingssignal. Kontrollera om kretskort 
eller fläktmotorn är trasig. Eller kontrollera om 
fläktmotorn är ansluten till fel port i kretskort.

Varvtalet för båda DC-fläktarna (för dubbla fläktsys-
tem) når inte det krävda värdet eller ingen återkopp-
lingssignal. Kontrollera om kretskort eller fläktmotorn 
är trasig.

Om systemet har för lågt tryck detekterat av förångart-
ryckets givare vilket inträffar 3 gånger inom en viss 
tidsperiod, ger det denna felkod och enheten kan inte 
startas om innan strömmen återställs. Kontrollera om 
systemet saknar köldmedie eller har en invändig läcka 
(mer sannolikt är att avsaknad av köldmedie orsakar 
detta onormala förångartryck); om fläktmotorn och 
vattenpumpen fungerar OK; om kondensorn är 
blockerad; om EEV fungerar normalt; om vattentem-
peraturen är för låg, och om vattnets inlopps/utlopps-
temperatur har för stor differens i kylning (ska inte 
vara större än 8 °C). 

Om systemet har för högt tryck detekterat av förån-
gartryckets givare vilket inträffar 3 gånger inom en 
viss tidsperiod, ger det denna felkod och enheten kan 
inte startas om innan strömmen återställs. Kontrollera 
om vattenflödet är tillräckligt (mer sannolikt är att 
vattenflödet är otillräckligt vilket orsakar att systemet 
bygger upp för högt tryck); om fläktmotorn och 
vattenpumpen fungerar OK; om kondensorn är 
blockerad; om EEV fungerar normalt; om vattentem-
peraturen är för hög; och om vattnets inlopps/utlopps-
temperatur har för stor differens i kylning (ska inte 
vara större än 8 °C). 
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Felkoder för utomhusenhet AW20 

01(02) E8

01(02) E6 Kompressor stoppas

Kompressor stoppas

01(02) E7 Kompressor stoppas

01(02) E3

01(02) E1 Kompressor stoppas

Kompressor stoppas

01(02) E2 Kompressor stoppas

01(02) E4

System 
fel

Kompressor stoppas

01(02) E5 Kompressor stoppas

Enhets funktions tillståndFelKodTyp Möjliga orsaker och lösningar

3 6.  Felkod  Användning

Kommunikationsfel 
mellan manöverpanel och 
inomhus eller utomhus 
kretskort

Utomhus ström kretskort 
och drivenhet kretskort 
kommunikationsfel

Kompressor fasström fel 
(öppen/kortsluten)

Kompressor fasström 
överbelastad (överström)

Kompressor drivenhet fel

Modul VDC över hög/låg 
spänning fel

AC ström fel

EEPROM fel

Kommunikationsfel mellan manöverpanel och 
inomhus eller utomhus kretskort. Kontrollera 
kabelanslutningen däremellan. Kontrollera om de 
sista tre omkopplarna på utomhus kretskort är 
inställda till 001; om de sista tre omkopplarna på 
inomhus kretskort är inställda till 000. Kontrollera om 
inomhus eller utomhus kretskort är trasig. Inomhus 
kretskort är master, styrenhet och utomhus kretskort 
är slavar. Enheten återställs när kommunikationen 
återställs.
Kontrollera kommunikationskabel mellan utomhus 
ström kretskort och drivenhet kretskort. Kontrollera 
om utomhus ström kretskort eller drivenhet kretskort 
är trasig. Byt ut det.
Kontrollera om nätkabeln till kompressorn är trasig 
eller kortsluten.

Kontrollera om utomhus drivenhet kretskort är trasig, 
byt ut den, kontrollera om kompressorn är trasig, byt 
ut den, kontrollera om kablaget till kompressorn är 
dåligt anslutet.

Kontrollera om kompressors drivenhet kretskort är 
trasig, eller kabel till kompressor är felkopplad, eller 
om kompressorn är trasig.

Inkommande spänning är för hög eller för låg. 
Kontrollera om utomhus drivenhet kretskort är trasig, 
byt ut den.

