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Kiitos tämän tuotteen ostamisen johdosta!  
     ISO 9001 sertifioitu teollisuuslämmitysyritys, osa Atlantic Group:ia, 

           takaa laitteiden sekä lisätarvikkeiden laadun ja asiakkaiden vaatimusten 
                     täyttymisen. Yrityksen kokemus ja ammattitaito sekä sen

        huipputeknologia suunnittelussa ja valmistuksessa    
                tarjoaa laadukkaiden lämmönvaihtimien malliston 

Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua laitteesi käytössä 
    sekä auttaa optimoimaan sen suoritustehon, sinun parhaaksesi!
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1 Lue nämä ohjeet ennen laitteen käyttöä

Ole hyvä ja noudata tarkasti seuraavia ohjeita,
ehkäistäksesi henkilö- ja omaisuusvahinkoja,
sekä laitteen virheellistä käyttöä.

1.1 Turvallisuusohjeet

1.1.1 Käynnistys

Älä käynnistä järjestelmää ennen kuin 
se on täytetty.

Järjestelmän käynnistää alan ammattihenkilö.

Lämpöpumpun saa asentaa vain kylmäalan
pätevyysvaatimukset täyttävä urakoitsija.

Järjestelmän suojamaadoitus sekä
sähkönsyötön ylivirtasuojaus on tehtävä
sähköturvallisuusmääräysten mukaisesti

Kytke sähkönsyöttö aina oikein.

Lämpöpumppujärjestelmää ei saa koskaan 
asentaa palo- tai räjähdysvaaralliseen 
tilaan, vastoin sen suojausluokitusta.

1.1.2 Käyttö

Älä koskaan anna lasten työntää mitään
vieraita esineitä puhallinsäleikköjen väliin
tai kiipeillä ulkoyksiköllä. Puhaltimen siivet
ovat vaarallisen terävät ja leikkaavat.

Älä koskaan sijoita mitään esteitä ulkoyksikön
höyrystimen luo, jotka estäisivät sen ilmavirran.

Älä koskaan nouse ulkoyksikön päälle.

Tilan, jossa lämpöpumppu toimii, on oltava
hyvin tuuletettu, jotta mahdollinen
kylmäainevuoto ei aiheuttaisi 
hapen puutetta.

Keskustele aina ensin valtuutetun kylmälaite-
urakoitsijan kanssa, ennen kuin suunnittelet
muutoksia asennettuun järjestelmään.

Älä käytä tai säilytä kaukosäädintä
lämmönlähteen lähellä

1.1.3 Huolto

Älä koskaan yritä korjata laitetta itse. 

Järjestelmä ei sisällä sellaisia osia, 
joita voisit korjata itsenäisesti. 
Älä koskaan poista laitteen suojakuoria,
koska niiden alla on hengenvaarallinen 
sähköjännite.

Sähkönsyötön pois-kytkeminen ei poista
sähköiskun vaaraa, koska laitteen sisällä on
varastoitunut sähköjännite (Kondensaattoreissa).

Älä koskaan yritä avata ulkoyksikköä tai
sisäyksikköä niiden toiminnan aikana

Kytke sähkönsyöttö heti pois, mikäli havaitset
epänormaalia ääntä, hajua, savua tai vastaavaa,
ota heti yhteys valtuutettuun kylmähuoltoon

Kytke aina sähkönsyöttö pois, ennen kuin aloitat 
mitään puhdistustoimia laitteissa

Käytä mietoja pesunesteitä ja vähän kostutettua
liinaa puhdistaessasi laitteiden ulkokuoria

Älä koskaan käytä painepesuria ulkoyksikön
puhdistamiseen Se vaurioittaa höyrystintä ja
vesi tunkeutuu laitteen sähkökoteloon, 
hengenvaara!
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1.2  Varotoimenpiteet ja varoitukset
asennettaessa laitteita

1.2.1 Ulkoyksikkö

Ulkoyksikkö sisältää puhallinhöyrystimen jolla lämmön
kerääminen ulkoilmasta suoritetaan.
Kylmälaiteasentajan tulee sijoittaa ulkoyksikkö sellaiseen
paikkaan, jossa se voi toimia mahdollisimman tehokkaasti.
Älä koskaan sijoita mitään esteitä ulkoyksikön
puhallinhöyrystimen ilmavirtaukseen.
Ulkoilma jäähtyy samalla kun ulkoyksikön höyrystin
poistaa siitä lämpöä. Ulkoilman sisältämä vesi tiivistyy
ulkoyksikön höyrystimen lamelleihin ja valuu alas.
Kylmänä aikana, tiivistynyt vesi jäätyy höyrystimen 
pintaan ja poistuu siitä ainoastaan sulatuksen avulla. 

Automaattisen sulatuksen toiminnan aikana on
normaalia että ulkoyksiköstä voi tulla vesihöyryä.

1.2.2 Sisäyksikkö

Sisäyksikkö sisältää tarvittavan ohjaus elektroniikan
lämpöpumppujärjestelmän lämmitysmukavuuden
hallintaan sekä lämpimän käyttöveden tuotantoon. 

     
   
   
   

1.2.3 Ohjausjärjestelmä

Kylmälaiteasentajan tulee säätää järjestelmä hyvin.
Älä koskaan muuta järjestelmän käyttöasetuksia
jälkeenpäin, keskustele aina ensin -asentajasi kanssa.
Lämpöpumppujärjestelmän ohjausjärjestelmä on
suunniteltu:
- joko kiinteälle veden lämpötilalle, vakiovirtauksella

(vain matalalämpötila-radiaattorit termostaatti-
venttiileillä).

