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Seuraavat asiat vaaditaan tämän laitteen asennukseen:
 "ammattitaitoinen henkilökunta, jolla on tietotaitoa käsitellä kylmäaineita kaikkien 
ympäristömääräysten mukaisesti.
 "lämpöpumppuasentaja

Certificate of conformity

The use of a gas boiler requires a Certificate of Conformity signed by local authorities.
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1 Pakkauksen kuvaus

1.1 Pakkaus
• 1 laatikko: Ulkoyksikkö 
• 1 laatikko: Sisäyksikkö kaasu  

 ja ulkolämpötila-anturi

1.4 Määritelmät
 - Split : Ns. jaettu laitteisto, joka koostuu kahdesta, ulos 
asennettavasta ulkoyksiköstä ja sisälle asennettavasta 
sisäyksiköstä.
 - Air/water: Lämmitysenergian lähteenä toimii ulkoilma. 
Lämpöpumppu siirtää ulkoilman energiaa 
lämmityspiirin käyttöön.
 - Inverter: Puhaltimen ja kompressorin pyörimisnopeutta 
säädetään lämmitystarpeen mukaan. 
Tämä teknologia säästää energiaa, sallii toiminnan 
yksivaiheisella sähkönsyötöllä, sekä ehkäisee 
liian raskaan kuormituksen lämpöpumpun
käynnistyessä.
 - COP (lämpökerroin): Ilmaisee verkosta otetun 
sähkötehon ja lämpöpumpusta saatavan 
lämmitystehon suhteen.
 - Hybrid: sisäyksikkö toimii kahdella eri energia- 
muodolla (ilma/vesi lämpöp. ja sisäänrak. kaasuboileri) 

Pairing table

Lämpöpumppu Ulkoyksikkö Nesteyksikkö
Malli Koodi Malli Koodi Malli Koodi
alféa hybrid duo gas 10 yksivaiheinen 522181 AOYA 30 LBTL 700730

MH 
3922401 024200

alféa hybrid duo gas 13 yksivaiheinen 522182 AOYA 45 LBTL 700845
alféa hybrid duo gas 16 yksivaiheinen 522183 AOY 54 LJBYL 700054
alféa hybrid duo gas 11 kolmivaiheinen 522184 WOYK 112 LCT 700118
alféa hybrid duo gas 14 kolmivaiheinen 522185 WOYK 140 LCT 700143
alféa hybrid duo gas 16 kolmivaiheinen 522186 WOYK 160 LCT 700163

1.2 Lisätarvikkeet
Lisätarvikkeet
• Toinen piirisarja  (koodi 074012) 

- 2-piiriseen kiertokytkentään. 

• A-luokan pumppusarja (koodi 074013)
• Lämminkäyttävesi lisäsarja (koodi 074026)
• Savupiippu adapteri 80-125 (koodi 073423)  

- B23* tyypin yhteydelle
• Huonetermostaatti T37 (koodi 075308), 

HuonetermostaattiT55 (koodi 073951) 
- Ympäristölämpötilan säätöön.

• Kaukosäädin T75 (koodi 073954), 
Kaukosäädin radio T78 (koodi 074061) 
- Ympäristölämpötilan säätöön ja lämpöpumpun 
ohjelmointiin.

• Tärinänestotuet (koodi 523574) 
• Valkoinen PVC-lattiatuki (koodi 809532) or 

Musta kuminen lattiatuki (koodi 809536) 

1.3 Soveltamisala
Tämä lämpöpumppu sallii:
 - Lämmittämisen talvella
 - Kahden lämmityspiirin hallinnan*,
 - Kuuman käyttöveden tuottamisen,
 - Kaasukattilan käyttämisen lisälämmitykseen 
kylmimpinä päivinä 

* : Nämä valinnat edellyttävät lisäsarjan käyttämistä (kts. § 
"Lisätarvikkeet") 

• 1 laatikko: Liitinputken valinta 

C13 Concentric horizontal turbo putki (073 224) 
C33 Concentric vertical turbo putki (073 226) 
C53 Erillinen putkiadapteri 80 (073 428) 
B23* 
B23P* Savupiippuadapteri 80 (073 295) 

 
*  B23 ja B23P liitynnöille on käytettävä savupiippuadaptereita 
(sisältyvät pakkaukseen)
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1.5 Yleiset ominaisuudet
Model denomination                          alféa hybrid duo gas 10 13 16 11 three 14 three 16 three
Gas category FR II2Esi3P

CH - CZ - ES - IT - LT - PT - SK II2H3P

DK - EE - FI - IT - SE I2H

LU - DE I2E

NOx class 5
Nominal heating performances (T° outdoor/T° start)

Calorific power
+7 °C/+35°C - under-floor heating kW 9.75 13.20 15.50 10.80 13.50 15.17
-7 °C/+35°C - under-floor heating kW 8.10 10.30 12.15 10.80 13.00 13.50
+7° C/+45°C - LT radiator kW 7.97 10.30 13.03 10.10 12.60 13.00
-7° C/+45°C - LT radiators kW 6.96 9.25 10.78 10.02 12.50 13.00
Absorbed power
+7 °C/+35°C - under-floor heating kW 2.50 3.30 4.31 2.51 3.20 3.70
-7 °C/+35°C - under-floor heating kW 3.52 3.96 4.86 4.28 5.18 5.40
+7 °C/+45°C - LT radiators kW 2.61 3.25 4.54 3.01 3.81 4.00
-7 °C/+45°C - LT radiators kW 3.40 4.20 5.26 4.63 6.00 6.37
 Coefficient of performance (COP)           (+7°C/+ 35°C) 3.90 4.00 3.60 4.30 4.22 4.10
Gas boiler performances
Class according to output directive 92/42/CEE kW Condensation
Class according to RT 2005 kW Condensation
Nominal calorific flow rate kW 24.7
Nominal useful power (heating / hot water) kW 24 / 24
Nominal useful power in condensation (return 30 °C) kW 24.8
Minimum useful power (80/60 °C) kW 5.5
Minimum calorific flow rate kW 5.7
Electrical characteristics
Voltage (50 HZ) V 230 230 230 400 400 400
Maximum current of the appliance A 17 20 26 8,5 9.5 10.5
Nominal current A 11.7 16.7 20.6 3,7 4.8 5.5
Actual power absorbed...
     - by the fan W 103 2 x 103 2 x 103 2 x 104 2 x 104 2 x 104
     - by the heat flow pump circulators (max) / gas generator W 132 / 93
Maximum power absorbed...
     - by the outdoor unit W 3910 4600 5980 5865 6555 7245
     - by the hydraulic module W 244
Hydraulic circuit
Max. operating pressure (PMS) bar 3
Flow rate of the hydraulic circuit at 4°C<Δt<8°C (nominal conditions)
     - Min flow rate l/h 1000 1380 1670 1170 1460 1650
     - Max flow rate l/h 2100 2700 3300 2340 2920 3290
Expansion vessel litre 18
Refrigerating circuit
Diameters of the gas pipes inch 5/8
Diameters of the liquid pipes inch 3/8
Factory charge of refrigerating R410A(1) g 2100 3350 3400 2500 2500 2500
Max. operating pressure bar 45 45 45 41,5 41,5 41,5
Pipe length (min / max (2)) m 5 / 20 5 / 20 5 / 20 5 / 15 5 / 15 5 / 15

(1) Refrigerant R410A in compliance with standard NF EN 378.1.
(2) Factory charge of refrigerating fluid R410A.

(3) Taking into account the potential additional charge of refrigerating fluid 
R410A (see page 30).
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Model denomination                          alféa hybrid duo gas 10 13 16 11 three 14 three 16 three
Max pipe length (3) / Max gradient (3) m - / 20 - / 20 - / 20 20 / 20 20 / 20 20 / 20
Domestic hot water tank
Capacity of domestic hot water tank litre 120
Max DHW circuit usage pressure (PMS) bar 7
Specific DHW flow rate at DT 30°K (D) l/mn 20
Max temperature °C 65
Miscellaneous
Weight of the outdoor unit kg 64 98 105 99 99 99
Weight of the hydraulic module (empty/with water) kg 135 / 278
Hydraulic module water capacity litre 23
Acoustic power (5) according to EN12102  
(hyd. module: thermodynamic mode) dB (A) 46

Noise level (4) at 5 m (outdoor unit) dB (A) 41 40 44 39 41 42
Acoustic power (5) in compliance with EN 12102 (outdoor unit) dB (A) 68 71 71 66 68 69
Heating operating limits
Min./max. outdoor temp. (thermodynamic mode) °C -15 / +24 -15 / +24 -15 / +24 -25 / +35 -25 / +35 -25 / +35
Max. water temperature (thermodynamic mode) °C 52 52 52 60 60 60
Max. flow water temperature for start of heating °C 80
Gas boiler characteristics
Gas flow rate in continuous operation (15°C - 1013 mbar)
 - Natural gas (G20 - 20 mbar) m3/h 2.55
  - Natural gas (G25 - 25 mbar) m3/h 2.93
  - Propane (G31 - 37 mbar) m3/h 1.00
Diaphragm  (gas valve outlet)
  - Natural gas (G20 - 20 mbar) item - diameter item - Ø 20 - 6.5 mm
  - Natural gas (G25 - 25 mbar) item - diameter item - Ø none
  - propane (G31 - 37 mbar) item - diameter item - Ø conical - 3.9 mm
Combustion products
Smoke temperature (minimum / maximum) °C 35 / 70
Smoke mass flow rate (minimum / maximum) g/s 2.87 / 11.9
Concentric horizontal or vertical room sealed ( turbo ) pipe 
Smoke / air aspiration tube diameter (C13, C33) mm 80 / 125
Smoke tube diameter (C53) mm 80
Maximum authorised straight line length (excluding terminal) m 11
Loss of charge by elbow (90° / 45°) m 1 / 0.5
Compatible terminal and material UBBINK (5) / POUJOULAT (5)

With chimney adaptor
Smoke tube diameter mm 80
Optimum low pressure in the chimney (type B23) Pa 15
Max. pressure available on the evacuation nozzle (type B23P) Pa 70
Max. pressure available on the evacuation nozzle (type B23P) Pa

(4) Sound pressure level at (x) m from the appliance, 1.5 m from the ground, 
free field, directivity 2.
(5) The acoustic power is a measurement made in the laboratory of the power 
of the noise emitted but contrary to the noise level, it does not correspond to 
the measurement of what is felt.
(5) : We only guarantee the correct operation of the gas generator with the 
room sealed ( turbo ) pipe described below:

 • Ubbink supplies.
  - UBBINK ROLUX CONDENSATION GAS with polypropylene (PPTL) 
internal pipe.
  - ROLUX vertical terminal 80/125 - 4 G.
  - ROLUX CON HR vertical terminal FV80/125.
  - Rénolux system for adaptation to the existing evacuation pipe.
 • Poujoulat supplies.
  - Dualis horizontal condensation terminal 80/125. STH 80 GP Poujoulat.
  - Dualis vertical condensation terminal 80/125. STV 80 GP Poujoulat.
 • Concentric pipes 250, 500, 1000 or 2000 mm and length adjustable 50 
to 300 mm.  45 and 90° elbows.

The use of aluminium connection pipes is prohibited.
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1.6 Kuvaus

figure 7 - Outdoor unit devices

Legend
1 - High performance impeller and low noise level 
2 - Electrical motor with variable "inverter" operation 
3 - "Inverter" command module 
4 - Control LEDs and buttons 
5 - Connection terminal blocks 

(power supply and inter-connection) 
6 - Storage bottle for refrigerating fluid.
7 - Cycle inversion valve 
8 - Panels treated against corrosion 
9 - Electronic pressure regulator 
10 - "Inverter" compressor acoustically and thermally 

insulated 
11 - Refrigerating connection taps  

(flare connector) with protective cover.
12 - Condensate basin with drain hole
13 - High performance exchange surface evaporator; 

anti-corrosion treated hydrophilic aluminium fins 
and grooved copper tubes 

14 - Solenoid valve for injection of liquid 
15 - Electronic pressure regulator for injection of liquid 
16 - "Inverter" compressor acoustically and thermally 

insulated with liquid injection port 
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Kuvio ��	�Nesteyksikön osat

Selitys:

1  - Adapteri savupiippuun
2  - Hallintapaneeli: 
   Säädin/ Käyttöliittymä, 
  On/off kytkin, 
   Painemittari, valo.
3  - Lauhdutin
4   - Kaasu jäähdytysliitäntä
5   - Neste jäähdytysliitäntä
6  - Vaihtoventtiili
7  - Kiertopumppu  
  a - Lämmitys (lämmityspiiri), 
  b - Kaasuvaihdin (CEG).

8  - Vedenpoistohana  
  a - Lämmittäjä 
  b - Lämminvesivaihdin
  c - Lämminvesisäiliö
9 - Manuaalinen vuotohana
10 - Turvaventtiili 
   Automaattinen vuotohana
11 - 18l lisäsäiliö (huolto- 
        paikka).
12 - Kaasuventtiili
13 - Tuuletin
14 - Kaasu kondenssivaihdin
(EG)

�����Paineläppä�
16 - Katkaistava takaiskuventtii li
17 - Tarkistusluukku
18 - Titaniumanodi (ACI).
19 - Säädettävät jalat
20 - Kuumavesianturi
21 - Lämpöpumpun anturi,  
       yleisanturi
22 - Lämpöpumpun paluuanturi 
23 - Kondensaatio anturi
24 - EG output anturi
25 - EG return anturi
26 - Savuntunnistin

12

13

10

14

9

7b

22

6

15
3

16

21

23

24

25

26

16

7a

11

17

18

20

19

17

8c

8b

8a

1

9

24 5

Installation and commissioning instructions "1485 - EN"

����������� alféa hybrid duo gas

- 12 -



1.7 Toimintaperiaate
Lämpöpumppu muuttaa ottamansa ilman  
tämmitysilmaksi sekä käyttää sitä kuuman käyttöveden 
tuottamisessa.
Lämpöpumppu koostuu neljästä pääosasta, joissa 
jäähdytysneste (R410A) kiertää.
  -Höyrystimessä  (kohta 13, kuvio� !#�sivu� ��): 
Energia otetaan ilmasta ja se johdetaan 
kylmäaineeseen. Koska sillä on matala kiehumispiste�
se muuttuu nesteestä höyryksi, jopa kylmällä ilmalla. 
 
  -Kompressorissa (kohta 10 tai 16, kuvio�!#�sivu���):  
Höyrystynyt kylmäaine paineistuu ja nostaa kulutusta�
 
 - Lauhduttimessa (kohta 3, kuvio 8):  
Kylmäaineen energia siirtyy lämmityspiiriin.�
Kylmäaine muuttuu takaisin nesteeksi.�
 
 - Paisuntaventtiilissä (kohta 9 tai 15, kuvio�!#�sivu���):  
nesteytyneen kylmäaineen paine laskee ja se palaa�
alkuperäiseen lämpötilaan ja painearvoonsa.

Lämpöpumppu on varustettu ohjaimella, jolla hallitaan 
huonelämpötilaa ulkolämpötilan mittaukseen perustuen. 

Huonetermostaatti (optio) korjaa lämpötilaa ja 
tekee korjaavia toimenpiteitä 
vesilogiikkaan.
Nesteyksikkö on varustettu kaasugeneraattorilla, joka  
toimii säätimen ohjaamana:

- tarjoaa lisälämmitystä kylmien ajanjaksojen 
  aikana
- tuottaa oikean lämpöistä käyttövettä
- välittää viestin silloin,       kun tariffit ovat 
  korkeimmillaan

Lämpöpumpun toimintakyky on etusijalla.
Kun lämpöpumppu ei yksinään riitä lämmittämiseen#��
kytkeytyy kaasu automaattisesti päälle.
Vuodonkestävät laitteet
�����
����
�����
Palamiseen tarvittava uusi ilma otetaan horisontaalisen 
tai vertikaalisen terminaalin ulkopuolelta ja sen 
jälkeen se imeytyy boileriin piippujen kautta (samassa 
tai erikseen).
Savupiippulaitteet
�����
�����
Palamiseen tarvittava uusi ilma otetaan huoneesta, 
johon se on asennettu.

Kuvio�
�	� 
Hallintapaneeli

Selitys:

1  - Säädin / Käyttöliittymä.
2  - On/off kytkin. 
3  - ACI valo.
4  - Painemittari.
5  - Turvavalo.

1

2

3

5

4

Kuvio����	�Lämpöpumpun toimintaperiaate

Ev

Dt
Cn

Cp

1 kW

COP 4

4 kW

20 °C

PAC

PAC - Lämpöpumppu
Ev - Höyrystin
Cp - Kompressori
Cn - Lauhdutin
Dt - Puistuntaventtiili

Energiaa ilmasta

Tuotettu lämpö

Kulutettu
sähkö-
energia
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Kuvio����	�Lämpimän veden suoritusarvot

0
0 5 10 2015 25 30 35

min.

10

20

30

40

50

60

70

°C

0

10

20

30

40

50

60

70

80

°C

min.
2520151050

10 l/min.
12,5 l/min.
15 l/min.

Lämpötilan nousu säiliössä (ilman piirrosta)                                                  Lämpimän käyttöveden lämpötila (avoimella sarkaimella).

!
Asennussäädökset
- Lämmityspiirin alkuperäistä lämpötilaa hallitaan 
lämpötilansäätimellä
- Ulkoyksikön teho on moduloitu "invertteri" 
kompressorin lämpövirtauksen  
lämpötilan mukaan
-Muiden lämmönlähteiden hallinta
  -Päivittäisajastinohjelmalla voi määrittää kaudet  
mukavuuslämpötilalle ja alennetulle lämpötilalle.
  -Kesä-/talvitoiminnon päällekytkentä tapahtuu  
automaattisesti
  -Huonetermostaatti (optio)*: korjaa lämmönsäätelyä  
lämmönsäätelyä
-Toisen lämmityspiirin hallinta*.
  -Käyttövesi: lämmitysajan ohjelmointi, 
käyttövesikiertopumpun toiminnan hallinta. 
 

* Jos lämpöpumppuun on liitetty lisälaitteita ja liitäntäsarjoja..

!
Suojatoiminnot
 - Anti-legionellan kierto käyttövedelle.
 - Ruosteenesto titaniumanodilla (ACI).
 - Jäätymisenestosuoja asennukselle, käyttövedelle, jne.

!
"�#��$�sen
�aineen valvonta

Painekytkin valvoo hydraulista painetta. Jos 
paine on alhaisempi kuin:
 - 0.5 baria: Varmistin
 - 0.8 baria: Tehon vähentäminen ja tiedot näytöllä.

!
Muuta
  - Aloita ja palauta lämpötilavalvonta
  - Savun lämpötilavalvonta

!
Käyttöveden (DHW) toiminta  
-periaate

Käyttöveden tuotanto on ensijaista (lämmitys toisena).
Voidaan asettaa kaksi eri käyttöveden lämpötilaa: nimellinen  
lämpötila (rivi 1610 55°C) ja alennettu lämpötila    
(rivi 1612 40°C).
Oletus lämpöpumppuohjelma noudattaa tuntiohjelmaa 
yhden tunnin käynnistysennakkolla.
Riippuen parametrien asetuksista (1620), saavutetaan 
mieluisin lämpötila 24 tunnia/päivä  tai käyttövesiohjelman  
mukaisesti.
Alennettu lämpötila voi olla hyödyllinen keino välttää
käyttäveden uudelleenkäynnistämistä liian usein ja  
liian pitkiä yhtäjaksoisia aikoja päivän aikana.
Käyttöveden tuotanto käynnistyy kun 
lämpötila säiliössä laskee 7°C (asetus riviltä 
5024) alle asetetun lämpötilan.
Käyttövettä (DHW) tuottaa lämpöpumppu sekä
lisänä käytettävä boileri.
Toiminnosta "vähennetty" toimintoon "nimellinen"  
vaihtaminen löytyy käyttöliittymän etupuolelta 
(kts. kohta 1, kuvio��@#�sivu��B).
Anti-legionellan kierrot ovat ohjelmoitavissa. 
!
Tuulettimen konvektorit integroidulla valvontajärjestelmällä
Älä käytä huoneanturia.

Installation and commissioning instructions "1485 - EN"
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2 Asennus

2.1 Asennus- ja huoltosäädökset
Laitteen voi asentaa ja huoltaa vain ammattilainen, 
voimassa olevien määräysten mukaisesti.

2.2 Pakkaukset

2.2.1 Vastaanottaminen
Tarkasta lähetyksen yleiskunto kuljetusyhtiön 
edustajan läsnäollessa, ja varmista, että ulkoyksikkö 
ei ole ollut kyljellään tai selällään.  
Ristiriitatilanteissa, ilmoita asiasta kuljetusyhtiölle 
48 tunnin kuluessa ja lähetä kopio ilmoituksesta
huoltopalveluun. 

2.2.2 Käsittely
Ulkoyksikkö ei saisi olla kyljellään tai selällään 
kuljetuksen aikana.  
Jos laitetta ei ole kuljettu oikein, se voi vahingoittua�
kylmäaineen siirtymisen ja kompressorin jännitteen
muuttumisen takia.  
Takuu ei korvaa väärin kuljetetun laitteen vaurioita.
Tarvittaessa ulkoyksikköä voidaan kallistaa vain 
käsiteltäessä manuaalisesti (esim. kuljetettaessa oviaukon 
läpi tai rappusissa). Tällöin tulee noudattaa äärimmäistä 
varovaisuutta ja laite tulee palauttaa tämän jälkeen 
normaaliasentoon välittömästi. 1              2                    3               4

1  Elbow

Lauhdeveden tyhjentämiseen
2

 Tulpat (x2)  
 (riippuen 
 mallista)

3  Joustava 
 eristyslevy

 Tyhjän tilan täyttämiseksi �
  välikaapelin 
  sisäänmenossa.