Kontrollera om strömmen till utomhusenheten och 
jämför den med enhetens ström som visas på manö-
verpanelen. Om skillnaden är för stor, kontrollera om 
systemet har tillräckligt med köldmedie (mer troligt 
att det inte finns tillräckligt med köldmedie vilket 
orsakar denna onormalt låga ström). Om skillnaden är 
för stor är utomhus ström kretskort trasig. Byt ut den 
mot en ny. Kontrollera om strömmen i ledningen 
passerar genom transformatorn.

Stäng av enhetens ström och kortslut JP404 port på 
utomhus ström kretskort, återställ strömmen till 
enheten, stäng av strömmen igen och avlägsna 
kortslutningen på JP404 port. Om felet kvarstår, byt 
ut utomhus ström kretskort.
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00 E1

Fel

Inomhus enhet felkoder 

00 E2

00 E3

00 E4

00 E5

00 E6

00 E7

00 E8

00 E9

00 Ea

00 P1

00 Ec

00  Eb

Enhets funktions tillståndFelKodTyp Möjliga orsaker och lösningar

3 6.  Felkod  Användning

Omgivningstemp. givare fel

Hushållsvarmvatten temp. 
givare fel

Uppvärmningsvattens temp. 
givare fel

Kylvattens temp. givare fel

Enhets vattenutlopps temp. 
givare fel

Enhets vatteninlopps temp. 
givare fel

System 2 inomhusslinga 
temp. givare fel

System 1 inomhusslinga 
temp. givare fel

Behållen

Inomhus EEPROM fel

Vattenflödesbrytare fel

För lågt nominellt 
vattenflöde

System 1 kommunikation 
skydd

1. Kylningen är begrän-
sad. 2. Automatisk 
omkoppling för kylning 
och uppvärmning är inte 
tillgänglig. 3. Enheten 
använder kompressorns 
utlopps temperatur som 
referens för antifrysskydd. 
4. Bivalent funktion är 
inte tillgänglig.

Läge hushållsvarmvat-
ten inte tillgängligt.

Läge uppvärmning inte 
tillgängligt.

Läge kylning inte 
tillgängligt.

Enhet stoppas

Enhet stoppas

System 2 stoppas

System 1 stoppas

Behållen

Enheten fortsätter att 
arbeta

Kompressor stoppas

Kompressor stoppas

System 1 stoppas

Kontrollera om omgivningstemperaturens givare är 
öppen, kortsluten eller värdet avviker för mycket. Byt 
ut om nödvändigt.

Kontrollera om hushållsvarmvattnets temperaturs 
givare är öppen, kortsluten eller värdet avviker för 
mycket. Byt ut om nödvändigt.
Kontrollera om uppvärmningsvattnets temperaturs 
givare är öppen, kortsluten eller värdet avviker för 
mycket. Byt ut om nödvändigt.
Kontrollera om kylvattnets temperaturs givare är 
öppen, kortsluten eller värdet avviker för mycket. Byt 
ut om nödvändigt.
Kontrollera om enhetens vattenutlopps temperatur 
givare är öppen, kortsluten eller värdet avviker för 
mycket. Byt ut om nödvändigt.
Kontrollera om enhetens vatteninlopps temperatur 
givare är öppen, kortsluten eller värdet avviker för 
mycket. Byt ut om nödvändigt.
Kontrollera om inomhus slingas temperatur givare för 
system 2 är öppen, kortsluten eller värdet avviker för 
mycket. Byt ut om nödvändigt.
För dubbla kompressorsystem: Kontrollera om inomhus 
slingas temperatur givare för system 1 är öppen, 
kortsluten eller värdet avviker för mycket. Byt ut om 
nödvändigt. För enkla kompressorsystem: kontrollera 
DIP-switch nummer ****. Den ska vara i läge AV.

Behållen

Återställ EEPROM inställning. Om fortfarande inte OK, byt 
ut inomhus kretskort. Återställ EEPROM: Tryck på knapp 
"återställ" på inomhus kretskort, enheten återställer EEPROM 
automatiskt. Efter att detta utförts, lyser lysdioden för att 
indikera tillståndet för relä ”YL” får ström. Starta om enheten.