- tai, ulkolämpötilan mukaan säätyvälle veden
lämpötilalle
ulkolämpötila-anturin avulla.

Jälkimmäistä vaihtoehdoista voidaan käyttää 
myös lattialämmitysjärjestelmissä, se on erityisen
tehokas myös termostaattiohjatuilla radiaattoreilla.

1.2.4 Lattialämmitysjärjestelmät

• Nykyiset lattialämmitysjärjestelmät vaativat hitaan
käyttöönoton, matalalla lämpötilalla, lattian halkeamisen
estämiseksi. Varmista asentajasi kanssa että käyttöönotto
tapahtuu oikeita menettelytapoja ja riittävää varovaisuutta
noudattaen.

• Ollakseen tehokas, lattian ei pidä olla kuuma, 
koska lämmittävä pinta-ala on suuri.
Yleensä, enintään pakkassää vaatii hieman enemmän
lämmitystehoa.

• Säätöjärjestelmän stabiilisuus ehkäisee lattialämmitys-
järjestelmän nopeita lämpötilanvaihteluita.
Kuitenkin tähän stabiliilisuuteen sisältyy pitkä 
havahtumisaika, joka yleensä on useita tunteja
(noin 6 tuntia).

• Kaikki asetusmuutokset pitää tehdä hitaasti, jättämällä 
järjestelmälle riittävä valmistautumisaika tulevaan
muutokseen. Järjestelmän liioitellut säätötoimenpiteet ja
sopimaton asettelu johtavat yleensä melko rajuun
lämpötilan heilahteluun vuorokausiperiodilla.

• Näin ollen, jos sinulla on asunnossasi lattialämmitys-
järjestelmä, älä turhaan alenna sen tehoa voimakkaasti tai
kytke järjestelmää kokonaan pois, koska järjestelmän 
palautumisaika on yleensä pitkä (noin 6 tuntia).

1.2.5  Käyttövesi

Vaihtoehto on suunniteltu käytettäväksi lämpimän käyttöveden
säiliön ja sen sähköisen varalämmitysjärjestelmän kanssa.
Kun lämmintä käyttövettä tarvitaan, lämpöpumppujärjestelmä
mukautuu tarpeeseen tarvittavalla prioriteetilla.
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2 Järjestelmän yleiskuvaus
Kylmälaiteasentaja asentaa järjestelmän,
joka voi koostua seuraavista osista: 

- Ulkoyksikkö, sijaitsee nimensä mukaisesti
asuinrakennuksen ulkopuolella, jossa se sitoo
ulkoilman lämpöä itseensä, siirtääkseen lämmön sisälle.

- Sisäyksikkö, sijaitsee kattilahuoneessa, 
luovuttaen lämpöä
lämmityspiirille kuten myös energiaa kuuman 
käyttöveden tuotantoon).

- Ulkolämpötila-anturi tarkkailee
ulkolämpötilaa.
Ohjaus-optiot:
- Huonetermostaatti
- Kaukosäädin

Lämpöpumput voidaan kytkeä mihin tahansa
matalalämpötila-jakelujärjestelmään:
Lämpöpumpun sitomaa lämpöenergiaa
voidaan käyttää näin ollen eri tarkoituksiin:
- Lattialämmitysjärjestelmät
- Radiaattorit tai puhallinkonvektorit
- Lämmin käyttövesi
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tai

Ulkoyksikkö

Sisäyksikkö

Lämmityspiirin
Radiaattorit tai

puhallinkonvektorit

Lattialämmitysjärjestelmä

ja/tai

Huone-
termostaatti Kaukosäädin

Ohjausvaihtoehdot

Vaihtoehdot
riippuvat

järjestelmän
rakenteesta

Toisiopiirin

Ulkolämpötila-
anturi

Lämpimän käyttöveden säiliö
(sähköisellä varaläm-

mityksellä)
Lämmin

Lämmityskattila-
liityntä

                                                       Kuva 1 - Lämmitysjärjestelmä-vaihtoehdot

laitteet

käyttövesi



3 Lämmitysjärjestelmän käyttö

3 1 Käyttöliittymät

Auto

ESC OK

RESET

0        4        8        12      16     20      24

1

2

3

10

4

11

12 14 1513

5

6

7

8

9

Kuva 2 

Kuva 3 

Auto

ESC OK

0        4        8        12      16     20      24

1

2

3

4

6

5

7

19

8°C

Auto 16

17

18 19

   Huonetermostaatti (optio)        Kaukosäädin (optio)

3 2 Kaukosäädin ja huonetermostaatti (optioita)
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Nro Toiminto - Toimintojen kuvaukset

 

8 Jäähdytystilan valinta         - Ei mahdollista tällä laitteella

10 Kytke "lakaisu"         - Toiminto tarkoitettu ainoastaan asentajalle

11               Reset painike                                   - Pääsy turvatermostaatin nollaamiselle

12 Päälle/Pois kytkin (On/Off)

13 Painemittari        - Kontrolloi laitteen hydraulisen järjestelmän painetta

14 Punainen LED-valo        - Varoitus-valo, polttimen turvavalo

15 Vihreä LED-valo        - Polttimen toiminta
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1 DHW-toimintatilan valinta
(Lämmin käyttövesi)

Jos järjestelmä on varustettu lämpimän käyttöveden säiliöllä:

- ON: Lämpimän käyttöveden (DHW) tuotanto aikaohjelman mukaan.

