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Paigaldusinfo

Tooteinfo

Hydrolution  on  täielik  moodne  soojuspumbasüsteem,  mille 
tehnoloogia tagab tõhusama energiasäästu ja  vähem eralduvat 
süsinikdioksiidi.  Soojatootmine  on  turvaline  ja  ökonoomne, 
siseseadmesse kuuluvad integreeritud veeboiler, sukelkuumuti, 
tsirkulatsioonipump ja kliimasüsteem.
Välisseade (FDCW100VNX) võtab soojuse välisõhust: suletud 
torusüsteemis ringlev külmutusaine viib soojuse soojusallikast 
(välisõhust) siseseadmeni (HM270V).
 
See väldib maasiseste aukude ja spiraaltorude vajadust.

Hydrolutioni omadused

■	 Optimaalne aastane soojustegur tänu vaheldiga juhitavale 
kompressorile.

■	 Kompaktsete mõõtmetega välisseade.
■	 	Reguleeritava kiirusega süsteemipump, mis tagab soojus-

pumbale sobiva läbivoolu.
■	   Optimaalne kasutuskulu. Kompressori kiirust saab reguleerida

vastavalt vajadusele.
■	   Integreeritud spiraalboiler seadmes HM270V.
■	 Integreeritud kell,  mille abil saab kellaajaliselt määrata kuuma

vee reziimi või vähendada/tõsta soojuskandja temperatuuri.
■	 Valmidus kahe küttesüsteemi juhtimiseks.
■	 Integreeritud aktiivne jahutusfunktsioon.
■	 Väliste soojusallikate ühendamise võimalus.	

Hydrolutioni tööpõhimõte

1 2

4
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Tööpõhimõte

Hydrolution  on  süsteem, mis suudab toota soojust ja sooja vett 
ning jahutada.
Soojenduse põhimõte on lihtsustatult järgmine: 
1. Välisseadmes FDCW100VNX  olev külmaagens võtab välis- 	

õhust soojust  ning  kompressor   tihendab  selle kõrgemale 
temperatuurile.

2.  Kuum  külmaagens  (nüüd  gaasilises  olekus)  juhitakse  
siseseadmesse HM270V.

3.   Külmaagens vabastab  soojuse küttesüsteemi,  kus see laiali
jaotatakse.

4.	 Külmaagens (nüüd  vedelas  olekus)  juhitakse  tagasi  välis-
seadmesse FDCW100VNX ja protsess kordub.

Protsessi  tagurpidi  pöörates  võib  pump  vajaduse  korral  ka 
jahutada:  selleks  võtab  välisseadmes   FDCW100VNX  olev 
jahutusaine  veest  soojuse  ja  vabastab  selle välisõhku. Välis-
seadme  FDCW100VNX  töötamise ja seiskumise määrab sise-
seade  HM270V,  kasutades  termosensori võrdlevaid andmeid. 
Kui  on  vaja lisasoojust, võib siseseade HM270V käivitada kas 
lisasoojusallika  (integreeritud veeboileri)  või mõne ühendatud 
välise soojusallika. 
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Siseseadme esipaneel

Kui elektriühendus on olemas
Lisakütte sümbol

„I” Elektrietapp 1
„II” Elektrietapp 2

„I II” Elektrietapid 1+2
„III” Elektrietapp 3

- Kompressor töötab

Kompressori sümbol

Nupulevajutus (muudatust ei pea kinnitus-
nupule vajutades kinnitama). – Hetkeline
tööreziim kuvatakse ekraanile – Edasised
nupuvajutused muudavad tööreziimi. 
Tavalisele näidikureziimile naasmiseks 
vajutage kinnitusnupule.
 
 

Tööreziim

Lisainfot eri tööreziimide kohta vaadake 
temperatuurieelistuste kohta käivatest peatükkidest.  

Ülikuum vesi (XHW)

Nupulevajutus avab otse menüü 1.0.
 

Menüü 1.0

 Küttegraafiku nihe

Tavareziim     
  Lüliti

1
Kõik funktsioonid on ühendatud.

Väljalülitamine0

Töötavad ainult tsirkulatsioonipump
ja elektrisoojendi
(elektrietapp 2).

Avariireziim

Tsirkulatsioonipump

Tsirkulatsioonipump töötab.

Kui seadmel on kaks tsirkulatsioonipumpa 
(vajalik lisaseade ESV22), näidatakse ära ka 
töötav pump.

Soojendussüsteem

Toimub soojendamine.

Kuvatud näidud
 

Infosümbolid

Menüü number

Klahvilukk sisse lülitatud.

1.0

Plussnupp

- Menüüs edasi kerimine.
- Valitud parameetri väärtuse suurendamine.

