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1 Johdanto
WM HPC on kiinteä ohjausjärjestelmä, joka ohjaa jokaista LC-sarjan lämpöpump-
pua. Ohjausjärjestelmää voidaan käyttää sekä pää- että aputilassa. Yksi kun-
kin laitteiston enintään kahdeksasta pumpusta on määriteltävä pääpumpuksi. 
Apulämpöpumppujen ohella ohjausjärjestelmä voi päätilassa ohjata lämmin-
vesivarausjärjestelmän (WCS), vesijohtovesiohjauksen (TWC) ja jäähdytyksen 
laajennusyksiköitä sekä enintään kahdeksaa sekoitusryhmäyksikköä.

Pääpumpuksi määritelty WM HPC ohjaa laitteiston ensiöpuolen menolämpötilaa. 
Ulko-ilman lämpötila-anturi, ensiöpuolen menolämpötilan anturi ja järjestelmän 
ensiöpuolen kiertopumppu ovat kaikki yhdistettyinä pääohjausjärjestelmään. 
Pääpumppu voi myös ohjata apulämmitystä, joka voi olla sähkölämmitys, 
kaukolämmitys tai öljy- tai muunlainen poltin.

WM HPC:ssä on käyttöpaneeli, joka sijaitsee lämpöpumpun etuosassa. Sen 
avulla käyttäjä voi katsoa ja muuttaa asetuksia, hälytyksiä, lämpötilan asetu-
sarvoja jne. WM HPC on varustettu myös verkkopohjaisella käyttöliittymällä, 
jonka avaaminen edellyttää lisenssin ostamista. Verkkoliitäntä mahdollistaa 
laitteiston valvomisen ja asetusten säätämisen verkon, modeemin tai inter-
netin välityksellä miltä tahansa verkkoselaimella varustetulta tietokoneelta. 
Verkkoliitännän ollessa avattuna ohjaimen hälytyksiä voi vastaanottaa myös 
sähköpostitse.
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2 Toiminnallinen kuvaus

2.1 Lämmitys

2.1.1 Ensiöpuolen menolämpötila
WM HPC:n lämmönohjain mahdollistaa rakennuksen pitämisen halutussa 
lämpötilassa. Se ohjaa yhtä tai useampia lämpöpumppuja, jotka tuottavat 
lämpöä, ja voi tarvittaessa myös käynnistää apulämmityksen. Ensiöpuolen 
vesi kulkee putkistossa, joka tuottaa lämmön rakennuksen pattereihin ja mui-
hin lämmönkäyttäjiin.

Ensiöpuolen vesi pidetään lämpötilassa, joka pohjautuu ulkona vallitsevaan 
lämpötilaan. Lämpötila mitataan ja haluttu ensiöpuolen menolämpötila tarkis-
tetaan käyrästä. Käyrää tulee säätää kunkin yksittäisen rakennuksen lämpö-
tilavaatimusten saavuttamiseksi. Tarkistettua lämpötilaa käytetään integroidun 
ohjaimen asetusarvona.

2.1.2 Integraaliohjaus
Integraaliohjaus päättää tarvitaanko lämpöpumppua, useita lämpöpumppuja 
tai mahdollisesti myös apulämmitystä. Lämpöpumppu voi olla vain joko päällä 
tai pois päältä, ja siksi se tuottaa lämpöä joko liikaa tai liian vähän. Ohjausjär-
jestelmän tavoitteena on tuottaa lämpöä riittävästi ensiöpuolen vesilämpötilan 
pitämiseksi lähellä asetusarvoa.

Integraaliarvo lasketaan lisäämällä ensiöpuolen menolämpötilan ja asetusar-
von erotus integraaliin kerran minuutissa. Integraalissa on saa siis yksikön 
asteminuutti, ja se edustaa laitteiston energiatasapainoa. Jos ensiöpuolen me-
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nolämpötila ylittää asetusarvon yhdellä asteella kokonaisen tunnin ajan, inte-
graaliarvo kasvaa 60:een. Jos menolämpötila on liian alhainen, integraaliarvo 
laskee ja muuttuu negatiiviseksi. Kun lämpötila on tarkalleen oikea, integraali 
ei muutu ollenkaan.

Ohjaimessa on asetus nimeltä Käynnistys lp1. Se määrittää integraaliarvon, 
josta ensimmäisen pumpun tulisi käynnistyä. Se on negatiivinen luku. Lämpö-
pumppu saattaa käynnistyessään tuottaa tarvittavaa enemmän lämpöä. Täl-
löin integraaliarvo kasvaa, ja kun se ohittaa nollan lämpöpumppu pysähtyy. 
Ensiöpuolen menolämpötila on keskimäärin sama kuin asetusarvokin. Koska 
rakennuksen lämpötila muuttuu hitaasti, muutokset ensiöpuolen menolämpöti-
lassa eivät muuta lämpötilaa merkittävästi.

Asetus Käynn.lt-ero l-pumpp määrittää, kuinka paljon alle Käynnistys lp1 inte-
graalin täytyy laskea ennen kuin seuraava lämpöpumppu käynnistetään, ku-
inka paljon sen täytyy laskea ennen kolmannen käynnistymistä ja niin edelleen, 
mikäli laitteistossa on useita lämpöpumppuja.

Jos kaikki lämpöpumput ovat käynnissä mutta integraali laskee edelleen, tar-
vitaan lisälämmitintä. Lisälämpö päälle määrittää kuinka paljon alle viimeisen 
pumpun aloitusarvon integraalin täytyy laskea ennen kuin lisälämmitys käyn-
nistetään. Kun se on laskenut raja-arvoon Täysi lisälämpö alle aloitusarvon 
tai viimeiseen pumppuun, lisälämmitin käy maksimiteholla. Lisälämmittimen 
toiminta riippuu sen tyypistä.

Integraali voi laskea vähän enemmän riippuen asetuksesta Integraal kuoll alue, 
mutta se ei voi laskea tätä alemmas. Pluspuolella se on rajoitettu asetukseen 
Integraal. maks.arvo.

Integraaliarvo voidaan lukea pumpun näytöltä.

2.1.3 Lisälämpö
Ohjausjärjestelmässä on yksi releulostulo Lisälämmön esto ja yksi analoginen 
0 - 10 V:n ulostulo Lisälämpö, jota voidaan käyttää ohjaamaan erityyppisiä 
lisälämmityksiä. Kun laitteisto otetaan käyttöön, mahdollisen lisälämmittimen 
tyyppi määritetään ohjausjärjestelmässä.

2.1.3.1 Poltin
Lisälämmitin voi olla poltin, joka toimii öljyllä, kaasulla, puulla tai jollakin muulla 
polttoaineella. Polttimessa tulee olla oma ohjausjärjestelmä, ja sen täytyy ky-
etä tuottamaan kuumaa vettä jatkuvasti. Signaalia Lisälämmön esto voidaan 
käyttää polttimen sammuttamiseksi kokonaan. Analoginen signaali Lisälämpö 
ohjaa sekoitusventtiiliä, joka syöttää tarvittavan määrän lämpöä polttimen 
alajärjestelmästä.
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Polttimen suljin vapautetaan kun integraali saavuttaa apulämmittimen käynnis-
tymiselle säädetyn rajan. Kun poltin käynnistyy, se saattaa olla täynnä melko 
viileää vettä, ja kestää jonkin aikaa ennen kuin poltin saavuttaa oikean veden 
lämpötilan. Sekoitusventtiili lukitaan kiinni-asentoon asetuksen Lämmitysviive 
määrittelemäksi ajaksi. Tämän jälkeen polttimen oletetaan pystyvän toimitta-
maan energiaa.

Sekoitusventtiiliä ohjataan suhteellisesti, niin, että se on kokonaan auki in-
tegraalin saavuttaessa täyden apulämmön rajan ja kun integraali saavuttaa 
aloitusrajan, se suljetaan.

Kun sekoitusventtiili on ollut suljettuna tietyn ajanjakson, voidaan olettaa, että 
poltinta ei vähään aikaan tarvita. Se suljetaan signaalilla Lisälämmön esto. 
Asetuksella Poltin pois viive määritetään viiveaika ennen polttimen sammut-
tamista.

2.1.3.2 Sähkölämmitin
Jos apulämmitin on yksitehoinen sähkölämmitin, sitä ohjataan käyttämällä 
signaalia BlockExtraHeater]. Lämmitin käynnistetään, kun integraali ohittaa 
apulämmittimelle asetetun rajan ja sammutetaan, kun se ylittää viimeiselle 
lämpöpumpulle asetetun rajan.

Kun lämmitin käynnistetään, sitä ohjataan integraalin ohella myös ohjainvirheen 
avulla. Jos ero ensiöpuolen menolämpötilan toimituslämpötilan ja asetusarvon 
välillä on suurempi kuin arvo Poiskytk.raja sähköpatr., lämmitin sammutetaan. 
Niin kauan kuin integraaliarvo ei ylitä viimeiselle pumpulle asetettua aloitusra-
jaa, se käynnistetään uudelleen ohjainvirheen alittaessa arvon Poiskytk.raja 
sähköpatr..

2.1.3.3 0 - 10 V
Jos apulämpö tulee kaukolämpöverkosta, WM HPC ohjaa sekoitusryhmää 
analogisen signaalin Lisälämpö avulla. Tällaista apulämpöä voidaan käyttää 
myös muun tyyppisille lämmittimille, joita ohjataan suhteellisen signaalin kans-
sa. Yksi esimerkki voisi olla sähkölämmitys, jossa on useita analogisella sy-
ötöllä ohjattavia tehoasteita.

Signaali Lisälämpö on 100-prosenttinen (10 V), kun integraali on saavuttanut 
apulämmittimen enimmäisrajan ja nolla apulämmittimen aloitusrajalla.

Kaukolämmitysjärjestelmä ei yleensä tarvitse signaalia Lisälämmön esto, mut-
ta sitä voidaan silti käyttää. Sulku poistetaan, kun integraali ohittaa apulämmit-
timen aloitusrajan ja suljetaan uudelleen sen ylittäessä viimeiselle lämpöpum-
pulle asetetun aloitusrajan.

2.1.4 Vuodenaikoihin liittyvä tauko
Lämpiminä vuodenaikoina rakennuksia ei yleensä ole tarve lämmittää. Ul-
koilman lämpötila saattaa kuitenkin (öiseen aikaan) laskea siinä määrin, että 
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ohjausjärjestelmä käynnistää lämpöpumpun. Tämän välttämiseksi voidaan 
käyttää vuodenaikoihin liittyviä taukotoimintoja.