4     Kuusiokoloavain         venttiilien avaamiseen

Kuvio����	�Ulkoyksikön mukna toimite�tavat osat

Ulkolämpötila-anturi

havaitsee ulko- 
lämpötilan

Kuvio��!�	�Nesteyksikön mukana toimitettavat osat

65

2.2.3 Kylmäainepiirien hallinta
On varottava, ettei kylmäainepiiriehin pääse pölyä tai 
mkosteutta. Mikäli kylmäainepiiriin pääsee tällaisia  
aineita, voivat ne alentaa lämpöpumpun  
toimintavarmuutta.

 � On välttämätöntä varmistaa, että hallinta-

liitynnät ja kylmäainepiirit on kytketty oikein


(sisäyksikkö�
ulkoyksikkö��
 � Mikäli myöhemmässä vaiheessa todetaan, että

kompressoriöljyyn on päässyt kosteutta tai vieras-

esineitä asennuksvaiheessa voi tämä johtaa

takuun purkautumiseen.

 -Tarkista, että kalusteet ja sisäyksikön sekä ulkoyksikön�
kylmäainepiirien korkit ovat kunnolla paikallaan ja
lukittu (lukittuna mahdotonta löysätä sitä käsin).
Jos korkit kuitenkin ovat löysällä, niin kiristä 
ne kunnolla jakoavaimella.
 -Tarkista myös, että kylmäaineliitynnät on suljettu
(muoviset korkit tai päistä umpeen laitetut putket). 
Jos korkkeja tarvitsee irroittaa asennuksen ajaksi 
laita ne takaisin paikoilleen mahdollisimman pian.

2.2.4 Mukana toimitettavat osat
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2.3 Sijoittaminen
The choice of the position is particularly important 
as having to move it later is a delicate operation that 
requires a qualified person.
Choose the position of the outdoor unit and the hydraulic 
module after discussion with the client 
Respect the max  and min  distances between the  
hydraulic module and the outdoor unit (figure 26, page 
27), as the performances and life of the system 
depend on this 

2.4 Ulkoyksikön asentaminen

2.4.1 Tärkeää ennen asennusta

 " The outdoor unit must only be installed 
outdoors. If a shelter is required, it must have 
large apertures on all 4 sides and respect the 
space required for the installation (single phase 
model figure 14 or three phase model figure 15)

• Prefer a sunny location, sheltered from strong and 
cold dominant winds 

• The appliance must be completely accessible for 
subsequent installation and maintenance work (single 
phase figure 14 or three phase model figure 15) 

Kuvio 14 - Minimum installation clearance around the outdoor unit (single phase models)

AIR

100 mm 100 mm

600 mm

100 à 300 mm

250 mm
pour accès

250 mm
pour accès

250 mm
pour accès

300 mm

300 mm

AIR

AIR

AIR

minimum
600 mm

AIR

Contact your 
energy distributor 
for the installation 
constraints 

100 to 300 mm

250 mm 
for access

250 mm 
for access

250 mm 
for access
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• Keep the outdoor unit away from sources of heat or 
inflammable products. Contact your energy distributor 
for the installation constraints 

• Ensure that the appliance does not disturb neighbours 
or users (noise level, draughts caused, low of the air 
blown causing a risk of freezing plants in its path) 

• The surface on which the outdoor unit is fitted must:
 - Be permeable (earth, gravel bed   ),
 - Support the weight comfortably, 
 - Permit it to be solidly attached,
 - Not transmit any vibration to housing (anti-vibration 
posts are available as accessories) 

• Wall supports are not recommended at all due to the 
vibrations transmitted 

1000 mm
ou plus

200 mm
300 mm

200 mm 
1000 mm ou plus

150 mm
150 mm

300 mm
Max. 500 mm

1000 mm
1500 mm

250 mm 250 mm

500 mm

Max. 500 mm

  
  

 

1500 mm ou plus
300 mm 500 mm

1500 mm ou plus

1500 mm

500 mm
Max. 300 mm

1500 mm

figure 15 - Minimum installation clearance around the outdoor unit (three phase models)

• Ensure that the connections can be made easily with 
the hydraulic module 

• The outdoor unit can be exposed to the weather, 
however avoid installing it in places where it will 
become dirty or have excessive water dripping onto it 
(under a leaky drainpipe for example) 

• When operating water may escape from the outdoor 
unit  Do not install the appliance on a terrace; install it 
at a location which is drained (bed of gravel or sand)  
If installed in a region where the temperature may be 
below 0°C for a long period, check that the ice does not 
cause any danger  It is also possible to connect a pipe to 
evacuate to the outdoor unit (figure 16) 

• No obstacles must obstruct the circulation of 
air through the evaporator and the fan outlet 
(single phase figure 14 or three phase model figure 15) 

Contact your 
energy distributor 
for the installation 
constraints 

1000 mm 
or more

1000 mm or more

1500 mm or more 1500 mm or more
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2.4.2 Fitting the outdoor unit
The outdoor unit must be raised by at least 50 mm 
from the ground  In snowy regions, this height must be 
increased but must not exceed 1 5 m (figure 16) 
 - Attach the outdoor unit using screw and spring or split 
washers to ensure they do not come loose 

 " Warning
In regions with heavy snowfall, if the outdoor unit's 
entrance and exit are blocked by snow it may be difficult 
to heat up and may probably cause a breakdown   
Build an awning or place the appliance on a tall support 
(local configuration).
 - Put the appliance on a solid support to minimise 
impact and vibration 
 - Do not place the appliance directly on the ground as 
this may cause problems 

2.4.3 Connecting the condensate evacuation pipe
(see figure 16) 
If an evacuation pipe must be used:
 - Use the elbow provided (C) and connect a flexible 
hose of 16 mm diameter to evacuate the condensates 
 - Use the plug(s) supplied (B) to obstruct the orifice of 
the condensate tray 

Fit so that gravity flow of the condensates is ensured 
(waste water, rainwater, gravel bed) 

 " If the appliance is installed in a region where 
the temperature may fall below 0 °C for long 
periods, fit the evacuation pipe with a resistance 
trace to avoid it icing over. The resistance trace 
must heat not just the evacuation pipe but also 
the bottom of the condensate drip tray of the 
appliance.

figure 16 - Fitting the outdoor unit,  
evacuation of the condensates

B

B

B

C

C

C

B

* Dans les régions fréquemment enneigées,
(H) doit être supérieur à la couche moyenne de neige.

(Ø 12 mm)

(Ø 10 mm)

Suivant modèle

Suivant modèle

4 trous

4 trous

H > 50 mm*

H* ≥ 50mm B

B

BB C

C

4 holes
(ø 12 mm)

Depending on model

* In regions with frequent snowfall, (H) must be greater 
than the average layer of snow 

Depending on model

Depending on model

4 holes

4 holes
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2.5 Sisäyksikön asennus

2.5.1 Asennuspaikka

��Huoneen, johon laite asennetaan, on täytettävä  
voimassa olevat määräykset.

�ätä laitetta ei saa asentaa kylpyhuoneeseen��
eikä suihkun läheisyyteen.
Huonessa ei saa olla paljoa kosteutta ilmassa, sillä
kosteus vaurioittaa laitteen elektronisia osia. 
Jos lattia on kostea tai pehmeä��on käytettävä �
korotettua alustaa.
��Jotta huoltotoimenpiteet olisivat mahdollisia, jätä tilaa 

�laitteen ympärille.�Parasta olisi jättää hyvä työskentytila
sisäyksikön sivustoille (kuvio���).

��Jos tarpeellista, asenna sisäyksikkö tärinänvaimentimille
tai muulle vastaavalle tärinästä johtuvan melun 
vaimentamiseksi.

����������	
�����������	
�����	 (C13, C33, C53)
�����������	
���		
���	����	��
������
�����������
�	���
��������������������
	�����������
�������	�

�����
�������		����������	����

� (B23, B23P)
������	
����

���������	�����
��������	���
�������������
���	
�����
.���	
������	
�	����� 
������������	 (A) ����
������	������� ����
���
 
50 cm2���������� ��
�����

�
��������	��������
�����	������ 
����������������
��	���	��������	 (B) �	
��������� 
	��������
���
 100 cm2�������
�
�����	�������	���

��	�����
������

�
�������	��������
�����	�����(��������	 ��).  

����
�	
������������������������
���
�(P(kW) x 2) m3/h, 
����������� 48 m3/h.
T��������	����	�����������������������

����
������
�
�	
�����	
���������������������������	
���	���� 
(�������	�, �������, �
�.) ������������������� 
��
�����
�����

����
�����
������	�������
���	��
��������
�
�����������������������������	�����
���	�������
� 
����
������������������	�������
��������������
���������
 
��������
������������������
����	���
� 
�
 -��������������	
�
�����	����������������
�	������������
������
��	���� �	���
�����
	���	������
�
�����������	���		�������.
 -���������������
������
� ��������
����
����

����
� 
�	���������������������������� �������
������
��	����* 
�����������������
������������	�	����

����
 
���
.
* (�������������� ������������	����� ���)
 -���������������������������
������
������
������������ 
�	�����
���������������
�����������
�������
�����

�
�
�	��������������
���� 
(!����������������)�

Kuvio�����������������	�
���
�����������������������
�
������
�����������������

300 mm
B

A

1000 mm

125 mm
18

00
 m

m
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2.6 �����		������	
��	������	���������
"	���	���������
 	
�	�������	�������	�����
 
���������
������
�
�
"	���	���������
�������	����	����
����	������ (���
���
 
NF EN 13384-1������������).
"���������	������������
�����
������
�����������
.
"����
�������	�������
��������
"����
�	
�	����������
����� �����������
"	���	���������
�	
�	���������
�����
�
 
22�#$�1969�������
���������
 (����	���).
�������������	�����
	�����)
���������
������
���	����	
�	
����	��������:
���%	�	������
��	������������������������,
����������������
������� ���
������������

 -&����������������, ��
�������	������������
�����	��
� 
�������
����
��
���	��
�������
�����������������  
�
 -����
�
����������
�������
�	
�	��������		
�������
 -�'������
����

�������
������ ��
�	
����	���������
��
�
��������
�
���������
����	
������	
������� 
� 
�
 -�'	���������	��������
������
�������������
����
��
 
e���������
�	
�	������������������
�($���� 
�
 -�"	���	���������
�������������
�������
�����
 
	
����������������	
��������
�������
���	������	
���	
�	����������
���
 100 cm².

2.7 �����		�����		��������	���������
�����
�������
�	
�	�������	�������	�����
 
���������
������
�
�
�����
�������
��	��������	��	��������	�������
���� 
���
��������
���	����	
	����
�����
����������������������	�������
�
"	���	
	����	
������������������
�
��
����������	�	�� 
��������
�����
�
��	
����
����������	�	���������
����		�����
��������	�������������������������(����	��	).
������	
�������������	���	����������
��������
� 
��������������	����������������	���������������	��� 
����������	����������	
�
�����	�������������
����
���
�120 °C���������.
����		�	���	������������	��������
)	�����
�� ���
��������
����� ���������	�����

������� 
���������������120 °C��������, �	��
����	���������������� 
����������	��������	���������

������������	��������������������

���������
���
����������
�
��
����������
�������
��	
 ������������
 30 Pa.

������������������� T ���	������������
�
������� �	
�
�����	���� 
���������
�
�	
��������������*	������
�(����	�

�������
�).

OK

Kuvio������Savupiipun adapterin  
kokoonpano����	
����	���	���

40 cm

8 m

40 cm

40 cm

8 m

1,2 m
< 15°

Kuvio��
�����	�
��������	�� 
����������
������	���	���
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�	����	�������
��
���������		��
 (
����
�B23 ���B23P)

ACh - ����������������� 80 (073 295).
RCh - ����������������� 80-125 (073 423).

3%

ACh

���������	��
����		����		�����

%	������ 
�����.

P��������	������ 
���
����

���������� 
+EN 
13384-1, �� 
�����������
� 
�������
� 

	������

3%

ACh

RCh

��������	��
����		����		�����

16 ja 24 
kW mallit 
ainoastaan

Viemäri 
T

Piippu mitoitettu 
määräysten ja 
astandardien
mukaan (EN 
13384-1).

2.8 ��������	
����� �		��������	 
� �����������
�����
�������
�	
�	�������	�������������
)	�����
�� ���
��������
����� ���������	�����

������� 
���������������#($�-.�����������	��
����	����������������� 
����������	��������	���������
��	���	�������������
��%	�	�hori�ont�al������ ����������
 ����
	��		
 �� 
�	���������	��������� ����
������� (�������C13).

��%	�	 ��������������������������
�����
	��		
��� 
�	���������	��������������
��������+�������C33).

��&������������
�����
�����		
����������
����
 
(�������C53).

����	���
�	��
��������������������� 
(�����	��
������� ������	����������� 7).
����		�	���	������������	��������

2.8.1 �������
�����
����������
	
��	����
����������
�	
���	�����������	�
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L1

L1

L2

L2 90°

90°

��	���������Liityntämahdollisuudet (C13 ���C33 
��������)

��������	�����	�		�����

��������	�����	�		�����

���������� = 1 m ���������	
��.        ���������� = 0.5 m ���������	
��.
�����������������	���	
��
������
����� = 0.5 m ���������	
��.         ������
����� = 0.3 m ���������	
��.

!"
	�	�
�������	������	���
 = 11 m (�
����		���		� 	���������)
 ��	����	��		��	
�����
�������������������	��� per 90° 
���� �� 0.5 m per 45° 
����
E�����

� C13 ty���� ��	�����	�  
���� 90° 
����: L1 + L2 + L3 + (3 x 1 m) �  11 m. 
������

��C33 	����� ��	�����	� �
����� 45° 
����: L1 + L2 + L3 + (2 x 0,5 m) � 11 m .
������

� C33 	����� ��	�����	� Rénolux ���	�������:
���������������������
���������
��������
������
�����������������������������������������
����� 11 m.
���������������������
������
�����������������������������
������  11 m.

RT - ����
�����������	
�.    T - ��������� (max 1 m).

Rénolux ���	����  
������������������	���	
��.

RT RT

T

T

L

L1

L2

L3

45° 45°

Mini

16 et 24 kW
1577 mm

34 kW
1698 mm

28 et

3%
3%

L1

L3

L2

90°

90°

90°

3%

L1

L2

90°

3%

1899 mm
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2.8.2 ��
������
����������
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���	������
�����
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��������	��
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 -��������������������
������
	�	
��������
�	���	
 
are perfectly sealed.
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2.8.3 $�	��	����	������	!�� 
������������
��������������������	�
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������
	��	��������	�����
�	���	��������
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termin������ ����������
��������

����
��������������� 
���
�����
������
�����	
���	����������������������
������
�������������

�	����		������
��
���������		��
 (C53 ty����)

��������	�����	�		�����

!"
	�	�
�������������	���
 = 11 m 
(����������������������	����	�).
 �����	�����������������������!��"��� per 90° ����� � 0.5 
m per 45° �����.

���������	
��������:
�������� 90° �		�	���������: L1 + L2 + (2 x 1 m) � 11 m.
#������ 90° �		�	���������: L + (1 x 1 m) � 11 m.

ACD - $�	��	��������	�������	 073428.
T -  ���	����	l (max 1 m).

3%

L1

L2

90°

90°

T

ACD

L
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M

H

F

NE
L

D

C

K

B

J

A

G
I

mini
1,8 m

mini
1,8 m

mini
2m

0,4 m

0,4 m

0,6 m

0,6 m 0,4 m

0,4 m

0,4 m
0,4 m

L > 1 m

0,4 m

L < 1 m
0,4 m

0,4 m m
4,0 m

2

0,6 m
mini

0,4 m

0,4 m
0,4 m

0,6 m

= L1

L1

30 cm
mini

0,3 m

0,4 m

0,4 m
0,4 m

L1
= L1

0,6 m
mini 0,6 m

mini

0,3 m

0,4 m

2 m0,4 m

2 m

0,3 m

0,4 m

0,4 m 0,4 m

1,2 m

0,3 m

0,15 m

0,6 m 0,6 m

A Sivu

I Sivu

M Ilman sisääntulo

E Katon sivusta

B Ilman sisääntulo

J Tulokulma

N Alue savupiipun ympärillä luonnollisella vedolla

F Sokea kulma

C Korotettu osio katossa

K Sivu

G Katon rima

D Korotettu osio katossa

L Sivu

H Lumivara

Kielletyt alueet

Alueet joita ei 
suositella

Sallitut alueet
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2.9 Kylmäaineliitännät
 " Tämä laite käyttää kylmäainetta 
R410A.

Respect the legislation for handling refrigerating fluids.

2.9.1 Rules and precautions

• After every intervention on the refrigeration circuit and 
before final connection, take care to replace the plugs in 
order to avoid any pollution from the refrigeration circuit 

• Minimum necessary tools
 - Set of manometers (Manifold) with hoses exclusively 
reserved for HFCs (Hydrofluorocarbons).
 - Vacuum gauge whith isolation valves 
 - Vacuum pump specially for HFCs (use of a traditional 
vacuum pump is authorized if, and only if, it is fitted 
with a non-return valve on the suction side) 
 - Flaring tool 
 - Pipe-cutter 
 - Deburring tool 
 - Wrenches 
 - Refrigerant gas leak detector certified (sensitivity 5g/year).

 " Provision on using tools that have been in 
contact with HCFCs (R22 for example) or CFCs.
 " The manufacturer declines any liability with 
regard to the guarantee if the above instructions 
are not observed.

• Tube expanders (flared connectors)
 " Lubrication with mineral oil (for R12, R22)  
is not allowed.

 - Only lubricate with polyolester refrigerating oil (POE)  
If POE oil is not available, fit without oil.

Coat the flared surface with 
refrigerating oil POE 

Do not use mineral oil.

• Brazing on the refrigerating circuit (if required)
 - Silver brazing (40% minimum recommended) 
 - Brazing with a dry Nitrogen stream only 

• To eliminate the swarf from the pipes, use dryNitrogen to 
avoid introducing humidity that can harm the operation 
of the appliance  In general, take all precautions to 
avoid humidity penetrating into the appliance 

• Thermally insulate the gas and liquid pipe to avoid 
all condensation  Use insulating sleeves that resist 
temperatures of over 90°C  In addition, if the level of 
humidity where the refrigerating pipes risks exceeding 
70%, protect them with insulating sleeves  Use a  
15 mm thicker sleeve if the humidity reaches 80%, and 
a 20 mm thicker sleeve if the humidity exceeds 80%  
If the recommended thicknesses are not respected 
in the conditions described above, condensation will 
form on the surface of the insulation  Finally, ensure 
that insulating sleeves are used that have a thermal 
conductivity equal to 0 045 W/mK or lower when the 
temperature is equal to 20°C  The insulation must be 
impermeable to resist the steam passing during the 
defrosting cycles (glass wool is prohibited) 

2.9.2 Kylmäaineliitännät
The connection between the outdoor unit and the 
hydraulic module using only copper connections 
(refrigerating grade), must be insulated separately 
Respect the diameters of pipe and the authorised 
lengths (figure 26) 
The minimum length of the cooling links if 5 m for 
correct operation.
The appliance's warranty will be void if it is applied with 
cooling links that are shorter than 5 m 
Handle the pipes and pass them through the walls 
withthe protection plugs in place 
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figure 24 - Flaring for flared connections

Expander

tube pipe

Nut
Flare

B

L

C

ø pipe
Dimensions in mm

L B 0/-0,4 C

6 35 (1/4") 1 8 to 2 9 1 17

9 52 (3/8") 2 5 to 2 7 13 2 22

12 7 (1/2") 2 6 to 2 9 16 6 26

15 88 (5/8") 2 9 to 3 1 19 7 29

2.9.3 Flaring
 - Cut the tube with a tube cutter to the required length 
without deforming it 
 - Carefully deburr while holding the tube downwards to 
avoid introducing swarf into the tube 
 - Remove the flare nut from the connector on the valve 
to be connected and fit the tube into the nut.
 - Flare it leaving the tube protruding fro the expandable 
flaring tool.
 - After flaring, check the state of the journal (L)   
It must not be scratched or signs of splitting  Also 
check the dimension (B) 

2.9.4 Forming the refrigerant tubes
The refrigerating tubes must only be formed using a 
bending machine or a bending spring in order to avoid 
any risks of crushing or splitting 

 " Warning!
• Remove the insulation locally to bend the tubes 
• Do not bend the copper to an angle of more than 90° 
• Do not bend the tubes more than 3 times at the same 

position otherwise this can cause the pipe to split 
(hardening of the metal) 

2.9.5 Connecting the flare connections

 " Connections must be made the day of the filling the 
installation with gas (see para. 2.10, page 28).
 " Pay special attention to the position of the tube 
aligned with its connector to avoid damaging 
the thread. A correctly aligned connector can be 
fitted easily by hand without much force being 
required.
 " The refrigerating circuit is very sensitive to dust 
and humidity, check that the zone around the 
connection is dry and clean before removing the 
plugs that protect the refrigerating connectors.