Vt ptk „Seadme juhtimine, üldinfo”

Miinusnupp

- Menüüs tagasi kerimine.
- Valitud parameetri väärtuse vähendamine

Vt ptk „Seadme juhtimine, üldinfo”

Kinnitusnupp

- Menüüsüsteemis allmenüüsse sisenemine.
- Parameetri muutmise valimine.

Vt ptk „Seadme juhtimine, üldinfo” 

Oleku märk

Kui seade töötab tavapäraselt, süttib roheline 
märgutuli. Avarii korral süttib punane 
märgutuli.

- Muudetud parameetri kinnitamine.

„A” Küttereziim
„B” Jahutusreziim

I II III I IIA A B

5 0 . 0 ° C
Hot water temp.

1.0 13.43

Nupulevajutus käivitab ülikuuma vee 
funktsiooni. Uus nupulevajutus katkestab 
protsessi.
Muudatust ei pea kinnitusnupule vajutades 
kinnitama. 

- Päripäeva keeramine (+) muudab kütte-
graafikut. Valitsat keerates kuvatakse 
näidikule menüü 2.0 ja arvutatud väljastus-
soojuse temperatuuri väärtus muutub.
 
Lisainfot vt osast „Vaikimisi küttegraafiku
seadmine”.

    
 
 
 
 
 

 “A”

 “B”

Siseseadme esipaneel

   Soe tarbevesi
Toimub sooja vee laadimine.

Toimub ajutine ülikuuma vee laadimine
Toimub ajapõhine ehk perioodiline ülikuuma
vee tootmine.
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Esipaneeli kasutamine

Esipaneelilt tehakse kõik tavapärased asetused, milleks on vaja 
soojuspumba süsteemi täitumist.
Esipaneeli  optimaalseks  kasutamiseks  tuleb teha mõned põhi-
asetused  (vt  lk  6)  ning  süsteem  ise  peab  olema paigaldatud 
juhiseid järgides.

Tavaliselt  kuvatakse  näidikule  menüü  1.0  (boileri 
temperatuur).

Pluss-  ja  miinusnupu  ning  kinnitusnupu  abil  saab 
menüüs liikuda ning mõnes menüüs muuta ka seatud 
väärtusi.

Menüütüübid (menüü 8.1.1)

Juhtsüsteem on jagatud eri tüüpi menüüdeks, olenevalt sellest, kui 
„sügavale” juhtsüsteemi on tarvis minna.
■	 Tavaline [N]:	 Asetused,  mida  kasutajal on enamasti

vaja.
■	 Laiendatud	[U]:	 Näitab  kõiki  üksikasjalikke menüüsid,

v.a hooldusmenüüd
■	 Hooldus	[S]:	 Näitab kõiki menüüsid.

Menüütüübi muutmine toimub menüüs 8.1.1

Kiirnaasmine

Allmenüüst kiiresti peamenüüsse naasmiseks vajutage 

nupule :	

Klahvilukk

Peamenüüde  klahviluku  saab  sisse  lülitada,  vajutades  korraga 

nupule                  ja              . Seejärel kuvatakse näidikule võtme-

sümbol      .         

Klahviluku väljalülitamiseks toimige samamoodi.

Keeleseaded (menüü 8.1.2)

Näidikukeele saab valida menüüs 8.1.2.

         Siseseadme esipaneel
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Soojendusreziimi seaded 

Küttetemperatuuri seadistamine
Üldinfo

Toatemperatuur oleneb mitmest tegurist.
■	 	Päikesekiirgus  ning  inimeste  kehadest  ja  kodumasinatest 

eralduv   soojus  on  soojal  aastaajal  maja  soojendamiseks 	
enamasti piisav.

■	 	Kui  väljas  läheb  külmemaks,  tuleb  käivitada  soojendus-
 süsteem.  Mida  külmem  on  väljas,  seda soojemad peavad 
 olema radiaatorid ja põrandaküttesüsteem.

Soojatootmise juhtimine

Tavaliselt  soojendab  soojuspump  vee  (soojendusaine)  seatud 
temperatuurile   teatud   välistemperatuuri   korral.   See  toimub 
automaatselt   välisõhu  andurilt  ja  küttesüsteemi  suunduvatelt 
liinianduritel    (pealevoolu    andur)    olevate   sensorite   poolt 
kogutud   temperatuuriväärtuste  põhjal.  Seadme  temperatuuri- 
asetusi  võivad mõjutada lisaseadmed nagu nt ruumiandurid.
Süsteemi  õigesti  ettevalmistamiseks  tuleb  soojuspump esmalt 
õigesti   seadistada,    vt   osa   „Vaikimisi   soojendusvahemiku 
seadmine”.
Välissensor (kinnitatud maja välisseinale) tajub kohe muudatusi 
välisõhu temperatuuris, saadab info soojuspumba juhtarvutile ja 
soojendus käivitub. Juhtsüsteemi käivitumiseks ei pea maja sise-
õhk   külmaks   minema.   Kohe,  kui   välistemperatuur  langeb, 
tõstetakse  automaatselt  radiaatorites  oleva  vee  (soojuskandja) 
temperatuuri.
 