Vattenflödesbrytaren fungerar inte. Kontrollera om 
flödesbrytaren är trasig eller dåligt ansluten. Kontrollera om 
det finns en extern cirkulationspump som cirkulerar vattnet 
genom värmepumpen när cirkulationspumpen är AV.

Systemets vattenflöde är mindre än det minmalt 
tillåtna flödet. Kontrollera vattensystemet, i synnerhet 
filtret; kontrollera vattenpumpens funktionstillstånd.

Kommunikations data för stor förlust. Kontrollera om 
kommunikationskabeln är korrekt ansluten; kontrollera om 
kommunikationskabeln är längre än 30 m; om det finns en 
störningskälla i närheten av enheten. Kontrollera om de sista tre 
omkopplarna på utomhus ström kretskort för system 1 är 
ställda till 000. Enheten återställs när kommunikation återställs.
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Fel

00 P2

00 P3

00 P4

00 P5

00 P6

00 P7

Inomhus enhet felkoder 

00 Pa

00 P9

00 P8

Enhets funktions tillståndFelKodTyp Möjliga orsaker och lösningar

3 6.  Felkod  Användning

System 2 kommunikation 
skydd

Manöverpanel kommunika-
tion skydd

Masterenhet kommunika-
tion skydd

System 2 inomhus 
antifrysskydd i kylning

System 1 inomhus 
antifrysskydd i kylning

För lågt vattenflöde skydd

Vatten utlopp Temp. för 
lågt skydd i kylning

Vatten utlopp Temp. för 
högt skydd i uppvärmning/-
varmvatten

System 2 vatten inlopp 
Temp. för högt skydd i 
uppvärmning/varmvatten

Kommunikations data för stor förlust. Kontrollera om 
kommunikationskabeln är korrekt ansluten; kontrollera 
om kommunikationskabeln är längre än 30 m; om det 
finns en störningskälla i närheten av enheten. Kontrol-
lera om de sista tre omkopplarna på utomhus ström 
kretskort för system 2 är ställda till 001. Enheten 
återställs när kommunikation återställs. 
Kommunikations data för stor förlust. Kontrollera om 
kommunikationskabeln är korrekt ansluten; kontrollera 
om kommunikationskabeln är längre än 30 m; om det 
finns en störningskälla i närheten av enheten. Enheten 
återställs när kommunikationen återställs.
Detta fel inträffar när en extern masterenhet används 
för att styra värmepumpen via Modbus. Kommunika-
tions data för stor förlust. Kontrollera om kommunika-
tionskabeln är korrekt ansluten; kontrollera om kommu-
nikationskabeln är längre än 30 m; om det finns en 
störningskälla i närheten av enheten. Enheten återställs 
när kommunikationen återställs.
1. Kontrollera om inställd temperatur för kylning är för 
låg; om systemet har för lågt vattenflöde; kontrollera 
vattensystemet, i synnerhet filtret. 2. Kontrollera om 
systemet har för lite köldmedie i sig genom att mäta 
förångartrycket. 3. Kontrollera om omgivningstempera-
turen är lägre än 15° C.

1. Kontrollera om inställd temperatur för kylning är för 
låg; om systemet har för lågt vattenflöde; kontrollera 
vattensystemet, i synnerhet filtret. 2. Kontrollera om 
systemet har för lite köldmedie i sig genom att mäta 
förångartrycket. 3. Kontrollera om omgivningstempera-
turen är lägre än 15° C.
Systemets vattenflöde är mindre än det minmalt tillåtna 
flödet. Om samma skydd aktiveras fler än 3 gånger 
under en viss tidsperiod startar inte enheten om och 
visar ”för lågt vattenflöde fel”. Kontrollera vattensyste-
met, i synnerhet filtret; kontrollera vattenpumpens 
funktionstillstånd.
Kompressorn stoppas om vattnets utlopps är lägre än 5° 
C i läge kylning. Kontrollera om temperaturgivare Tc är 
OK och väl ansluten; om inställd vattentemperatur är 
för låg; om systemflödet är för lågt.