 - Remove the plugs from the pipes and refrigerating 
connections
 - Place the tube in front of the flare connector and 
screw on the nut by hand, holding the connector with a 
spanner, until contact is made 
 - Respect the tightening torques defined.

figure 25 - Tightening torques

Designation Tightening torque
Flare nut 6 35 mm (1/4") 14 to 18 Nm 

Flare nut 9 52 mm (3/8") 33 to 42 Nm 

Flare nut 12 7 mm (1/2") 50 to 62 Nm 

Flare nut 15 88 mm (5/8") 63 to 77 Nm 

Plug (A) 3/8", 1/4" 20 to 25 Nm 

Plug (A) 1/2" 25 to 30 Nm 

Plug (A) 5/8" 30 to 35 Nm 

Plug (B) 3/8", 5/8" 10 to 12 Nm 

Plug (B) 1/2", 1/4" 12 5 to 16 Nm 

Spanner

Torque wrench
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figure 26 - Refrigerating link connection (accepted diameters and lengths)

"Gas" refrigerating connection  
diameter D1

"Liquid" refrigerating connection  
diameter D2

Flare nut

Flare nut

Flare  
nut

Flare  
nut

"Liquid"  
valve

"Gas"  
valve

Hydraulic  
module

Outdoor  
unit

Heat pump model alféa hybrid gas single phase alféa hybrid gas three phase
gas liquid gas liquid

Outdoor unit connectors 5/8" 3/8" 5/8" 3/8"

Refrigerating 
connections

Diameter (D1) 5/8" (D2) 3/8" (D1) 5/8" (D2) 3/8"

Minimum length (L) 5 5
Maximum length (L) 20 * 15 * / 20 **
Difference in height (D) 20 * 15 * / 20 **

Hydraulic module connectors 5/8" 3/8" 5/8" 3/8"

*: without additional charge of R410A
** : Taking into account the potential additional charge of refrigerating fluid R410A (see § 2 10 3, page 30)

DL

Heat pump 
Hydraulic 
module 

Heat pump

Outdoor unit
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2.10 Filling the installation with gas
 " This operation is reserved for installers familiar 
with the legislation for handling refrigerants.
 " Creating a vacuum with a vacuum pump is 
essential (see ANNEX 1).
 " Never use equipment used beforehand with any 
refrigerant other than a HFC.
 " Remove the refrigerant circuit caps only when 
building the refrigerant connections.
 " Unfavorables conditions : 
- If the outdoor temperature is between +5 and 
+10 °C, it’s obliged to have a vacuum gauge for 
validate the pump down operation and use method 
3 empty (see ANNEX 2)  
- If the outdoor temperature is below +5 °C, 
it’s strongly not recommended to do the filling the 
installation with gas 

2.10.1 Commissioning procedure

• Check before connecting
"Gas" connection control (large diameter).
 - Connect the "Gas" connection to the outdoor unit 
 - Blow dry nitrogen into the "Gas" connection and 
observe this end:
 If water or impurities emerge, use a new refrigerant 
connection 
 Otherwise, perform the flare and connect immediately 
the refrigerant connection to the hydraulic unit 

"Liquid" connection control (small diameter).
 - Connect the "Liquid" connection to the outdoor unit 
 - Blow dry nitrogen into "Gas" connection – condensor 
- "Liquid" connection assembly and Observe this 
end (Outdoor unit side) 
 If water or impurities emerge, use a new refrigerant 
connection 
 Otherwise, perform the flare and connect immediately 
the refrigerant connection to the outdoor unit 

ANNEX 1
Method for calibration and control of a vacuum 
pump
 - Check the oil level of the 
vacuum pump  
 - Connect the vacuum pump 
with the vacuum gauge 
according to the scheme 
 - Pump down during 3 minutes 
 - After 3 minutes, the pump reaches its threshold 
value and the vacuum gauge needle does not move 
 - Compare the obtained pressure with the value of the 
table  Depending on the temperature, this pressure 
must be less than the value indicated in the table 
=> If it’s not the case, replace the gasket, flexible 
hose or the pump 

T °C 5°C<T<10°C 10°C<T<15°C 15°C < T
  Pmax 
- bar      
- mbar 

 
       0 009         
          9          

 
       0 015        
         15         

 
       0 020       
        20         

ANNEX 2
Method 3 empty

 - Connect the high pressure hose to the Manifold, 
("Gas" connection)  A valve must be mounted on 
the flexible hose from the vacuum pump in order 
to isolate it 

a) Pump down to the desired value (see table ANNEX 1),
 

Lo Hi

UE MHLiaison...
liquide
gaz

Haute
pression

Jeu de manomètres
(manifold)

Basse 
pression

Vacuomètre

Pompe à vide

Manometer kit 
(Manifold)

Low 
pressure

High 
pressure

Vacuum pump

Connection
Liquid
Gas

Vacuum gauge

b) Stop the vacuum pump, close the valve end of 
the service hose (yellow)  Connect the hose to the 
expansion valve of the nitrogen bottle, inject 2 bars, 
close the flexible hose valve,

Lo Hi

UE MHLiaison...
liquide
gaz

Haute
pression

AzoteHigh 
pressure

Nitrogen

Connection
Liquid
Gas

c) Reconnect the flexible hose to the vacuum pump, 
turn on and gradually open the hose valve 

Lo Hi

UE MHLiaison...
liquide
gaz

Haute
pression

High 
pressure

Connection
Liquid

Gas

d) Repeat this at least three times 
 " Reminder : It’s strictly forbidden to perform 
these operations with refrigerant.

VacuomètreFlexible 
bouché

Pompe
à vide

Clogged 
flexible 
hose Vacuum 

pump

Vacuum 
gauge
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• First seal test
 - Remove the protective plugs (B) from the charging 
hole (Schrader) in the "Gas" valve (large diameter) 
 - Connect the high pressure hose to the Manifold 
 - Connect the bottle of nitrogen to the Manifold (Use 
only dry nitrogen type U)
 - Pressurize the refrigerant circuit with nitrogen (10 bar 
maximum) ("Gas" connection – condensor - "Liquid" 
connection assembly) 
 - Let the circuit under pressure for 30 minutes 

Lo Hi

UE MHLiaison...
liquide
gaz

Haute
pression

Azote
10 bars max.
30 mn mini

High 
pressure

Nitrogen
Max  10 bar

during 30 mn mini 

Connection
Liquid

Gas

 - Search for leaks with a leak detector product, repair 
and repeat the test 

Lo Hi

UE MHLiaison...
liquide
gaz

Haute
pression

Contrôle 
      d’étanchéité

Vanne fermée,
Contrôle pression

High 
pressure Closed valve,

pressure control

Leak control

 - When the pressure is stable and leakage is excluded, 
drain nitrogen letting a pressure above atmospheric 
pressure (0,2 to 0,4 bar) 

• Creating a vacuum and filling the refrigeration 
connections with gas
 - If necessary, calibrate the Manifold gauge to 0 bar  
Adjust the vacuum gauge to the atmospheric pressure 
(around 1013 mbar)
 - Connect the vacuum pump to the Manifold  Connect 
a vacuum gauge if the vacuum pump is not equipped 

Lo Hi

UE MHLiaison...
liquide
gaz

Haute
pression

Vacuomètre

Pompe à vide

High 
pressure

Vacuum pump

Connection
Liquid

Gas

Vacuum gauge

 - Create a vacuum until the residual pressure* in the 
circuit falls below the value given in the following table  
(* measured with the vacuum gauge)

T °C 5°C<T<10°C 10°C<T<15°C 15°C < T
  Pmax 
- bar      
- mbar 

 
       0 009         
          9          

 
       0 015        
         15         

 
       0 020        
        20          

figure 27 - Connexion of the hose on the "Gaz" valve

 - Let the pump continue to operate for another  
30 minutes minimum after reaching the vacuum 
 - Close the Manifold valve and then stop the vacuum 
pump without disconnecting any of the hoses in 
place 

 " If the outdoor temperature is between +5 and 
+10 °C, use method 3 empty (see ANNEX 2).

 - Remove the access plugs (A) from the valve controls 
 - First of all fully open the "Liquid" valve (small) 
and then the "Gaz" valve (large) using a hex key  
(counterclockwise direction) without forcing 
excessively against the stop 
 - Remove the hose rapidly to the Manifold 
 - Refit the 2 original caps (be sure they are clean) and 
tighten them to the recommended tightening torque  
The sealing is performed in the caps only metal to metal 

The outdoor unit does not contain any additional 
refrigerant, enabling the installation to be purged 
Flushing is strictly forbidden 

2.10.2 Sealing test
Once the refrigeration circuit has been gassed as 
described above, check that all the refrigeration 
connectors are gas-tigh (4 connectors) 
The sealing test must be performed with an approved 
gas detector. If the flarings have been made correctly, 
there should be no leaks 

 " If there is a leak:
 - Bring the gas into the outdoor unit (pump down) 
 - Make the connection again 
 - Repeat the commissioning procedure 

Refrigeration connexion

Plug (A)

Hex / Allen key of 4 mm

3-way valve

Load orifice

Plug (B)
Service hose (blue)
fitted with valve push-buttonHigh pressure hose (red)

Refrigeration connecxion (Gas)
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2.10.3   Additional charge  
   (outdoor three phase unit)

50 g of R410A 
per extra metre

Link length 15 m 20 m max 
Additional charge None 250 g

The outdoor unit charge corresponds to the maximum 
distances between the external unit and the hydraulic 
module define in figure 26, page 27  If the distances 
are longer, you must make an additional charge of 
R410A  The additional charge depends, for each type 
of appliance, on the distance between the outdoor unit 
and the hydraulic module  The additional charge of 
R410A must only be added by a qualified specialist.
• Additional charge example:
An outdoor unit at a distance of 17 m from the hydraulic 
requires an additional charge of:
Additional charge = (17 – 15) x 50 = 100 g

The charge must be added after evacuation and before 
adding the gas to the hydraulic module, as follows:
 - Disconnect the vacuum pump (yellow flexible hose) 
and in place connect a bottle of 410A in the liquid 
drawing position 
 - Open the tap of the bottle 
 - Drain the yellow flexible hose by loosening it slightly 
on the manifold side 
 - Place the bottle on precision scales with a minimum of 
10g  Note the weight 
 - Carefully open the blue tap slightly and monitor the 
value displayed on the scales 
 - As soon as the value displayed has dropped by the 
value of the calculated additional charge, close the 
bottle and disconnect it 
 - Sharply disconnect the flexible hose from the 
appliance 
 - Add the gas to the hydraulic module 

 " Warning!
• Only use R410A!
• Only use tools that are adapted to the R410A (set of 

pressure gauges) 
• Always add charge in liquid phase 
• Do not exceed the maximum length or difference in 

height 
DIP SW 

Interface  
boardLED2 

(green)
LED1 

(red)

figure 28 - Position of the DIP switches and the LEDs on 
hydraulic module interface boardfigure 29 - Gas bottle R410A

R410A

Gas

Liquid

2.10.4   Collect the refrigerant fluid in  
 the outdoor unit
Carry out the following procedures to collect the 
refrigerating fluid.
 - 1- Place the Start/Stop switch in the 0 position  
(item 2, figure 9, page 13) 
 - 2- Remove the front panel of the hydraulic 
module  Open the electrical cabinet   
Move the DIP SW1 of the interface board to 1 
 - 3- Place the Start/Stop switch in the 1 position 
(the green and red LEDs start to flash; 1s on / 1s off).
 - 4-The outdoor unit starts in the cold mode for 
approximately 3 minutes after it is switched on  
Close the liquid valve on the outdoor unit 1 minute 
after the outdoor unit is started 
 - 5- Close the gas valve on the outdoor unit 1 to 2 
minutes after closing the liquid valve, while the outdoor 
unit continues to turn 
 - 6- Disconnect the electrical power supply 

Remarks:
 - Check that the Start/Stop switch is in the 0 position 
before touching the DIP SW1 
 - When the heat pump is operating, the collection 
operation may not be activated, even if the DIP SW 1 
switch is moved to ON 
 - Do not forget to return the DIP SW 1 switch to OFF at 
the end of the collection operation 
 - If the collection operation fails, try the procedure again 
by turning off the machine and opening the "gas" 
and "liquid" valves  After 2 to 3 minutes repeat the 
collection operation 
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2.11 Lämmityspiirin ja talouspiirin   
        kytkeminen

2.11.1   Yleistä
Liittämisessä on noudatettavia kaikkia voimassa 
olevia säädöksiä.
Kiertopumppu on integroitu 
  sisäyksikköön.
Liitä keskuslämmitysputki sisäyksikköön
kierron suuntaisesti.
Sisäyksikön ja lämmitysputkiston välisen putken    
halkaisijan on oltava vähintään yhden (1) tuuman  
(26x34 mm) suuruinen.
Laskelmoi putken halkaisija kiertonopeuksien sekä 
hydrauliikan perusteella.
Vääntömomentin kireys: 15 - 35 Nm.
Käytä yhdistelmäliittimiä helpottaaksesi sisäyksikön  
irroittamista.
Käytä asennuksessa mieluiten joustavia liitinletkuja��
tvälttääksesi laitteesta johtuvaa melua ja tärinää.
Liitä poistohana ja turvaventtiili 
viemäriin.
Tarkista, että laajennusjärjestelmä toimii oikein. 
Tarkista, laajennuspiirin paine� �esilaajentuminen� 
1 bar) sekä turvaventtiilin kalibrointi.
Muistutus: Suorita asennus noudattaen lvi- 
alan säännöksiä:
 - Käytä asianmukaisia tiivisteitä
 - Käytä teflon- tai hampputeippiä
 - Käytä tiivisteainetta (tarvittaessa synteettistä).

Muistutus: Laitteisto on varustettu järjestelmällä
jonka tarkoitus on estää 
lämmitysveden sekoittumista juomaveteen. 
Tarkista laissa määrätyt rajoitukset ja asetukset.
 

 �Tietyissä asennustapauksissa erilaisten metallien�
läsnäolo saattaa aiheuttaa ruosteongelmia.�
Metallipartikkelien ja lietteen syntyminen 
nestekierrossa on silloin nähtävissä.
 �Tässä tapauksessa on suositeltavaa käyttää�
korroosionestoainetta valmistajan osoittamille�
osuuksille.

 - Katso luku "Käyttö- ja lämmitysveden käsittely"  
 hintakatalogistamme.

 �On myös varmistettava, että käsitelty vesi �
ei muutu aggressiiviseksi.

2.11.2   Laitteiden huuhtelu
Ennen sisäyksikön kytkemistä, huuhtele 
lämmitysjärjestelmä mahdollisten haitallisten 
partikkeleiden (jotka voivat haitata 
laitteen toimintaa) eliminoimiseksi.
Älä käytä liuottimia tai aromaattisia hiilivetyjä, 
(bensiini, parafiini jne.).
Vanhoissa asennuksissa käytä tarpeeksi suurta�
decanting potia laskuputkella boilerin paluulla ja
järjestelmän matalimmalla kohdalla epäpuhtauksien 
keräämiseksi ja poistamiseksi.
Lisää emäksistä ja dirpergointiainetta veteen.
Huuhtele laite useaan kertaan ennen täyttämistä.

Kuvio��	�
�Yleiskuva sähköliitynnöistä

GS

MT

CAR

D

RI

UE

VE

VD

Cd

SSa

BS

Pg

Pg

SSu

SD

C

CAR
CPr

EG

CEG

SREG

SDEG

SR R2

SA2

Selitys
��    Käyttövesisäiliö
C Kiertopumppu 
 (suora lämmitys "lämmityspiiri" ja käyttövesi)
CAR� 0�����	�����läppä
Cd Lauhdutin
C��    Kaasulämmönvaitimen kierto
CPr Paine-anturi
D Katkaisija
EG     Kaasuvaihdin
GS Turvalaite
MH Nesteyksikkö
MT Termostaattinen sekoittaja
Pg Viemäri
R2     Suora lämmityspiiri "CC2" 
 (1 lämpöpatteripiiri)
SA2 Suora lämmitys:  
          huonetermostaatti "CC2" (optio)
SD Output anturi
SD��  Kaasulämmönvaihtimen ulostulo-anturi
SE Ulkolämpötila-anturi
SR Paluu-anturi
SR��  Kaasulämmönvaihtimen paluu anturi
SSa    Lämminvesi anturi
SSu Turvaventtiili
UE Ulkoyksikkö
VD Vaihtoventtiili
VE Laajennussäiliö

 � suora lattialämmitysliitäntä�kielletty
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2.11.3   Filling and draining the installation
 - Check the attachment of the pipes, that the connectors 
are tight and that the hydraulic module is stable 
 - Check the direction of circulation of the water and that 
all of the valves are open 
 - Fill the installation 
 - Deactivate the non-return valves 
 - Position the directional valve in intermediate position 
 - When filling, do not operate the circulation pump, open 
all of the drains of the installation and the drains of the 
hydraulic module (P and A) to evacuate the air in the 
pipes 
 - Close the drains and add water until the pressure of 
the hydraulic circuit reaches 1 bar  
 - Check that the hydraulic circuit is drained correctly 
 - Close the non-return valves 
 - Check that there are no leaks 

 " The exact filling pressure is determined 
according to the installation's manometric head.

2.11.4   Connection to an underfloor heating circuit
An underfloor heating circuit cannot be connected 
directly to the hybrid duo gas heat pump  The 2-circuit 
kit must be used (optional) 

2.11.5   Connection to a fan coil circuit
For all heat pumps of more than 11 kW, a buffer tank has 
to be fitted to this circuit (minimum capacity: 50 litres).

figure 31 - Hydraulic module drain taps

(P) 
Manual 

drain tap

(P) 
Manual 

drain tap

 (A)  
Automatic 
drain tap

2.11.6   Connection to the domestic circuit
 - Place a safety group with a valve calibrated to 7 bar on 
the cold water inlet, and connect an evacuation pipe 
leading to the drain  Run the safety group according to 
the manufacturer's recommendations 
 - Connect the safety valve evacuation to the drain 

It is recommended that the hot water outlet is fitted with 
a thermostatic mixing valve 

2.12 Condensate evacuation
A condensate recovery system is integrated into the appliance  
It must be connected to the drain via a siphon  (figure 33) 

figure 32 - Non-return valve

Flap closed 
(Normal operating 

position)

Flap disengaged 
(Filling or drain 

position)

figure 33 - Connections

1

2

3

5

4

6

7

8

9

10

11
1  "Liquid" refrigerating connection 
2  "Gas" refrigerating connection 
3  Heating return (1 circuit) 
4  Heating outlet (1 circuit) 
5  Stop valve (not provided) 
6  DHW outlet (domestic hot water) 
7  DCW inlet (domestic cold water) 
8  Disconnector (not provided) 
9  Filling 
10  Safety device (not provided) 
11  Connections to drain with siphon  

- Drain evacuation  
- Safety valve evacuation  
- Condensate evacuation (acid condensate resistant pipe) 
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2.13 Gas change
 " WARNING

The gas generator is preset in the factory to 
G31 propane gas, domestic supply pressure: 
37 mbar.
• For use with G25 natural gas, domestic supply 

pressure: 25 mbar (Groninguen gas type), it is 
compulsory to  remove the diaphragm on the gas 
valve outlet 

• For use with G20 natural gas, domestic supply 
pressure: 20 mbar, it is compulsory to replace  
the diaphragm on the gas valve outlet (optional 
conversion kit) 

This operation must be carried out by a qualified 
professional 
 - Dismantle the connector on the gas valve outlet 
 - Remove the diaphragm in place and replace it with the 
model indicated in the table below 
 - Position the diaphragm in the gasket's throat 
 - Restore the connector 
 - Carry out a combustion check (see para  "Setting 
the combustion parameters during a gas check",  
page 44) 

Gas Diaphragm 
marker

CO2 at min
CO2 at max

G 20 20 8 to 9 % 8 5 to 9 5 %
G 25 no diaphragm 8 to 9 % 8 5 to 9 5 %
G 31 conical 9 5 to 10 5 % 10 to 11 %

Paste the gas setting label provided with the conversion 
kit 

2.14 Connection of the fuel supply
The appliance must be connected to the gas distribution 
network according to current regulations:
The pipe diameter will be calculated according to the 
network's rates and pressure 
Place a gas stop tap near the boiler 

20 G20

G31

figure 34 - Access to the diaphragm

figure 35 - Gas valve diaphragm

Gas valve outlet 
connector
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2.15 Sähköliitännät
Before carrying out any work, ensure that the general 
electrical power supply is switched off 

2.15.1   Characteristics of the electrical power supply
The electrical installation must comply with the 
regulations in force:
- France: standard NF C 15-100 
The electrical connections will only be made when 
all of the other assembly operations (attachment, 
assembly,   ) have been carried out 

 " Warning!
The contract taken out with the energy supplier must 
be sufficient to cover the power of the heat pump as 
well as the sum of the power requirements of all of the 
appliances likely to be operated at the same time  If 
the power supply is insufficient, check with your energy 
supplier the value of the power supply defined in your 
contract 
Never use electrical sockets for the power supply 
The heat pump must be powered by special lines that 
are protected from the electrical housing by bipolar 
circuit breakers dedicated to the heat pump, curve D for 
the outdoor unit, (see tables page 35) 
The electrical installation must be equipped with a 
differential protection of 30 mA 
This appliance is provided to operate under a nominal 
voltage of 230 V (single phase) or 400 V (three phase), 
+/- 10%, 50 Hz 

2.15.2   General remarks on the electrical connec-
tions
It is essential that the phase-neutral polarity is respected 
for the electrical connection 
Tighten the screws of the terminal blocks correctly  
Failure to tighten sufficiently may cause overheating, 
faults or even fires.
Clamp the cables with stuffing glands to avoid any 
accidental disconnection of the conductive wires 
The earth connection and its continuity must be ensured 
• Connection to the spring terminal blocks:
Rigid wire (A)
Rigid wire is always preferable for fixed installations, 
especially in buildings 
 - Always choose a wire that complies with current 
standards (NF C 15-100 in particular) 
 - Bare the end of the wire over a length of around  
25 mm 
 - With round nosed pliers, make a loop with a diameter 
that corresponds to the terminal's tightening screws 
 - Tighten the terminal screw on the loop very firmly.