- OFF: Ei lämpimän käyttöveden lämmitystä, sulatustoiminto aktiivinen.

- Tehostus (Boost): Paina DHW -painiketta 3 sekuntia. Lämpimän käyttö-
veden tuotanto käynnistyy heti, säiliön sähköisellä varalämmityksellä
ja jatkuu kunnes lämmintä käyttövettä on riittävästi saatavilla.

ON

Off

3

2 Näyttöruutu - Toimintojen  hallinta. Näyttää reaaliaikaisen lämpötilan 
lämmitystilassa, järjestelmäviat        ja muun tärkeän tiedon..

- Näyttää järjestelmän asetusarvot

3 Poistuminen "ESC" - Valikosta (-Menu) poistuminen.

4 Valikoissa liikkuminen ja asetukset - Voit valita haluamasi toimintovalikon.
- Asettaa parametriarvoja.
- Muuttaa lämpötilan asetusarvoja jne. 

5 Lämmitystilan valinta - Lämmitystoiminto lämmitysohjelman mukaan
(Kesä (Summer)/talvi (winter) -tilan automaattinen vaihto).

- Vakio oleskelulämpötila.

- Vakio alennettu lämpötila

- Varallaolo-tila (Stand-by) huurtumisen estolla (Anti-frost Protection)
(Edellyttää että lämpöpumpulle tulee sähkönsyöttö normaalisti).

6 Informaatio-näyttö - Näyttää erilaisia tietoja katso sivu

- Hälytyskoodien tarkastelu (Error).

- Huoltoa koskevat tiedot (erikoistila)
7 Vahvista "OK" - Valittuun valikkoon meno.

- Parametriasetuksen hyväksyntä.
- Lämpötila-asetuksen hyväksyminen

9 Palautus (RESET) -painike
(Pidä painettuna kuntia).

- Resetoi parametrit ja peruuttaa hälytysviestit.
Älä käytä normaalitoiminnan aikana.

16 Lämmitystilan (Heating) valinta - Lämmitystoiminto lämmitysohjelman mukaan
(Kesä (Summer)/talvi (Winter) -tilojen automaattinen vaihtotoiminto).

- Vakio oleskelulämpötila.

- Vakio alennettu lämpötila

- Varallaolo-tila (Stand-by) jäätymisenestolla (Anti-frost Protection)
(Edellyttää että lämpöpumpulle tulee sähkönsyöttö normaalisti).

18 Valitsin - Lämpötila-asetuksen säätö

19 Läsnäolopainike - Oleskelu- / lämpötilanpudotuksen vaihtotoiminto

17 Näyttöruutu - Toimintojen  hallinta. Näyttää reaaliaikaisen lämpötilan 
lämmitystilassa, järjestelmäviat        ja muun tärkeän tiedon.



3.2 Laitteiston käynnistys

• Asennus ja ensimmäinen käynnistys tulee suorittaa
valtuutetun kylmäurakoitsijan toimesta. Häneltä
saat myös arvokasta tietoa edellä mainittuihin
toimenpiteisiin liittyen.

• Varmistu että laitos on täytetty vedellä ja
ilmattu huolellisesti. Varmista että vesiverkon paine
on riittävä (1,5 - ia), tarkista paine aina myös
painemittaustoiminnolla kohta kuva

• Sulje järjestelmän sähkönsyötön pääkytkin.
Talvella, kompressorin kampikammio on esilämmitettävä,
sulje sähkönsyötön pääkytkin (ulkoyksikön sähkön-
syötössä) muutamia tunteja ennen kuin käynnistät
laitteiston sen On/Off -painikkeella.

3.3 Pikakäynnistys

Kun asentajasi on käynnistänyt laitteiston 
ensimmäisellä käyttöönottokerralla:
• Käynnistä lämpöpumppu ON/OFF -painikkeella.

Ohjaussäätimen käynnistyessä se näyttää kaikki
symbolit yhtaikaa, sitten “Tietovalikon, päiväyksen” ja
sitten lämpöpumpun tilan (State; H ).

• Valitse Lämmitystila (Heating) (Kuva
• Valitse DHW -tila Kuva

jos järjestelmään on asennettu -säiliö,
varustettuna sähköisellä varalämmityksellä.

• Aseta päivämäärä ja aika Kuva

                                                                                                                                                                                                                                 - 10 -

alféa hybrid duo oil

Kuva 5 - Valitse lämmitystila (AUTO),
valitse myös  -toiminto
(Kuuma käyttövesi)

Kuva 6 - Päivämäärän ja kellonajan asetukset

Paina "OK"

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Time of day and date
Operator section

Valitse Pvm-valikko
( ).

Paina "OK"

Time of day and date

Hours / minutes

Valitse: h/min
(Hours/minutes) tai
pv/kk (Day/Month)
tai vuosi (Year).

Paina "OK".

Time of day and date

Hours / minutes

Tee kaikki tarvittavat 
asetukset.

Paina "OK",
vahvistaaksesi
tehdyt asetukset.

paina päätoiminto-
painiketta palataksesi
perusnäyttöön.