Soojuspumba soojuskandja temperatuur (menüü 2.0) jääb seatud 
väärtuse piiridesse, mis on näidikule kuvatud sulgudes.
 
 

Küttesüsteemi temperatuur

Küttesüsteem   temperatuuri  seotuse   välistemperatuuriga  saab
kasutaja ise määrata,  valides  soovitud küttegraafiku  ja  kasuta-
des    soojuspumba    esipaneelil    olevat     küttegraafiku nihke 
kompenseerimise nuppu.

Tööreziim

Soovitud  tööreziimi   seadmiseks   kasutage  tööreziimi 
nuppu.
Muudatust ei pea kinnitusnupule vajutades kinnitama.

 
Nupuvajutuse järel kuvatakse esipaneeli näidikule praegune töö-
reziim  ja  kui  nupule  vajutamist jätkate, siis tööreziim muutub.
Kinnitusnupule  vajutamise  järel   naaseb   näidik   tavapärasele 
kuvareziimile.
Kui elektrisoojendi  on  menüüsüsteemist  kõigis  tööreziimides 
välja lülitatud, kasutatakse seda ainult sulatamiseks.
 
Seadme tööreziimid:
  

1. “Auto”
 HM270V   valib  tööreziimi  automaatselt,   võttes   arvesse 

välistemperatuuri.   See   tähendab,   et   tööreziim   lülitub 	
vaheldumisi reziimile „Soojendus” ja „Kuum vesi”. 

 Vajaduse  korral  on  tsirkulatsioonipumba  töö  lubatud. 
2. “AutoC”*
 HM270V  valib  tööreziimi  automaatselt  (nüüd saab valida

ka   jahutust)   välistemperatuuri   järgi.   See   tähendab,  et
tööreiim lülitub vaheldumisi reiimile „Soojendus”,
„Jahutus” ja „Kuum vesi”.

   Vajaduse korral on tsirkulatsioonipumba töö lubatud.
3. Soojendus
      Ainult soojenduse ja kuuma vee reziim.
 Tsirkulatsioonipump töötab kogu aeg. 

 Vajaduse korral käivitub elektrisoojendi.
4. Jahutus*
 Kui elektrisoojendi töö on lubatud, kasutatakse soojuspumpa

ainult   jahutamiseks.   Muul   juhul   kasutatakse   seda   nii
      jahutuseks kui kuuma vee reziimiks. 
      Tsirkulatsioonipump töötab kogu aeg.
5. Kuum Vesi
 Toodetakse ainult sooja vett.
      Töötab ainult kompressor.
�. Ainult lisasoojendus
 Soojuspump  ei  tööta.  Funktsiooni  sisselülitamiseks/välja-

lülitamiseks vajutage 7 sekundi vältel tööreziimi nupule.
 

* Jahutusfunktsioonide   kasutamiseks   peab   süsteem  taluma
madalat   temperatuuri   ning   jahutamine   tuleb  sisse  lülitada 
menüüst 9.3.3.

Toatemperatuuri muutmine käsitsi

Kui soovite toatemperatuuri kas ajutiselt või püsivalt tõsta või 
langetada, siis tõstmiseks keerake soojendusvahemiku kompen-
satsiooni nuppu päripäeva ja langetamiseks vastupäeva. 
Üks kriips tähistab umbes 1-kraadist toatemperatuuri muutust.

MÄRKUS
Toatemperatuuri tõusu võib takistada kas radiaatori 
või põrandakütte soojendustermostaat, sel juhul tuleb 
                      nende asetuseks valida 0.
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Soojendusreziimi seaded

Vaikimisi küttegraafiku seadistamine

Põhisoojendus seatakse reziimis 2.1.2 ja küttegraafiku nihe 
vastava nupuga.
Kui toatemperatuur ei saavuta soovitud taset, tuleb teha uued 
asetused.
Kui te õigeid asetusi ei tea, kasutage lehe paremas servas olevat 
automaatse juhtsüsteemi graafikut.

Soojendusvahemiku kompensatsioon

Soojendusvahemik
2 . 1 . 2

9

Menüü 2.1.2 – soojendusvahemik

* Süsteemi 2 soojendusvahemiku saab seada menüüs 3.1

MÄRKUS
Jätke asetuste muutmise vahele üks päev, et temperatuur

jõuaks stabiliseeruda.

Seadistamine graafiku abil

Graafikul on näidatud välisõhu temperatuuri ja soojendus-
süsteemi soojuskandja soovitud temperatuuri vaheline seos. 
Seda saab seada menüü 2.1.2 allmenüüst „Soojendusvahemik”. 
Graafikul ei ole piiranguid näidatud, kuid neid saab seada juht-
süsteemi lubatud minimaal- ja maksimaaltemperatuurina.
(Vt menüü 2.1.4 ja 2.3, samuti 3.3 ja 3.4)
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Vaikimisi seadete muutmine

Kui soovitud toatemperatuuri ei saavutata, tuleb asetusi muuta.
 