Flexible wire (B)
H07RNF (or higher quality) flexible wire can be used 
with a few precautions:
 - Strip the end of the wire over a length of around  
10 mm 
 - Using crimping pliers, place a round crimp lug with a 
diameter corresponding to the terminal screws at the 
end of the wire 
 - Tighten the crimp lug on the terminal firmly with a 
screwdriver.  The use of flexible wires without round 
crimp lugs is not recommended 
 - Always protect the cables when run into the cable 
clamps with a PVC protective sheath of a thickness 
between 0 5 and 1 mm 

A: Rigid wire

Loop

25 mm 10 mm

Round 
crimp lug

Screw and special 
washer

Terminal block

B: Flexible wire

• Connection to the regulation boards:
 - Remove the corresponding connector and make the 
connection 

• Connection to the spring terminal blocks:
Rigid wire:
 - Strip the end of the wire over a length of around  
10 mm 
 - Slide the wire into the orifice provided.
 - Push the spring with a screwdriver so that the wire 
enters the cage 
 - Remove the screwdriver and check that the wire 
remains blocked in the cage, and pull it to check 

Flexible wire:
 - Use bits and proceed in the same way as before 

2
1

3

Precabled wiring connector and/or screw connector
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2.15.3   Yleiskuva sähköliitännöistä
The electrical diagram of the hydraulic module is detailed in figure 63, page 66 

2.15.4   Cross section of the cable and protection rating
The cross sections of the cables are provided for information only and do not dispense the electrician from checking 
that these cross sections correspond to the requirements and satisfy the standards in force 
• Power supply of the outdoor unit:

1-vaiheinen lämpöpumppu 230 V - 50 Hz virtalähde

Malli       Ottoteho max. Connection cable
(live, neutral, earth)

D curve circuit breaker 
calibre

hybrid duo 10 3910 W 3 x 2 5 mm² 20 A

hybrid duo 13 4600 W 3 x 4 mm² 25 A

hybrid duo 16 5980 W 3 x 6 mm² 32 A

3-vaiheinen lämpöpumppu 400 V - 50 Hz virtalähde

Malli        Ottoteho max. Connection cable
(3 live, neutral, earth)

D curve circuit breaker 
calibre

hybrid duo 11 5865 W

5 x 2 5 mm² 20 Ahybrid duo 14 6555 W

hybrid duo 16 7245 W

• Inter-connection between the outdoor unit and the hydraulic module: The hydraulic module is powered by the 
outdoor unit, via a cable 4x1 5 mm² (phase, neutral, earth, communication bus) 

 " Before carrying out any work, ensure that the general electrical power supply is switched off.

Kuvio 36 - General diagram of the electrical connections for a simple installation (1 heating circuit)

Outdoor sensor: 
cable 2x0 5 mm²

Connection of outdoor unit, hydraulic module: 
(phase, neutral, earth, communication bus)  

cable 4x1 5 mm²

Radio central ambient unit T78 (option)

Central ambient unit T75 (optional):
cable 3x0 5 mm²

Ambient sensor T55 (optional):
cable 2x0 5 mm²

Ambient sensor T55 (optional):
cable 3x0 5 mm²

Electrical power supply (phase, neutral, earth) 
(see table below)

Electrical  
panel

or

or

or
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Déposer la façade
(2 vis)

Déposer la façade
(2 vis)

Déposer
le capot (1 vis)

figure 37 - Access to the terminal block of the outdoor unit

Interconnexion
entre unité extérieure
et module hydraulique

Câble d’alimentation
générale

Bornier

figure 38 - Access to the terminal block of the outdoor unit

figure 39 - Finalising of the connection of the outdoor unit

Plaque de fixation

Isolant (joint)

1

Plaque de fixation

3

Serre-câble

Câbles
(alimentation et
interconnexion)

2

Dégagement

Câbles

Vanne “gaz”

 ATTENTION

Fixer les câbles afin qu'ils ne soient pas 
en contact avec les tuyaux et les vannes.

4

Remove the front 
panel (2 screws)

Remove the front 
panel (2 screws)

Remove the cover  
(1 screw)

Terminal  
block

Interconnection between 
outdoor unit and hydraulic 
module

General power supply cable

Insulation 
(gasket)

Fixing plate

Cable 
clamp

Cables (power 
supply and 
interconnection)

Fixing plate

Cables

Clearance

“Gas” valve
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2.15.5   Electrical connections on outdoor unit side  
   (single phase model)
Access to the connector terminals
 - Remove the front panel 
 - Remove the cover (figure 37) 
 - Make the connections according to the diagram  
(figure 38) 
 - Use the cable clamps to avoid any accidental discon-
nection of the conductive wires 
 - Use the attachment plate to hold the cables against 
the insulating plate  (item 1 to 3 figure 39)  Attach 
the cables so that they are not in contact with the 
pipes and the valves (item 4) 

2.15.6   Electrical connections on outdoor unit side 
   (three phase model)
Access to the connector terminals
 - Remove the front panel  Remove the screws and the 
cover of the front panel 
 - Make the connections according to the diagram 
(figure 41) 

figure 40 - Access to the terminal block of the outdoor unit

Remove the screws  
and push downwards

Remove the front 
panel 

Terminal 
block

figure 41 - Access to the terminal block of the outdoor unit

1
INDOOR UNIT POWER

2 3 L1 L2 L3 N

Terminal 
block

Inter-connection 
between outdoor unit 
and hydraulic module

General electrical 
power supply

figure 42 - Finalising of the connection of the outdoor unit

Cable 
clamp

Cables  
(power supply and 

inter-connection)

front lower

side rear

figure 43 - Ducts for the cables and refrigerating connec-
tions of the outdoor unit

 - Use the cable clamps to avoid any accidental 
disconnection of the conductive wires 
 - Obstruct the space at the cable inlet in the outdoor unit 
with the insulating plate 
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2.15.7   Sisäyksikön  
�           sähköliitynnät
Pääsy riviliittimille:
 - Poista etupaneeli
 - Avaa tehonohjausyksikkö
 -Tee kytkennät kytkentäkaavion mukaan 
(kuvio��	 ja kuvio��
).

Älä aseta anturilinjoja ja syöttöputkia samanaikaisesti,�
jotta välttyisit jännitehäiriöiltä. 
 
Varmista, että sähkökaapelit on sijoitettu niille kuuluville 
paikoille.

Kuvio ���	�Pääsy sisäyksikön sähkötauluun ja selitykset

X1
0

X1
2

X1
3

X1
4

X1
5

X3
0

X5
0

X7
0

X7
5

X8
0

X8
2

X8
3

X84

Kaasun säädinkortti������
Hallinoi kaasunvaihtimen toimintaa 
(syttyminen, turvallisuus, säätely)
 

Lämpöpumpun säätökortti
�����
hallinnoi koko laitetta ja säätelee
eri lämpöpiirejä

���!��liitynnät��!�#�$%&�
hoitaa kommunikaation kahden 
LMS ja RVS kortin välillä sekä
ilmastodatan välityksen.

Liityntäkortti
toimii ulkoyksikön 
linkkinä

Riviliittimet

Holkki ��teho�           Holkki��anturit�
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(�Ulko- ja sisäyksikön välinen�
yhteenliitos*

Noudata sisä- ja ulkoyksikön liittimien merkintöjä kun 
kytket välikaapeleita. 
Kytkentävirhe voi aiheuttaa yksiköiden rikkoutumisen.

  
 

Kuvio �
�	�Liitäntä riviliittimiin ja tehoreleet

230 V

L N L N
2 4

L NLN

1 2 3 4 5 6

Ulkoyksikkö yksivaiheinen  Sisäyksikkö

230 V sähkön- 
jakelu

ulkona olevaa
 laitetta kohti*

Punainen

Sininen
Ruskea
Vihreä/keltainen

Sisä- ja ulkoyksikön 
välinen yhteenliitos 
 

 � Yksivaiheinen malli

1 2 3 4 5 6
1 2 3 L1 L2 L3 N

L1 L2 L3 N

Ulkoyksikkö 3-vaiheinen Sisäyksikkö

400 V sähkön-
jakelu

ulkona olevaa
laitetta kohti*

Punainen

Sininen
Ruskea
Vihreä/keltainen

Sisä- ja ulkoyksikön 
välinen yhteenliitos  
 

 �3-vaiheinen malli
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(�Toinen lämmityspiiri
 - Toimi toisen lämmityspiirin ja/tai sääntelyn 
laajennussarjan ohjeiden mukaisesti.

(���	�����������tai +,-��Poista���	0��	����	��
Tehon rajoittamisen tarkoitus on vähentää sähkön
kulutusta kun se on liian suurta verrattuna 
sähköntoimittajan sopimukseen
 - Kytke virranrajoitin syöttöön EX1, lämpöpumppu 
sammuu mikäli  taloudessa on ylikulutusta. 
Kaasugeneraattori tuottaa sekä lämpöä että 
lämmintä käyttövettä.

��230 V syötössä EX1 = kulutuksen rajoitus käytössä 
������� ������� �� ��������� ����������� ���� 	��!#��
$�������������%��kts. toimintarivi�'�'+%6

(�Lämpöpumpun ulkoiset viat
Jokainen tietoa siirtävä osa (termostaatti,  
painekytkin jne.) voivat antaa merkkejä ulkoisesta 
ongelmasta lämpöpumpussa.
 - Kytke ulkoinen komponentti syöttöön EX3.

��230 V syötössä EX3 = lämpöpumpun pysähtyminen 
(järjestelmävirhe 369).

2.16 Ulkolämpötila-anturi
Ulkolämpötila-anturi tarvitaan lämpöpumpun toiminnan 
takaamiseksi.
Tarkista anturin asennusohjeet 
pakkauksesta. 
Laita anturi kylmimpään kohtaan, pohjois- tai 
koillispuolelle.
Anturi ei saa missään tapauksessa altistua  
aamu-auringolle.
Anturi tulee asentaa niin, että siihen pääsee helposti
käsiksi mutta ainakin 2,5m maanpinnan yläpuolelle.
Anturi tulee olla kaukana kaikista lämmönlähteistä 
(esim. hormit, ikkunoiden & ovien yläosat, tuuletus-
aukkojen läheisyydet, parvekkeiden ja räystäiden
alapuolet), sillä ne häiritsevät anturin toimintaa.
 - Kytke ulkoanturi liittimeen 4&��(LMS-kortissa)
lämpöpumpun ohjaustaulussa.

2.17 Huonetermostaatti ja/tai� 
�        kaukosäädin 
Huonetermostaatti (kaukosäädin) on valinnainen.
Tarkista asennusohjeet pakkauksesta. 
 
Anturi on asennettava oleskelutilassa tyhjälle
seinälle, paikalle johon pääsee helposti käsiksi.
Vältä suoria lämmönlähteitä (piippu, hormi, televisio,
keittotasot) sekä vetoisia alueita (ilmanvaihto,  
ovet jne.).
Tiivisteiden ilmavuodot muuttuvat usein kylmäksi 
ilmaksi, joka puhaltaa sähkökanavien läpi. Eristä 
sähkökanavat IR-anturin taka-osassa jos vetoa esiintyy. 

2.17.1  Huonetermostaatin asentaminen

��Termostaatti T37 :
 - Kytke anturi X86-liittimeen lämpöpumpun  
säätötaulussa käyttäen annettua liitintä 
(navat <�, M ja <=). 

 � Kahden lämmityspiirin tapauksissa> 
   anturi on kytketty korttiin, joka vastaa
   säänneltyä lämmityspiiriä.

��Termostaatti T55:
 - Kytke anturi X86-liittimeen lämpöpumpun 
säätötaulussa käyttäen annettua liitintä 
(navat =>��).

2.17.2 �Kaukosäätimen asentaminen

��Kaukosäädin T75:
 - Kytke anturi X86-liittimeen lämpöpumpun 
säätötaulussa käyttäen annettua liitintä
(navat =>�� ja 3).

��Kaukosäädinradio T78:
 - Kaukosäädinradion antenni voidaan asentaa 
seinään tai päätyverhoukseen.
 -  Kytke langaton kaukosäädin radio  
 liittimeen X60.

Kuvio ���	�Radioantennin asentaminen���!"#

��kokoa seinään
 TAI
��tai kokoa sisäyksikköön 
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Kuvio��!�	�Kytkennät lämpöpumpun säätimeen (lisälaitteet ja optiot)

X1
0

X1
2

X1
3

X1
4

X1
5

X3
0

X5
0

X7
0

X7
5

X8
0

X8
2

X8
3

X84

X60

2 13

B2  M  B1  3  2  1

12 1 3 2B2M B1

X86

EX1
EX2
EX3

X11

L

Termostaatti 
T55** 

Termostaatti 
T37** 

 
Kaukosäädin 
T75**

Kaukosäädin 
radio T78**

LMS

Load shedding tai EJP 
funktio 

(Peak Day �������� 

Tariffit, pvä/yö, huippu/
ei huippu 

(ei koske näitä)
 

Ulkoinen vika

Ulkoinen yhteys- 
laite* 
(viat, load shedder, 
energiamittari)

* Jos ohjauslaite ei tarjoa jännitteetöntä 
kontaktia, kontaktin on välityttävä vastaavan 
johdotuksen luomiseksi.  
Kaikissa tapauksissa toimi 
johdotuksissa manuaalin 
ohjeiden mukaisesti.
** Optio
T75 : kaukosäätimen T75 
yhteys napa 3:een 
ei ole pakollinen. 

tai                      tai

Ulkolämpötila- 
anturi

RVS
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3 Käyttöönotto
3.1 Ennen käyttöönottoa

3.1.1 Hydraulinen piiri*
 - Varmista, että laitteeseen on tehty huuhtelu
 - Tarkista kiertonopeus (kuvio���).
 - Suosittelemme, että tarkistat tässä vaiheessa, 
että kierrot liikkuvat vapaasti.

3.1.2 Kaasupiiri:
 - Tarkista, että liittimet on kunnolla kiristetty.
 - Avaa kaasuventtiili, tyhjennä putket ja tarkista 
kaasuyksikön ylöspäin suuntautuva tiiviste.
 - Tarkista jakelukaasun paine:

Kaasutyyppi                 Kaasun saannin paine
G 20 (Lakkakaasu) 20 mbar
G 25 (Groninguen kaasu) 25 mbar
G 31 (Propaani kaasu) 37 mbar

  Varoitus!
Kaasugeneraattori on esisäädetty tehtaalla propaa-
nikaasulle G31, sisäänmenopaine asuntoon: 

lakkakaasu
  Varmista, että kattilan asetukset ovat   
   sopivat jakeluverkon kaasutyypille

Tarkista lisätiedot "kaasuntäyttö"-osiosta  (sivu 33).

3.1.3 Sähköpiiri:
  -Tarkista, että virransyötönjännitteetön 
polaarisuus on oikein 
 - Tarkista, että kaikki laitteet on kytketty oikein 
omiin riviliittimiinsä

3.2 Lämpöpumpun käyttöönotto
  -Sulje laitteiston pääkatkaisija..

Ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä (tai talvella),
jotta kompressori voisi esilämmittää, kytke päälle 
laitteiston pääkatkaisin (virtalähde ulkoyksikölle)
monta tuntia ennen testausten aloittamista.

 - Käynnistä start/stop -painikkeella.
Varmistaaksesi, että syötöt EX1, EX2 ja 
EX3 toimivat kunnolla: Tarkista, että virransyötön
jännitteetön polaarisuus on oikein.

Kun virta on kytketty päälle ja jokaisella kerralla kun 
ON/OFF-painike on kytketty pois päältä ja kytketty 
sitten takaisin päälle, ulkoyksikön käynnistymisessä kestää
noin 4 minuuttia, vaikka asetus olisi pyytänyt lämmitystä.

Näyttö voi ilmoittaa virhettä 370:ä kun laite 
(uudelleen)käynnistyy. Tästä ei tarvitse huolestua, 
sillä sisä- ja ulkoyksikön välinen yhteys
muodostuu itsestään jälleen hetken kuluttua.

Säätimen alustusvaiheessa näytöllä näkyvät 
kaikki symbolit, sitten "data, päivitys" 
ja lopuksi "Lämpöpumpun tila".
 -Tee kaikki tietyt säädöt asetuksiin (asennuksen
konfigurointi):

P- aina 
OK

.

 -Paina 3s       -painiketta pohjassa ja valitse taso

"Käyttöönotto" voimaan tällä             painikkeella       

 - Vahvista�asetus
OK

-painikkeella
 -Parametroi lämpöpumpun asetukset (kts. asetus- 
lista). § 4.4.3, sivu 50).

Käyttöönoton yhteydessä (tai virhetapauksessa 10)  
sähkövarmistinlämmittimet käynnistyvät vaikka  
ulkolämpötila olisi lämmittimen laukaisijan
lämpötilan yläpuolella.
Säätelyjärjestelmä käyttää 0 asteen keskim. aloituslämpötilaa
ja vaatii jonkin verran aikaa päivittääkseen tämän lämpötilan.
Tämän tilanteen välttämiseksi anturi tulee kytkeä kunnolla. 
Alusta parametri 8703 uudelleen (käyttöönottotaso,
kuluttaja-diagnostinen valikko).

Kuvio �"�	�Suositeltu kiertonopeus

 Kaasuvaihtimen kierto :   Jätä asentoon III

Lämmön kiertopumppu : 
Speed II : lämpöpatterikierto
Speed III : lämpöpatteri tai tuluettimen vektoripiiri
Speed I : ei suositella
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3.3 Kaasugeneraattorin käynnistäminen 

Palamiskokeen tekemiseksi (kaasun vaihdon tai
huollon aikana), voidaan kaasugeneraattori 
käynnistää itsenäisesti (kuvio 50) .

 Aina kun olet tekemässä töitä sähkökaapilla,
varmista, että sähköt on kytketty pois.

  - Avaa lämmityspiirien kaikki venttiilit.
 
 Sarja 2 patteripiirille ja lattialämmitykselle: 
   sulje sekoitusventtiili manuaalisesti.

3.3.1 Asennus patterilämmityspiiriin

 - Jos suuntaventtiilin säätövipu on ala-asennossa
(kuuma käyttövesi-asento) (kuvio :
- 1b - Poista käyttövesi-toiminto käytöstä. 
- Odota hetki, kunnes säätövipu palaa ylä- 
asentoon.

 - Suuntaventtiilin säätövipu on yläasennossa 
(lämmitysasento):

 - Katkaise sähkörasiassa virta RVS:n käyttöliittymän 
liitännästä (liitin X50).

 - Kytke virta LMS:n käyttöliittymän liittimeen (X50).
 - Käyttöliittymän alustaminen kestää muutaman minuutin
 -Säädä seuraavat asetukset (asiantuntija-taso: 
huolto erityisohjelma):

7143 = Käynti
7145 = Anna haluttu arvo 
 100% : toiminta suurimmalla teholla 
 0% : toiminta pienimmällä teholla

  Kun säädöt on tehty: 
Säädä alustavan kokoonpanon parametri:

7143 = Pois
 - Kytke virta takaisin RVS:n käyttöliittymän liitän-   

tään (X50). Käyttöliittymän alustaminen kestää hetken
 - Aktivoi käyttövesi -toiminto tarvittaessa uudelleen 

3.3.2  Asennus lämmityspiiriin, jossa on vain
 1 lattialämmityspiiri.

  Sulje lattialämmityspiirin sekoitus-  
   venttiili manuaalisesti.

Säätämisen aikana tuotettu energia on siirrettävä  
käyttövesipiiriin: laske kuumaa käyttövettä, jotta :  
lämpötila laskee riittävästi käyttövesisäiliössä  
(< 35 °C).

1a - Suuntaventtiilin säätövivun on oltava  ala-asen-
 nossa (käyttövesi-asento) (
 Noudata säännöksiä § 3.3.1  N° 3:sta.

Kuvio��$�	�Suuntaventtiili lämmitysasennossa

Kuvio�
(�	�Väliaikainen käyttöliittymä 
kaasun säätökorttiin��)�*#

X1
2

X1
3

X1
4

5

X1
0

X1
1

X3
0

X5
0

X7
0

X60

Carte régulation 
PAC

Interface COM

Ventilateur

X6
b

Cgulation 
gaz

X1
0b

X8
a
X5

0
X1

5a
X1

6a

X4a
X11

X7b

X30

Interface COM 
(OCI 345)

X1
2

X1
3

X1
4

X7
5

X1
0

X1
1

X3
0

X5
0

X7
0

X60

Cat
C

Interface COM

3

4

5

1a

1b

��Säätövipu ala-asennossa (DHW)

��Säätövipu yläasennossa (DHW)

2

Lämpöpumpun 
      säätökortti

Kaasun säätökortti 

                                                     Tuuletin

COM 
interface

COM 
 Liitäntä  
�!�#�$%&�

Heat pump 
���
�	������oard

COM 
Liitäntä
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3.4 ���������������
�������	�	�������
during a gas check
To carry out the combustion checks (during a gas 
change or during maintenance), the gas generator can 
be started independently of the heat pump (������	+).

 � During each intervention on the electrical 
	�����>��	0���
�����	�����������������
��������
disconnected.

 - Open all the heating circuit valves.
 �N���� 
����P���� ��	����� ��
��� 	��� =)�� ��
���
0���'����Q	�Q�*�������������U���Q	�Q������	��I

3.4.1 Heating installation with radiators

��1 - If the directional valve handle is in low position 
(DHW position) (��������):
- Deactivate the DHW function, 
- Wait a few moments for the handle to return to high 
position.

��2 - The directional valve handle is in high position 
(heating position):

��3 - Disconnect the RVS user interface layer (connector 
X50) (������	+).