Kompressor stoppas om vattnets utlopp är högre än 57° 
C läge uppvärmning eller varmvatten. Kontrollera om 
temperaturgivare Tc och Tw är OK och väl anslutna; 
om inställd vattentemperatur är för hög; om systemflö-
det är för lågt.
Kompressorn stoppas och extravärmare arbetar om 
vattnets inlopps temperatur är för låg � i läge uppvärm-
ning och varmvatten. Kompressor startas om när denna 
temperatur stiger. Detta skyddar kompressorns säkerhet 
eftersom för låg vattentemperatur i läge uppvärmning 
eller varmvatten kan förstöra kompressorn.

System 2 stoppas

Varning men enheten 
fortsätter arbeta

Enhet stoppas

Kompressor för 
system 2 minskar 
varvtal eller stoppas

Kompressor för 
system 1 minskar 
varvtal eller stoppas

Enheten startas om 
efter 3 minuter. Efter 
3 omstarter ger 
enheten Ec fel.

Kompressor stoppas

Kompressor stoppas

Kompressor för 
system 2 stoppas och 
extravärmare startas
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00 PbFel

03 P3

Inomhus enhet felkoder 

Fel

Failure for Wired Controller

Enhets funktions tillståndFelKodTyp Möjliga orsaker och lösningar

Enhets funktions tillståndFelKodTyp Möjliga orsaker och lösningar

3 6.  Felkod  Användning

System 1 vatten inlopp 
Temp. för lågt skydd i 
uppvärmning/varmvatten

Kompressor för system 
1 stoppas och extravär-
mare startas

Kompressorn stoppas och extravärmare arbetar om 
vattnets inlopps temperatur är för låg °C i läge uppvärm-
ning och varmvatten. Kompressor startas om när denna 
temperatur stiger. Detta skyddar kompressorns säkerhet 
eftersom för låg vattentemperatur i läge uppvärmning 
eller varmvatten kan förstöra kompressorn.

Styrenhet 
kommunikationsskydd All system stoppas

Kommunikations data för stor förlust. Kontrollera om 
kommunikationskabeln är korrekt ansluten; om det 
finns en störningskälla i närheten av enheten. Enheten 
återställs när kommunikationen återställs.
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A．Användaren får inte ändra på konstruktionen eller ledningsdragningen inuti enheten.

B．Service och underhåll ska utföras av kvalificerade och välutbildade tekniker. När 
enheten får funktionsfel, stäng omedelbart av strömmen.

C．Det smarta styrsystemet kan automatiskt analysera olika skyddsproblem under den 
dagliga användningen och visar felkoderna på displayen. Enheten kan återställa sig själv. 
Under normal drift behöver inte rörsystemen inuti enheten något underhåll.

D．Under normal drift behöver användaren endast rengöra ytan på värmeväxlaren utomhus 
en gång per månad eller kvartal.

E．Om enheten används i en smutsig eller oljehaltig omgivning, låt yrkesmän rengöra 
utomhus värmeväxlaren och värmeväxlaren med användning av specificerade rengörings-
medel för att säkerställa enhetens prestanda och effektivitet.

F．Var uppmärksam på den omgivande miljön, kontrollera att enheten är stadigt monterad 
och om utomhusenhetens luftintag och –utblås är tilltäppta eller inte.

G．Om inte vattenpumpen är skadad ska det inte utföras något underhåll eller service på 
vattensystemet inuti enheten. Det rekommenderas att rengöra vattenfiltret regelbundet eller 
byta ut det när det är mycket smutsigt eller igensatt.



【  Inomhusenhet 】

1

2

3
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Serviceventil: Den används för vakuumsugning eller för att tillsätta köldmedie.