Kuva 4 - Ohjauspaneeli

ESC OK

Polttimen pakko-ohjaus

D��
��D��+

  

�    
   �

$���&����;&��
�%?
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3.4 Ohjelmointi-esimerkit

Kellonajan asetus

0 4 8 12 16 20 24

AUTO

2

Text3

0 4 8 12 16 20 24

AUTO

3

0 4 8 12 16 20 24

AUTO

4

0 4 8 12 16 20 24

AUTO

1

5

0 4 8 12 16 20 24

AUTO

6

0 4 8 12 16 20 24

AUTO

Perusnäyttö

Ellei perusnäyttö ole näkyvissä,
paina  palataksesi siihen,

paina "OK".

Kierrä valitsinta, valitse valikko:
Aika ja päivämäärä (Time/date),

paina "OK".

paina "OK" vahvistaaksesi valintasi.

Kierrä valitsinta, valitse rivi
Tunnit/minuutit (Hours/minutes),

Tunnit vilkkuvat

paina "OK".

Kierrä valitsinta,
aseta tunnit,

Minuutit vilkkuvat

paina "OK".

Kierrä valitsinta,
aseta minuutit,

Asetukset on tallennettu muistiin.

paina päätoimintopainiketta
palataksesi perusnäyttöön.

Kierrä valitsinta,
tehdäksesi muita asetuksia

tai

Painikkeet KuvausNäyttö (esimerkin mukaan)

Room setpoint 1

Operator section
Time of day and date

Time of day and date

Hours / minutes

Time of day and date

Hours / minutes

Time of day and date

Hours / minutes

Time of day and date

Hours / minutes

Kuva 7
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3.5 Laitteiston loppukäyttäjän ohjausvalikot

1
2
3

20

500
501
502
503
504
505
506
516

641
642
643
648

710
712
714

6711

7141

8410
8412
8413

8701
8702
8703

...
9037

Reduced temp... 35 °CConsigned comfort 1610DHW (käyttövesi)

Tunnit / min
Pvä / kk
Vuosi

Tunnit 1...24 h
Min          0...60 min

OEMSpecialistStart-upEnd user

Kieli ...            English, German

Esivalinta
1st phase On (start)
1st phase Off (end)
2nd phase On (start)
2nd phase Off (end)
3rd phase On (start)
3rd phase Off (end)
Standard values

Ma-Su
Ma-Pe
La-Su
Maanantai
Tiistai

Sunnuntai
...

Jakson valinta
1. jakso päälle (start)
1. jakso pois (end)
Regime level

Jakso 
Jakso 

Jakso 

1
2

...
8

Reduced temp... 35 °C
Temp. frost free... comfort
4 °C...temp. reduce

Comfort setting
Reduced setting
Frost free setpoint

No, YesHeat pump Reset

Off, OnEmergency regime

HP return temp.
HP flow temp.
Compressor modul.

Aika ja päiväys

Käyttöliittymä

CC1 ajastinohjelma

CC2 ajastinohjelma

Ohjelma 4/DHW

Lomajat lämmityspiiri 1

Lomajat lämmityspiiri 2

Lämmityspiiri
Lämmityspiiri

1
2

Virhe/Häiriö

Huolto / erityistoiminto

Yleinen diagnoosi

Kuluttajadiagnostiikka
Off, On

External temperature
Reset ini. ext.
Reset maxi. ext. temp.

Relay output

m temp.

...
QX7

Lyhyt
painallus

Perus-
näyttö

Kuva 8

End user = Loppukäyttäjä; Start-up = Käynnistys; Specialist = Ammattilainen
OEM = Laitevalmistaja
  
    
Comfort = Oleskelu, -mukavuus; Emergency = Hätä; Relay = Rele
Reduced temp = Alennettu lämpötila.

Englanninkielisten taso-valikoiden selityksiä:
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3.6 Parametrit ja asetukset

3.6.1 Yleistä

• Tasot joista löytyy tasokohtaiset parametrit:
- Loppukäyttäjä (End user)

toimenpiteet kuvataan tässä dokumentissa.

• Muita tasoja parametreineen:
- Ensikäynnistys (Start-up)
- Ammattilainen (Specialist)

… kuvataan kylmäalan ammattihenkilöille varatussa
kappaleessa. Älä tee koskaan mitään muutoksia
näihin parametreihin, ilman asianomaisen
ammattihenkilön suostumusta.

3.6.2 Parametrien asettaminen

Perusnäytössä
- Paina painiketta...

yhden kerran, päästäksesi “End user" -tasolle
- Selaa avautuvaa valikkolistaa
- Valitse haluamasi valikko.
- Selaa toimintorivejä.
- Valitse haluamasi toimintorivi.
- Säädä parametriarvoa
- Varmista asetuksesi, paina "OK"

- Palaa taaksepäin valikkoon aina "ESC"

Jos mitään asetuksia ei tehdä uttiin, näyttö
palaa automaattisesti perusnäyttöön.