��4 - Connect the user interface layer to the LMS (X50).
 - Initialising the interface takes a few minutes.
 - Set the following parameters (Specialist level: 
�	�����	��9����	������	����):

7143 = On
7145 = Enter the value required 
 100% : operation at max 
 

The burner runs at MAX rate.
 - Let the boiler temperature reach 60°C.
 - Carry out a combustion check.
 - Check the CO2 rate (see table below).
 - If necessary, adjust the CO2 rate by setting the gas 
rate on the burner (screw item R1, ������	!).
 - Adjust the parameter

7145 = Enter the value required 
 0% : operation at min

The burner runs at MIN rate.
 - Check the CO2 rate (see table opposite).
 - If necessary, adjust the pressure regulator setpoint 
gently (screw item R2, ������	!).
 - Check the settings at MAX rate. Modify if necessary.

 �When the settings are complete: 
K����������������������������������������F

7143 = Off
��5 - Reconnect the user interface layer to the RVS 

(X50). Initialising the interface takes a few minutes.
��6 - Reactivate the DHW function if necessary.

3.4.2 Heating installation with  
 1�
����P������	�������
��I

 � ����������
����P������	�������
�����U���Q	�Q��
�	�
	���I

The energy created during this setting period 
must be dissipated over the domestic circuit:  
draw off some domestic hot water to lower the tank 
temperature enough (< 35 °C).
�� 1a - The directional valve handle must be in low 

position (DHW position) (������ ��). Follow the 
procedure in § 3.4.1 from N° 3.

P

R1
+ -

B

R2
+ -

������
+�	�,���&��&��-,."��*

< - Plug.
R1�[�\���]��������������������������6
R2 - Pressure regulator value setting.
P - Gas inlet pressure (network).

Gas Diaphragm 
marker

0% 100%

CO2 
min

CO2 
max

G 20 20 8 to 9 % 8.5 to 9.5 %
G 25 no diaphragm 8 to 9 % 8.5 to 9.5 %
G 31 conical 9.5 to 10.5 % 10 to 11 %

������
/�	�Rate of CO2
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3.5 Configuration  
 of the ambient sensor T55
To configure the ambient sensor and associate it to the 
adequate heating zone:
 - Hold down the presence button for over 3s   
The ambient sensor displays RU and a figure flashes.
 - Turn the knob to select the zone (1 or 2):

 " If the installation has a single circuit, zone 2 is 
active (CC2).
 " If the installation has 2 ambient sensors, 
Connect a sensor to X86 (RVS) first and 
configure it in zone 2. 
Then connect the other sensor which is 
configured by default in zone 1.

 - Press the presence button, the ambient 
sensor displays P1 and a figure flashes. 
1: Automatic storing; a correction of the value with 
the knob is adopted without any specific validation 
(timeout) or by pressing the operation button 

 

2: Save with confirmation; a correction of the value with 
the knob is only adopted after pressing the operation 
button 
 - Press the presence button again, the ambient sensor 
displays P2 and a figure flashes.

0 : OFF; all of the operating elements are available 
1 : ON; the following operating elements are locked:

- Switching the operation mode of the heating 
circuit 
- Adjusting the comfort value 
- Changing the operating level 

The ambient sensor displays OFF for 3s when a locked 
button is pressed 

3.6 Configuration of the central ambient 
unit (T75 or T78)
When putting into service, after a reset of around  
3 minutes, the user language needs to be set:
 - Press 

OK
 

 - Select the "user Interface" menu 
 - Select the language 

Select the language (English, Deutsch, Français, 
Italiano, Nederlands, Español, Português, Dansk) 

 " If the installation has a single circuit, zone 2 is 
active (CC2).
 " In the case of 2 heating circuits:

 - Choose the central ambient unit's assignment 
(ambience appliance 1 or 2, etc ) line 40*  
(see page 50)  
 - Depending on the assignment selected, check and 
modify if necessary the settings of lines 42*, 44*, 48*  
(see page 50) 

Line Function Setting range or display Setting 
increment Basic setting

40 I Use as   Ambience appliance 1, 2, P, 
User interface 1, 2, P, 
Service appliance

Ambience ap-
pliance 1

This line is used to set the use of the central ambient unit  Depending on use, other settings are necessary (lines 42, 
44, 48)

42 I Assignment appliance 1 Heating circuit 1,  
Heating circuits 1 & 2, 
Heating circuits 1 & P,  
All heating circuits

Heating cir-
cuit 1

44 I Operation heating circuit 1 (heating circuit 2 

command)

Common with heating circuit 1, 

Independent

Common 
with heating 

circuit 1

This function permits the choice to be made if the ambient sensor (in option) has an action on the two zones or on a 
single zone 

48 I Presence button action None,  
Heating circuit 1,  
Heating circuit 2,  
Common

* These parameter lines are only accessible from the central ambient unit.
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4  Sääntelyjärjestelmä
4.1  Käyttöliittymä, kaukosäädin (optio) ja termostaatti (optio)

Kuvio 53 - 

°C

Auto

Auto

ESC OK

0        4        8        12      16     20      24

1

2

3

4

5

6

7

8

11
5

2

10
11

Kaukosäädin T75/T78 Termostaatti T55

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Käyttöliittymä
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Kohta Toiminto

1 Käyttöveden toimintatilan valinta  

Marche

Arrêt

 -
 - On: käyttöveden tuotanto ajastinohjelmoinnin mukaisesti.
 - Off: käyttöveden valmistaminen jäätymisenesto-toiminnon pysäyttämiseksi. 
 -

2 Digitaalinäyttö  - Toiminnanohjaus. Nykyisen lämpötilan, lämmitystilan ja mahdollisten 
virheiden lukeminen.

 - Näytä asetukset.

3 Exit "ESC"  - Poistu menusta.

4 Navigointi ja asetukset  - Menun valinta.
 - Parametrien säätäminen.
 - Lämpötilan asetusarvon säätäminen.

5 Lämmitystilan valinta  - Auto Lämmitystoiminto lämmitysohjelmoinnin mukaisesti 
(kesä/talvi -tilan vaihdos automaattinen). 

 -  Jatkuva mukavuuslämpötila.
 -  Jatkuva alennettu lämpötila.
 -  Stand-by -tila jäätymisenestosuojalla (edellyttäen, että lämpöpumpun 

 sähkönsyöttö ei keskeydy).

6 Tiedonnäyttö  -

 -  Virhekoodien lukeminen (ks. sivu 53). 

 -  Huoltoon liittyviä tietoja, erikoistila.

7  - Syöttö valittuun menuun.
 Virhekoodien lukeminen (ks. sivu 53).-
 -

8 Selecting cooling mode  -
 -  Viilennystoiminto lämmitysohjelmoinnin mukaisesti 

 (kesä/talvi -tilan vaihdon automaattinen). 

9 RESET-painike 
(Paina "RESET" 3 sekuntia).

 - Parametrien uudelleen alustaminen ja virheilmoitusten peruuttaminen. 
Älä käytä normaalin toiminnan aikana.

10 Säätönuppi  - Lämpötilan asetusarvon säätäminen.

11 Presence-painike  - Mukavuus/vähennys -tilan vaihto.

On

Off

  -

Lämpöpumppu alféa hybrid duo gas

 

Määritelmät

Jos laitteistossa on käyttövesisäiliö

Manuaalikäynnistys-painike: paina käyttövesi-painiketta alhaalla 3 sekuntia. 
Vaihda "alennetusta" "mukavuuteen" kunnes ECS-ajastin seuraavan kerran 
vaihtuu.

Useita tietoja (ks. sivu 56).

Vahvista "OK"

Vahvistus mukavuuslämpötilan asetuksen säätämiseen.

Jos asennukseen kuuluu viilennyssarja:



4.3 Water logic
The operation of the heat pump is controlled by the 
water logic 
The reference temperature of the heating circuit water 
is adjusted in function of the outdoor temperature 

 " The water logic is set manually by the installer 
(Parameters 720 and 721).

If there are thermostatic valves fitted to the installation, 
they must be opened fully or set higher than the normal 
value of the ambient temperature 

4.2  Näytön kuvaus

Symbolit Määritelmät

  - Lämmitystoiminto aktiivinen viitaten 
lämmityspiiriin.

 - Lämmitys mukavuustilassa.

 - Lämmitys alennetussa tilassa.

 - Lämmitys stand-by -tilassa 
(jäätymisenesto).

 - Viilennystila aktiivinen.

 - Lomatila aktiivinen.

 - Prosessi käynnissä.

Kuvio 54 - Käyttöliittymän näyttö

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

4.3.1 Asetukset
During the installation, the water logic must be set in 
function of the heating transmitters and the insulation 
of the building 
The water logic curves (figure 55) refer to an ambient 
setpoint of 20 °C 
The water logic slope (parameter 720) determines 
the impact of variations in outdoor temperature on the 
variations in heating start temperature 
The higher the slope the less the reduction in outdoor 
temperature will create a significant increase in the 
heating circuit water start temperature 
The shift in water logic (parameter 721) modifies the 
start temperature of all the curves, without modifying 
the slope (figure 56)  
The corrective actions if discomfort is experienced are 
listed in the table (figure 57) 

Symbolit Määritelmät

 - Kompressorin toiminta.

 - Polttimen toiminta.

 - Vikailmoitus  
(listat sivu 67, sivu 68) 

 - Huolto-/erikoistoiminto.

INFO  -Tietotaso aktivoitu.
(lista sivu 72) 

PROG  - Ohjelmointi aktivoitu.

ECO  - ECO -tila aktivoitu
(lämmitys väliaikaisesti keskeytetty). 

temperature ambiante

 - Aika /  
Parametrin numero/ /  
Asetusarvo. 

temperature ambiante

 - Huonelämpötila/  
asetusarvo. 

temperature ambiante

 - Asetusarvo tiedot /  
Parametri tiedot. 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 - Tilaviesti (lista sivu 72) 
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Aistimukset   

    leudolla säällä     kylmällä säällä Kaltevuus (linja 720)     Muutos (linja 721)

Ei korjaustoimenpit.       Ei korjaustoimenpit.

Ei korjaustoimenpit.

Ei korjaustoimenpit.

Ei korjaustoimenpit.

Ei korjaustoimenpit.

Hyvä Hyvä

Hyvä

Hyvä

Hyvä

Hyvä

Kylmä

Kylmä

Kylmä Kylmä

Kylmä

Kuuma

Kuuma

KuumaKuuma

Kuuma

Kuuma Kylmä

Korjaustoimenpiteet lämpötilan säädössä::

Kuvio 57 - Korjaustoimenpiteet epämukavissa tilanteissa

Kuvio 56 - Lämmityskäyrän kaltevuus (rivi 721)
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Ulkolämpötila °CT             Muutos

Water logic  
slope 0 5

Kuvio 55 - Lämmityskäyrän kaltevuus (rivi 720)
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Lämpöpumppu + kaasugeneraattorin toiminta

|
|
|
|
|
|

Traditional 
radiator

|
|
|
|
|
|
|

Low temperature 
radiator

|
|
|
|
|

Underfloor 
heating

(only with 2 circuit kit 
option)

Parameter 3700 (Release under ext  T°)  
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4.4  Asetusten parametrointi

4.4.1  Yleistä
Vain seuraavien tasojen parametrit:

U - Loppukäyttäjä 
 I - Käyttöönottotaso
S - Asentaja/Teknikko

ovat selitettyinä tässä manuaalissa.
Käyttöoikeustasot on eritelty taulukon toisessa 
sarakkeessa kirjaimin U, I ja S.
OEM-parametrejä ei ole selitetty - edellyttävät 
valmistajan käyttöoikeuskoodia. 

4.4.2  Parametrien asettaminen
 - Valitse haluttu taso
 - Selaa valikko-listaa (menu)
 - Valitse haluamasi valikko
 - Selaa toimintarivejä
 - Valitse haluamasi rivi
 - Säädä parametri
 - Vahvista painamalla OK 
 - Jos haluat palata takaisin valikkoon paina ESC 

Jos asetuksia ei ole tehty 8 minuuttiin,  
näyttö palaa automaattisesti perusnäkymään.

4.4.3  Lista toimintoriveistä (asetukset, diagnoosi, tila)

OK
Paina Loppukäyttäjä

OK OK OK

Aika & päivämäärä Tunnit / min 1 Tunti 1   24 h
Käyttöliittymä Päivä / Kuukausi 2 Min 0   60 min
Lämmityspiiri 1 ajastin  
ohjelma Vuosi 3
   

Pidä pohjassa  
 3 sekuntia

Loppukäyttäjä    Käyttöönottotaso Asentaja OEM

Aika & päivämäärä Tunnit / min 1
Käyttöliittymä Päivä / Kuukausi 2
Lämmityspiiri 1 ajastin 
ohjelma Vuosi 3
    Kesäajan

 aloitus 4 01 01   31 12
Kesäajan  
 lopetus 5

Rivi Toiminto Asetusalue tai näyttö Asetus 
lisäys Perusasetus 

Aika & päivämäärä

1 U   Tunnit / min 00:00    23:59 1 --:--

2 U   Päivä / Kuukausi 01:01    31 12 1 --.--

3 U   Vuosi 1900      2099 1 ----

5 S   Kesäajan aloitus (Päivä / Kuukausi) 01:01    31 12 1 25.03

6 S   Kesäajan lopetus (Päivä / Kuukausi) 01:01    31 12 1 25.10

Tunnin vaihtuminen näkyy klo 03.00 ensimmäisenä sunnuntaina kesä-/talviajan vaihduttua.

Käyttöliittymä

20 U    Kieli Englanti, ranska, italia, hollanti..
 Ranska

22 S Info Temporary, Permanent Temporary

26 S    Toiminnon lukitseminen Stop, Start Stop

27 S    Ohjelmoinnin lukitseminen Stop, Start Stop

28 I    Suora asetus    Tallennus..    automaattinen  
...vahvistuksella 

vahvistuksella
 

 " Yksinkertaiselle asennukselle (1 lämpöpatteripiiri),  
vain "piiri 2" menu-valikko on käytössä. 

 " Piiri 2:lle tai piiri 1 lattialämmitykselle
(2-piiri sarjalla), on "piiri 1" -valikko käytössä vasta
sitten kun parametri 5710 on asennettu.
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Rivi Toiminto Asetusalue tai näyttö Asetus 
lisäys Perusasetus

29 I     Lämpötilayksiköt
Paineyksiköt

°C, °F 
bar, psi

°C 
bar

70 S    Ohjelmistoversio

* Lämmityksen aikaohjelmointi, piiri 1

Ilmestyy vain mikäli käytössä on 2-piirisarja (lisävaruste)

500 U    Esivalinta (päivä/viikko) ma-su,  ma-pe,  la-su, 
maanantai,  tiistai, …    ma-su

501 U    1. jakso Päälle (start) 00:00    --:-- 10 min 06:00

502 U    1. jakso Pois (end) 00:00    --:-- 10 min 22:00

503 U    2. jakso Päälle (start) 00:00    --:-- 10 min --:--

504 U    2. jakso Pois (end) 00:00    --:-- 10 min --:--

505 U    3. jakso Päälle (start) 00:00    --:-- 10 min --:--

506 U    3. jakso Pois (end) 00:00    --:-- 10 min --:--

516 U    Perusarvot Ei, Kyllä  Ei

Kyllä + OK: Saadaksesi säädöissä tallennetetut perusarvot, korvaa ja peru tallennetut omat lämmitysasetukset. Omat 
mukautetut lämmitysohjelmat katoavat näin ohjelmasta.

Lämmityksen aikaohjelmointi, piiri 2

Perusohjelma yksinkertaiselle, yhden lämpöpatteripiirin asennukselle.

520 U    Esivalinta (päivä/viikko) ma-su,  ma-pe,  la-su,  
maanantai,  tiistai, …   ma-su

521 U    1. jakso Päälle (start) 00:00    --:-- 10 min 06:00

522 U    1. jakso Pois (end) 00:00    --:-- 10 min 22:00

523 U    2. jakso Päälle (start) 00:00    --:-- 10 min --:--

524 U    2. jakso Pois (end) 00:00    --:-- 10 min --:--

525 U    3. jakso Päälle (start) 00:00    --:-- 10 min --:--

526 U    3. jakso Pois (end) 00:00    --:-- 10 min --:--

536 U    Perusarvot Ei, Kyllä Ei

Kyllä + OK: Saadaksesi säädöissä tallennetetut perusarvot, korvaa ja peru tallennetut omat lämmitysasetukset. Omat
mukautetut lämmitysohjelmat katoavat näin ohjelmasta.

Aikaohjelma 4 / käyttövesi

Käyttöveden ajastinohjelma noudattaa lämmitys ajastinohjelmaa, tunnin edellä. Ohjelmoidaksesi käyttöveden 
erikseen, on sinun ensiksi muutettava parametri 1620  "Aikaohjelma 4 / käyttövesi":ksi.

560 U    Esivalinta (päivä/viikko) ma-su,  ma-pe,  la-su,  
maanantai,  tiistai, … Mon-Sun

561 U    1. jakso Päälle (start) 00:00    --:-- 10 min 00:00

562 U    1. jakso Pois (end) 00:00    --:-- 10 min 05:00

563 U    2. jakso Päälle (start) 00:00    --:-- 10 min --:--

564 U    2. jakso Pois (end) 00:00    --:-- 10 min --:--

565 U    3. jakso Päälle (start) 00:00    --:-- 10 min --:--

566 U    3. jakso Pois (end) 00:00    --:-- 10 min --:--

576 U    Perusarvot Ei, Kyllä Ei

Kyllä + OK: Saadaksesi säädöissä tallennetetut perusarvot, korvaa ja peru tallennetut omat lämmitysasetukset. Omat 
mukautetut lämmitysohjelmat katoavat näin ohjelmasta.

* Aikaohjelma 5 / Viilennys

(ei käytettävissä)

*  Nämä menu-valikot eivät välttämättä ilmesty. Ne ovat riippuvaisia laitteen konfiguraatiosta
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*  Loma-ajat, lämmityspiiri 1 (Jos lomaohjelmointi on aktiivisena, lämmitystilan tulisi olla AUTO:lla). 

Ilmestyy vain mikäli käytössä on 2-piirisarja (lisävaruste)

641 U    Esivalinta Jaksot 1 - 8 Jakso 1

642 U    Loma-ajan aloitus (päivä/kuukausi) 01:01    31 12 1 --.--

643 U    Loma-ajan lopetus (päivä/kuukausi) 01:01    31 12 1 --.--

648 U    Lämmitysaikataulu loman aikana Jäätymisenesto, Alennettu Jäätymisen-  
      esto

Loma-ajat, lämmityspiiri 2 (Jos lomaohjelmointi on aktiivisena, lämmitystilan tulisi olla AUTO:lla). 

Perusohjelma yksinkertaiselle, yhden lämpöpatteripiirin asennukselle.

651 U Preselection Jaksot 1 to 8 Jakso 1

652 U    Loma-ajan aloitus (päivä/kuukausi) 01:01    31 12 1 --.--

653 U    Loma-ajan lopetus (päivä/kuukausi) 01:01    31 12 1 --.--

658 U    Lämmitysaikataulu loman aikana Jäätymisenesto, Alennettu Jäätymisen-  
      esto

* Lämmityksen säätö, piiri 1

Ilmestyy vain mikäli käytössä on 2-piirisarja (lisävaruste)

710 U    Mukavuuslämpötilan asetusarvo Alennettu lämpötila.. 
Mukavuuslämpötila 0 5 °C 20 °C

712 U    Alennetun lämpötilan asetusarvo Jäätymiseltä suojaava lämpötila… 
Mukavuuslämpötila 0 5 °C 19 °C

714 U  Jäätymiseltä suojaavan mukavuusläm.til. asetusarvo 4 °C…Alennettu lämpötila 0 5 °C 8 °C

716 S    Maksimi mukavuuslämpötilan asetusarvo Mukavuuslämpötila    35 °C 1 °C 28 °C

720 I    Lämmityskäyrän kaltevuus (kuvio 55, sivu 49) 0 1 4 0 02 0.5

721 I    Käyrän kaltevuuden muutos (kuvio 56, sivu 49) -4 5 °C    4 5 °C 0 5 °C 0

730 I    Kesä-/talvilämmityksen rajat 8 °C    30 °C 0 5 °C 18 °C

Kun ulkolämpötilan keskiarvo 24 tunnin sisällä saavuttaa 18 astetta, säädin kytkee pois lämmityksen.  
(eko)
Kesätoiminnon aikana näytössä lukee "Eco". Tämä toiminto on aktiivisena ainoastaan automaattitilassa.

740 S Min  alkuarvo (puhaltimen konvektori)) 8 °C    Max  alkuarvo 1 °C 8 °C

741 S Max  alkuarvo Min  alkuarvo 80 °C 1 °C 55 °C

Lattialämmitysjärjestelmä = 50 °C / Patterit = 65 °C. 
Tärkeää : Maksimilämpötilan rajoittaminen ei ole turvallisuustoiminto kuten lattialämmityksessä.

750 S   Ympäristön lämpötilan vaikutus 1%    100% 1% 50%

Jos asennukseen kuuluu termostaatti:
Tämä toiminto mahdollistaa ympäristön lämpötilan vaikutuksen valinnan asetuksista. 
Jos arvoa ei aseteta erikseen, asetus määräytyy lämpötilan hallinnan mukaisesti.
Jos parametriksi asetetaan 100%, asetus perustuu ainoastaan ympäristön lämpötilaan.