【Utomhus  kretskort 】

1

2

4 Service och underhåll         2.  Service

Utför service på inomhusenheten enligt följande: (detta ska utföras av kvalificerad personal)
1. Stäng av strömförsörjningen. 
2 .Ta bort frontpanelen (var varsam med kablarna emellan) 
3. Kontrollera den elektriska delen 

1/2. Lysdiod på utomhus drivenhet kretskort 
vid normal drift: blinkar  (2s PÅ, 2s AV)
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3

4
5 6

PÅ

AV

Service och underhåll         

3. Lysdiod på ström kretskort
Standard fabriksinställning:
Standby---blinkar (2s PÅ, 2s AV)
På när enheten är i drift
Fel---blinkar (0.5s PÅ, 2s AV)

4. JP404 position för bygling för 
EEPROM
programmering eller uppdatering (denna 
bygling måste tas ut efter programmering, 
annars kan inte enheten arbeta)

5. Anslutning för programvaras brännare
  
6. DIP-switch på utomhus kretskort
Standard fabriksinställning:
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2  Rengöring av vattenfilter 

3  Rengöring av plattvärmeväxlaren

7)   

8)   

1  Se upp 

1)   

2)   

3)   
      
      

4)   
      

5)   
      

6)   

Service och underhåll         

Tack vare den normalt mycket höga turbulensen i värmeväxlaren uppstår en självrengörande effekt i 
kanalerna. Dock kan det i vissa applikationer finnas en mycket hög tendens av beläggningar, t.ex. vid 
användning av ytterst hårt vatten vid höga temperaturer. I dessa fall är det alltid möjligt att rengöra 
värmeväxlaren genom att cirkulera en rengöringsvätska (CIP-Rengöring på plats). Använd en behållare 
med svag syralösning, 5% fosforsyra eller, om värmeväxlaren rengörs ofta, 5% oxalsyra. Pumpa 
rengöringsvätskan genom värmeväxlaren. Detta arbete ska utföras av en kvalificerad person. För mer 
information, vänligen kontakta din leverantör.

Användaren får inte ändra på strukturen eller ledningsdragningen inuti enheten. 

Service och underhåll ska utföras av kvalificerade och välutbildade tekniker. När enheten får funk-
tionsfel, stäng omedelbart av strömmen. 

Det smarta styrsystemet kan automatiskt analysera olika skyddsproblem under den dagliga använd-
ningen och visar felkoderna på displayen. Enheten kan återställa sig själv. Under normal drift behöver 
inte rörsystemen inuti enheten något underhåll. 

Under normal drift behöver användaren endast rengöra ytan på utomhus värmeväxlaren en gång per 
månad eller fyra gånger per år. 

Om enheten används i en smutsig eller oljehaltig omgivning, låt yrkesmän rengöra utomhus värme-
växlaren och värmeväxlaren med användning av specificerade rengöringsmedel för att säkerställa 
enhetens prestanda och effektivitet. 

Var uppmärksam på den omgivande miljön, kontrollera att enheten är stadigt monterad och om 
utomhusenhetens luftintag och –utblås är tilltäppta eller inte. 

Om inte vattenpumpen är skadad ska det inte utföras något underhåll eller service på vattensystemet 
inuti enheten. Det rekommenderas att rengöra vattenfiltret regelbundet eller byta ut det när det är 
mycket smutsigt eller igensatt. 

Om systemet inte används under längre tidsperioder vintertid ska allt vatten inuti systemet tömmas ut 
för att förebygga att vattenrören skadas på grund av frysning. 

Vattenfiltret ska rengöras i enlighet med manualen för att säkerställa vattensystemets flöde. Det rekom-
menderas att först rengöra det efter en månad och därefter varje halvår.
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Manometer 

R410A

Obs: Använd alltid en viktad skala för att mäta den påfyllda gasmängden i enheten.

Lågtrycks
ventilspindel

Anslutning för
vakuumpump

Använd en läckagedetektor eller 
tvålvatten för att kontrollera för läckage.