Kun ulkoilman lämpötila ylittää jatkuvasti rajan Läm.poiskytk.raja, vuodenai-
koihin liittyvä tauko aktivoituu. Tämä tarkoittaa sitä, että lämpöpumppujen ei 
anneta tuottaa lämpöä ja apulämmitin on suljettuna. Myös pääkiertopumppu 
on pysäytetty.

Aikamääreen ”jatkuvasti” merkitys määritellään aikarajalla kohdassa Aktivoin-
nin aikaraja.

Jotta vuodenaikoihin liittyvä tauko voidaan vapauttaa, ulkolämpötilan tulee olla 
vähintään Lämm.pois hyst. astetta alle Läm.poiskytk.raja vähintään Deaktiv.
aikaraja tunnin ajan.

Vuodenaikoihin liittyvän tauon vuoksi pääkiertopumppu saattaa olla seisahduk-
sissa pitkän aikaa. Tätä varten on olemassa pumpun verryttelytoiminto. Kierto-
pumppu käynnistetään joka päivä, ja sen annetaan käydä yhden minuutin ajan. 
Pumpun käyttöaikoja voidaan säätää.

Apulämmitin voidaan sulkea aiemmin, alhaisemmissa lämpötiloissa. Käytet-
tävissä on erillinen ulkolämpötilan raja ja hysteresis-raja ulkoisen lämmityksen 
sulkemiseen, mutta ilman aikarajoja. 

2.1.5 Sisälämpötilan takaisinkytkentä ja käyrän siirtymä
Pääpumpun ohjausjärjestelmään voi yhdistää sisälämpötilan anturin. Sisä-
lämpötilan takaisinkytkentätoiminnon avulla ensiöpuolen menolämpötilan ase-
tusarvoa voidaan säätää, jos sisätilojen lämpötila nousee tai laskee liikaa.

Ohjaimessa asetetaan haluttu sisälämpötila Huoneasetusarvo ja sääde-
tään takaisinkytkennän voimakkuutta. Käyrän nollapoikkeama Käyrä huonelt 
takaisinkytk. tarkoittaa täydellistä sisälämpötilaa. Käyrää olisi hyvä olla säätä-
mättä poikkeaman ollessa lähellä nollaa; näin vältytään itseviritykseltä.

Huonelämmön takaisinkytkentätoimintoa voidaan täydentää käyttämällä ajal-
lisesti säädettävää sisälämpötilan asetusarvoa. Viikoittaiseen aikatauluun 
Huoneas.arv.kalenter voidaan syöttää ajanjaksot, joina erilaisia lämpötilan 
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asetusarvoja halutaan käyttää. Asetusarvon säätöväli syötetään asetukseen 
Kalenteripoikkeama.

Asetuksen Käyrän suuntaissiirt avulla ensiöpuolen menolämpötilan koko ase-
tusarvokäyrä voidaan muuttaa manuaalisesti, mikä muuttaa myös kaikkien ul-
koilman lämpötilojen asetusarvoja.

2.1.6 Lämpötilarajat ja pakkokäynnistykset 
 ja -pysäyttämiset
Ensiöpuolen menolämpötilan asetusarvokäyrä voi yhdessä huoneen lämpötilan 
takaisinkytkennän ja manuaalisen säädön kanssa johtaa lähes mihin tahansa 
ensiöpuolen veden asetusarvoon. Sen varmistamiseksi, että ensiöpuolen me-
nolämpötila pysyy tiettyjen rajojen sisällä, voidaan asetusarvolle säätää ylä- ja 
alarajat. Nämä asetukset ovat Järj.menov.maks.lt ja Min järj. lämpötila.

Integraali muuttuu suhteellisen hitaasti. Järjestelmän uudelleenkäynnistymisen 
(esim. sähkökatkos) jälkeen saattaa kestää jonkin aikaa ennen kuin lämmöntu-
otto alkaa, sillä integraali lähtee liikkeelle nollasta. Lämmöntuottoa voidaan uu-
delleenkäynnistyksen jälkeen vauhdittaa aktivoimalla pakkoaloitusolosuhteet. 
Jos ensiöpuolen menolämpötila laskee enemmän kuin L-pump pakkokäy.raja 
astetta alle asetusarvon, integraali pakotetaan ensimmäiselle pumpulle ase-
tettuun aloitusarvoon, paitsi jos tämä raja on jo ohitettu. Jos ohjainvirhe laskee 
alle Lisäl.pakkokäyn.raja, integraali asetetaan apulämmittimen aloitusrajaan.

Pakkokäynnistys toimii samalla tavoin, jos ensiöpuolen menolämpötila nousee 
huomattavasti asetusarvoa korkeammaksi. Apulämmitin pysähtyy, kun ohjain-
virhe on kaksi astetta alle L-pump pakkokäy.raja. Lämpöpumput pysäytetään 
täsmälleen L-pump pakkokäy.raja -rajalla.

Pakkokäynnistykset ja -pysähdykset eivät toimi, jos nämä asetukset asetetaan 
nollaksi.

2.2 Lämmin käyttövesi

2.2.1 Perusasetukset
Jokaisella pumpulla on asetus, joka määrittelee käytetäänkö sitä lämpimän 
käyttöveden tuottamiseen. Lämmintä käyttövettä tuottavissa lämpöpumpuis-
sa on vaihtoventtiili, joka vaihtaa lämmöntuottamisesta lämpimän käyttöveden 
tuottamiseen ja päinvasatoin.

Tehdasasetuksena on, että lämpimän käyttöveden tuottaminen pysäytetään, 
kun käyttöpainekytkimen asetusarvo saavutetaan. Tätä asetusta voidaan 
muuttaa niin, että lämpimän käyttöveden tuottaminen päättyy, kun asetettu 
lämpötilaraja saavutetaan.
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2.2.2 Järjestelmäasetukset
Pääpumpun ohjain sisältää asetuksia, joilla määritellään käyttääkö laitteisto 
kaksoisvaippaisia lämminvesivaraajaajia vai lämmönvaihdinta. Jos laitteisto 
käyttää lämmönvaihdinta, tarvitaan WCS-yksikkö.

2.2.3 Lämminvesituotanto
Lv.käynn-anturi -anturi mittaa lämminvesivaraajaan menevän veden lämpötilan. 
Kun se laskee alle tietyn rajan (Käynnistysraja), yksi lämpöpumppu käynniste-
tään tuottamaan lämmintä käyttövettä. Lämpimän veden tuotanto ajaa raken-
nuksen lämmittämisen edelle eli jos käytössä on jo rakennusta lämmittävä 
lämpöpumppu, se siirtyy tuottamaan lämmintä vettä.

Jos lämpötila laskee edelleen, lämpimän käyttöveden tuottamista varten ote-
taan käyttöön lisää lämpöpumppuja. Asetus Lt-ero seuraava l-pumppu päät-
tää kuinka paljon lämpötilan annetaan laskea kunkin pumpun käynnistymisen 
välillä.

Jos lämpöpumput säädetään lopettamaan lämpimän veden tuotto tietyssä 
lämpötilassa, ne pysähtyvät samalla tavalla kuin käynnistyivätkin, kun lämpi-
män veden lämmityslämpötila alkaa lähestyä Pysäytysraja -asetusta. Oletu-
sasetuksena kuitenkin on, että pumput jatkavat lämpimän käyttöveden tuot-
tamista kunnes käyttöpainekytkin aktivoituu.

Kun lämpöpumppu lopettaa lämpimän veden tuottamisen, se alkaa lämmittää 
rakennusta, mikäli lämmittämiselle on tarvetta.

2.2.4 Varastointitoiminto
Varastointitoiminto tarkistaa ennen lämpimän veden tuotannon pysäyttämistä 
voiko se varastoida lämmintä vettä. Jos lämpimän veden lämpötila on alhai-
sempi kuin Topup lt-raja astetta yli käynnistysrajan Käynnistysraja, se tuottaa 
lämmintä vettä sen sijaan, että pysähtyisi välittömästi. Varastointitoiminto on 
oletusasetuksena pois päältä.

2.2.5 Lämmönvaihtimella ja WCS  
 -yksiköllä varustetut järjestelmät
WCS-yksikkö mittaa yhden varauslämpötilan Wsc lämpötila ja ohjaa yhtä la-
tauskiertopumppua ja yhtä venttiiliä.

Jos lämpöpumpun kuumakaasuja käytetään lämpimän veden tuottamiseen, pi-
täisi kuumakaasutoiminto aktivoida. Tämän seurauksena latauspumppu on jat-
kuvasti päällä. Muutoin se käy ainoastaan lämpöpumpun lämmittäessä vettä.

Latauspumpun käydessä venttiiliä ohjataan, jotta siirtolämpötila pysyy vakiona. 
Venttiili aukeaa heti latauspumpun käynnistyttyä täysin avoimeksi ja pysyy täysin 
avoimena Wcs säätötoim. viive -asetuksessa määritellyn sekuntimäärän ajan.
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Latauslämpötilan asetusarvo on määritelty Wcs asetusarvo -asetuksessa. 
Ohjain on PD-ohjain, jonka kontrolliparametrit ovat Wcs p-alue ja Wcs d-ker-
roin

2.2.6 Viimeinen TWC-yksiköllä varustettu 
 lämminvesivaraaja
TWC (vesijohtovesiohjaus) -yksikkö tarkkailee ja ohjaa sähköistä lämminvesi-
varaajaa varmistaakseen, että hanoista tulevan veden lämpötila on oikea. Yk-
sikkö ohjaa sähkölämmitintä ja mittaa sekä ulosmenevän veden että kiertävän 
veden lämpötiloja. Jos jompikumpi näistä lämpötiloista on asetettujen rajojen 
ulkopuolella, hälyttimet aktivoidaan.

Lämmittimen käynnistymis- ja pysähtymisajankohta määräytyy ylä- ja alarajo-
jen avulla sekä ulosmenevän veden että kiertävän veden osalta. Ulosmenevän 
veden lämpötilan yläraja on tärkein, jotta palovaaroja voidaan välttää. Erilaisia 
aloitusviiveitä käytetään ulosmenevän ja palavaan veden lämpötilan rajoihin.