Päivämäärä ja aika ( )

1 Tunnit/minuutit (Hours/minutes) 00:00… 23:59 1

2 Päivä/kuukausi (Day/Month)  01.01… 31.12                           1

3 Vuosi (Year) 1900… 2099 1

Käyttäjätoiminnot

20 Kieli (Language) English, Français,
Italiano, Nederlands...

Aikaohjelma, lämmityspiiri 1

500 Esivalinta (Preselection), päivä/viikko (day/week)
Ma-Su (Mon-Sun), Ma-Pe (Mon-Fri), La-Su (Sat-Sun), Ma Ti (Monday Tuesday)…

Ma-Su (Mon-Sun)

501 1. vaihe, käynnistys (1st phase On (start)) 00 : 00… - -:- - 10 min 6:00

502 1. vaihe, pysäytys (1st phase Off (end)) 00 : 00… - -:- - 10 min 22:00

503 2. vaihe, käynnistys (2nd phase On (start)) 00 : 00… - -:- - 10 min - -:- -

504 2. vaihe, pysäytys (2nd phase Off (end)) 00 : 00… - -:- - 10 min - -:- -

505 3. vaihe, käynnistys (3rd phase On (start)) 00 : 00… - -:- - 10 min - -:- -

506 3. vaihe, pysäytys (3rd phase Off (end)) 00 : 00… - -:- - 10 min - -:- -

516 Vakioarvot (Standard values)                             no, yes (Ei, kyllä) no (Ei)

Yes + OK: Ohjaussäätimen muistiin tallennetut vakioarvot korvaavat käyttäjän omat lämmitysohjelmat,
jolloin omat asetukset pyyhkiytyvät pois.

3.6.3 Lista käyttäjän asetuksista

Rivi Toiminto Asetusalue
tai näyttö

Lukuarvon
lisäys/kerta

Perus-
asetus

1
2
3

End user
lyhyt
painallus

Perus-
näyttö

Päivä /kk        Minuutit 0...60 min
Time and date
User interface
CC1 time programme
...

Tunnit / min

Vuosi

Tunnit           1...24 h

Kts. englanninkielisten
valikoiden selitykset Kuva 9.
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Rivi            Toiminto                                                                              Asetusalue
tai näyttö

Lukuarvon
lisäys/kerta

Perus-
asetus

Aikaohjelma, lämmityspiiri 2

Jos laitos sisältää 2 lämmityspiiriä (2-piiri on lisävarusteoptio)

520 Esivalinta (Preselection), päivä/viikko (day/week)
Ma-Su (Mon-Sun), Ma-Pe (Mon-Fri), La-Su (Sat-Sun), Ma Ti (Monday Tuesday)…

Ma-Su (Mon-Sun)

521 1 jakso, käynnistys (1st phase On (start))                            00 : 00… - -:- -                       10 min 6:00

522 1 jakso, pysäytys (1st phase Off (end))                                00 : 00… - -:- -                       10 min 22:00

523 2 jakso, käynnistys (2nd phase On (start))                            00 : 00… - -:- -                       10 min         - -:- -

524 2 jakso, pysäytys (2nd phase Off (end))                                00 : 00… - -:- -                       10 min         - -:- -

525 3 jakso, käynnistys (3rd phase On (start))                             00 : 00… - -:- -                       10 min         - -:- -

526 3 jakso, pysäytys (3rd phase Off (end))                                00 : 00… - -:- -                       10 min         - -:- -

536 Vakioarvot (Standard values)                                               no, yes (Ei, kyllä) no (Ei)

Yes + OK: Ohjaussäätimen muistiin tallennetut vakioarvot korvaavat käyttäjän omat lämmitysohjelmat,
jolloin omat asetukset pyyhkiytyvät pois.

Käyttövesi

Jos laitokseen on asennettu lämpimän käyttöveden säiliö DWH (Lisävarusteoptio)

560 Esivalinta (Preselection), päivä/viikko (day/week)
Ma-Su (Mon-Sun), Ma-Pe (Mon-Fri), La-Su (Sat-Sun), Ma Ti (Monday Tuesday)…

Ma-Su (Mon-Sun)

561 1 jakso, käynnistys (1st phase On (start))                            00 : 00… - -:- -                       10 min 00:00

562 1 jakso, pysäytys (1st phase Off (end))                                 00 : 00… - -:- -                       10 min 05:00

563 2 jakso, käynnistys (2nd phase On (start))                            00 : 00… - -:- -                       10 min          - -:- -

564 2 jakso, pysäytys (2nd phase Off (end))                               00 : 00… - -:- -                       10 min         - -:- -

565 3 jakso, käynnistys (3rd phase On (start))                             00 : 00… - -:- -                       10 min         - -:- -

566 3 jakso, pysäytys (3rd phase Off (end))                                00 : 00… - -:- -                       10 min         - -:- -

576 Vakioarvot (Standard values)                                               no, yes (Ei, kyllä) no (Ei)

Yes + OK: Ohjaussäätimen muistiin tallennetut vakioarvot korvaavat käyttäjän omat lämmitysohjelmat,
jolloin omat asetukset pyyhkiytyvät pois.
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Loma, lämmityspiiri 1 

641 Esivalinta (Preselection) Period (Jaksot) 1 - 8 Period 1

642            Jakso 1: alku, pvä/kk (Day/Month) 01.01… 31.12 1

643            Jakso 1: loppu, pvä/kk (Day/Month) 01.01… 31.12                           1

648            Käyttötaso                                                                                                Jäätymissuoja, alennettu
   

Frost
protection

Loma, lämmityspiiri 2

Jos laitokseen on asennettu toinen lämmityspiiri (Lisävarusteoptio (2nd Circuit Kit)

651 Esivalinta (Preselection) Period (Jaksot) 1 - 8 Period 1

652 Loman alku (1st phase On (start)), pvä/kk (Day/Month) 01.01… 31.12                           1

653 Loman loppu (1st phase Off (end)), pvä/kk (Day/Month) 01.01… 31.12                           1

658            Käyttötaso                                                                                               Jäätymissuoja, alennettu
  