Külm ilm.
■	 Kui toatemperatuur on liiga madal, suurendage menüüs 2.1.2	

soojendusvahemiku (heating curve) väärtust ühe võrra.
■	   Kui toatemperatuur on liiga kõrge, vähendage menüüs 2.1.2 	

soojendusvahemiku (heating curve) väärtust ühe võrra.

Soe ilm.
■	 Kui toatemperatuur on madal, keerake soojendusvahemiku	

kompensatsiooni nuppu ühe kriipsu võrra päripäeva.
■	 Kui toatemperatuur on kõrge, keerake soojendusvahemiku 	

kompensatsiooni nuppu ühe kriipsu võrra vastupäeva.

Soojendussüsteem 2

Kui  soojendussüsteemil  on kaks eri tüüpi soojuskiirgurit nagu 
radiaator  ja  põrandaküte,  saab  seada  kaks erinevat arvutatud 
soojendustemperatuuri.  Süsteemile 1 saab kõrgema soojendus-
temperatuuri seada menüüs 2.1.0 ja süsteemile 2 saab madalama 
soojendustemperatuuri seada menüüs 3.0.
 

Puhkusereiim

Kui olete pikemat aega kodust ära, saab energiasäästu huvides 
seada  soojuskandja  temperatuuri  tavapärasest  madalamaks. 
Samuti  on  võimalik selleks perioodiks kuuma vee funktsioon 
välja lülitada.
Lisainfot vaadake menüü 7.5.0 allmenüüst „Vacation set back”.

Soojendusreziimi seaded

Toasensoriga temperatuuriasetus

Kui paigaldatud on seade MH-RG10, ei valita tööreziimi ainult 
välisõhu  temperatuuri  järgi,  vaid   ka  toatemperatuuri   järgi.
Välisõhu  temperatuuri  ülempiiri  soojendusreziimi  tööks saab 
seada menüü 8.2.3  allmenüüst  „Stop temp Heating”. Välisõhu 
temperatuuri  alampiiri  jahutusreziimi tööks  saab seada menüü 
8.2.4 allmenüüst „Start temp Cooling”.
Soovitud  toatemperatuuri  määramiseks  keerake   MH-RG10 
nuppu ning see kuvatakse menüüs 6.3.
Lisainfot vaadake seadme MH-RG10 kasutusjuhendist. 
Alloleval joonisel on näha reziimimuutuse näide.

Seiskumistemperatuur.
Soojendus (menüü 8.2.3)

Käivitustemperatuur.
Jahutus (menüü 8.2.4)

Soovitud 
toatemp.
(menüü 6.3)

Vee soojendamine

Soojendus

Jahutus
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Jahutusreziimi seaded

Jahutusreziimi seaded
Üldinfo

Vaikimisi  asetuste  korral  ei  ole jahutustoiming lubatud. Selle 
käivitamiseks seadke menüü 9.3.3 allmenüüs „Cooling system” 
asetuseks „On”.

Seadistama  peab  paigaldaja   süsteemi   paigaldamise   käigus.
Kui  ühendatud  on  toasensor,  käivitab ja seiskab see jahutuse, 
lähtudes  nii  toaõhu   kui  ka   välisõhu   temperatuurist.  Kõige 
madalam  arvutatud soojuskandja temperatuur seatakse menüüs 
2.2.4.
 

Välisensori juhitav jahutus tööreiimil AutoC 

Kui jahutussüsteemi asetuseks on menüüst 9.3.3 seatud „On” ja 
välisõhu  temperatuur  on  suurem  või  sama  suur  kui  menüüs 
8.2.4 seatud käivitustemperatuur, siis käivitub jahutus.
Jahutus   seiskub,    kui    välisõhu    temperatuur    langeb    alla 
temperatuuri,  milleks  on  seatud  väärtus  miinus  menüüs 8.2.5 
seatud väärtus.
Arvutatud  soojuskandja  temperatuur määratakse menüüs  2.2.2 
valitud   jahutusvahemiku   ja   menüüs   2.2.1   valitud   jahutus-
vahemiku  kompensatsiooni  alusel.  Graafikul  ei  ole piiranguid 
näidatud,  kuid  neid  saab  seada juhtsüsteemi lubatud minimaal-
temperatuurina.
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MÄRKUS
Kliimaseade peab olema jahutusfunktsiooni jaoks 

                                  seadistatud.
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Sooja tarbevee seadistamine

Sooja tarbevee seadistamine
Integreeritud boiler  on  spiraaliga mudel ning seda soojendab 
ringlev vesi, mida soojendab soojuspump.
Tavapärase  veekulu korral on maja eri kraanide kuuma veega 
varustamiseks  piisav  hoida töös soojuspumpa. Boileris oleva 
kuuma vee temperatuur muutub seatud väärtuste piires.
Leheküljel 40, osas 1.0 [N] „Hot water temp.” on täielik kirjel-
dus kuuma vee menüüseadete kohta.
 