Erityinen legionellatoiminto on suunniteltu varmistamaan, että kaikki Legio-
nella-bakteerit viimeisessä lämminvesivaraajassa kuolevat. Viikkoaikataulu 
määrää legionellatoiminnon käynnistymisajankohdan. Käynnistyttyään lämm-
invesivaraaja on päällä siihen asti kunnes vesi saavuttaa Legionellatoiminnolle 
asetetun pysäytyslämpötilan. Tämä viikkoaikataulu ei aktivoidu tehdasoletu-
sasetusten kanssa, mutta se voidaan säätää käymään kerran viikossa, jos 
lämminvesivaraaja saavuttaa harvoin korkeita lämpötiloja normaalikäytössä.

2.3 Lämpöpumpun rajoitukset

2.3.1 Aikarajoitukset
Lämpöpumpulla on kaksi aikaehtoa, jotka on täytettävä, jos se halutaan käyn-
nistää. Ensimmäinen edellyttää, että sen täytyy olla pysähdyksissä vähintään 
viisi minuuttia ennen kuin se voidaan käynnistää uudelleen. Toinen edellyttää, 
että kahden käynnistyskerran välillä täytyy olla vähintään 20 minuutin tauko. 
Tätä aikarajoitusta voidaan muuttaa Min käyntijakso - asetuksen avulla.

Pumpun näyttö ilmoittaa onko se aikarajoituksen ohjaama ja kuinka monen 
sekunnin kuluttua se voidaan käynnistää uudelleen.

2.3.2 Paluulämpötila
Jos paluuveden lämpötila saavuttaa tietyn rajan, hälytin aktivoituu ja lämpö-
pumppu pysähtyy. Tämä toiminto ei ole käytössä lämmittäessä lämmintä 
käyttövettä eikä hälytys estä lämpöpumppua lämmittämästä lämmintä käyttö-
vettä. Oletusasetus tälle rajalle on 48 °C.
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2.3.3 Virtaus-/painevahti
Jokaisessa lämpöpumpussa on asetus, joka ilmaisee tarkkaileeko ulkopuoli-
nen virtausvahti tai painevahti lämmönkeruunesteen virtausta. Jos virtausvahti 
on aktivoitu, säädeltävällä viiveellä varustettu hälytin sammuttaa lämpöpum-
pun virheen sattuessa.

Jos painevahti valitaan, voidaan valita myös pitääkö hälyttimen sammuttaa 
lämpöpumppu vai ei.

2.3.4 Lämmönkeruunesteen lämpötilan tarkkaileminen
Pääpumpun ohjaimessa oleva toiminto lämmönkeruunesteen lämpötilan tark-
kailemiseksi voidaan aktivoida. Tätä toimintoa voidaan käyttää esimerkiksi 
välttämään hyvin alhaisia lämmönkeruunesteen lämpötiloja, putkiston jäätymi-
sen estämiseksi.

Lämmönkeruunesteen lämpötila-antureita käytetään kaikissa käynnissä ole-
vissa lämpöpumpuissa tarkkailemiseen. Ulosmenevälle lämmönkeruuneste-
elle on olemassa alalämpötilan raja. Sisääntulevalle lämmönkeruunesteelle 
on olemassa sekä alalämpötilan että ylälämpötilan raja. Jos yksikin näistä ra-
joista rikkoutuu ennalta määrätyn ajanjakson sisällä, on tapahtunut lämpötila-
rike. Tällöin käynnissä olevien lämpöpumppujen määrä rajoitetaan siten, että 
yksi käynnissä olevista lämpöpumpuista pysäytetään. Jos lämpötilarike jatkuu, 
useampia käynnissä olevia lämpöpumppuja pysäytetään.

Lämpötilarikkeen loputtua rajoitukset poistetaan asteittain.

2.4 Shunttiryhmät
Ohjausjärjestelmään voidaan yhdistää enintään 
kahdeksan sekoitusyksikköä. Sekoitusyksikkö voi 
ohjata yhtä kiertopumppua ja yhtä sekoitusventti-
iliä ja lisäksi mitata yhden lämpötilan. Sekoitusyk-
sikön tarkoitus on ohjata mitattua lämpötilaa sekoi-
tusventtiilin avulla. Toimivuus voidaan määritellä 
alla kuvatuille tapauksille.

Ohjain on PI-ohjain. Hälytin aktivoituu, kun ohjain-
virhe ylittää säädettävissä olevan rajan.

2.4.1 Ulkotilojen kompensointikäyrä
Jos sekoitusryhmälle valitaan ulkotilojen kompen-
sointikäyrätoiminto, ohjaimen asetusarvo riippuu 
ulkoilman lämpötilasta. Käyrän avulla määrätään 
eri lämpötiloille erilaiset asetusarvot.

Kiertopumppu ja sekoitusventtiili suljetaan, jos ul-
koilman lämpötila ylittää rajan Shunt1 ulkoltraja. 
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Pumppu ja ohjain käynnistetään uudelleen, kun ulkoilman lämpötila putoaa alle 
hysteresis-rajan. Pysäytettynä kiertopumppua käytetään säännöllisin väliajoin.

2.4.2 Käyrä, jossa on vuodenaikoihin liittyvä tauko
Käyrä, jossa on vuodenaikoihin liittyvä tauko, on sama toiminto, jota käytetään 
ulkoilman tasautettuun käyrään sillä erotuksella, että se käyttää päälämpö-
pumpun asetuksia vuodenaikoihin liittyvään taukoon kiertopumpun ja sekoi-
tusventtiilin pysäyttämiseksi. Kun tämä toiminto valitaan, sekoitusryhmälle ei 
ole yksittäisiä pysäytysrajoja.

2.4.3 Jatkuva lämpö
Jatkuvaa lämpöä käytetään ylläpitämään jatkuvasti sama lämpötila, riippumat-
ta ulkoilman lämpötilasta. Muilta osin tämä toiminto vastaa ulkoilman kompen-
sointikäyrätoimintoa.

2.4.4 Jatkuva jäähdytys
Jatkuvaa jäähdytystä käytetään ohjaamaan jäähdytyskiertoa vakiolämpötilas-
sa. Tämä toiminto vastaa jatkuvaa lämmitystä, mutta on suunniteltu jäähdyttä-
mistä varten. Tämä tarkoittaa sitä, että kiertopumppu ja ohjain pysäytetään 
ulkoilman lämpötilan pudotessa alle asetetun rajan.

2.5 Jäähdytys
Jäähdytysjärjestelmän avulla hyödynnetään lämpöpumpun kylmää puolta vi-
ileän ilman tuottamiseksi. Jäähdytysjärjestelmää ohjaa HPC-CM -yksikkö.

2.5.1 Jäähdytyssäiliö ja integraaliohjaus
Jäähdytyssäiliötä käytetään kylmän veden varastointiin. Säiliön lämpötila 
mitataan, ja sitä verrataan asetusarvoon. Erotus integroidaan, ja kuten kuu-
man ilman tuotannossa, jäähdytysintegraalia käytetään ohjaamaan säiliön 
jäähdyttämistä. Kun lämpötila jäähdytyssäiliössä nousee liian korkeaksi, inte-
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graali muuttuu positiivisemmaksi. Kun jäähdytysintegraali ohittaa rajan Passiv.
jäähd.käynn., järjestelmä aloittaa säiliön jäähdyttämisen käyttäen passiivista 
jäähdyttämistä. Tämä tarkoittaa sitä, että lämmönkeruuneste kierrätetään 
jäähdytyssäiliön ja porakaivon kautta ilman että yhtäkään lämpöpumppua 
käynnistetään. Jäähdytyssäiliöstä tuleva energia siirretään porakaivoon.

Passiivisen jäähdytyksen toiminnan edellytyksenä on, että lämmönkeruunes-
teen lämpötila on jäähdytyssäiliön lämpötilaa alhaisempi. Raja Lämpötilaeron 
raja määrittää, kuinka paljon viileämmäksi sen täytyy tulla, jotta säiliön venttiili 
aukeaa. Lämmönkeruunesteen kiertopumpun käynnistymisen ja venttiilin au-
keamisen välillä on viive, jotta kylmä lämmönkeruunestettä ehditään pumpata 
porakaivosta (lämmönlähteestä).

Kun jäähdytysintegraali ohittaa aktiiviselle jäähdyttämiselle asetetun rajan, 
lämpöpumppu käynnistetään. Lämpöpumppu alentaa lämmönkeruunesteen 
lämpötilaa ennen sen joutumista jäähdytyssäiliöön. Jos integraali nousee edel-
leen, käynnistetään useampia lämpöpumppuja.

Aktiivisen jäähdyttämisen venttiili muuttaa asentoaan ja kytkeytyy irti poraka-
ivosta. Lämmönkeruuneste kiertää vain jäähdytyssäiliön ja lämpöpumppujen 
kautta, niin että maksimilämpö poistuu jäähdytyssäiliöstä.

2.5.2 Ylijäämälämmön poistaminen
Lämpöä, jota tuotetaan lämpöpumpun käynnistyessä jäähdyttämistä varten, 
käytetään ensisijaisesti veden tai rakennuksen lämmittämiseen, jos siihen 
on tarvetta. Kun nämä tarpeet on täytetty, lämpö tulee poistaa. Tämä voi-
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daan tehdä kahdella tavalla. Lämpö voidaan siirtää lämpöpumpun lämpimältä 
puolelta lämmönvaihtajan läpi lämmönkeruunesteeseen ja varastoida poraka-
ivoon. Toinen vaihtoehto on päästää se ulos ylijäämäjäähdyttimen avulla. Ylijää-
mäjäähdytin aktivoituu Jäähdytys toim. -asetuksella.

Jos ylijäämäjäähdytintä käytetään, PI-ohjainta käytetään jäähdytystuulettimien 
ohjaukseen ja asetukset säädetään asetusarvolle, P-alueelle ja I-ajalle.

2.5.3 Jäähdytyskierto-ohjain
Jäähdytyspiiriä käytetään kylmän siirtämiseen jäähdytyssäiliöstä sinne missä 
sitä tarvitaan. Sekoitusventtiili ja ohjain pitävät jäähdytyspiirin lämpötilan va-
kiona. Tällä ohjaimella on asetukset asetusarvolle, P-alueelle ja I-ajalle.