760 S    Huoneen lämpötilarajoitukset 0,5    4 °C 0 5 °C 0.5 °C

Kun huonelämpötila = [Asetusrivi 710 (esim  20°C) + huoneen lämpötilarajoitus asetusrivi 760  
(esim  0,5 °C)] > 20,5 °C => Lämpöpumppu pysähtyy 
Se käynnistyy uudelleen kun huonelämpötila alle asetusarvon (in the example, Room temperature < 20,0 °C) 

780 S    Nopeutettu aleneminen Pois, Alas alennettuun asetusarvoon, 
Jäätymisenestolle Pois

790 S    Käynnistyksen maksimi optimointi 
(aikainen käynnistys mukavuusasetuksen kytkemiseen) 0     360 min 10 min 180 min

791 S    Sammutuksen maksimi optimointi (aikainen pysäytys 
mukavuusasetuksesta alennettuun siirtymisestä)  0   360 min 10 min 30 min

*  Nämä menu-valikot eivät välttämättä ilmesty. Ne ovat riippuvaisia laitteen konfiguraatiosta.
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800 S    Alennetun toiminnon kasvattamisen aloitus -30    10 °C 1 °C --

801 S    Alennetun toiminnon kasvattamisen lopetus -30    10 °C 1 °C -5 °C

830 S    Sekoitusventtiilin tehostin  0    50 °C 1 °C 0 °C

834 S    Sähkömoottorin matka-aika  30    873 s 1 s 240 s

850 I     Kontrolloitu kuivuminen (lattia) (kuvio 58) Pois

- Pois: Nykyisen ohjelman varhainen keskeytys, ohjelma ei aktiivinen
- Toiminnallinen lämmitys 
- Lämmitys käyttövalmiina 
- Toiminnallinen lämmitys + valmis lämmitys 
- Valmis lämmitys + toiminnallinen lämmitys
- Manuaali: manuaalitoiminto mahdollistaa betonilaatan kuivumisajan ohjelmoinnin. 
  Toiminto lakkaa automaattisesti 25 päivän kuluttua. 

851 I     Manuaali lattian kuivuminen (jos rivi 850 = manuaali)   0    95 °C 1 °C 25 °C

Tämä toiminto mahdollistaa betonilaatan kuivumislämpötilan kustomoinnin. Tämä lämpötila pysyy korjattuna.  
Betonilaatan kuivumisohjelma lakkaa automaattisesti 25 päivän kuluttua.

856 I    Nykyinen kuivauspäivä 0    32 0

857 I    Päättyneet kuivauspäivät 0    32 0

900 S    Järjestelmän vaihto Ei mitään, Suojaustila, 
Alennettu, Mukavuus, Automaattinen 1  Suojaus- 

 tila

Toimintatila lattian kuivumisajan lopussa

  " Noudata laitteen valmistajan 
ohjeita ja määräyksiä. Laite 
voi toimia täydellisesti vain, 
kun asennus (hydraulinen,  
sähkö ja säädöt) on suoritettu
oikein. Tämä toiminto voidaan 
pysäyttää ennakoidusti kun 
asetus säädetään
pysäytykselle. 
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Lämmityksen säätö, Piiri 2

Perusohjelma yksinkertaiselle, yhden lämpöpatteripiirin asennukselle.

1010 U    Mukavuuslämpötilan asetusarvo Alennettu lämpötila...… 
Mukavuusarvo 0 5 °C 20 °C

1012 U    Alennetun lämpötilan asetusarvo Jäätymisenesto lä mpötila…    
Mukavuuslämpötila 0 5 °C 19 °C

1014 U    Jäätymisenesto-lämpötilan asetusarvo 4 °C… Alennettu lämpötila 0 5 °C 8 °C

1016 S    Maksimi mukavuus asetusarvo Mukavuuslämpötila    35 °C 1 °C 28 °C

1020 I     Lämpökäyrän kaltevuus (kuvio 55, sivu 49) 0 1    4 0 02 0.5

1021 I Translation of the heating curve (kuvio 56, sivu 49) -4 5    4 5 °C 0 5 °C 0 °C

1030 I     Kesä/talvi lämmitysrajat 8    30 °C 0 5 °C 18 °C

Kun ulkolämpötilan keskiarvo 24 tunnin sisällä saavuttaa 18 astetta, säädin katkaisee lämmityksen. 
(EKO)   
Kesä-tilassa näytössä lukee "Eco". Tämä toiminto on aktiivinen ainoastaan automaatti-tilassa.

1040 S Min  aloitusarvo (tuulettimen konvektori) 8 °C    70 °C 1 °C 8 °C

1041 S Max  aloitusarvo 8 °C    80 °C 1 °C 80 °C

Ainoastaan lämpöpatteripiiri

1050 S    Ympäristön lämpötilan vaikutus 1 %    100 % 1 % 50 %

Jos asennukseen kuuluu termostaatti:
Tämä toiminto mahdollistaa ympäristön lämpötilan vaikutuksen valinnan asetuksista.
Jos arvoa ei aseteta erikseen, asetus määräytyy lämpötilan hallinnan mukaisesti.
Jos parametriksi asetetaan 100%, asetus perustuu ainoastaan ympäristön lämpötilaan.

1060 S    Huonelämpötilan rajoitukset 0,5    4 °C 0 5 °C 0.5 °C

Kun huonelämpötila = [asetusrivi 1010 (esim  20°C) + huonelämpötilan rajoitus asetusrivi 1060  
(esim  0,5 °C)] > 20,5 °C =>  Lämpöpumppu pysähtyy
It restarts when the room temperature falls below the setpoint (in the example, Room temperature < 20,0 °C) 

1080 S    Nopeutettu aleneminen Pois,   alennettuun arvoon, 
jäätymisenestolle Pois

1090 S    Maksimi optimointi päällekytkennässä 0    360 min 10 min 180 min

1091 S    Maksimi optimointi poiskytkennässä 0    360 min 10 min 30 min

1100 S    Lisäämisen aloitus alennetussa toimintatilassa -30    10 °C, --°C 1 °C --

1101 S    Lisäämisen lopetus alennetussa toimintatilassa -30    10 °C, --°C 1 °C -5 °C

1130 S    Sekoittajan venttiilin lisäys 0    50 °C 1 °C 0 °C

1134 S    Sähkömoottorin kulkemisaika 30    873 s 1 s 240 s

1150 I    Hallittu lattian kuivuminen (kuvio 58, sivu 53) Pois

Pois: Nykyisen ohjelman aikainen keskeytys, ohjelma passiivinen. 
Toiminnallinen lämmitys.
Lämmitys toimintavalmiina.
Toiminnallinen lämmitys + valmis läm mitys. 
Valmis lämmitys + toiminnallinen lämm itys. 
Manuaalinen: Manuaalinen tila mahdollistaa betonilaatan kuivumisajan ohjelmoinnin. 
Toiminto päättyy automaattisesti 25 päivän kuluttua.

1151 Manuaal. lattian kuivauksen asetusarvo (jos 1150 = manual) 0     95 °C 1 °C 25 °C

Tämä toiminto mahdollistaa betonilaatan kuivumislämpötilan ohjelmoimisen. Tämä lämpötila pysyy vakiona. 
Laatan kuivumisohjelma pysähtyy automaattisesti 25 päivän kuluttua.

1156 I     Nykyinen kuivauspäivä 0    32 0

1157 I     Päättyneet kuivauspäivät 0    32 0

1200 S    Vaihto Ei mitään, Suojaustila, 
Alennettu, Mukavuus, Automaattinen

  Suojaus- 
  tila

Toimintatila betonilaatan kuivumisajan päätyttyä.
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Käyttövesi-asetus (kuumavesi)

1610 U    Mukavuusasetus T° arvo Alennettu arvo (rivi 1612)… 
65 °C 1 55 °C

1612 U    Alennettu asetus T° arvo 8 °C    
Mukavuusarvo (rivi 1610) 1 40 °C

1620 I    Käyttöveden kuormituksen vapauttaminen 24h / päivä
Lämmityspiirin aikaohjelmointi
Ohjelma 4 / käyttövesi
Kiireisen ajan tariffi 
Ohjelma 4 / käyttövesi ja kiireisen ajan tariffi 

Lämmitys- 
    piirin aika- 

ohjelma

24h/päivä: Käyttöveden lämpötila on jatkuvassa ylläpidossa käyttöveden mukavuusasetuksen ansiosta.

Lämmityspiirin aikaohjelmointi: Käyttövettä tuotetaan lämpötilaohjelmoinnin mukaisesti 
(1 tunti etukäteen).

Ohjelma 4 / käyttövesi: Käyttövesiohjelma on erillinen lämmityspiiriohjelmasta.

Hiljaisen ajan tariffit: Ei koske

Aikaohjelmointi 4/käyttövesi tai alhainen tariffi : Ei koske

1640 I     Anti-legionella -toiminto Stop, 
Jaksottainen 
(riippuen rivin asetuksista)
Aseta viikonpäivä
(rivin asetuksien mukaan)

Pois

1641 S    Anti-legionella -syklien aikavälit 1 - 7 1 pvä 7

1642 S    Viikonpäivä anti-legionella -syklin kierto maanantai, tiistai,... Sunnuntai

* Uima-allas  (vain uima-allas -lisäsarjassa)

2056 U    Generaattorin lämpöasetus 8    35 °C 22 °C

Lämpöpumppu

2803 S    Kond. pumppu ajastettu pysäytys 8    240 s 1 s 240s

2843 S    Kompressorin min. pysäytys kestoaika 0    120 min 1 °C 8 min

2844 S    Thermodynaamisen toiminnan max. lämpötila 8    100 °C 1 °C 65 °C

2862 S    Lukittu aika vaihe 2 0    40 min 1 min 5 min

2873 S    Modulaatio / kompressorin toiminta-aika 10    600 s 1 s 240 s

2882 S    Sähkövaran kokonainen vapautus 0    500 °Cmin 1 °Cmin 100 °Cmin

2884 S    Sähköinen vapautus - aloitus alle ulko- 
lämpötilan -30    30 °C 2 °C

2886 S    Alijäämälämmön korvaus Pois, Päällä 
Vain kuivaustoimintoon Pois

2916 S    Lämpöpumppu käyttövesi max lämpötila 8    80 °C 52 °C

2920 S    EJP estosignaalin tapahtuessa (EX1) Lukittu odottaessa 
Vapautettu

      Lukittu 
odottaessa

Vapautettu: 
Lämpöpumppu = start _ boiler = start  
Lukittu (estettynä valmiustilassa) 
Lämpöpumppu =  stop _ boiler = start 

*  Nämä menu-valikot eivät välttämättä ilmesty. Ne ovat riippuvaisia laitteen konfiguraatiosta.
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Lisägeneraattori (boilerikytkentä)

3692 S    Käyttövesi latauksella Lukittu, Korvaava
Lisäys, Heti Korvaava

- Käyttövesi HETI : Kun käyttövettä halutaan käynnistyvät lämpöpumppu ja boileri  Lämpöpumppu pysähtyy kun  
paluulämpötila on yli 55 °C 
- Käyttövesi KORVAAVA : Jos ulkolämpötila on yli 2 °C, toimii lämpöpumppu kun käyttövesipyynnön kesto on ainakin
5 min  Lämpöpumpun toiminta-aikaa voidaan pidentää riippuen ulkolämpötilasta  Boileri käynnistyy silloin.

3700 S     Vapautus ulkolämpötilan alapuolella 
(kuvio 55, sivu 49) -50    50 °C 1 °C 2 °C

3701 S     Vapautus ulkolämpötilan yläpuolella -50    50 °C 1 °C --

3705 S    Pysäytetty ajastin 0    120 min 1 min 0

3720 S    Boilerin kaikkien lukemien vaihto 0    500 °Cmin 1 °Cmin 100 °Cmin

3723 S    Lukitsemisaika 1    120 min 1 min --

Käyttövesisäiliö

5024 S     Erotus 0    20 °C 1 °C 7 °C

5030 S     Latauksen keston rajoitus 10    600 min 10 min 90 min

5055 S    Uudelleenviilennyksen lämpötila 10    95 °C 1 °C 65 °C

5057 S     Uudelleenviilennyksen kerääjä Pois, Kesä, Aina...    Kesä

5061 S     Sähkövastuksen vapauttaminen 24h / päivä, Käyttöveden vapauttaminen, 
Ajastetinohjelma 4 / Käyttövesi

 Käyttöveden 
vapautus

5093 S     Toiminto ei käytössä

Asennus konfigurointi

5700 I     Esiasetus 1,2,3,    10 1 10

Kaikille asennuskonfiguraatioille esiasetus on 10.

5710 S    Lämmityspiiri 1 Pois, Päällä Pois

Yksinkertaiselle asennukselle (vain yksi lämpöpatteripiiri) = Pois 
2-piiri lisätarvikesarjalla (2 piiriä tai 1 lattialämmityspiiri) = Päällä

5711 S    Jäähdytyspiiri 1 Pois, 4 putkijärjestelmä, 2 putki- 
järjestelmä Pois

5715 S    Lämmityspiiri  2 Pois, Päällä Päällä

5731 S    Käyttövettä ohjaava elementti Q3 Ei latauspyyntöä, Latauspumppu, 
vaihtoventtiili

    Vaihto-
venttiili

5806 I     Sähkövaraustyypin aloitus 1: 3 nopeutta, 2: 2 lisänopeutta
3 : 2 varanopeutta,  
4 : Modulaatio UX

3:  
   2 vara- 
nopeutta 

5981 S     Kosketinsyöttö EX1 Lepoyhteys,  
Toimiva yhteys

Toiminta- 
yhteys

5983 S     Kosketinsyöttö EX2 Lepoyhteys,    
Toimiva yhteys Lepoyhteys

5985 S     Kosketinsyöttö EX3 Lepoyhteys,   
Toimiva yhteys

Toiminta- 
yhteys

6098 S    Toiminto ei käytössä

6100 S     Ulkolämpötilan anturin korjaus -3    3 °C 0 1 °C 0 °C

6120 S     Jäätymisenestotila asennus Pois, Päällä Päällä

6205 S     Parametrien uudelleenalustus Ei, Kyllä Ei

6220 S     Ohjelmistoversio (RVS) 0    99 --
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6420 S    Kosketinsyöttö H33 (=H4)
1    26

Lämpöpiirin
vaihto 

+ käyttövesi- 
toiminto

6421 S    Yhteys toimintasuunta H33 Lepoyhteys,  
Toimiva yhteys

 Toiminta- 
yhteys

LPB järjestelmä

6600 S    Toiminto ei käytetty 1

Virhe

6711 U    Lämpöpumppu nollaus Ei, Kyllä Ei

6800 S Historia 1 Aika, Pvm, Virhekoodi

6802 S    Historia  2 Aika, Pvm, Virhekoodi

6804 S    Historia 3 Aika, Pvm, Virhekoodi

6806 S    Historia 4 Aika, Pvm, Virhekoodi

6808 S    Historia 5 Aika, Pvm, Virhekoodi

6810 S    Historia 6 Aika, Pvm, Virhekoodi

6812 S    Historia 7 Aika, Pvm, Virhekoodi

6814 S    Historia 8 Aika, Pvm, Virhekoodi

6816 S    Historia 9 Aika, Pvm, Virhekoodi

6818 S    Historia 10 Aika, Pvm, Virhekoodi

Ylläpito / erityisjärjestelmä

7070 S    Lämpöpumpun huollon aikavalit 0    240 1 kuukausi --

7071 S    Lämpöpumpun toimintaaika sitten viime 
huollon  Uudelleenalusta? (palaa nollaan) Ei, Kyllä 0    240 1 kuukausi 0

7073 S    Kompressorin käynnistystoimintojen numerot 
tunneittain viime 6 vkon ajalta. 
Uudelleenalusta? (palaa nollaan) Ei, Kyllä

0    12 0

7141 U    Varatoiminta Pois, Päällä Pois

Pois: Lämpöpumppu toimii normaalisti (yhdessä boilerin knassa jos tarpeen) 
Päällä: Boileri toimii itsekseen

7142 S Backup service operating type Manuaalinen, automaattinen Manuaalinen

Manual: The emergency operation is not activated when there is a fault (emergency operation = Stop)  
Automatic: The emergency operation is activated when there is a fault (Emergency operation = Start) 

7150 I     Ulkolämpötilan simulaatio -50    50 °C 0 5 --

Testit inputs/outputs

7700 I     Releiden testi 0

Tämä testi käy läpi komennoilla yksittäin regulaattorin releet ja tarkistaa niiden lähdöt. Tämän avulla voidaan selvittää, että
releet toimivat ja että johdot ovat oikein (tätä varten tarkista, että jokainen asennuksen laite toimii oikein) 
(0) Ei testiä, (1) Kaikki STOP, (2) Relelähtö QX1 : lämmityspiirikierto CC2 (pää säätelykortti), (3) Relelähtö QX2
(4) Relelähtö QX3 : Boileri RLV liityntä, (5) Relelähtö QX4 : suoraventtiili, käyttövesi, (6) Relelähtö QX5,  
(7) Relelähtö QX6 , (8) Relelähtö QX31 : sekoitusventtiili avaus (Y1), (9) Relelähtö QX32 : sekoitusventtiili sulku 
(Y2), (10) Relelähtö QX33 : lämmityspiirikierto CC1, (11) Relelähtö QX34, (12) Relelähtö QX35 : uima-allas
vaihtoventtiili, (13) Relelähtö QX21 moduuli 1, (14) Relelähtö QX22 moduuli 1, (15) Relelähtö QX23 
moduuli 1, (16) Relelähtö QX21 moduuli 2, (17) Relelähtö QX22 moduuli 2, (18) Relelähtö QX23 moduuli 2, 
(19) ei käytössä, (20) ei käytössä, (21) ei käytössä 

Näytöllä näkyy "avain" symboli  Infopainiketta painamalla, näkyy teksti "error 368" 
Varoitus! Testin aikana on testattavassa komponentissa virta kytkettynä.

7710 I     Testilähtö UX1 0    100% 1 --

7712 I     Signaali PWM UX1 0    100% 1 --

7716 I     Testilähtö UX2 0    100% 1 --
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Rivi Toiminto Asetusalue tai näyttö Asetus
lisäys Perusasetus 

7719 I     Signaali PWM UX 0    100% 1 0

7722 I     Jäähdytystoiminto D2 Pois, Päällä Pois

7723 I     Lämpöpumppu D3 Pois, Päällä Pois

7724 I     Testisyöttö U4 ("Inverter" command) 0    100 % --

7725 I    Jännitearvo U4 (Ux3) 0    10 v 0

7804 I    Anturin lämpötila BX1 (LP:n menolämpötila) -28    350 °C --

7805 I    Anturin lämpötila BX2 (LP:n paluulämpötila) -28    350 °C --

7806 I    Anturin lämpötila BX3 (käyttöveden lämpötila) -28    350 °C --

7807 I    Anturin lämpötila BX4 (yleinen alkulämpötila) -28    350 °C --

7808 I    Anturin lämpötila BX5 -28    350 °C --

7809 I    Anturin lämpötila BX6 -28    350 °C --

7830 I    Anturin lämpötila BX21 moduuli 1 -28    350 °C --

7832 I    Anturin lämpötila BX21 moduuli 2 -28    350 °C --

7847 I    Yhteyden tila H2, moduuli 2 Auki, kiinni Auki

7911 I    Syöttö EX1  (load shedding, EJP) 0, 230 V --

7912 I    Syöttö EX2 (peak/off peak tariffs) 0, 230 V --

7913 I    Syöttö EX3 (external fault) 0, 230 V --

7973 I    Anturin lämpötila BX31 (sekapiirin lämpötila) -28    350 °C --

7974 I    Anturin lämpötila BX32 -28    350 °C --

7975 I    Anturin lämpötila BX33  -28    350 °C --

7976 I    Anturin lämpötila BX34 
(Uima-altaan lämmönvaihtimen lämpötila) -28    350 °C --

7977 I    Anturin lämpötila BX35 -28    350 °C --

7978 I    Anturin lämpötila BX36 -28    350 °C --

7996 I    Yhteystila H33 Auki, kiinni Auki

Tila

8000 I     Lämmityspiirin 1 tila --

8001 I     Lämmityspiirin 2 tila

8003 I     Käyttöveden tila --

8004 I     Jäähdytyspiirin 1 tila

8006 I     Lämpöpumpun tila --

8007 I     Toiminto ei käytössä

8010 I     Toiminto ei käytössä

8011 I     Uima-altaan tila

8022 I     Täydentävän lisälähteen tila --

Generaattorin diagnoosi

8402 I     Sähkövaraus 1 käynnistys Pois, Päällä Ei toimintoa

8403 I     Sähkövaraus 2 käynnistys Pois, Päällä Ei toimintoa

8406 I     Haihdutinpumppu Pois, Päällä Ei toimintoa

8410 U    Lämpöpumppu paluulämpötila 0    140 °C --

Lämpöpumppu alkuarvo (käynnistys) --
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Rivi Toiminto Asetusalue tai näyttö Asetus 
lisäys Perusasetus 

8412 U    Lämpöpumppu alkulämpötila 0    140 °C --

Lämpöpumppu alkuarvo (käynnistys) --

8413 U    Kompressorin modulointi 0    100% --

8414 I     Sähkövarauksen modulointi 0    100% --

8425 S    Haihduttimen lämpötila-ero -50    140 °C --

8450 S    Kompressorin käyntitunnit 1 h --

8454 S    Lämpöpumpun lukitus päälle
Nollaa ? (ei, kyllä) 0    2730 h --

8455 S    Lämpöpumpun laskin lukitus
Nollaa ? (ei, kyllä) 0    65535 --

8456 S    Sähkökäynnin toiminta-aika (tunneissa) 
Nollaa ? (ei, kyllä) 0    2730 h --

8457 S    Laskin n° sähkökäynnistyksille
Nollaa ? (ei, kyllä) 0    65535 --

8499 S    Toiminto ei käytössä

8505 S    Toiminto ei käytössä

8510 S    Toiminto ei käytössä

8511 S    Toiminto ei käytössä

8512 S    Toiminto ei käytössä

8513 S    Toiminto ei käytössä

8515 S    Toiminto ei käytössä

Kuluttajadiagnostiikka

8700 U    Ulkolämpötila -50    50 °C --

8701 U    Minimi ulkolämpötila
Nollaa ? (ei, kyllä) -50    50 °C --

8702 U    Maksimi ulkolämpötila
Nollaa ? (ei, kyllä) -50    50 °C --

8703 I     Heikennetty ulkolämpötila 
Nollaa ? (ei, kyllä) -50    50 °C --

Tämä arvo on keskiarvo ulkolämpötilasta 24 tunnin aikana.   
Tätä arvoa käytetään automaattiseen Kesä-/talvitilan vaihtamiseen (rivi 730).