Frost
protection

Lämmityspiiri 1

710            Mukavuuskäytön asetusarvo                                    Alennetusta lämpötilasta
35°C: een.

0,5 °C 20 °C

712 Alennettu asetusarvo                                                                               Jäätymisenestosta
mukavuusarvoon

0,5 °C 18 °C

714           Jäätymisensuojan asetusarvo                        4°C: sta alennettuun
lämpötilaan

0,5 °C 8 °C

Lämmityspiiri 2 (optio)

Jos laitokseen on asennettu toinen lämmityspiiri (Lisävarusteoptio 2nd Circuit Kit)

1010          Mukavuuskäytön asetusarvo Alennetusta lämpötilasta
    35°C: een.

0,5 °C 20 °C

1012           Alennettu asetusarvo                                                                                    Jäätymisenestosta
    mukavuuskäyttöön

0,5 °C 18 °C

1014          Jäätymisenesto                                                                           4°C: sta alennettuun
   lämpötilaan

0,5 °C 8 °C

Käyttövesi

1610          Nimellinen asetusarvo                                                                    (Alennetusta lämpötilasta 
(rivi 1612) 65 °C: een)

1 60 °C

(Lämminvesisäiliön varalämmitysjärjestelmä vaaditaan)

1612 Alennettu asetusarvo 8 °C: sta lämpötila-
asetukseen (rivi 1610)

1 40 °C

Rivi           Toiminto                                                                               Asetusalue
tai näyttö

Lukuarvon
lisäys/kerta

Perus-
asetus
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Uima-allastoiminto (optio)

2056 Generaattori, lämmitysasetus 8... 35 °C

Häiriö (Error)

6711 Lämpöpumpun resetointi                                                                            Ei, Kyllä                                                   No (Ei)

Huolto/erikoiskäyttö

7141 Hätäkäyttö                                                                             Off, ON (Pois, käytössä) Off (Pois)

Off: Lämpöpumppu ei käytä sähköistä varalämmitysjärjestelmää tai kattilaliityntää vian esiintyessä
Vika 370 (error 370)
ON: Lämpöpumppu käyttää sähköistä varalämmitysjärjestelmää tai kattilaliityntää vian esiintyessä
Vika 370 (error 370). "ON" -tilassa, energiankulutus voi olla poikkeuksellisen suurta ellei vikaa korjata.

Lämmöntuottajan diagnoosi

8410 Lämpöpumpun paluuveden lämpötila

Lämpöpumpun asetusarvo

8412          Lämpöpumpun menovesilämpötila

Lämpöpumpun asetusarvo

8413 Kompressorrin modulointi

Kuluttajien diagnoosi

8700 Ulkolämpötila  

8701 Minimi ulkolämpötila 
Resetoi? (Ei, kyllä) 

-50 .. 50 °C

8702 Maksimi ulkolämpötila
Resetoi? (Ei, kyllä)  

-50 .. 50 °C

8740 Huonelämpötila 1 

Huoneasetusarvo 1 20

8743          Menoveden lämpötila 1 50

Menoveden asetusarvo 1 50

8756 Jäähdytys menovesilämpötila 1 0

Jäähd. menoveden asetusarvo 1 0

8770 Huonelämpötila 2 20

Huoneasetusarvo 2 20

8773          Menoveden lämpötila 2 50

Menoveden asetusarvo 2 50

8830          Käyttöveden lämpötila 1

Käyttöveden asetusarvo 1 50

8900 Uima-allas lämpötila

Uima-altaan asetusarvo 24

Rivi            Toiminto Asetusalue
tai näyttö

Lukuarvon
lisäys/kerta

Perus-
asetus



3 8 Tietojen näyttäminen

Painamalla    INFO  -painiketta voidaan tarkastella 
erilaisia tietoja.
Riippuen yksikön tyypistä, käyttöönottoasetuksista ja
toimintatilasta, saattaa olla, että jotkut vieressä luetellut 
rivit eivät ole tarkasteltavissa.
 - Mahdolliset häiriöviestit:
Laite ilmaisee häiriöt kello-symbolilla

 " Konsultoi tällöin laitteen asentajaa
 - Mahdolliset huoltoviestit
Mahdolliset erikoistilan viestit 
Asentajan tarvetta ilmaistaan tällä        symbolilla  

 " Konsultoi tällöin laitteen asentajaa

 -Muut näytettävät tiedot

Nimitys Rivi
Kuivumisarvo -
Kuivumispäivä -
Päättyneet kuivumispäivät -
Lämpöpumpun tila 8006
Lisälähteen tila 8022
Käyttöveden tila 8003
Uima-altaan tila 8011
Lämmityspiirin 1 tila 8000
Lämmityspiirin 2 tila 8001
Jäähdytyspiirin 1 tila 8004
Ulkolämpötila 8700
Huonelämpötila 1 

8740
Huonelämpötilan asetusarvo 1 
Menoveden lämpötila 1 

8743
Menoveden asetusarvo 1 
Huonelämpötila 2 

8770
Huonelämpötilan asetusarvo 2 
Menoveden lämpötila 2 

8773
Menoveden asetusarvo 2 
Käyttöveden lämpötila 8830
Lämpöpumpun paluuv. lämp. 

8410
Lämpöpumpubn asetusarvo (aloitus) 
Lämpöpumpun menovesilämp.

8412
Lämpöpumpun asetusarvo (aloitus)
Uima-altaan lämpötila

8900
Uima-altaan asetusarvo

   

alfea hybrid duo (V)
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3 9 Yksityiskohdat
Jos sähkönsyötössä on ollut katkos lämpöpumpun 
toiminnan aikana (sähkökatko tai On/Off -painikkeen 
painallus nesteyksiköllä), näyttö ilmoittaa  
häiriökoodin 370, kun yksikkö käynnistyy uudestaan. 
Älä kuitenkaan ole huolissasi, sillä tiedonsiirto  
ulkoyksikön ja sisäyksikön välillä palaa täysin ennalleen  
tuokion kuluttua.