HPC-CM -yksikössä on tulot kosteusanturille, joka mittaa sekä huonelämpöä 
että suhteellista kosteutta. Jos kastepisteohjain on asennettu, voidaan kas-
tepisteohjaus aktivoida. Ohjausjärjestelmä laskee seuraavaksi kastepisteen 
ja nostaa tarvittaessa jäähdytyskierron asetusarvoa kondensaation välttämi-
seksi.

2.5.4 Jäähdytyksen estäminen
Jäähdytyspiirin toiminta voi pysähtyä, jos ulkoilman lämpötila on alhainen. 
Lämpötilaraja hystereesillä estää aktiivisen jäähdyttämisen käytön. Toinen 
raja estää passiivisen jäähdyttämisen. Kun passiivinen jäähdyttäminen estyy, 
jäähdytyskierto-ohjain ja kiertopumppu pysäytetään. Kiertopumppua käytetään 
säännöllisin väliajoin sen kiinnijuuttumisen estämiseksi.
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3 Ohjaimen käyttäminen

3.1 Käyttöpaneeli
Käyttöpaneeli pumpun etuosassa sisältää näytön, kuusinäppäimisen näppäimi-
stön ja kaksi LED-ilmaisinta. Vihreä LED osoittaa, että lämpöpumpun ohjausjär-
jestelmä on päällä ja toimii normaalisti. Jos se vilkkuu, näyttö on päällä, mutta 
se ei saa yhteyttä ohjaintietokoneeseen.

Kun järjestelmä on käynnissä, nuolinäppäimiä käytetään valikkojen selaamiseen 
ja asetusten muuttamiseen. Ok-näppäintä käytetään valikkoon siirtymiseen ja 
asetusten muokkaamisen aloittamiseen ja lopettamiseen. Escape-näppäintä 
käytetään valikosta poistumiseen ja muokkaamisen keskeyttämiseen arvoa 
tallentamatta.

Punainen LED ilmaisee palaessaan aktiivista hälytystä. Jos hälytys pitää kui-
tata, LED vilkkuu.

Käynnistettäessä käyttöpaneeli suorittaa ensimmäisenä alkulatausohjelman. 
Tämä ohjelma odottaa, kunnes se saa yhteyden ohjausjärjestelmään, ja tar-
kistaa tarvitseeko pääohjelma päivitystä. Tämän aikana punainen LED vilkkuu 
erittäin nopeasti. Jos käyttöpaneelin ohjelma kadottaa yhteyden ohjausjärjes-
telmään yli minuutiksi, se käynnistää alkulatausohjelman uudestaan. Tämä ta-
pahtuu, jos WM HPC uudelleenkäynnistetään.
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3.2 Valikot
Ylätasolla on 11 valikkoa, joita voi selata käyttämällä vasenta ja oikeaa nu-
oli painiketta. Apupumpun ohjaimessa on vähemmän valikoita. Jos et koske 
käyttöpaneelin näppäimiä 15 minuuttiin, se siirtyy perustilaan, jossa näkyy yle-
isvalikko. Pääpumpun ohjain liikkuu kolmen yleisvalikon välillä. Jos jokin hälytys 
aktivoituu, aktiiviset hälytykset näkyvät valikossa.

Valikot LÄmpÖpumpun tila, Master tila ja Lp nÄkymÄ ovat yleisvalikoita. Ylös- 
ja alas nuolinäppäinten käyttäminen ei ole mahdollista näissä valikoissa. Apu-
lämpöpumpussa on vain LÄmpÖpumpun tila -yleisvalikko.

Valikoissa Aktiiv.hÄlytykset, HÄlytys historia, KÄyttÖ tila, Informaatio, Ase-
tukset, Laajennusmoduulit, JÄrjestelmÄasetukset ja Kieli yksittäisiä valikkoele-
menttejä voidaan valita ylös ja alas -nuolinäppäimillä. Aktiivinen valikkoelementti 
osoitetaan alleviivauksella. Alavalikot on kirjoitettu isoilla kirjaimilla ja merkitty 
... Valittu alavalikko avautuu, kun painetaan Ok-näppäintä. Jos valittu valikko-
elementti on arvo tai asetus, jota voidaan muuttaa, muokkaustilaan päästään 
painamalla Ok-näppäintä. Muokattava arvo alkaa vilkkua, ja sitä voidaan mu-
uttaa ylös- ja alas -nuolinäppäimillä. Joitakin arvoja voi vain joko korottaa tai 
laskea; joitakin voi muokata numero tai kirjain kerrallaan. Valitse muokattava 
numero käyttäen oikeaa ja vasenta nuolinäppäintä. Päätä ja tallenna muokkaa 
painamalla Ok-näppäintä. Keskeytä painamalla escape-näppäintä.

Voit palata ylemmällä tasolla sijaitsevaan valikkoon painamalla escape-näpp-
äintä.

Ennen kuin käyttäjä pääsee ensimmäistä kertaa muokkaustilaan, pyydetään sa-
lasana. Salasana on nelimerkkinen koodi, oletusarvo on 1234. Muokkaa merkki 
kerrallaan ja paina sitten OK. Jos syötetään väärä salasana kolme kertaa, ase-
tetaan viive ennen kuin uusi yritys voidaan tehdä. Kun salasana on syötetty, 
käyttäjä on kirjautuneena sisään kunnes kirjautuu ulos painamalla ylimmällä valik-
kotasolla escape-painiketta tai 15 minuuttia on kulunut ilman tapahtumia.

3.3 Hälytykset
Aktiiv.hälytykset -valikko näyttää kaikki aktiiviset hälytykset, jos niitä on. 
Hälytykset seuraavat tapahtuvia virheitä. Jotkut hälytykset ilmaisevat vakavia 
toimintahäiriöitä, jotka saattavat johtaa lämpöpumpun vahingoittumiseen tai 
hajoamiseen. Nämä hälytykset on luokiteltu A-hälytyksiksi. Lämpöpumppu ei 
toimi A-hälytyksen ollessa aktiivinen. Muut hälytykset luokitellaan B-hälytyksiksi, 
mikä ei välttämättä tarkoita sitä, ettei vika ole vakava. Ne eivät kuitenkaan 
estä lämpöpumppua käynnistymästä.

Hälytykset toimivat kolmella eri tavalla. Jotkut hälytykset edellyttävät kuittaa-
mista ennen kuin ne kytkeytyvät pois päältä. Varmista ennen kuittaamista, 
että hälytyksen aktivoinut vika on korjattu. Muut hälytykset sammuvat auto-
maattisesti vian korjaannuttua. Osa hälytyksistä kytkeytyy pois päältä auto-
maattisesti pysyen kuitenkin aktiivisten hälytysten luettelossa, kunnes niihin on 
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kiinnitetty huomiota. Tämä sen takia, että voidaan varmistaa koneenkäyttäjän 
huomaavan tapahtuneen.

Jos valitaan yksi hälytys aktiivisten hälytysten luettelosta ja painetaan Ok-
näppäintä, näkyviin tulee lisätietoja hälytyksestä. Kuittaa hälytys painamalla 
Ok-näppäintä uudestaan. Hälytyksen kuittaava käyttäjä voi halutessaan kirjata 
tapahtuman käyttäen enintään kolmea kirjainta.

HÄlytys historia -valikossa näkyvät kaikki viime aikoina tapahtuneet hälytykset, 
tapahtumat ja virheet. Hälyttimet näkyvät yksi kerrallaan kronologisessa jär-
jestyksessä, viimeisin tapahtuma näkyy ensimmäisenä. Näytössä näkyvän 
hälytyksen voi muuttaa ylös- ja alas -nuolinäppäimillä. Hälytykset merkitään 
luetteloon niiden tullessa aktiiviksi ja toistamiseen, kun ne sammuvat tai kun 
ne kuitataan. Virheet ovat hälytyksiä, jotka liittyvät ohjaintietokoneen sisäiseen 
toimintaan. Järjestelmän uudelleenkäynnistyminen on esimerkki tapahtumas-
ta, joka merkitään tapahtumana hälytysluetteloon. Näin voidaan nähdä esimer-
kiksi mahdollinen sähkökatkos.

3.4 Käyttötila
Käyttö tila -valikossa lämpöpumppu ja koko laitteisto, tai osia siitä, voidaan 
sammuttaa ja käynnistää. Lämpöpumpputila asetetaan normaalisti Auto-tilaan, 
mutta se voidaan asettaa myös Standby-,Only Heat- tai Only Hotwater -tilaan.

Kysymyksen ollessa päälämpöpumpusta vastaavat asetukset ovat saatavissa 
laitteistolle kokonaisuudessaan, sekä mahdollisuus laajennusyksiköiden deak-
tivointiin.

3.5 Tiedot
Informaatio -valikossa on muutama alavalikko, joissa on erityyppistä tietoa 
järjestelmän tilasta. LÄmpÖtilat -valikossa luetteloidaan kaikki mitatut lämpöti-
lat, myös jotkut lasketut lämpötilat ja integraaliarvot. Luettelon tarkka sisältö 
riippuu sen määrittelystä.

Käyttö tila -valikko sisältää tilatietoja lämpöpumpusta ja muusta järjestelmästä. 
Käyttöaika -valikosta löytyvät suoritusaikatiedot.

Tietokannat -valikossa luetteloidaan tietopankkiin varastoidut arvot. Valitse 
aluksi yksi ryhmä, paina Ok-näppäintä ja valitse sitten arvo. Kun painat Ok-
näppäintä, näkyviin tulee graafinen kartta, joka näyttää kuinka arvo on lähi-
aikoina muuttunut. Sekuntiryhmä sisältää sellaiset arvot, jotka muuttuvat 
nopeasti, kuten sekoitussignaalit. Nähtävissä on historian 20 viimeisintä minu-
uttia. Minuutit näyttää lämpötilan ja signaalit, jotka muuttuvat hitaammin. Yksi 
arvo minuutissa tallentuu ja nähtävissä on 24 viimeisintä tuntia.

Tunnit tallentaa yhden arvon tunnissa, ja nähtävissä on 30 viimeisintä vuorokaut-
ta. Tuntien keskiarvo, ylin ja alin ovat samantapaisia, mutta ne eivät tallenna 
kuluvaa arvoa vaan näyttävät tunnin keskiarvon, ylimmän ja alimman arvon.
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Nähtävissä on tietokantadiagrammi, joka näyttää oikeassa reunassa kuluvan 
ajan. X-akselin asteikko on kiinteä ja y-akseli skaalautuu automaattisesti tieto-
jen mukaan. Mittaviivoitus ja otsikot voidaan piilottaa diagrammista painamalla 
alas-nuolinäppäintä.