 

Arvestatav maht
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*  See graafik põhineb järgmistel tingimustel:
Sisse voolava vee temperatuur: 15 °C
Välja voolava vee temperatuur: 40 °C
Välisõhu temperatuur: 7 °C
Veesoojenduse käivitumistemperatuur:
55 °C (Veesoojenduse seiskumistemperatuur kas 58 °C 
või kõrgem).
Veesoojenduse seiskumistemperatuur –3 °C (Veesoojenduse 
seiskumistemperatuur alla 58 °C )

Tähtsusjärjestus

Kui  paagis  oleva  vee  temperatuur  langeb,  lülitub soojuspump 
veesoojenduse reziimile.  Juhul, kui pikka aega järjest on vaja nii 
kuuma vett kui ka soojendust/jahutust, lülitub tööreziim perioodi-
liselt  veesoojenduselt soojendusele/jahutusele ja vastupidi. Lisa-
infot  vaadake  menüüst  1.0  „Hot water temp”  ja menüüst 8.5.0 
„Period settings”.

Ülikuum vesi

Kõigi ülikuuma  vee  funktsioonide  korral  tõstetakse  ajutiselt 
kuuma vee temperatuuri. Esmalt tõstab temperatuuri reguleeri-
tavale tasemele kompressor  (menüü 1.5),  seejärel lülitub sisse 
elektrisoojendi,  mis  töötab  seni,  kuni  veetemperatuur  jõuab 
maksimaalseni (menüü 1.4).Ajutiselt ülikuuma vee funktsiooni 
saab käivitada käsitsi, aga ajapõhine ülikuuma vee temperatuur 
käivitub juhtarvutis tehtud seadistuste põhjal.
Kui:
■	  ikooni          kohale kuvatakse „A”, on sisse lülitatud ajutine 

ülikuuma vee funktsioon;
■	 ikooni          kohale kuvatakse „B”, on sisse lülitatud aja- 

põhine ülikuuma vee funktsioon.

MÄRKUS
Ülikuuma vee funktsioon tähendab enamasti seda, et 
elektrisoojendi on sisse lülitatud olenemata menüüs 8.2.1 
valitud seadistusest „Allow add. heat” (lisasoojendus 
lubatud) ning seetõttu suurendab see elektrikulu.“

Ülikuuma vee  funktsiooni  saab  sisse lülitada kolmel 
eri viisil:

1. Perioodiline, ajapõhine ülikuuma vee funktsioon

Ülikuuma   vee    funktsiooni    ajavahemik    valitakse	
menüüs 1.7.  Menüüst   1.8  on  näha,  millal  järgmine
ülikuuma vee funktsioon algab.
Elektrisoojendi  hoiab  tõstetud temperatuuri ühe tunni 
vältel.

2.

 

Graafikupõhine ülikuuma vee funktsioon

Käivitus-  ja  seiskumisajad   ning   nädalapäevad,  mil
ülikuuma vee funktsioon töötab, määratakse allmenüüs 
7.4.0.
Elektrisoojendi   hoiab   tõstetud  temperatuuri  valitud 
perioodi vältel.

3.

 

Ajutine ülikuuma vee funktsioon

Ülikuuma  vee  funktsioon  käivitub,   kui  vajutatakse
ülikuuma vee nupule ning  funktsioon  töötab  3 t undi.	
Kui  3  tunni  jooksul  nupule  uuesti  vajutatakse,  siis
funktsioon seiskub.
Elektrisoojendi   hoiab   kõrgemat   veetemperatuuri, 
kuni 3 tundi on möödunud..
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Hooldus
Pärast paigaldamist  vajavad  välisseade HM270V ja siseseade 
FDCW100VNX minimaalselt hooldust.
Hydrolutionil  on  palju  komponente ja seepärast on kasutajale 
abiks loodud kontrollfunktsioonid.
Kui juhtub midagi ebatavalist, kuvatakse näidikule rikete kohta 
sõnum alarmteatena.

Siseseadme HM270V ohutusventiilide kontroll

HM270V tootja on paigaldanud ohutusventiili nii veesoojendile 
kui ka kliimaseadmesse.
 