3 10 DHW-järjestelmän toiminta
ECS sallii sinun kytkeä käyttöveden päälle(On) tai  
pois (Off) Käyttövalinta näytetään merkkivalolla 
kyseisen symbolin alapuolella ohjaussäätimen 
paneelissa. 

Jotta varmistettaisiin, että veden lämpötila pysyy yli 45 °C,
on välttämätöntä, että poltin on käytössä.
Paina Info -painiketta saadaksesi tietoja 
käyttövedestä (lämpötilan asetusarvon  
toiminta) 

Kuva 10 - ECS - painike
(käyttöveden ohjelman valinta)

Kuva 11 - Info -painike

 

Lyhyt 
painallus

    Mahdollisen häiriön tiedot
Käyttöarvot
   

3 11 Huonetermostaatin konfigurointi 
 (optio)
Huonetermostaatin konfigurointia ja käyttöönottoa   
varten sinun on vaihdettava laitteen kieli  
suomeksi:
 -  Paina OK -painiketta
 -  Valitse Käyttöliittymä -valikko
 -  Valitse kieli.

3 12 Kaukosäätimen konfigurointi 
        (optio)
Katso huonetermostaatin mukana toimitetut ohjeet.
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3 13 Varotoimenpiteet

3 13 1  Kattilan turvatoimet 
Kun lämpötila ylittää 110°C astetta, sammuttaa   
laitteen turvamekanismi kattilan toiminnan, jotta  
se ei ylikuumenisi. 
Avaa polttimen turvapainike (kuva 14) vasta  kun  
veden lämpötila on normalisoitunut. Ota yhteyttä
asentaajaasi mikäli tämä tapahtuu toistamiseen.

3 13 2  Polttimen turvatoimet 
Kun punainen valo palaa (kuva 12) tarkoittaa se, että
jokin turvalaitteista estää polttimen toiminnan. Paina 
Poltin -painiketta (kuva 15) resetoidaksesi polttimen.
Mikäli ongelmia ilmenee, tarkista: 
 - että, öljyn syöttöventtiliili on auki
  -että, öljyä on tarpeeksi  säiliössä, ja jos kaikki on 
ok, niin puhdista säiliö.

Jos poltin ei edelleenkään suostu toimimaan  
nollaamisen jälkeen, ota yhteyttä asentajaan 

Kuva 12 - Polttimen turvavalo

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kuva 13 - Pääsy polttimelle Kuva 14 - Polttimen turvapainike 

ESC OK

1

2

3

3 14 Säännölliset tarkastukset
Polttimen on saatava jatkuvasti virtaa.
Yhtään savua ei saisi ilmetä kattilahuoneessa
polttimen käynnin aikana, tämä koskee sekä kattilaa 
että savupiippua.
Öljynkulutusta ja säiliön tilaa on seurattava 
säännöllisesti, jotta mahdolliset vuodot huomataan 
välittömästi.
Polttimen öljysäiliön suodatin on puhdistettava 
vuosittain.
Mikäli havaitset polttimen epätavallista toimintaa,  
kytke virta pois laitteesta ja sulje öljyventtiili,  ja ota välittömästi
yhteyttä asentajaasi.

   

alfea hybrid duo (V)
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figure 16 - Touche de réarmement (sécurité de brûleur / selon modèle) 
Kuva 14 - Polttimen turvapainike   



4 Huolto

Jotta varmistettaisiin, että laitteesi toimii vuosikausia
oikein ja kunnolla, on seuraavat huoltotoimenpiteet
suoritettava ammattilaisen toimseta ennnen jokaisen  
lämmityskauden alkua.
Useimmiten sopimukset koskevat myös laitteen 
huoltoa.

4 1 Öljyn säilyttämiseen ja käyttöön
 liittyvät määräykset  
    
     
• Öljy
Käytä ainoastaan laadukasta öljy varmistaaksesi, että 
laite toimii oikealla tavalla ja pitkään.

• Säilytys ja öljyn jakelujärjestelmä
Ennen kuin täytät säiliön, on tärkeää että teet  
seuraavat tarkistukset:
 - Varmista, että öljyn jakeluverkosto toimii kunnolla
ja että kaikki suodattimet ovat puhtaita
 - Varmista, että säiliö on puhdistettu kunnolla mikäli se
on aiemmin sisältänyt muunlaista öljyä
 - Varmista, ettei säiliössä ole yhtään vettä. 
Mikäli säiliötä ei ole puhdistettu viimeiseen viiteen 
vuoteen, on syytä tehdä perushuolto sille.

     
     

     
    

4 2 Kattila, sisäyksikkö sekä 
lämmitysjärjestelmä
Savupiippu tulisi nuohota ja puhdistaa ainakin 
kerran vuodessa ammattilaisen toimesta.