3.6 Asetukset
Asetukset -valikossa on alavalikkoja, jotka sisältävät järjestelmän eri osien 
asetuksia. Apupumppuohjaimessa on vain lämpöpumppuasetuksia, mutta pää-
pumpussa on paljon muutakin. Nämä asetukset on alla selostettu lyhyesti.

3.6.1 Lämpöpumppu
Käyttötila
Tämä asetus määrää mitä pumppu voi tehdä. Standby tarkoittaa sitä, että 
lämpöpumppu on kytketty pois päältä ja Auto tarkoittaa, että sitä ohjataan 
pääohjaimen avulla. Heat only ja Tap water only ovat asetuksia, jotka sallivat 
pääpumpun ohjata lämpöpumppua, mutta vain lämmön tai lämpimän käyttöve-
den tuottamiseksi.

Lämminvesituotanto
Tämä asetus kertoo ohjausjärjestelmälle voidaanko kyseistä lämpöpumppua 
käyttää lämpimän käyttöveden tuottamiseen.

Kompressori viive
Kun lämpöpumppu käynnistyy, kompressori käynnistetään muutama sekunti 
keruuliuospumpun jälkeen. Tämä asetus määrittelee kuinka pitkä viive on.

Min käyntijakso
Estää lämpöpumpun käynnistymisen liian usein. Tämä asetus määrittelee vä-
himmäisajan kahden käynnistyksen välillä.

Kp-hidastus
Jos ohjainpainekytkin on aktiivisena tämän asetuksen määrittelyä kauemmin, 
hälytys aktivoituu ja lämpöpumppu pysäytetään.

Kp lämmitykselle
Tämä asetus aktivoi ja kytkee päältä ohjainpainekytkimen hälytyksen, kun 
lämpöpumppu tuottaa lämpöä.

Poiskytk.raja lv
Tämä asetus määrittelee pitääkö lämpöpumpun lopettaa lämpimän käyttöve-
den tuottaminen, kun kuuman veden lämpötilaraja saavutetaan, vai pitääkö 
sen jatkua niin kauan kuin mahdollista, kunnes käyttöpainekytkin aktivoituu.

Korkea paluu rajalt
Tämä on lämpöpumpun korkean paluulämpötilan hälytysraja Kun hälytys ak-
tivoituu, lämpöpumppu on pysähdyksissä, kunnes lämpötila laskee riittävästi. 
Tämä hälytys ei toimi lämpöpumpun tuottaessa lämmintä käyttövettä.
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Maks pal lt lv viiv
Paluulämpötilahälytys on jonkin aikaa estettynä myös silloin, kun lämpöpump-
pu on lopettanut lämpimän käyttöveden tuottamisen. Tämä asetus määrittelee 
kuinka kauan hälytys on estettynä

Lämpötilaero lämmönk
Tämä on hälytysraja, joka aktivoi hälytyksen, kun ero lämmönkeruunesteen 
meno-ja paluu lämpötiloissa on tätä rajaa suurempi. Suuri ero heikentää lämpö-
pumpun tehokkuutta ja kertoo alhaisesta lämmönkeruunesteen virtauksesta, 
mikä saattaa johtua esim. suodattimen tukkeutumisesta.

Paine/virtausvahti
Tämä asetus kertoo ohjausjärjestelmälle seurataanko lämmönkeruunesteen 
virtausta virtaus- vai painevahdin avulla.

Hälytysviive
Virtausvahdin hälytysviive.

Hälytystyyp.virtaus
Tämä asetus määrittelee pitääko lämmönkeruunesteen hälytyksen olla A- vai 
B-hälytys.

3.6.2 Lämmitys
Säätökäyrä järj menov
Asetusarvokäyrä, joka määrää ensiöpuolen menolämpötilan asetusarvon eri-
laisissa ulkoilman lämpötiloissa. Jokaista käyrän pistettä voidaan muokata. 
Lisäksi on olemassa Käyrän suuntaissiirt -asetus, jonka avulla kokonaista ase-
tusarvokäyrää voidaan siirtää yhdensuuntaisesti.

Huone lt takaisinkytkentä
Tämä asetus aktivoi tai ottaa pois käytöstä sisälämpötilan takaisinkytkennän.

Huoneasetusarvo
Huonelämpötilan asetusarvo, jota käytetään vain sisälämpötilan takaisinkyt-
kennän ollessa aktivoitu.

Käyrä huonelt takaisinkytk.
Käyrä, joka määrittelee kuinka paljon asetusarvokäyrää säädetään eri sisä-
lämpötilan asetusarvon poikkeamista.

Huoneas.arv.kalenter
Viikkoaikataulu, joka määrittelee minä aikoina sisälämpötilan asetusarvoa tulisi 
säätää. Voidaan käyttää alentamaan lämpötilaa yön ajaksi. Kalenteripoikkeama 
-asetus määrittelee kuinka paljon huoneasetusarvoa säädetään viikkoaikatau-
lun ollessa aktivoituna.

Järj.menov.maks.lt
Suurin arvo, joka sallitaan menoveden asetusarvoksi.
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Min järj. lämpötila
Pienin arvo, joka sallitaan menoveden veden asetusarvoksi.

Integraal. maks.arvo
Suurin lämpöintegraalille sallittu positiivinen arvo.

Käynnistys lp1
Ensimmäisen lämpöpumpun käynnistymisen integraaliraja.

Käynn.lt-ero l-pumpp
Asetus, joka määrittelee kuinka paljon integraali saa laskea ennen lisälämpö-
pumppujen käynnistymistä.

Lisälämpö päälle
Määrittelee lämpöpumppujen käynnistämisen jälkeen, kuinka paljon integraali 
saa laskea ennen kuin ylimääräisen lämmittimen annetaan käynnistyä.

Täysi lisälämpö
Määrittelee lämpöpumppujen käynnistymisen jälkeen, kuinka paljon integraali 
saa laskea ennen kuin ylimääräinen lämmitin käynnistyy maksimiteholla.

Integraal kuoll alue
Määrittelee ylimääräisen lämmittimen toimiessa maksimiteholla, kuinka paljon 
integraali saa laskea ennen kuin arvoa rajoitetaan.

L-pump pakkokäy.raja
Jos ensiöpuolen menolämpötila laskee alle asetusarvon enemmän kuin tämä 
asetus sallii, yksi lämpöpumppu käynnistyy välittömästi, paitsi jos yksi pumppu 
on jo käynnissä lämmön tuottamiseksi.

Lisäl.pakkokäyn.raja
Jos ensiöpuolen menolämpötila laskee alle asetusarvon enemmän kuin tämä 
asetus sallii, kaikki lämpöpumput ja lisälämpö käynnistetään asettamalla inte-
graali lisälämmön raja-arvolle.

3.6.3 Lisälämpö
Lisälämmön tyyppi
Tämä asetus määrittelee ylimääräisen, järjestelmän ohjaaman lämmittimen 
tyypin.

Lämmitysviive
Lämmitysviive eli polttimen käynnistävän ylimääräisen lämmittimen eston va-
pauttamisen ja polttimen alajärjestelmästä tulevaa lämpöä käyttävän sekoi-
tusventtiilin käynnistymisen välinen aika.

Poltin pois viive
Viive venttiilin sulkemisen ja polttimen sammuttamisen välillä.

Sähköpatr. päällekytk.raja
Ylimääräinen sähkölämmitin joka on joko päällä tai pois päältä ja jota integraa-
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liarvon ohella ohjaavat myös lämpötilarajat. Jos ensiöpuolen menolämpötila 
laskee alle asetusarvon enemmän kuin tämä asetus sallii, lämmitin käynniste-
tään, edellyttäen että integraali on lisälämpöalueella.

Poiskytk.raja sähköpatr.
Sähköinen lisälämmitin sammutetaan jos ensiöpuolen menolämpötila ylittää 
asetusarvon enemmän kuin tämä rajoitus sallii.

3.6.4 Lämmitys pois
Läm.poiskytk.raja
Ulkoilman rajalämpötila , jossa lämmöntuotanto estetään.

Lämm.pois hyst.
Tämä asetus määrittelee kuinka paljon alle pysäytysrajan ulkoilman lämpötilan 
tulee laskea, jotta lämmöntuotannon este poistetaan.

Aktivoinnin aikaraja
Tämä asetus määrittelee kuinka pitkän aikaa ulkoilman lämpötilan tulee ylittää 
pysäytysraja ennen lämmöntuotannon eston aktivoimista.

Deaktiv.aikaraja
Aikaraja sille kuinka pitkä aika tulee kulua olosuhteissa, jotka johtavat läm-
mittämisen eston poistamiseen.

Pump. intervalliaika
Pääkiertopumpun käytön aikaväli lämmityksen eston aikana.

Pump.voimisteluaika
Tämä asetus määrittelee kuinka kauan pääkiertopumpun tulee käydä pumpun 
käytön aikana.

3.6.5 Valvonta lämmönkeruu
Liuospiirin valvonta
Aktivoi lämmönkeruunesteen ohjaustoiminnon, joka rajoittaa käytettävien 
pumppujen enimmäismäärän keruuliuoslämpötilan mukaan.

Liuos ulos min lt
Alin sallittu lämpötila ulosmenevälle lämmönkeruunesteelle.

Liuos sisään min lt
Alin sallittu lämpötila sisääntulevalle lämmönkeruunesteelle.

Liuos sisään maks lt
Ylin sallittu lämpötila sisääntulevalle lämmönkeruunesteelle.

Aikaraja
Aikaraja ennen käytettävien pumppujen määrän rajoittamista.
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3.6.6 Lämmin käyttövesi
Käynnistysraja
Lämpötilarajoitus lämpöpumpun käynnistykselle lämpimän veden tuottamiseksi.

Lt-ero seuraava l-pumppu
Lämpötilan askelkoko sille, että ylimääräiset lämpöpumput alkavat tuottaa 
lämmintä vettä. Käytetään myös vähentämään käynnissä olevien pumppujen 
määrää lämpötilan lähestyessä asetusarvoa Pysäytysraja.

Pysäytysraja
Lämpötilaraja lämpimän veden tuotannon loppumiselle, mikäli lämpöpumppuja 
ei ole säädetty pysähtymään, kun käyntiä ohjaava pressostaatti laukaistaan.

Top-up toiminta
Varastointitoiminnon ottaminen käyttöön ja pois käytöstä.