Kliimaseadme ohutusventiil

FL2BP5

Kliimaseadme ohutusventiil (FL2) peab olema täielikult veetihe. 
Seda tuleb regulaarselt kontrollida järgmiselt:
■	   Avage ventiil.
■	 Kontrollige,  kas vesi voolab läbi ventiili.  Kui see nii ei ole,	

siis vahetage ohutusventiil välja.
■	 	Sulgege ventiil.
■	 Pärast ohutusventiili kontrollimist vajab soojendussüsteem		

võib-olla taas-täitmist, vaadake „Soojendussüsteemi täitmine”.

Boileri ohutusventiil

Boileri ohutusventiil laseb pärast kuuma vee kasutamist mõnikord 
läbi pisut vett.  Seda  seetõttu,  et külm  vesi,  mis voolab boilerist 
väljunud  kuuma  vee  asemele,  paisub  soojenedes  ja  põhjustab 
rõhutõusu, mistõttu ohutusventiil avaneb.
Kontrollige  regulaarselt  ka  boileri ohutusventiili.  Ohutusventiili 
välimus  ja  asukoht  on  eri  paigalduste  korral  erinev.  Lisainfot 
saate paigaldajalt. 

Siseseadme HM270V rõhumõõtur

Töötava  soojendussüsteemi  rõhuvahemik  on  tavatingimustes 
0,5–1,5  baari  juhul,  kui süsteem on suletud.  Kontrollige seda 
rõhumõõturilt (BP5).
Boileri tühjendamine

Boiler on spiraaliga ja tühjendatakse sifooni abil. Tühjendamine 
toimub  kas  külma  vee  sissevoolutoru  tühjendusventiili kaudu 
või külma vee ühendustorusse sisestatud vooliku abil.
 

Paagi tühjendamine

Paagi tühjendamise korral võtke ühendust seadme paigaldajaga.

Välisseadme FDCW100VNX hooldus

Välisseadmel  FDCW100VNX  on  küll  juht-  ja jälgimisseade, 
kuid see vajab siiski mõningast välist hooldust.
Kontrollige  aastaringselt  ja  regulaarselt,  et lehed, lumi jms ei 
ole   õhuvõturesti   ummistanud.   Talvekuudel   kontrollige,   et 
seadme   FDCW100VNX   alla  ei  oleks  kogunenud   jääd  ega 
härmatist.  Tugev  tuul koos tiheda lumesajuga võivad õhuvõtu-
resti ja õhu väljapuhkevõre ummistada.
Veenduge, et restil ja võrel ei oleks lund.
Samuti     kontrollige,     ega    seadme     FDCW100VNX     all 
kondensatsioonivee äravool ei ole ummistunud.
Vajaduse   korral   võib   välispinda   puhastada   niiske   lapiga. 
Puhastamisel  tuleb hoolikalt jälgida, et ei kriimustataks soojus-
pumpa.   Ärge   pritsige   vett   restidele/võredele   ega   seadme 
külgedele, kuna seadme sisemusse ei tohi sattuda vett!
Ärge    kasutage    seadme     FDCW100VNX     puhastamiseks
 leeliselisi aineid.

 
 

!   HOIATUS!
Pöörlev ventilaator!

Säästusoovitusi

Hydrolution   toodab   soojust   ja   kuuma   vett   vastavalt  teie 
vajadustele. Samuti püüab see teie tehtud juhtasetusi kasutades 
täita kõik nõuded.Loomulikult mõjutab toatemperatuur energia-
kulu. Seetõttu ärge seadke kõrgemat  toatemperatuuri  kui vaja.
Energiakulu  mõjutavad  veel  teadaolevalt  näiteks kuuma vee 
kulu,   samuti  maja  soojusisolatsioon  ning  teile  vajalik  toa-
temperatuur.

Pidage meeles:

■	 	Avage termostaadiventiilid täielikult (välja arvatud tubades,
mida soovite hoida jahedamana, nt magamistuba).
 

Radiaatorite   ja   põrandatorude   termostaadiventiilid   võivad 
energiakulu   suurendada.    Termostaadiventiilid   aeglustavad 
veevoolu    soojendussüsteemis,    mida    soojuspump    püüab 
kompenseerida temperatuuri tõstes. 
Nii töötab pump intensiivsemalt ja kulutab rohkem elektrit.

       Hooldus
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Veaotsing

Veaotsing
Kui kütte või kuuma veega on probleeme, otsige põhjusi ja 
lahendusi järgmisest tabelist.

Viga Põhjus Abinõu 
Vooluring või pealüliti on välja 
lülitunud. 

Kontrollige sulavkaitsmeid ja 
vahetage läbi põlenud 
sulavkaitsmed välja. 

Soojuspump ja sukelkuumuti ei 
tooda soojust. 

Kontrollige sulavkaitsmeid ja 
vahetage vooluringi või pealüliti 
läbi põlenud kaitsmed välja. 

Maanduslüliti on ilmselt välja 
lülitunud. 

Lülitage maanduslüliti uuesti 
sisse; kui see korduvalt välja 
lülitub, siis kutsuge elektrik. 