8704 I     Sekoittunut ulkolämpötila -50    50 °C --

Sekoittunut ulkolämpötila on yhdistelmä vallitsevaa ulkolämpötilaa ja keskimääräistä ulkolämpötilaa säätimen  
laskemana. Tätä arvoa käytetään nimellisen lämpötilan laskemiseen. 

8730 I     Lämpöpiiri 1 kierto Pois, Päällä Ei toimintoa

8731 I     Lämpöpiiri 1 sekoitusventtiili auki Pois, Päällä Ei toimintoa

8732 I     Lämpöpiiri 1 sekoitusventtiili kiinni Pois, Päällä Ei toimintoa

8740 U    Huonelämpötila 1 0    50 °C --

Vallitsevan lämpötilan asetusarvo 1 20°C

8743 U    Alkulämpötila 1 0    140 °C --

Alkulämpötila-arvo 1 --

8756 U    Viilennyksen alkulämpötila 1 0    140 °C --

Viilennyksen alkulämpötila-arvo 1 --

8760 I     Lämpöpiiri  2 pumppu Pois, Päällä Ei toimintoa

8770 I     Huonelämpötila 2 0    50 °C --

Vallitsevan lämpötilan asetusarvo 2 20°C
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Rivi Function Setting range or display Setting 
increment Perusasetus

8773 U    Alkulämpötila 2 0    140 °C --

Alkulämpötila-arvo 2 --

8820 I     Käyttövesipumppu Pois, Päällä Pois

8821 I     Käyttövesi sähkövastus Pois, Päällä Pois

8830 U    Käyttövesi lämpötila 0    140 °C --

Käyttövesi lämpötila asetusarvo 50°C

8840 S    Käyttövesipumpun toiminta-ajat 
Nollaa ? (ei, kyllä) 0    2730 h --

8841 S    Käyttövesipumpun käynnistyslaskuri
Nollaa ? (ei, kyllä) 0    199999 --

8842 S    Käyttövesi sähköinen toiminta-ajat
Nollaa ? (ei, kyllä) 0    2730 h --

8843 S    Käyttövesi sähköinen käynnistyslaskuri 
Nollaa ? (ei, kyllä) 0    65535 --

8900 U    Uima-altaan lämpötila 0    140 °C --

Uima-altaan lämpötilan asetusarvo 22°C

8950 I     Yleinen virtauslämpötila 0    140 °C --

Yleisen virtauslämpötilan asetusarvo --

8957 I     Yleinen virtausasetusarvo, jäähdytys 0    140 °C --

8980 I     Toiminto ei käytössä

8981 I     Toiminto ei käytössä

9031 I     Relelähtö QX1 Pois, Päällä Päälle

9032 I     Relelähtö QX2 Pois, Päällä Päälle

9033 I     Relelähtö QX3 Pois, Päällä Pois

9034 I     Relelähtö QX4 Pois, Päällä Pois

9035 I     Relelähtö QX5 Pois, Päällä Pois

9050 I     Relelähtö QX21 moduuli 1 Pois, Päällä Ei toimintoa

9051 I     Relelähtö QX22 moduuli 1 Pois, Päällä Ei toimintoa

9052 I     Relelähtö QX23 moduuli 1 Pois, Päällä Ei toimintoa

9053 I     Relelähtö QX21 moduuli 2 Pois, Päällä Ei toimintoa

9054 I     Relelähtö QX22 moduuli 2 Pois, Päällä Ei toimintoa

9055 I     Relelähtö QX23 moduuli 2 Pois, Päällä Ei toimintoa

9071 I     Relelähtö QX31 Pois, Päällä Pois

9072 I     Relelähtö  QX32 Pois, Päällä Pois

9073 I     Relelähtö  QX33 Pois, Päällä Pois

9074 I     Relelähtö  QX34 Pois, Päällä Pois

9075 I     Relelähtö QX35 Pois, Päällä Pois
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5  Sªhkºkytkentªkaaviot

Kuvio 59 - alféa hybrid duo gas 10 (yksivaiheinen) ulkoyksikön sähkökytkennät
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Kuvio 60 - alféa hybrid duo gas 13  (yksivaiheinen) ulkoyksikön sähkökytkennät
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Colour codes

 BK Black
 BN Brown
 BU Blue
 GN Green
 GY Grey
 OG Orange
 RD Red
 VT Violet (purple)
 WH White
 YE Yellow
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Kuvio 61 - alféa hybrid duo gas 16  (yksivaiheinen) ulkoyksikön sähkökytkennät
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Colour codes

 BK Black
 BN Brown
 BU Blue
 GN Green
 GY Grey
 OG Orange
 RD Red
 VT Violet (purple)
 WH White
 YE Yellow

Installation and commissioning instructions "1485 - EN"- 64 -



B
K

W
H

R
D

R
D

R
D

R
D

RD

RD

RD

RD

RDRD

RD

RD

RD
BN

BN

BN

BN

BN

BN

BN

BN
YE

YE

YE

YE

YE
GN

GN

GN

GN

G
N

YE

Y
E

V
T

O
G

O
G

OG

OG

OG

OG

W
H

WH

WH

WH

WH

WH

WH

WH

WH

W
H

W
H

W
H

B
K B
K

B
K

B
K

B
K

B
K

BK

BU
BU BU

BU

BU

BUBU

BU

B
U

BK

BK
BK

BK
BK

BK

BK

BK

BK

BK
BK

BK
BK

BK

BK

BK

BK

1 2 3 L1 L2 L3 N

WOYK 112 LAT / WOYK 112 LCT
WOYK 140 LAT / WOYK 140 LCT
WOYK 160 LAT / WOYK 160 LCT

Kuvio 62 - alféa hybrid duo 11, 14, 16  (kolmivaiheinen) ulkoyksikön sähkökytkennät
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Colour codes

 BK Black
 BN Brown
 BU Blue
 GN Green
 GY Grey
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 VT Violet
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 YE Yellow
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Kuvio 63 - Sähkökytkennät, sisäyksikkö (lukuunottamatta asentajan kytkentöjä)
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6 Vianetsintä
Vika voidaan ilmoittaa digitaalinäytöllä tai ohjauskorttien
LED valoilla - riippuen siitä, esiintyykö vika ulko- vai 
sisäyksikössä. 

 � Ennen minkäänlaisten töiden aloittamista, varmista, että pääsähkökytkin on pois päältä�
 � Jäätymisestosuoja ei ole käytössä silloin kun lämpöpumpussa ei ole virtaa

6.1 Sisäyksikön viat 
Sisäyksikössä ilmenevät viat ilmoitetaan käyttöliittymän 
näytöllä. 

Valo syttyy kun toiminnassa on virhe.
Näytöllä näkyy symboli 
Paina                painiketta
nähdäksesi lisää tietoja vian alkuperästä.
Kun vika on korjattu, vikailmoitus nollaantuu 
automaattisesti. 
Laite saattaa pysähtyä ja käynnistyä uudelleen 
automaattisesti kun vika häviää.

 � Turvamekanismi
Jotkut viat saattavat johtaa kattilan turvamekanismin 
päälle kytkeytymiseen (vikakoodit 78, 128 ja 133). 
Tässä tapauksessa resetoi kattila painamalla hallinta- 
paneelin sivustalla olevaa punaista nappia (kts. kuvio �	).
Huomaa:
Virhe ulkoyksikössä saattaa johtaa "Err" -valon  
syttymiseen. 
Tässä tapauksessa:
 - lämmintä käyttövettä tuotetaan
 - lämmitys loppuu

Ilmoita tästä lämpöteknikolle.

Sisäyksikkö��Lämpöpumpun säätelyn viat näkyvissä digitaalinäytöllä

Virheen nro       Virheen kuvaus                                                        Virheen paikannus
Lämpöpumpun 

toiminta virheestä
huolimatta 

-                          Ei yhteyttä. Virhe huonetermostaatin
polaarisuuden noudattamisessa.   Ei

10 Outdoor sensor. B9                                                                  Kyllä
33                       Lämpöpumpun alustavan lämpötilan anturivirhe B21                                                     Kyllä
44                       Lämpöpumpun paluulämpötilan anturivirhe. B71                                                           Kyllä
50                       Käyttöveden lämpötilan anturi. B3                                  Kyllä
60                       Vallitseva lämpötila anturi  1.                                                                                                           Kyl lä
65                       Vallitseva lämpötila anturi 2.                                                                                                                                                                 Kyl lä
105                     Huoltoviesti.                                                                                                                                                                                                             Kyl lä
121                     Virtauslämpötila (HC1):lle ei saavutettu..                                                                                        Kyllä
122                     Virtauslämpötila (HC2):lle ei saavutettu.                                                                                         Kyllä
127 Anti-legionella lämpötila ei saavutettu.                                                                                            Kyllä
369                    Ulkoinen vika (turvakomponentti).                                                                                                      Ei

370 Vika ulkoyksikön kytkennässä.
alkuvaiheessa kts. Käyttöönotto

kts. alla sekä sivu 70 ja 
sivu 71. Ei

Kuvio��	�
�Reset painike

Installation and commissioning instructions "1485 - EN" - 67 -

������������alféa hybrid duo gas



Sisäyksikkö: Kattilan sääntelyn virheet (LMS) näkyvät digitaalinäytöllä.

Virhekoodit Vian tyyppi Aiheuttaja Toimi näin:
20      Virhe kattilan 

anturissa
Laite sammuu. 
  
Käynnistä uudelleen
kun virhe katoaa.

Kattilan anturin 
oikosulku

 - Tarkista anturin kaapelit
 - Vaihda anturi

Kattilan anturi 
irti tai poikki

26      Virhe
käynnistysanturissa

Laite jatkaa toimintaansa.   Käynnistysanturin 
oikosulku

 - Tarkista anturin kaapelit
 - Vaihda anturi

Käynnistysanturi 
irti tai poikki

28      Virhe savu- 
anturissa

Laite jatkaa toimintaansa. Savuanturin oikosulku  - Tarkista anturin kaapelit
 - Vaihda anturi          Savuanturi

irti tai poikki
40      Virhe kattilan 

paluu-anturissa
Laite sammuu. 
 
Käynnistä uudelleen 
kun virhe katoaa.

Kattilan paluu-anturin 
oikosulku

 - Tarkista anturin kaapelit
 - Vaihda anturi

Kattilan paluu-anturi 
irti tai poikki

78      Virhe 
hydraulisessa 
paineanturissa

Resetointi välttämätön Paineanturin
oikosulku

 - Tarkista anturin kaapelit
 - Vaihda anturi

Paineanturi 
irti (avoin piiri) 
 

110     Ylikuumennus turva- 
toiminto aktivoituu

Laite sammuu. 
  
Käynnistä uudelleen
kun virhe katoaa.

X18a kontakti avoin  - Tarkista onko sunttiliitin  
paikoillaan

117      Veden paine  
liian korkea

Laite jatkaa toimintaansa.  Veden paine liian korkea
tai väärä kytkentä

 - Säädä lämmitys jakelun veden  
paine

 - Tarkista anturin kaapelit  118       Veden paine 
liian alhainen 

Laite jatkaa toimintaansa.  Veden paine <0 8 bars 
tai väärä kytkentä

119 Minimi vedenpaine 
turvatoiminto 
aktivoituu

Laite sammuu. 
  
Käynnistä uudelleen 
kun virhe katoaa.

Veden paine <0 5 bars 
tai väärä kytkentä

128    Liekki sammuu
toiminnan aikana

Resetointi välttämätön Ionisaatiovirtaus on
alhainen

 - Tarkista ionisaatioelektrodit
 - Tarkista kaasusäiliön paine
 - Tarkista palaminen
 - Varmista, että kattilan palaneen  
kaasun piiri on vuodonkestävä.

129   Huono ilmansaanti        Laite sammuu. 
  
Käynnistä uudelleen
kun virhe katoaa.

Tuulettimen nopeus
 ei sopeudu toimintaan

 - Tarkista tuulettimen kaapelit
 - Tarkista tuuletin

130 Savun lämpötila 
liian korkea

Laite sammuu. 
  
Käynnistä uudelleen 
kun virhe katoaa.

 - Tarkista kaasuvaihdin
 - Tarkista savu-anturi

133    Liekki ei ilmesty
turva-ajan mentyä
umpeen.

Resetointi välttämätön  - Tarkista elektrodit
 - Tarkista kaasusäiliö
 - Tarkista 230 V linja

160    Tuulettimen nopeus
ei sopeudu toimintaan

Laite sammuu.  
  
Käynnistä uudelleen
kun virhe katoaa.

Tuulettimen nopeus 
 ei sopeudu toimintaan

 - Tarkista tuulettimen nopeutta 
  säätelevä kaapeli
  -Tarkista tuuletin 
  -Tarkista savunpoisto-/ilmanottoputki
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Sisäyksikkö: LEDin välähtely näkyvissä liitinkortilla.

Virheteksti
Virheen kuvaus

LED 2 (vihreä) LED 1 (punainen)

1 välähdys 1 välähdys Tiedonvälitysvirhe sisä- ja ulkoyksikön 
välillä

4 välähdystä 1 välähdys Yhteysvirhe sisä- ja ulkoyksikön välillä
4 välähdystä 2 välähdystä Sisäyksikön lämmönvaihtimen termistori virhe
6 välähdystä 3 välähdystä Invertteri virhe

6 välähdystä 4 välähdystä Aktiivisuodatin virhe
P F C  virhe

7 välähdystä 1 välähdys Purku termistori virhe
7 välähdystä 2 välähdystä Kompressori termistori virhe

7 välähdystä 3 välähdystä Lämmönvaihdin termistori (ulostulo/väli) virher
7 välähdystä 4 välähdystä Ulkotermistori virhe

7 välähdystä 7 välähdystä Virhe lämpöpatterin lämpötila-anturissa (invertteri)  
Virhe lämpöpatterin lämpötila-anturissa(P F C ) 

7 välähdystä 8 välähdystä Paisuntaventtiili termistori virhe
8 välähdystä 4 välähdystä Kompressorin virtaus virhe

8 välähdystä 6 välähdystä Paineanturi virhe / 
Painekytkin virhe

9 välähdystä 4 välähdystä Virtausanturi virhe

9 välähdystä 5 välähdystä Kompressorin sijainnin virheen havaitseminen 
Kompressorin käynnistys virhe

9 välähdystä 7 välähdystä Ulkoyksikön tuulettimen moottori virhe
10 välähdystä 1 välähdys Purku lämpösuojaus
10 välähdystä 3 välähdystä Kompressori lämpösuojaus
10 välähdystä 5 välähdystä Alipaine epänormaali

Jatkuva välähtely (1 sekunti palaa / 1 s ei pala) Tyhjennystoiminto

Palaa jatkuvasti Pois Sulatus
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6.2  Viat yksivaiheisessa  
       ulkoyksikössä
Irroita etulevy ulkoyksiköstä päästäksesi käsiksi 
sähkötauluun.
Viat on koodattu LED-valoin.

Ulkoyksikkö, AOYA30LBTL malli (alféa hybrid duo gas 10 yksivaiheinen).

Diodinäyttö Virheen kuvaus
0 1 s päällä ja 0 1 s pois Lämpötila-anturi viallinen (kts. sisäyksikkö) 
0 5 s päällä ja 0 5 s pois IPM kortti viallinen
2 s päällä ja 2 s pois Sähkövirtaus sulake virhe 
5 s päällä ja5 s pois Viallinen tuulettimen moottori 
0 1 s päällä ja 2 s pois  Kompressorin moottorin sijaintia ei löydy
5 s päällä ja 0 1 s pois ACPTM kortti viallinen
Pysyvästi päällä Purkutermistorin epänormaali lämpötila 

Ulkoyksikkö, AOYA45LBTL malli (alféa hybrid duo gas 13 yksivaiheinen). 
Ulkoyksikkö, AOYA54LJBYL malli (alféa hybrid duo gas 16 yksivaiheinen).

Diodinäyttö Virheen kuvaus
1 välähdys Sisäyksikön ja ulkoyksikön välinen siirtovirhe
2 välähdystä Virheellinen purku termistorin lämpötila-anturi
3 välähdystä Virheellinen haihdutin lämpötila-anturi
4 välähdystä Virheellinen ulkolämpötila-anturi
5 välähdystä (alféa hybrid duo 13 malli) Virheellinen haihdutinympäristön lämpötila-anturi
6 välähdystä (alféa hybrid duo 13 malli) Epänormaali purkutermistorin lämpötila
7 välähdystä Virheellinen kompressorin lämpötila-anturi
8 välähdystä Virheellinen lämpöpatterin lämpötila-anturi
9 välähdystä Virheellinen korkeapainekytkin 
10 välähdystä (alféa hybrid duo 13 malli) Epänormaali komressorin lämpötila
12 välähdystä IPM kortti viallinen 
13 välähdystä Kompressorin moottorin sijaintia ei löydy
14 välähdystä Kompressori ei toimi
15 välähdystä Tuulettimen ylempi moottori viallinen
16 välähdystä Tuulettimen alempi moottori viallinen
5 s päällä ja 1 s pois Turvallisuus
1 s päällä ja 1 s pois (alféa hybrid duo 13 
malli) Tyhjennetty

Pysyvästi päällä Ei virhettä
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Kuvio 65 - Kytkimien ja LEDien paikat 3-vaiheisessa
ulkoyksikössä

LEDit ja kytkimet

Terminal 
block

SW2 SW3 SW4 SW5

(1) (2) (3) (4)

Kuvio 66 - näyttö 3-vaiheisessa ulkoyksikössä.

6.3  Viat 3-vaiheisessa   
       ulkoyksikössä 
Irroita etulevy ulkoyksiköstä päästäksesi käsiksi
sähkötauluun.
Viat on koodattu LED-välähdyksillä.
Kun virhe esiintyy:

Ulkoyksikkö, malli WOYK112LAT (alféa hybrid duo gas 11 kolmivaiheinen malli). 
Ulkoyksikkö, malli  WOYK140LAT (alféa hybrid duo gas 14 kolmivaiheinen malli). 
Ulkoyksikkö, malli  WOYK160LAT (alféa hybrid duo gas 16 kolmivaiheinen malli).

Diodinäyttö Virheen kuvaus
1 välähdys Peräkkäinen eteenpäinsiirto virhe
2 välähdystä Purku termistori virhe
3 välähdystä Paineanturi virhe
4 välähdystä Lämmönvaihdin termistori virhe
5 välähdystä Lämmönvaihdin termistori virhe
6 välähdystä Paisuntaventtiili termistori virhe
7 välähdystä Ulkolämpötila termistori virhe
8 välähdystä Kompressori termistori virhe
9 välähdystä Lämpöpatteri termistori (invertteri) virhe
10 välähdystä Lämpöpatteri  termistori (P.F.C.) virhe 
11 välähdystä Purku lämpösuojaus (pysyvä pysäys)
12 välähdystä Purku lämpösuojaus (pysyvä pysäys)
13 välähdystä Virtausanturi virhe (pysyvä pysäys) 
14 välähdystä Kompressorin sijainnin virheen havaitseminen (pysyvä pysäys)
15 välähdystä Kompressorin käynnistysvirhe (pysyvä pysäys)
16 välähdystä Tuulettimen moottori 1 virhe (pysyvä pysäys)
17 välähdystä Tuulettimen moottori 2 virhe (pysyvä pysäys)
18 välähdystä Invertteri virhe
19 välähdystä P F C  virhe 
20 välähdystä Alipaine epänormaali
21 välähdystä Sisäyksikkökytkentä virhe
22 välähdystä Sisäyksikön poikkeava tila

Diodi "error" (2) välähtää.
Paina "ENTER" (SW4) painiketta kerran.
"Error"-diodi välähtää useita kertoja riippuen virheen 
tyypistä (ks. alla).

Ulkoyksikkö:
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6.4  Informaationäyttö
Info-painiketta painamalla saat esiin useita tietoja.
Riipuen laitteen mallista, konfiguraatiosta sekä  
toiminnan tilasta, voi olla, että jotkut tietorivit eivät  
ole saatavilla.
 - Virheviestit ovat mahdollisia virhekoodilistassa 
(kts. taulukko, sivu 67) 
 - Huoltoviestit ovat mahdollisia huoltokoodi- 
listassa.
 - Erikoistoimintaviestit
 - Tilaviestit (kts. alla) 

Viesti Selitys

Compr 1 EN Lämpöpumppu toimii
ilman tiettyä vaihetta

Released, evapor  PRÊT
Modulaatio (0% pyyntö) 
kierrossa pysäyttänyt  
lämpöpumpun

No request Lämpöpumppu pysäytetty

Minimum active compr  
stop time

Aika, jolloin lämpöpumppu 
pidetään sammuneena
 (anti 
lyhyt kierto) 

Lim  Max stop T°
Lämpöpumppu pysäytetty 
sillä maksimi termodynaami- 
nen lämpötila on saavutettu.