Topup lt-raja
Tämä asetus määrittelee kuinka paljon alle arvon Pysäytysraja lämpötilan pitää 
olla ennen kuin varastointitoiminto voi ohjata lämpöpumpun tuottamaan läm-
mintä vettä pysähtymisen sijaan.

3.6.7 WCS
Wcs asetusarvo
Asetusarvo lämminvesivaraajalle.

Wcs p-alue
P-alue WCS-ohjaimelle.

Wcs d-kerroin
D-kerroin WCS-ohjaimelle.

Wcs säätötoim. viive
Kun kiertopumppu käynnistetään, venttiili on aluksi täysin auki. Tämä asetus 
päättää kuinka kauan venttiiliä pidetään täysin auki ennen WCS-ohjaimen käyn-
nistymistä.

Min ohjaussignaali
Jos venttiili ei sulkeudu kokonaan, tämä asetus määrittelee minimisekoitus-
signaalin.

3.6.8 TWC
Käynnistyslt varaaja
Lämpimän veden ulostulon lämpötilaraja lämminvesivaraajan käynnistämi-
seksi.

Pysäytyslt varaaja
Lämpimän veden ulostulon lämpötilaraja lämminvesivaraajan sammuttami-
seksi.
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Käynn.lt paluu
Lämpimän veden kiertojärjestelmän paluuveden lämpötilaraja lämminvesiva-
raajan käynnistämiseksi.

Pysäytyslt paluu
Lämpimän veden kiertojärjestelmän paluuveden lämpötilaraja lämminvesiva-
raajan sammuttamiseksi.

Käynn.viive varaaja
Aikaviive lämminvesivaraajan käynnistämiselle lämpimän käyttöveden ulosme-
nevän lämpötilan ollessa liian alhainen.

Käynn.viive paluu
Aikaviive lämminvesivaraajan käynnistämiselle lämpimän käyttöveden kierto-
järjestelmän paluuveden lämpötilan ollessa liian alhainen.

Matala twc lämpötila
Lämpötilaraja ulostulon alhaisen lämpötilan hälytykselle.

Twc menovesilt.viive
Hälytysviive lämpimän käyttöveden ulostulon alhaisen lämpötilan hälyttimelle.

Matala twc paluult
Lämpötilaraja kierron paluuveden alhaisen lämpötilan hälytykselle.

Twc paluult.viive
Hälytysviive kierron paluuveden alhaisen lämpötilan hälytykselle.

Data 140
Legionellatoiminnon pysäytyslämpötila.

Legionellakalenteri
Legionellatoiminnon aloituksen viikkoaikataulu.

3.6.9 Shunttiryhmät
Jokaisella kahdeksasta sekoitusryhmästä, jotka voidaan asentaa järjestel-
mään, on oma alavalikkonsa. Sekoitusryhmän asetuksia voidaan muuttaa, 
vaikka sekoitusryhmä ei olisi aktiivinen tai asennettu.

Shuntti 1 säätö toim
Valitse sekoitusryhmätoiminto.

Shuntti 1 säätökäyrä
Asetusarvokäyrä, jonka avulla erilaisten ulkoilmalämpötilojen asetusarvo on 
asetettu. Vain käyräohjuatut sekoitusryhmät. 

Shuntti 1 asetusarvo
Asetusarvo lämpötilan vakiona pitäville sekoitusryhmille.

Shunt1 ulkoltraja
Ulkoilman lämpötila, jossa kiertopumppu ja sekoitusryhmän ohjain pysäytetään.

V Danfoss – 27



086U3533

Shuntti 1 hystereesi
Kiertopumpun ja ohjaimen uudelleenkäynnistämisen hystereesi.

Shuntti 1 p-alue
P-alue sekoitusohjaimelle.

Shuntti 1 i-aika
I-aika sekoitusohjaimelle.

Shuntti 1 pumpun intervallikäytön aika-asettelu
Tämä asetus määrittelee kuinka kauan kiertopumppua tulisi käyttää niinä 
vuorokausina, jolloin se on pysähtyneenä ulkoilman lämpörajan takia.

3.6.10 Jäähdytys
Jäähdytysvalikon ensimmäinen kohta on Jäähdytys toim. -asetus, joka mää-
rittelee jäähdytysyksikön toimintatilan. Sen alla on alavalikkoja jäähdytyksen 
alajärjestelmien asetuksille.

3.6.10.1 Jäähdytys säiliö
Jäähd.säil. as-arvo
Asetusarvo jäähdytyssäiliön lämpötilalle.

Passiv.jäähd.käynn.
Integraaliarvo passiivisen jäähdytyksen käynnistämiselle.

Aktiiv.jäähd.käynn.
Tämä asetus määrittelee kuinka paljon integraalin tulisi nousta yli passiivisen 
jäähdytyksen aloituspisteen ennen aktiivisen jäähdytyksen käynnistämistä.

Käynnlt-ero l-pumpp
Integraalin askelkoko ylimääräisten lämpöpumppujen aktiivisen jäähdytyksen 
käynnistämiselle.

Lämpötilaeron raja
Jäähdytyssäiliön jäähdyttäminen lämmönkeruunesteellä edellyttää lämmönkeruu-
nesteen lämpötilan olevan jäähdytyssäiliön lämpötilaa alhaisempi. Tämä asetus 
määrittelee kuinka paljon viileämpää sen tulee olla ennen kuin jäähdytyssäiliön ven-
ttiili avautuu. Arvon asettaminen nollaan lopettaa ohjaimen toiminnan kokonaan.

Kiertoviive
Jotta kylmää vettä voidaan pumpata ylös porareiästä jäähdytyssäiliöön ennen 
venttiilin aukeamista, tämä asetus määrittelee viiveen, joka alkaa lämmönke-
ruunesteen kiertopumpun käynnistämisestä. Mitä pidempi putki, sitä pidempi 
viive tarvitaan.

3.6.10.2 Jäähdytyspiiri
Jäähd.piir as.arvo
Asetusarvo jäähdytyspiirille.
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Kastepistesäätö
Ottaa kastepisteohjaimen käyttöön/pois käytöstä. Kastepisteohjain vaatii il-
mankosteusanturin.

P-alue
P-alue jäähdytyspiirin ohjaimelle.

I-aika
I-aika jäähdytyskierto-ohjaimelle.

Pump. intervalliaika
Pumpunkäytön aikaväli jäähdytyspiirin kiertopumpulle.

Pump. voimisteluaika
Tämä asetus määrää kuinka pitkän aikaa pumppua käytetään.

3.6.10.3 Esto
Ulkoltraja aktiiv
Ulkoilman lämpötilan raja aktiivisen jäähdytyksen estolle. Tämän lämpötilan 
alapuolella aktiivinen jäähdytys ei ole toimi.

Hystereesi aktiiv.
Hystereesi aktiivisen jäähdytyksen estolle. Ulkoilman lämpötilan täytyy laskea 
alle Ulkoltraja aktiiv vähintään tämän verran, jotta aktiivisen jäähdytyksen esto 
poistetaan.

Ulkoltraja passiiv.
Ulkoilman lämpötilan raja passiivisen jäähdytyksen estolle. Tämän lämpötilan 
alapuolella jäähdytystä ei voi käyttää.

Hystereesi passiiv.
Hystereesi passiivisen jäähdytyksen estolle. Ulkoilman lämpötilan täytyy las-
kea alle Ulkoltraja aktiiv: vähintään tämän verran, jotta passiivisen jäähdytyk-
sen esto poistetaan.

3.6.10.4 Dumppaus jäähdytin
Tässä valikossa olevia asetuksia käytetään vain ylijäämäjäähdyttimellä varust-
etuilla laitteistoilla.

Jäähdyttimen as.arvo
Ylijäämäjäähdyttimen asetusarvo. Jäähdytin yrittää jäähdyttää tähän lämpö-
tilaan.

P-alue
Ylijäämäjäähdyttimen P-alue.

I-aika
Ylijäämäjäähdyttimen I-aika.
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3.6.11  Käsiohjaus
Manuaaliohjauksen alavalikko luetteloi kaikki ulostulot ja joitakin muita signaa-
leja, joita voidaan ohjata manuaalisesti. Yhdessä asetuksessa valitaan arvo, 
jolla ohjain otetaan manuaaliseen käyttöön, ja toisessa manuaalinen käyttö 
otetaan pois päältä. Ohjain alkaa ohjata signaalia välittömästi, kun manuaalio-
hjaus otetaan pois päältä.

Jos käyttäjä unohtaa ottaa manuaaliohjauksen pois päältä, signaali palaa it-
sestään automaattiseksi kolmenkymmenen minuutin kuluttua. Se palaa auto-
maattiseksi myös, kun järjestelmä käynnistetään uudelleen.

Valikon ensimmäinen kohta on nopean tilan asetus. Tätä asetusta voidaan 
käyttää järjestelmää testattaessa, ja tässä tilassa integraali muuttuu 60 ker-
taa tavallista nopeammin. Tämä asetus ei poistu päältä automaattisesti.

3.7 Laajennusyksiköt
Tätä valikkoa käytetään laajennusyksikköjen asentamiseen ja asennusten 
poistamiseen. Erityyppisillä laajennusyksiköillä on omat alavalikkonsa. Kaikki 
liitetyt ja toiminnassa olevat yksiköt luetteloidaan vastaavissa valikoissa. Nä-
issä valikoissa ne tunnistetaan sarjanumeron avulla. Sarjanumero on painettu 
kuhunkin yksikköön.

3.7.1 Orjapumput
Alilämpöpumput alkavat toimia ilman, että niitä tarvitsee aktivoida. Ne alka-
vat toimia heti kun ne liitetään ja ne saavat virtaa. Jos yhteys alapumpusta 
pääpumppuun katoaa, kuuluu hälytys. Jos hälytin halutaan myös pääpumpun 
ohjaimelle, alapumpun täytyy olla aktiivisena.

Jos alapumppu halutaan poistaa ilman hälytyksen käynnistymistä pääpum-
pussa, se täytyy ottaa pois käytöstä. Valikossa näkyvä on ohjainyksikön sar-
janumero WM HPC. Sen voi lukea alaosan vasemmasta terminaaliliittimestä. 
Jos WM HPC vaihdetaan lämpöpumpusta, pääpumppu pitää sitä täysin uu-
tena lämpöpumppuna. Tällöin vanha pumppu pitää ottaa pois käytöstä ja uusi 
pumppu aktivoida.