Lüliti (SF1) seatud režiimile 0. Seadke lüliti režiimile 1. 
Suur kuuma vee kulu. Oodake paar tundi ja 

kontrollige, kas kuuma vee 
temperatuur tõuseb. 

Kuum vesi ei ole piisavalt 
kuum või seda on vähe. 

Juhtsüsteemis seatud 
käivitustemperatuur on liiga 
madal. 

Reguleerige 
käivitustemperatuuri seadistust 
menüüs 1.2. 

Maanduslüliti on ilmselt välja 
lülitunud. 

Lülitage maanduslüliti uuesti 
sisse; kui see korduvalt välja 
lülitub, kutsuge elektrik. 

Soojuspump ja sukelkuumuti ei 
tooda soojust. 

Kontrollige sulavkaitsmeid ja 
vahetage vooluringi või pealüliti 
läbi põlenud kaitsmed välja. 

Valesti seadistatud 
soojendusvahemiku 
kompensatsioon või 
jahutusvahemiku 
kompensatsioon. 

Reguleerige seadistusi. 
Kontrollige menüüd 
2.1.1, 2.1.2 küttesüsteemis 1 
3.1, 3.2 küttesüsteemis 2 
2.1.1, 2.2.2 jahutussüsteemis 

Soojenduse 
seiskumistemperatuur on liiga 
madal. 

Reguleerige seadistusi. 
Kontrollige menüüd 8.2.3. 

Pealüliti või automaatlüliti on 
välja lülitunud. 

Kontrollige kaitsmeid ja 
vahetage läbi põlenud kaitsmed 
välja. 

Soojuspump on valel režiimil 
(kuum vesi või jahutus). 

Seadke töörežiimiks kas Auto 
või AutoC. 

Jahutuse käivitustemperatuur on 
liiga kõrge. 

Reguleerige seadistusi. 
Kontrollige menüüd 8.2.4. 

Madal toatemperatuur. 

Soojendussüsteemis on liiga suur 
soojakoormus. 

Eemaldage liigne soojakoormus. 

Kompressori käivitumise ja 
toitelüliti sisselülitamise vahele 
ei jäänud piisavalt aega.  

Oodake 30 minutit ja proovige, 
kas kompressor käivitub. 

Rike on käivitanud 
häirefunktsiooni. 

Vt osa „Alarmteated”. 

Kompressor ei käivitu. 

Häirefunktsiooni ei õnnestu välja 
lülitada. 

Käivitage ainult lisasoojenduse 
tööreziim „Add. heat only”. 

 Kontrollige sulavkaitsmeid ja 
vahetage vooluringi või pealüliti 
läbi põlenud kaitsmed välja. 

Paneeli näidik ei tööta. 

 Seadke lüliti (SF1) 
ooteasendisse. 

 



    Kodukasutajale

- 12 -

-

Lisasoojenduse reziim „Add. heat only

Selliste rikete korral, mis põhjustavad madala toatemperatuuri, 
võite enamasti käivitada siseseadmest HM270V lisasoojenduse 
reziimi „Add. heat only”, mis tähendab, et soojendamine toimub 
ainult sukelkuumutis.
Reziimi käivitamiseks hoidke all tööreziimi nuppu 7 sekundit.
Pidage meeles, et see on üksnes ajutine lahendus, kuna sukel-
kuumutiga kütmine ei ole energiasäästlik. 
.

Avariireziim

Avariireziimi sisselülitamiseks seadke lüliti              asendisse.
Seda kasutatakse siis, kui juhtsüsteem ja ühtlasi ka lisasoojenduse 
reziim „Add. heat only” ei tööta nagu peaks. Avariireziimi sisse-
lülitamiseks seadke lüliti (SF1) asendisse             .    
Avariireziimis kehtib järgmine:
■	 Esipaneeli valgus ei sütti ning siseseadme HM270V juhtarvuti 

ei ole ühendatud.
■	 Välisseade FDCW100VNX on välja lülitatud ning töötavad ainult

tsirkulatsioonipump ja siseseadme HM270V sukelkuumuti.
■	 Ühendatud on 4 kW sammlüliti. Sukelkuumutit juhib eraldi 	

termostaat (BT30).
■	 Automaatne küttejuhtimissüsteem ei tööta, seetõttu on vajalik käsitsi juhtimine. Kutsuge paigaldaja. 	 

 

                                   Veaotsing

Allmainitud nähtused ei ole rikked.
 
Kliimaseadme heli põhjal tundub, nagu sellest 
tilguks välja vesi. 

Süsteemi sisse- või väljalülitamisel ja 
kompressori käivitumisel või seiskamisel võib 
kosta kahinat või vulinat. Seda heli põhjustab 
süsteemis voolav jahutusaine. 

Väljalülitatud siseseadmest kostab ikka kahinat 
või vulinat. 