 - Miuu tieto (kts. alla) 

Nimitys Rivi
Current kuivumisarvo -
Current kuivattamispäivä -
Kuivattamispäivät suoritettu -
Lämpöpumpun tila 8006
Lisägeneraattorin tila 8022
Käyttöveden tila 8003
Uima-altaan tila 8011
Lämmityspiirin 1 tila 8000
Lämmityspiirin 2 tila 8001
Jäähdytyspiirin 1 tila 8004
Ulkolämpötila 8700
Termostaatin lämpötila 1

8740
Termostaatin arvo 1 
Aloitus lämpötila 1 

8743
Aloitusarvo 1 
Termostaatin lämpötila 2

8770
Termostaatin arvo 2 
Aloitus lämpötila 2 

8773
Aloitusarvo 2 
Käyttöveden lämpötila 8830
Lämpöpumpun paluulämpötila

8410
Lämpöpumpun arvo (start)
Lämpöpumpun alkulämpötila

8412
Heat pump ref  value (start) 
Uima-altaan lämpötila

8900
Uima-altaan arvo (lämpötila) 
Minimi pysähdysaika jäljellä comp 1 -
Minimi EN (päällä) aika jäljellä comp 1 
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7 Laitteiston huoltaminen

Ennen huoltotöiden aloittamista, varmista, että  
sähköt on kytketty pois laitteesta kokonaan.
Kattila on huollettava säännöllisesti, jotta korkea suoritus- 
teho säilyisi. Riippuen olosuhteista, tulisi se huoltaa
kerran tai kaksi kertaa vuodessa.
 

7.1 Kaasulämmönvaihtimen huolto
(kts. kuvio��	).
 - Sulje laitteen virransyöttö 
 - Sulje myös kaasunsyöttöventtiili 
 - Poista lämpöpumpun etupaneeli

Kammion oven purkaminen�

 - Irroita kaasuyksikkö kaasunsyötöstä
 - Irroita tuulettimen liittimet
 - Poista kaasusytytin
 - Irroita elektrodikaapelit ja maakaapeli
 - Vedä ulos adapterin suojus tuulettimesta (1 laippa).
 - Löysää kammion ovien nuppeja 
 - Poista laitteisto

  � Pidä huolta ettet vahingoita

  elektrodeja tai poltinta

 - Puhdista vaihtimen putkijohdot käyttäen 
synteettistä harjaa 
 - Puhdista polttokammio
 - Pyyhi kaikki pesuainejäämät pois 
polttokammiosta
 - Poista tuulettimen päätyosa ja puhdista pöly
tuulettimesta. Puhdista myös turbiini mikäli pölyä 
on plajon. Älä unohda vaihtaa O-rengasta uuteen
päätyosan ja tuulettimen välillä.  
 - Harjaa polttimen ritilät mikäli tarpeellista
 - Tarkista, että elektrodit ovat paikoillaaan  
(kuvio��
).
 - Kokoa kaikki osat paikoilleen
 - Varmista, että boilerin palanut
kaasupiiri
on

vuodonkestävä
 - Tarkista, että liittimet on kiristetty kunnolla
 - Avaa kaasuventtiili, tyhjennä putket ja tarkista 
kaasuyksikön ylöspäin menevä tiiviste

7.2 Nestepiirin tarkistaminen
  �Varoitus!
jos piiri on täytettävä säännöllisesti

on sinun tarkistettava ettei vuotoja ole
Jos sinun on täytettävä ja uudelleenasetettava

paine, tarkista alkuperäinen nestetyyppi�

Suositeltu täyttöpaine����ja�����in välillä�
!�arkka paine määräytyy laitteiston manometrisen �
kärjen mukaan).

Kuvio��	�
�Pääsy palamiskammioon

Kuvio����
�Elektrodien asettaminen

3,5 ... 4,5 mm

5,5... 9 mm

4,5... 7,5 mm

Joka vuosi.
 - Tarkista laajennuspiiri paine !esitäyttö 
1 bar) ja varmista, että turvaventtiili toimii oikein.
 - Tarkista kylmävedentulon turvayksikkö 
Noudata valmistajan ohjeita.
 - Tarkista katkaisija
 - Tarkista, että vaihtoventtiili toimii oikein

(sytytinelektrodi)

(Ionisaatioelektrodi)
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7.3 Poistoputken huolto
Imuputki (tai savupiippu) on tarkistettava ja putsattava
säännöillisesti ammattilaisen toimesta (kerran vuodessa).
 - Tarkista, ettei mikään estä imuputkea toimimasta vapaasti
 - Varmista, ettei kondensaatiopoistoa tuki mikään. 
Irroita lappaa ja huuhtele se puhtaalla vedellä.

Varoitus: Kondensoituvat aineet ovat happoja:
Käytä haponkestäviä hanskoja ja silmäsuojaimia 
huollon aikana.

7.4 Säiliön huolto
Käyttövesisäiliö tulee huoltaa kerran vuodessa 
(veden kovuudesta riippuen huoltoväli saattaa vaihdella).

7.4.1 Käyttövesisäiliön tyhjentäminen
 - Poista sisäyksikön julkisivu
 - Sulje kylmän veden pääsy säiliöön.
 - Avaa kuumavesihana ja vesisäiliön tyhjennysventtiili 
 (kohta 1).

7.4.2 Skaalaus
 - Tyhjennä vesisäiliö. 
 - Irroita ACI ja poista varmistimen kupu 
(kohta 2).
 - Skaalaa vaihdin säilyttääksesi sen suorituskyky.
 - Poista tankin sisäpuolelle kerääntyneet 
kalkkikerrostumat. Säiliönreunoille kertyneet
saostumat voi huoletta jättää: ne muodostavat 
suojaavaan kerroksen.
 - Poista kalkkisaostumat varovasti käsineellä. 
Älä käytä metalliesineitä, kemikaaleja tai hankausaineita. 
hankausaineita.

+� Korvaa sähkövarmistimen liitokset aina  
 kun se irrotetaan.

 � Muista liittää ACI takaisin.

7.5 Ulkoyksikön tarkistaminen
 - Poista varovaisesti pöly ja lika vaihtimesta 
vahingoittamatta teriä
 - Korjaa siivet kampaa apuna käyttäen
 - Tarkista, ettei ilman kiertämistä estä mikään
 - Tarkista tuuletin
 - Varmista, ettei kondensaatiopoistoa tuki mikään

&
Jäähdytyspiirin tarkistaminen�
Mikäli jäähdytysneste painaa yli� �� $�2�on
jäähdytyspiiri tarkistettava joka vuosi sellaisen yrityksen
joka täyttää voimassa olevat määräykset.
 - Tarkista, ettei vuotoja ole (liittimet, venttiilit, 
jne.).

7.6 Sähköpiirin tarkistaminen
 - Tarkista liitynnät ja kiristä tarvittaessa
 - Tarkista kaapelien ja alustojen kunto.
 - 6#;�valo: normaalissa toiminnassa2�valo vilkkuu (kohta 3).

5

1

6     

7        

5

4

6

Kuvio ���
�Nesteyksikön�ja käyttövesisäiliön 
tyhjentäminen

7.7 Palamisen parametrien tarkistaminen
Kts. parametri: "3.3 Kaasugeneraattorin   
                         käynnistäminen", sivu 43.

2

3        

Installation and commissioning instructions "1485 - EN"

����������� alféa hybrid duo gas

- 74 -



Kuvio�	��
�Takaiskuventtiili

Läppä kiinni 
(Normaali toiminta- 

asento) 

         Läppä irti
(Täyttö/tyhjennys 

asento)

Kuvio�	!�
�Vaihtoventtiili keskitasossa

A

B

Vapautuspainike  
venttiilimoottori

Manuaalitoiminto:
avaa kaikki kanavat sekä

täytölle että tyhjennykselle�

AB

8 Huolto
8.1 Sisäyksikön tyhjentäminen
 - Poista sisäyksikön etupaneeli
 - Aseta vaihtoventtiili keskiasentoon
 - Kytke pois takaiskuventtiili (kohta '! kuvio��=).
 - Avaa tyhjennysventtiili  (kohta 5).
 - Avaa manuaalinen vuotohana (kohta 6) ja 
sisäyksikön automaattinen poistoputki (kohta 7).
 - Avaa laitteiston vuotohana(t).

8.2 Vaihtoventtiili
Kanava AB: sisääntulo sisäyksiköstä (lämpöpumppu).
Kanava A auki: laskuaukko käyttövesisäiliöön.
Kanava B auki: laskuaukko lämmityspiiriin.

8.3 ACI tarkistus
Tarkista polaarisuus.
Tarkista jännite: Laitteeseen kytketään virta, on 
vjännitteen oltava positiivinen sekä + 0 ja 
+ 6.5 V välillä suorassa virrassa.

9 Ohjeet käyttäjälle

Selitä käyttäjälle miten laitteisto toimii,  
(lämmityksen ja lämpimän käyttöveden asetukset),  
huonetermostaatin sekä 
käyttöliittymän toiminnot. 

Painota sitä, että lattialämmitys toimii hitaasti  �
ja siitä syystä kaikki säädöt 
tulee tehdä kasvavassa määrin.
Selitä käyttäjälle myös miten tarkistaa lämmityspiirin 
täyttö.

U = + 0 à + 6,5 V

Contrôle de l'alimentation ACI Raccordement

Raccord ACI :
e sur la masse du ballon,

Le sur le connecteur de l'électrode.
-
+

*�$
virtalähteen tarkistus
                                          Kytkentä

ACI kytkentä:
 säiliöön

 elektrodiliitäntään
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10 Pikakäynnistys

Ennen sisäyksikön käynnistämistä:
Tarkista sähköjohdot.
Tarkista jäähdytyspiiri ja varmista, että kaasutoimitukset on suoritettu.
Tarkista hydraulipiirin paine (1-2 baaria). 
Tarkista laitteisto, ja että lämpöpumppu on puhdistettu. 
 

10.1 Käynnistyksen  "tarkistuslista"

10.1.1 Ennen käynnistystä

Ulkopuoliset tarkistukset
Ulkoyksikkö (kts. § "2.4 Ulkoyksikön asentaminen", sivu 16) OK     Ei yhteensopiva

Sijainti ja varusteet, kondenssiveden poisto.

Esteiden edellyttämien etäisyyksien noudattaminen.

Hydraulinen tarkistus
Sisäyksikkö (kts. § "2.5 Sisäyksikön asentaminen", sivu 19). OK  Ei yhteensopiva      Arvo

Putkien, venttiilien ja pumppujen kytkeminen (1 tai 2 piiriä, käyttövesi).

Laitteiston vesimäärä (paisuntasäiliö riittävä tilavuudeltaan?)..

Ei vuotoja

Pääjärjestelmän paine ja kaasunpoisto

Palamisen poistoputken liityntä 
(kts. § "2.6, sivulta 20 sivulle 21). OK  Ei yhteensopiva      Arvo

Kaikkien putkien ja terminaalin vuotojen tarkistaminen 

Noudata maksimi pituuksia ja määräysten mukaisia välimatkoja (kuviot ja 23 - sivut 20 - 24)

Jäähdytyskytkentöjen tarkistus
(kts. sivu 25 ja sivu 27) OK      Ei yhteensopiva

Jäähdytyspiirien kunto (tiivisteet kunnossa, ei likaa eikä kosteutta).

Yksiköiden väliset kytkennät (putken pituus, levityksen kiristysmomentti...)

Lämpöpumpun asentaminen, LP paine käynnistyy nestelinjalle (iso putki).

Putkiston tyhjennys tarvitaan.

Typpivuototesti (~ 10 bar).

Jäähdytysventtiilien avaaminen ulkoyksikköön.

Sisäyksikön ja putkiston kylmäaineen täyttö.

Sähkötarkistukset
Ulkoyksikkö (kts. sivu 35). OK  Ei yhteensopiva       Arvo

Päävirtalähde (230V tai 400V).

Piirikatkaisijan suojaus.

Kaapelin poikkileikkaus.

Maadoitus.

Sisäyksikkö (kts. sivu 38). OK Ei yhteensopiva

Kytkentä ulkoyksikköön (vaihe, neutraali, maadoitus tai 3 vaihetta + maadoitus).

Anturikytkentä (paikannus ja kytkennät).

Propaanikytkentä (kts. sivu 33). OK  Ei yhteensopiva Arvo

Liittimet kiristetty, ei vuotoja kaasuventtiilissä

Kaasuverkkojakelun paine = 37 mbar.
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10.1.2   Kªynnistys

• Pªªllekytkentª
(kts. § "3 2 Lämpöpumpun käyttöönotto", sivu 42) OK Ei yhteensopiva 

Paina asennuksen yleistä sulaketta (ulkoyksikön virransaanti)  
2 tuntia ennen testejä   => Kompressori esilämmittää

Päällekytkentä. => Alustus muutaman sekunnin ajan.

Lämmityskierron toiminta

Ulkoyksikkö käynnistyy 4 minuutin kuluttua.

Configure Time, Date and Heating circuit, DHW hourly programmes if different from the default values.

Configure the hydraulic circuit (parameter 5700): Preset 10 

Set the heating slope (720 and 1020) 

Adjust the max start value (741 and 1041) 

• Ulkoyksikºn tarkistukset
OK Ei yhteensopiva       Arvo

Tuulettimien toiminta, kompressori.

Nykyinen mittaus.

Muutaman minuutin kuluttua, ilmalämpötilan mittaus.

Tarkista tiivistymisen ja haihtumisen paine/lämpötila.

• Sisªyksikºn tarkistukset
OK Ei yhteensopiva        Arvo

Oltuaan 15 minuuttia toiminnassa.

Ensisijainen veden lämpötilan ero.

Käyttöveden prioriteetti (vaihtoventtiilin kytkentä)

Lämmityksen toimiminen, boilerin lukemat jne. 

• Tilanhallinta
(kts. " § 3.3 Configuration of the sensor/central ambient unit"3 5, sivu 45 ja/tai 3 6, sivu 45) OK Ei yhteensopiva 

Asetukset, käsittely, tarkistukset.

Tee tuntiohjelmointi lämmitysjaksoille (500 - 516 / 520 - 536) 

SAseta lämmityspiirien arvot jos ne eroavat oletusarvoista (710 - 714 ; 1010-1014) 

Aseta käyttöveden arvot (1610-1612), jos ne eroavat oletusarvoista

Asetusarvon näyttö.

Käytön selitykset.

• Kaasuvaihtimen tarkistukset
(kts. § "3 3 Starting the gas generator to check the combustion", sivu 43) OK Ei yhteensopiva        Arvo

Palamistesti 100 %:ssa (10 % < CO2 < 11 %) 

Palamistesti 0 %:ssa (9 5 % < CO2 < 10 5 %) 

 Lªmpºpumppu on valmis kªytettªvªksi!
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10.2   Asetukset
Parametri Selitys Asetus Valikot
Alustavat asetukset
20 kieli kans.v. käyttö
1 tunti/min aika & pväm.
2 päivä/kuukausi aika & pväm.
3 vuosi aika & pväm.
5700 asennus konfiguraatio konfiguraatio
Lämmityspiiri Nro. 1 (2-piirioptiolla)
 = vähiten kuumin (esim. lattialämmitys)
710 mukavuusasetus Lämmityspiiri 

1 asetus
712 alennettu asetus Lämmityspiiri  

1 asetus
720 Lämpökäyrän kaltevuus Lämmityspiiri  

1 asetus
741 Max. alkuasetusarvo Lämmityspiiri 

1 asetus
750 ympäristön vaikutus Lämmityspiiri  

1 asetus
790 / 791 päälle/ pois optiot. / Lämmityspiiri 

1 asetus
834 Servomoottorin matka-aika Lämmityspiiri 

1 asetus
850 / 851 lattian  kuivaaminen / Lämmityspiiri 

1 asetus
Lämmityspiiri Nro.  2 (1 piiri)
= kaikkein kuumin (esim. lämpöpatterit)
1010 mukavuusasetus Lämmityspiiri 

2 asetus
1012 alennettu asetus Lämmityspiiri  

2 asetus
1020 Lämpökäyrän kaltevuus Lämmityspiiri 

2 asetus
1041 Max. alkuasetusarvo Lämmityspiiri 

2 asetus
1050 ympäristön vaikutus Lämmityspiiri 

2 asetus
1090 / 1091 päälle/ pois optiot. / Lämmityspiiri 

2 asetus
1134 Servomotor travel time Lämmityspiiri 

2 asetus
1150 / 1151 lattian  kuivaaminen / Lämmityspiiri 

2 asetus
Käyttövesi 
1610 Käyttöveden mukavuuslämpötila arvo Käyttövesi
1612 Käyttöveden alennettu lämpötila arvo Käyttövesi
1620 Käyttöveden vapautus Käyttövesi
1640 to 
1642

Anti-legionella sykli Käyttövesi

Parametri Selitys Asetus Valikot
Boilerin lukemat
3700 On author. ext. T° lisägeneraattori

Muut
6420 H33 lähtötoiminto 1 Kokoonpano
6100 Ulkoinen lämpötila-anturi korjaus Kokoonpano
6120 Jäätymisenesto päälle/pois Kokoonpano
6205 Parametrin nollaus Kokoonpano
6220 Ohjelmiston versio Kokoonpano
6711 Lämpöpumpun nollaus virhe
Viat (jos vika ilmaantuu, paina "info"-painiketta)
No. 10 Ulkolämpötila-anturi
No. 33 Alkulämpötila-anturi
No. 44 Paluulämpötila-anturi
No. 50 Käyttöveden lämpötila-anturi
No. 60 Sisälämpötila-anturi 1
No. 65 Sisälämpötila-anturi 2
No. 105 Huoltoviesti
No. 121 Alkulämpötila Lämmityspiiri 1 ei 

saavutettu
No. 122 Alkulämpötila Lämmityspiiri 2 ei 

saavutettu
No. 127 Anti-legionella lämpöt. ei saavutettu
No. 369 Ulkoinen vika (EX3)
No. 370 Ulkoyksikön yhteysvirhe
6711 Lämpöpumpun nollaus virhe
Lämpöpumppu
2844 Max thermodynaaminen toimintalämpötila lämpöpumppui
Ulkoyksikön viat (kts. § "6.2, sivu 70 tai"6.3, sivu 71)
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10.3 Teknisen käyttöönoton ohjeet
Sivu Asentaja

Ulkoyksikkö
Sarjanro

Sisäyksikkö
Sarjanro

Malli Malli

Kylmä-aineen tyyppi Kylmä-aine kuormitus kg

Tarkistukset Voltages and intensities in operation on the outdoor unit
Location distances respected L/N or L1/N V

Condensate evacuation OK L2/N V

Electrical connections/connection tightening L/T or L1/T V

No refrigerating gas leaks  
(Appliance identification No:                                      ) L3/N V

Refrigerating link installation ok   (length                     m) N/T V

Reading in HOT operation
Compressor discharge thermistor T° °C Icomp A

Fluid lineT° °C }
}
}

Condensation T° HP =               bar °C Under-cooling °C

Tank water output T° °C ΔT° condensation °C

Tank water inlet T° °C ΔT° secondary °C

Evaporation T° BP =               bar °C }
}
}

Aspiration T° °C Overheating °C

Battery air inlet T° °C ΔT° evaporation °C

Battery air output T° °C ΔT° battery °C

Hydraulic network on hydraulic module

Secondary network

Underfloor heating

Circulator make TypeLV radiators

Fan coils

Domestic hot water; tank type

Secondary network water volume estimate L

Kaasuvaihtimen palamiskoe
Propane gas supply pressure mbar

CO / CO2 max (at 100%) ppm / %

CO / CO2 max (at 0%) ppm / %

Options & accessories:
Ambient sensor position ok Ambient sensor T37

2 circuit kit Ambient sensor T55

Central ambient unit T75

Central ambient unit T78

Details

Regulation configuration
Type of configuration   

Essential parameters
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 Date of commissioning:

Contact details of your heating engineer or After Sales service. 

This appliance is marked with this symbol  This means that electrical and electronic products shall not be mixed with general household waste  
European Community countries (*), Norway, Iceland Liechtenstein should have a dedicated collection system for these products  
Do not try to dismantle the system yourself as this could have harmful effects on your health and on the environment  
The dismantling and treatment of refrigerant, oil and other parts must be done by a qualified installer in accordance with relevant local and national regulations. 
This appliance must be treated at a specialized treatment facility for re-use, recycling and other forms of recovery and shall not be disposed of in the municipal waste stream  
Please contact the installer or local authority for more information 

* subject to the national law of each member state
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Complies with:
 - Gas directives 2009/142/EC and Efficiency Directive 92/42/CEE, standard EN625, EN297 (Chimney flued) EN483 (Fan flued) and 
EN 677 

 - Low voltage directive 2006/95/CE and 93/68/CEE 
 - Electromagnetic compatibility Diretive 2004/108/CE and 93/68/CEE 
 - Directive 2006/42/EC Machinery 
 - Directive for pressurised equipment 97/23/EC 

This appliance also conforms to: :
 - decree No. 92-1271 (and its modifications) relating to certain refrigeration fluids used in refrigeration and air conditioning equipment.
 - Regulation 842/2006 of the European parliament on certain fluorinated greenhouse gases.
 - the standards relating to the product and the testing methods used: Air-conditioners, refrigeration unit s and heat pumps with 
compressor driven by electric motor for heating and refrigeration in 14511-1, 14511-2, 14511-3, and 14511-4 

 - to standard XP ENV 12102: Air-conditioners, heat pumps and dehumidifiers with compressor driven by electric motor. Measurement 
of airborne noise  Determination of acoustic power level 