3.7.2 WCS, TWC ja Jäähdytys
Järjestelmässä voi olla asennettuna vain yksi kutakin näistä kolmesta yksik-
kötyypistä. Jos asennettuna on useampia samanlaisia, järjestelmä ei toimi. 
WCS, TWC ja Sekoitus ovat itse asiassa yksi ja sama yksikkö, HPC EM. Toi-
minta valitaan etuosan dippikytkimillä, ja jos ne on asetettu väärin, yksikkö 
näkyy väärässä alavalikon luettelossa.

Nämä yksiköt toimivat vasta kun ne aktivoidaan.
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3.7.3 Shunttiryhmät
Yhteen ohjausjärjestelmään voi liittää ja aktivoida enintään kahdeksan sekoi-
tusyksikköä. Kaikki sekoitusyksiköt on luetteloitu sekoitusvalikossa. On mah-
dollista valita halutaanko sekoitusyksikkö aktivoida vai ei, lisäksi sille täytyy 
osoittaa siirtoryhmä. Asetusvalikossa on asetuksia sekoitusryhmille yhdestä 
kahdeksaan. Laajennusyksikkövalikossa voidaan valita mikä yksikkö on sekoi-
tusryhmässä 1, 2, jne.

Sekoitusyksikkö on HPC EM, ja dippikytkimet asetetaan sekoitustoimintoon. 
Sarjanumero on painettu kunkin yksikön etuosaan.

3.8 Järjestelmäasetukset
Järjestelmäasetuksissa on ohjausjärjestelmään WM HPC liittyviä asetuksia.

3.8.1 Sarjanumero
Tämä valikko näyttää WM HPC:n sarjanumeron.

3.8.2 Valikkoselailu
Tämä asetus kytkee valikkoselauksen päälle ja pois päältä. Kun se on käy-
tössä, valikoiden valikkokoodi näkyy käyttöpaneelia selattaessa. Tämä koodi 
näyttää missä kohdassa valikkopuuta kulloinkin olet.

3.8.3 Kello
Tässä valikossa voidaan asettaa sisäinen kellonaika. Kelloa käytetään paitsi 
huonelämmön viikkoaikatauluun, myös asettamaan aikaleima hälytyksille ja ta-
pahtumille. Kellolla on sisäinen varmennus, ja se voi käydä muutaman päivän 
ilman muualta tulevaa virtaa.

3.8.4 Salasana
Salasanavalikossa voit muuttaa käyttöpaneelin salasanan. Tehdasasetussa-
lasana on 1234.

3.8.5 Verkko
Tässä valikoissa voidaan tarkastella ja muunnella erilaisia verkkoasetuksia ku-
ten IP-numeroa, verkkopeitettä ja yhdyskäytävää.

3.8.6 S-posti
Tässä valikossa voidaan tarkastella ja muunnella sähköposti- ja sähköpostin 
vastaanottajien asetuksia. Hälytysviestien lähettäminen sähköpostitse voidaan 
kuitenkin aktivoida vain verkkoliittymän välityksellä.
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3.8.7 Sms
Tässä valikossa voidaan tarkastella ja muunnella tekstiviesteihin liittyviä ase-
tuksia. Tekstiviestiä voidaan käyttää vain, kun yhteensopiva GSM/GPRS -mo-
deemi on asennettu. Hälytysviestien lähettäminen tekstiviestinä voidaan kui-
tenkin aktivoida vain verkkoliittymän välityksellä.

Tämä ensimmäinen asetus on enimmäisraja sille kuinka monta hälytystä on 
mahdollista lähettää vuorokauden mittaisena ajanjaksona. Tämän rajan tar-
koituksena on estää huonosti asetettujen hälytysrajojen ja usein toistuvien 
virheiden aiheuttamat turhat tekstiviestimaksut. Kun enimmäisrajaraja täyttyy 
viimeinen tekstiviesti lähetetään vastaanottajalle tiedoksi, että tekstiviestejä ei 
enää lähetetä ennen kuin tekstiviestihälytys on kuitattu.

Tekstiviestien vastaanottamista varten voidaan määrittää enintään neljä eri 
numeroa. Muista antaa koko numero, myös maakoodi. Testitoiminnon avulla 
voidaan lähettää testitekstiviesti sen varmentamiseksi, että modeemi ja puhe-
linnumerot toimivat oikein.

3.8.8 Uudelleenkäynnistys
Tämä valikko sisältää komennon lämpöpumpun ohjainjärjestelmän uudelleen-
käynnistämiseksi ilman virtakatkosta.

3.8.9 Tehdasasetukset
Tämä valikko sisältää komennon, joka palauttaa kaikki asetukset tehtaan ole-
tusasetuksiksi. Salasana ja verkkoasetukset pysyvät samoina.

3.8.10 Paik.varmuuskopio
WM HPC sisältää vaihtoehdon, joka sallii kaikkien nykyisten asetusten sisäi-
sen tallennuksen. Nämä tallennetut asetukset voidaan myöhemmin aktivoida 
uudelleen. Uudelleenaktivoinnin jälkeen tallennetut asetukset korvaavat muut 
asetukset. Salasana ja verkkoasetukset pysyvät samoina.

3.8.11 Versionumerot
Tämä valikko mahdollistaa laitteiston, komentosarjan ja verkkosivujen versio-
numeroiden lukemisen. Ongelmien ilmaantuessa nämä tiedot saattavat olla 
tärkeitä tuotetuelle.

3.8.12 Ohjelmistopäivitys
Ohjelmistopäivitys sisältää komennon, jolla verkkokäyttöliittymän salasanat 
asetetaan tilapäisesti tehdasasetuksiin, jotta voit suorittaa WM HPC:n ohjel-
mistopäivityksen myös ilman verkkokäyttöliittymän lisenssiä. Salasanaksi 
asetusmuutoksia varten sisään kirjautumiseen asetetaan ”ef56” 30 minuutin 
ajaksi. Verkkokäyttöliittymä on tämän ajan suljettuna. Ainoa mitä voi tehdä, on 
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päivitysohjelman suoritus, jolla päivitetään ohjaimen ohjelmisto verkkoyhteyttä 
käyttäen.

30 minuutin kuluttua verkkokäyttöliittymän salasanat palautetaan niihin arvoi-
hin, jotka sait ostaessasi lisenssin verkkokäyttöliittymää varten riippumatta 
siitä, mitä salasanat olivat aiemmin.

3.8.13 Palauta salasana
Palauta salasana -valikko sisältää komennon, joka palauttaa verkkokäyttöliit-
tymän salasanat niihin arvoihin, jotka sait ostaessasi lisenssin verkkokäyttöliit-
tymää varten. Tätä komentoa voidaan käyttää, jos salasanat on vaihdettu ja 
unohdettu.

Käyttöpaneelin salasanaan komennolla ei ole vaikutusta. Unohtuneen käyttö-
paneelin salasanan voi muuttaa verkkokäyttöliittymällä.

3.9 Kieli
Tässä valikossa voit valita käyttöpaneelissa käytettävän kielen. Ylätasolla ole-
vat valikot on järjestetty kehämäisesti, jotta kaikkiin valikkoihin voidaan päästä 
huolimatta siitä siirtyykö vasemmalle tai oikealle. Mikäli haluat valita kielen heti 
ensimmäiseksi käynnistämisen jälkeen, kielivalikko sijaitsee yhden tai muuta-
man askelta vasemmalle.

Siirry alas kieliasetuksiin ja paina OK. Kun teksti vilkkuu, siirry nuolinäppäimiä 
käyttäen haluttuun kieleen ja paina uudestaan OK.
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4 Käyttöönotto

4.1 Perusasetukset

4.1.1 Pää- vai apupumppu
Jokaisessa laitteistossa täytyy olla yksi lämpöpumppu, joka on määritelty pää-
pumpuksi. Jos järjestelmässä on useampi kuin yksi pumppu, muut pumput on 
määriteltävä apupumpuiksi. Pää/apuasetus tehdään pienellä, ohjauskaapissa 
olevalla kytkimellä. Kytkin sijaitsee HPC-RM -yksikön yläosassa. Aseta tämä 
kytkin ääriasentoon oikealle, jos haluat tehdä lämpöpumpusta pääpumpun, 
tai ääriasentoon vasemmalle, jos haluat tehdä siitä apupumpun. Ohjausjärjes-
telmä on käynnistettävä uudelleen, jotta muutos tulee voimaan.

Kun ohjaava tietokone WM HPC on käynnistynyt ja valmiina, mikä kestää noin 
yhden minuutin, vihreä LED-näyttö syttyy. Jos myös pääpumpun LED-näyttö 
syttyy, laite on pääpumpputilassa. Jos ei, laite on apupumpputilassa.

Kytkettäessä apupumppuja ja laajennusyksiköitä pääpumppuun, kytke kaapeli 
pääpumpun HPC RM:n Exp. out -liitännästä joko laajennusmoduulin Exp. in -lii-
täntään tai apupumpun HPC RM:n Exp. slave -liitäntään. Jatka kytkemällä Exp. 
out seuraavaan laajennusmoduuliin tai apupumppuun. Sillä ei ole merkitystä, 
missä järjestyksessä laajennusmoduulit ja apupumput ovat.

4.1.2 Lämpöpumppujen asetukset
Jokaisen lämpöpumpun, huolimatta siitä onko kyseessä pää- vai apupumppu, 
määritykset tulee asettaa sen mukaan onko se liitetty tuottamaan lämmintä 
vettä vai ei. Valikosta Asetukset/LÄmpÖpumppu löydät Lämminvesituotanto 
(8.1.2) -asetuksen, jossa tämä määritellään.