Neid helisid kostab siis, kui kliimaseade 
reguleerib end automaatselt. 

Kliimaseade ei hakka kohe pärast väljalülitamist 
uuesti tööle. 

Pärast väljalülitamist lülitub välisseade uuesti 
sisse alles 3 minuti möödudes. Seda põhjusel, et 
sisse lülitub kompressori kaitseks mõeldud 
vooluring (nende 3 minuti vältel ventilaator 
töötab). 

Soojendusrežiimil eraldub välisseadmest vett või 
auru. 

Jahutusreziimil eraldub vesi või aur, mis 
eemaldab välisseadme soojusvaheti pinnale 
soojendusreziimil kogunenud härmatise. 

Välisseadme ventilaator ei tööta isegi siis, kui 
kogu ülejäänud süsteem töötab. 

Ventilaatori pöörlemiskiirust reguleeritakse 
automaatselt välisõhu temperatuuri järgi. 
Soojendusreziimil võib ventilaator seiskuda siis, 
kui välisõhu temperatuur on kõrge ning 
jahutusreziimil siis, kui välisõhu temperatuur on 
madal. 
Samuti seiskub ventilaator jahutuse ajaks. 
PANGE TÄHELE! Seiskunud ventilaator võib 
äkitselt tööle hakata. Ärge pange ventilaatori 
labade vahele kätt ega mingeid esemeid. 

Väljalülitumisel või sulatusreziimil kostab 
seadmest susinat. 

Neid helisid põhjustab kliimaseadmes oleva 
jahutusaine ventiili sisselülitumine. 

 

käsitsi juhtimine. Kutsuge paigaldaja. 
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Alarmteated
Hydrolutionil on palju kontrollfunktsioone.
Riketest teatamiseks edastab juhtarvuti alarmsignaale, mis 
kuvatakse eripaneeli näidikule teadetena.

Mis alarmi korral juhtub?

■	 Näidiku taustvalgus hakkab vilkuma ja süttib punane oleku	
märgutuli.

■	 Mõned alarmid lülitavad seadme ümber lisasoojenduse
reziimile „Add. heat only” ning vähendavad soojuskandja
temp. min. lubatuni andmaks mõista, et midagi on valesti. 

 

■	

Automaatselt väljalülituvad alarmid (kui põhjus on kadunud, 	
võib neid eirata).

■	   

Püsivad alarmid, mis nõuavad kas kasutaja või paigaldaja 
sekkumist.

■	 	Alarmide täielik loend on leheküljel 64.

Mida teha alarmi korral

1.	 Vaadake soojuspumba näidikult, milline alarm on 
rakendunud.

2.	 Teatud alarmide põhjuse saate ise kõrvaldaja. Selleks
vajalikud toimingud on kirjas allolevas tabelis. Kui alarmi	

 

 

Alarmide väljalülitamine

Alarmi võib julgesti välja lülitada. Kui alarmi põhjus ei kao, 
tekib alarm uuesti.
■	 Kui alarm on rakendunud, siis selle väljalülitamiseks	

lülitage siseseade HM270V lülitist (SF1) välja ja uuesti sisse.
■	 Kui alarmi ei saa lülitist (SF1) välja lülitada, on võimalik 

sisse lülitada lisasoojenduse reziimi „Add. heat only”, et
majas taastuks tavapärane temperatuur. Kõige lihtsam viis 
selleks on hoida tööreziimi nuppu 7 sekundit all.
 

MÄRKUS
Korduvad alarmid tähendavad, et paigalduses

on viga.
Kutsuge paigaldaja!

 

	 
	  

Alarmide tüübid

	

	põhjust ei õnnestu kõrvaldada või alarmi ei ole tabelis
	märgitud, võtke ühendust paigaldajaga.

Alarmteade näidikul Alarmi kirjeldus Kontrollida/teha enne 
paigaldaja/hooldustehniku 
kutsumist 

LP-ALARM Madala rõhu sensor on 
rakendunud. 

Kontrollige, ega radiaatorite või 
põrandakütte termostaadid ei ole 
suletud. 

HP-ALARM Kõrge rõhu sensor on 
rakendunud. 

Kontrollige, ega radiaatorite või 
põrandakütte termostaadid ei ole 
suletud. 

OU power failure / OU Com. 
error 

Välisseade ei saa toidet / 
Välisseadmega puudub 
ühendus 

Kontrollige, kas on rakendunud 
mõni välisseadme automaatlüliti. 

Näidiku taustvalgus ei sütti  Kontrollige sulavkaitsmeid ja 
vahetage vooluringi või pealüliti 
läbi põlenud kaitsmed välja. 

  Kontrollige, ega ükski siseseadme 
automaatlüliti pole rakendunud. 

  Kontrollige, kas lüliti (SF1) on 
õiges asendis (1). 

 

Alarmteated

	