      
      

      

      

      

      

       

1)   
2)   

3)   

4)   

5)   

6)   

7)   

4   Gaspåfyllning

4 3. UnderhållService och underhåll         

Arbetet ska utföras av yrkesfolk. 
Om det finns för lite köldmedel i systemet, kontrollera om det finns läckage i systemet. Om ja, 
reparera detta innan gaspåfyllning, annars kommer systemet snart återigen ha otillräckligt med 
köldmedel. 
Fyll inte på mer köldmedel än vad som krävs, annars kan det uppstå en mängd fel, så som högt tryck 
och låg effektivitet. 
Detta system använder köldmedel R410A. Det är strängt förbjudet att fylla på annat köldmedel än 
R410A i systemet. 
Det får inte finnas någon luft i köldmedelscirkulationen eftersom luft orsakar onormalt högt tryck, 
vilket skadar gasrören och minskar uppvärmnings- och kylningseffektiviteten. 
Om det läcker ut köldmedel i huset, låt fönstren vara öppna några minuter även om R410A inte är 
hälsovådligt. 
Stegen är som följer: 
Använd 5/8” eller 1/2” koppling för gaspåfyllning och kör enheten i läge kylning.

Köldmedlet spelar en viktig roll genom att leverera energi vid kylning och uppvärmning. För lite köldme-
del påverkar direkt effekten för kylning och uppvärmning. Var uppmärksam på följande innan du fyller på 
köldmedel:



5  Kondensorslinga 
Kondensorslingorna kräver inget specialunderhåll undantaget när 
de är igensatta av papper eller andra främmande föremål. 
Rengöring görs genom att tvätta med rengöringsmedel och 
vatten vid lågt tryck och därefter skölja med rent vatten:
1)   
2)   
3)   

      
      
4)   
      
5)   
6)   
      
7)   
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4 3. UnderhållService och underhåll         

Försäkra dig om att enheten är avstängd innan rengöring. 
Invändigt ska enheten rengöras av en kvalificerad person. 
Använd inte bensin, bensen, lösningsmedel eller liknande för att 
rengöra enheten. Spraya inte heller insektmedel på den. Annars kan 
enheten skadas. Rengöringsmedel som är specialtillverkade för 
rengöring av luftkonditionering rekommenderas. 
Spreja rengöringsmedel för luftkonditionering på slingorna. Låt 
medlet verka i 5-8 minuter. 
Spruta därefter rent vatten på slingan. 

Slinga

En gammal pensel fungerar bra för att borsta bort smuts och ludd från kylflänsarnas utsida.  Borsta i 
samma riktning som öppningarna mellan kylflänsarna så att borsten går emellan kylflänsarna. 
Efter rengöring, använd en mjuk och torr trasa för att göra ren enheten. 
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6 Service av utomhusenheten 

6.1 Underhåll av styrenheten

1)   
2)   
3)   

Övre skydd

Kopplingsboxens lock

1

2

3

4 3. UnderhållService och underhåll         

Stäng av strömförsörjningen ta bort det övre skyddet på enheten. 
Ta bort locket på kopplingsboxen. 
Utför nödvändigt underhållsarbete för styrenheten på utomhusenheten. 
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Front galler

Fläktmotor

Fläktvinge

1

2

3

6.2 Byte av fläktmotor

 

4 3. UnderhållService och underhåll         

1)  Stäng av strömförsörjningen och lossa skruvarna på frontens galler. 
2)  Använd en skiftnyckel för att lossa fläktbladets mutter och ta bort fläktbladet. 
3)  Lossa skruvarna till fläktmotorn. 
4)  Ta bort fläktmotorns nätkabel från kretskort. 
5)  Sätt tillbaka den reparerade eller nya fläktmotorn och anslut alla kablar igen. 
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Kabel ansluten till
fläktmotorns kondensator 
motor/kondensator

4

5

4 3. UnderhållService och underhåll         
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6.3 Byte av värmare för bottenplattan

värmare för bottenplattan

1

2
värmarens 
snabbkoppling

3

4 3. UnderhållService och underhåll         

1)  Stäng av strömförsörjningen, följ 4.7.2 för att ta ut fläktbladet. 
2)  Ta bort fästet för värmaren (se bild 1). 
3)  Koppla bort snabbkopplingen för den nedre värmaren och ta ut värmaren (se bild 2). 
4)  Sätt tillbaka en ny värmare och anslut den till snabbkopplingen (se bild 3). 
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Fel
1. Ingen ström

2. Säkring har löst ut eller 
strömbrytare är frånslagen.

2. Kontrollera om kretsen är bruten eller om enheten är jordad.
Byt därefter säkring och återställ brytaren, kontrollera om 
kretsen är stabil eller anslutningen är som den ska.