4 2 1 Sisäyksikkö
Lämmönvaihdin ja poltin tulisi tarkistaa ja puhdistaa
ainakin kerran vuodessa.
Ammattilaisen tulee suorittaa kaikki huoltotoimenpiteet 
koskien sekä sisäyksikköä, kattilaa ja koko  muuta
lämmitysjärjestelmää.
Kaikki kotelon osat voi puhdistaa pehmellä, hieman
kostealla liinalla tai pyyhkeellä.
Älä käytä hankaavia puhdistusaineita.

4 2 2 Käyttövesisäiliö
Käyttövesisäiliö tulisi huoltaa kerran vuodessa.

4 2 3 Laitteen täytön tarkistukset
Lattialämmitysjärjestelmän paineen tulee olla 
kylmänä, toiminnan ollessa pysähtyneenä 1,5 baria 
Jos paine on alle 0,5 bar, pysähtyy lämpöpumppu ja 
virhekoodi 369 näkyy. Palauta paine  
täyttöventtiiliin.
Mikäli tarvitaan täyttöä tai lisätäyttöä on tärkeää tietää 
mitä kylmäainetta laitteistossa on käytetty.
Mikäli sinua epäilyttää jokin, ota yhteyttä asentajaan.
Huom! Mikäli lisätäyttöjä tarvitaan jatkuvasti, on  
vuototestien tekeminen ehdottomasti
pakollista.

4 3 Ulkoyksikkö ja kylmäainepiiri

4 3 1 Ulkoyksikön tarkistukset
Pyyhi pölyt ja lika ulkoyksiköstä säännöllisesti. Varo 
kuitenkin vahingoittamasta hauraita osia.
Varmista, että ilma pääsee kulkemaan vapaasti.

4 3 2 Kylmäainepiirin tarkistukset
Kun kylmäainetta joudutaan täyttää  
à 2 kg (modèle 10, 13 et 16) il est obligatoire de faire 
piiri tulee tar kistaa    vérifi ,  chaque 
akylmäater votre installateur 
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Kun kylmäainetta täytetään yli 2 kg, on pakollista
käyttää ammattilaista apuna. Täyttötarve sekä kylmäaine-
piiri tulee tarkistaa joka vuosi. Ota aina yhteyttä asentajaasi 
kylmäaineisiin liittyvissä asioissa.



 Käyttöönoton päivämäärä ja asentajan tiedot :

   

Cet appareil est identifié par ce symbole. Il signifie que tous les produits électriques et électroniques doivent être impérativement séparés des déchets ménagers. 
Un circuit spécifique de récupération pour ce type de produits est mis en place dans les pays de l’Union Européenne (*), en Norvège, Islande et au Liechtenstein. 
N’essayez pas de démonter ce produit vous-même  Cela peut avoir des effets nocifs sur votre santé et sur l’environnement  
Le retraitement du liquide réfrigérant, de l’huile et des autres pièces doit être réalisé par un installateur qualifié conformément aux législations locales et nationales en vigueur. 
Pour son recyclage, cet appareil doit être pris en charge par un service spécialisé et ne doit être en aucun cas jeté avec les ordures ménagères, avec les encombrants ou dans 
une décharge  
Veuillez contacter votre installateur ou le représentant local pour plus d’informations 

* En fonction des règlements nationaux de chaque état membre 
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5 Takuuehdot
 "Takuu

Nämä takuuehdot suojelevat sekä ostajaa että myyjää 
väärinkäytöksiltä. Nämä takuuehsot ovat voimassa   
ainoastaan siinä maassa, jossa laite on ostettu.
   
Laitteella on kahden (2) vuoden takuu, joka koskee 
viallisia osia ja /tai materiaalia sekä asennuksesta 
ljohtuvia vikoja.  
Osien korvaaminen on aina tarkistettava Yleisistä takuu-
ehdoista.
Joillakin osilla on taattu takuuaika:
   
- RST säiliöllä on kahden (2) takuuaika

  "Takuun voimassaolo
Takuu pätee ainoastaan silloin, kun laitteen on asentanut 
ammattimainen asentaja, jolla on määräysten mukaiset   
ja voimassaolevat luvat. Käytössä ja huollossa on myös  
noudatettava ohjeitamme.

 " Takuu ei koske
Takuu ei koske seuraavia asioita :
- merkkivaloja, sulakkeita, lasisia osia
- ulkoisista tekijöistä johtuvia vikoja. Ulkoisia tekijöitä ovat 
esimerkiksi kosteus, salamasta johtuvat lämpövauriot
jne.
- sähköosien viat, jotka johtuvat liian suuresta jännitteestä.  
Jännite ei saa olla 10% pienempi tai suurempi kuin sen 
nimellisjännite 230 V.  
   
Edellä luetelluista vahingoista ei voida vaatia minkäänlaista 
korvausta tai kompansaatiota.
Koska haluamme jatkuvasti kehittää laitteitamme ja  
käyttämiämme materiaaleja, emme vastaa mahdollisista 
muutoksiksta. Pidätämme oikeuden tehdä muutoksia ilman 
erillistä ilmoitusta. Ohjeet, asiakirjat sekä mitat ovat ainoastaan
viitteellisiä eivätkä sido yritystämme millään tavoin.
  

Atlantic Suomi 
Varastokatu 3 
45200 Kouvola 
P:  (05) 366 4155
 
www.atlantic.fi
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