3. Något skydd är aktiverat 3. Kontrollera vilket skydd som är aktiverat och kvittera
skyddet och starta om enheten.

4. Ledning är lös 4. Kontrollera ledningarnas anslutning och dra åt skruvarna 
i kopplingsplinten 

5. Kompressorfel 5. Byt kompressor

1. Ledning till fläktmotorn lös 1. Kontrollera ledningens anslutningar.

2. Fel på fläktmotorn 2. Byt fläktmotor.

1. Slingans lameller är mycket smutsiga

2. Luftintaget tilltäppt

3. För lite köldmedie

1. Rengör förångarens slinga.
2. Avlägsna eventuella föremål som blockerar enhetens

luftcirkulation.
3. Inspektera enheten för läckage och åtgärda dem.

Töm ut allt köldmedie och fyll på igen med korrekt mängd.

1. För lite vatten i vatten
systemet

2. Luft i vattensystemet
3. Ventilerna i vattensystemet är

inte helt öppnade
4. Vattenfilter är smutsigt eller igensatt

1. Kontrollera vattenpåfyllningen. Fyll på systemet med
rätt mängd vatten. 

2. Avlufta systemet.

3. Kontrollera alla ventiler för att säkerställa att de är helt öppnade.

4. Rengör vattenfiltret.

Orsak Lösning
1. Kontrollera strömförsörjningen

1. För mycket köldmedie

2. Luft i köldmedie systemet

3. Felaktigt vattenflöde

4. För högvattentemperatur

1. Töm ut allt köldmedie och fyll på igen med rätt mängd.

2. Töm ut allt köldmedie och fyll på igen med rätt mängd. 

3. Kontrollera systemets vattenflöde. Använd en kraftigare 
pump för att öka vattenflödet om nödvändigt.

4. Kontrollera värdet för vattnets temperaturgivare för
att säkerställa att den fungerar som den ska.

1. Torkarens filter igensatt
2. Elektronisk expansionsventil 

är inte öppnad
 

3. Köldmedieläckage

1. Byt till ett nytt.

2. Reparera eller byt till en ny.

3. Inspektera enheten för läckage och åtgärda dem.
    Töm ut allt köldmedie och fyll på igen med rätt mängd.

Enheten kan 
inte startas

Fläkten fungerar inte

Låg värmeeffekt

För kraftigt ljud från
vattenpumpen eller
inget vattenflöde
när vattenpumpen
är i gång

oo 

För högt utloppstryck
i kompressorn

För lågt insugs
tryck

Avfrostningen 
fungerar inte korrekt

1. Fel på slingans temperaturgivare

2. Luftintag/utblås är tilltäppt

1. Kontrollera position och värde för slingans
temperaturgivare. Byt ut om nödvändigt.. 

2. Avlägsna eventuella föremål som blockerar enhetens   
    luftcirkulation. Rengör förångarens slinga regelbundet.

【  】Felsökning 
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Följande problem beror inte nödvändigtvis på fel hos själva enheten.
Kontakta professionell underhållspersonal för hjälp.

Nummer Fel Lösning

4 Service och underhåll 4. Felsökning

Enheten fungerar inte

Låg effekt

När enheten startas om, startar kompressorn
3 minuter senare (kompressorns skyddsmekanism),
kontrollera om strömbrytaren är frånslagen
och om det finns normal strömförsörjning för
styrenheten.

Kontrollera om luftintaget eller –utblåset är tilltäppta
på utomhusenheten; kontrollera om den inställda 
temperaturen är för hög i läge kylning eller för låg i 
läge uppvärmning.
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