Samasta valikosta löytyy myös Paine/virtausvahti (8.1.9) -asetus, joka kertoo 
ohjausjärjestelmälle minkälainen vahti lämmönkeruunesteen virtausta on asen-
nettu tarkkailemaan. Tämän asetuksen täytyy olla oikein ennen kuin laitteistoa 
voidaan käyttää.
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4.1.3 Lisälämmitin
Pääpumppuun on määriteltävä minkä tyyppinen lisälämmitin järjestelmään on 
yhdistetty. Tämä tehdään Asetukset / LisÄlÄmpÖ -valikossa asetuksella Lisä-
lämmön tyyppi (8.3.1)

4.1.4 Laajennusyksiköt
Tarkista ensin, että jokaisen HPC-EM -yksikön dippikytkimissä on sille annettua 
tehtävää varten oikea toimintosarja. HPC-EM:ää voidaan käyttää WCS:nä, 
TWC:nä tai Sekoitusyksikkönä, ja vastaavan LED-näytön tulisi vilkkua kunnes 
pääpumppu on aktivoitu. Vihreän LED-näytön tulisi syttyä, jos yksikkö on yh-
distetty pääpumppuun oikealla tavalla. Tämä pätee myös HPC-CM -jäähdyty-
syksikköön. Jos virta-LED vilkkuu, yksikössä on kyllä virtaa, mutta se ei saa 
yhteyttä pääpumppuun. Tämä saattaa tapahtua esimerkiksi silloin, kun pää-
pumppu käynnistetään uudelleen virtakatkoksen jälkeen.

Siirry pääpumpussa Laajennusmoduulit -valikkoon. Tämä valikko sisältää ala-
valikkoja kutakin laajennusyksikkötyyppiä varten, ja niissä luetteloidaan liitetyt 
yksiköt. Aktivoi käytössä olevat yksiköt. Myös apupumput voidaan aktivoida. 
Tämä mahdollistaa pääpumpun hälytyksen, mikäli yhteys yhteen apupumpu-
ista katkeaa.

4.1.5 Jäähdytys
Jos jäähdytysyksikkö on asennettu yllä kuvatulla tavalla, tarvitaan vielä yksi 
perusasetus. Sinun täytyy määritellä onko kastepisteohjainta varten yhdistetty 
ilmankosteusanturi. Siirry pääpumpun Asetukset / JÄÄhdytys / JÄÄhdytyspiiri 
-valikkoon ja hae Kastepistesäätö (8.10.3.2) -asetus. Jos anturi on yhdistetty, 
aseta se aktiiviseksi.

4.2 Asennuksen testaaminen
Ennen kuin järjestelmä annetaan automaattisen ohjauksen ohjattavaksi, kaik-
kien osien toimivuus tulee testata. Jos perusasetuksia koskevia ohjeita on 
noudatettu, yhteys lämpöpumppujen ja laajennusyksikköjen välillä on samalla 
varmennettu. Seuraava vaihe on testata anturien ja käynnistimien toiminta.

4.2.1 Anturin testaaminen
Useimpia antureita valvoo hälytin, joka ilmoittaa, jos anturin johdotus on 
virheellinen. Tämän vuoksi ensimmäiseksi tulee tarkistaa ja poistaa kaikki 
hälytykset.

Kaikilla antureilla ei kuitenkaan ole hälyttimiä eikä hälyttimen puuttuminen ole 
takuu siitä, että anturi on asennettu oikein ja toimii. Tämän takia on syytä 
varmistaa, että kaikki anturit antavat normaaleja lukemia. Tämän voi tehdä In-
formaatio -valikon valikossa LÄmpÖtilat. Tässä luettelossa voidaan tarkastella 
järjestelmän kaikkia lämpötiloja.
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4.2.2 Käynnistimien tarkistaminen
Ohjausjärjestelmä ohjaa venttiilien, sekoitusventtiilien ja kiertopumppujen 
kytkemistä. On hyvä tarkistaa, että kaikki nämä toimivat ennen kuin siirrät 
ohjausvaltuuden ohjaimelle. Lämpöpumpun sisällä olevia lämmönkeruunes-
teen kiertopumppua, kompressoria ja lämmönjakokiertopumppua voidaan 
käyttää manuaalisesti sähkökaapin etupuolella olevilla kytkimillä sen jälkeen 
kun lämpöpumpun etukansi on avattu. Tärkeintä on tarkistaa, että kompresso-
rin vaihejärjestys on oikea.

Kaikkia muita pumppuja ja venttiilejä voidaan käyttää manuaalisesti Asetukset 
/ Käsiohjaus -valikon avulla. Se sisältää luettelon kaikista manuaalisesti ohjat-
tavista ulostuloista.

Valitse ulostulo, asenna haluttu manuaalinen arvo ja valitse vaihtoehdoksi ma-
nuaalinen käyttö. Ulostulo pitää asetusarvon kunnes se palautetaan automaat-
tiseksi. Ulostulojen tahattoman manuaaliseen käyttöön jäämisen estämiseksi 
ulostulo siirtyy automaattisesti automaattitilaan 30 minuutin kuluttua.

Käytä pumppuja ja venttiilejä varmistaaksesi, että ne toimivat ja liikkuvat oike-
aan suuntaan. Pumppuja olisi myös hyvä käyttää manuaalisesti, kunnes kaikki 
järjestelmässä oleva ilma on poistettu.

Kun tämä on tehty, aseta kaikki käynnistimet automaattisiksi, sekä valikossa 
että kaapin etuosan kytkimissä.

4.3 Ohjaimen käynnistäminen
Kun ohjainta aletaan käyttää, on ehkä parasta aloittaa laajennusyksiköistä, 
mikäli niitä on asennettu. Sen voi tehdä asettamalla oikea automaattinen toi-
mintatila vastaavalle toiminnalle KÄyttÖ tila-valikossa. Tämän jälkeen on syytä 
jatkaa tarkistamalla kyseisen toiminnon asetukset ja määrittää esimerkiksi 
asetusarvoille oikeat arvot.

Aktivoi seuraavaksi pääpumppu käyttämällä Käyttötila -asetusta, joka on 
ensimmäisenä KÄyttÖ tila -valikossa. Aktivoi myös pääohjausjärjestelmä (Mas-
ter käyttötila), joka on valikon seuraava kohta. Käy läpi ja säädä lämpöä ja 
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lämmintä vettä koskevat asetukset. Tärkeisiin tehtäviin kuuluu myös lämmön 
asetusarvokäyrän säätö vastaamaan kyseisen rakennuksen vaatimuksia.

Viimeisessä vaiheessa aktivoidaan apupumput käyttäen niiden vastaavia 
käyttöpaneeleja. Jokaisen apupumpun kohdalla Käyttötila-asetus tulisi lisäksi 
muuttaa automaattiseksi KÄyttÖ tila- valikossa.

On myös mahdollista aktivoida vain osia järjestelmästä. Voit esimerkiksi jättää 
kaikki laitteiston lämpöpumput aktivoimatta, tai aktivoida vain lämmön, vain 
lämpimän veden tai vain jäähdytyksen. Voit myös siirtää jäähdytysyksikön ak-
tivoimista, tai sellaisen sekoitusryhmän aktivoimista, joka ei vielä ole valmiina. 
Tärkeää on, että lämmönkeruunesteen kierto toimii ja että tuotetulle lämmölle 
on toimiva vastaanottaja, ja tietysti myös se, että kaikki aktivoitujen osien 
anturit ja käynnistimet toimivat.

4.4 Hienosäätö
Kun järjestelmä vihdoin toimii, jäljellä on vielä muutama tehtävä. Toimivasta 
optimaaliseen suoritukseen on liukuva asteikko, ja lähelle parasta mahdollista 
suoritusta pääseminen vaatii hienosäätöä. Tehtaan asettamat oletusasetukset 
valitaan lähtökohdaksi suurimpaan osaan laitteistoista, mutta erot eri laitteis-
tojen välillä tekevät oletusasetusten optimaalisuuden mahdottomaksi.

Järjestelmän täytyy toimia oikein, jotta ohjaimia, joissa on P-alue, I-aika tai 
WCS:n tapauksessa D-tekijä, voidaan hienosäätää. Tietokannat / Informaatio 
-valikosta löytyvät tietokantakaaviot ovat hyviä työkaluja, joiden avulla voidaan 
todeta kuinka nykyiset asetukset toimivat ohjaimessa. Liian pienet P-alueet 
ja I-ajat saavat ohjaussignaalin menemään yli, tai pahimmassa tapauksessa 
heilahtelemaan hallitsemattomasti. Liian suuri P-alue tai liian pitkä I-aika teke-
vät ohjaimesta hitaamman ja asetusarvon saavuttaminen kestää liian kauan. 
D-tekijä vaimentaa ylitystä ja tekee ohjaimesta vakaamman, mikä mahdollistaa 
pienemmän P-alueen. Liian suuri D-tekijä tekee ohjaimesta hitaan ja epäva-
kaan, jonka seurauksena ohjain saattaa heilahdella.

Sopivien asetusten valitseminen lämmitystä ja jäähdytystä hallitsevalle integra-
aliohjaimelle on tärkeää mukavuuden ja talouden kannalta. Pumpun kannalta 
on parempi, jos käynnistämisiä ja pysäyttämisiä on vähän, ja suuremmat arvot 
asetuksissa Käynnistys lp1 ja Käynn.lt-ero l-pumpp antavat tämän tuloksen. 
Tämä toisaalta johtaa suurempaan vaihteluun ensiöpuolen menolämpötilassa. 
Suurempi Lisälämpö päälle varmistaa, että ylimääräinen lämmitin ei käynnisty 
ennen kuin sitä todella tarvitaan, mutta antaa kuitenkin myös lämpötilan pu-
dota alemmas.

Sisäilman lämpötilan kompensointikäyrän jyrkkyys on eräänlainen ohjaimen 
P-tekijä. Väärin asennettu huonelämmön kompensointi saattaa aiheuttaa en-
siöpuolen menolämpötilan heilahtelua, ja rakennuksen lämmitysjärjestelmän 
heikkouden takia tämä saattaa olla hyvin matalan taajuuden heilahtelua. Liian 
heikko kompensointi ei puolestaan kykene pitämään sisäilman lämpötilaa va-
kiona.
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Tärkein tekijä sisäilman miellyttävän lämpötilan saavuttamisen kannalta on ul-
koilman kompensoidun asetusarvokäyrän säätäminen. Tämä on tehtävä yhä 
uudelleen, kunnes kaikki ulkoilman lämpötilat on testattu. Liian korkeat lämpö-
tilat heikentävät viihtyvyyttä ja ovat taloudellisesti kannattamattomia. Sisäil-
man tasapainotusta ei tulisi käyttää korvikkeena asetusarvokäyrän säätämi-
selle. Sen avulla tulisi huolehtia muista tekijöistä kuin ulkoilman lämpötilasta, 
esimerkiksi auringosta ja tuulesta, ja muista sisäisistä tahattomista lämmön-
tuottajista.

Lämpöpysähdys- ja jäähdytyspysähdysrajojen säätämiseen tarvitaan tietoa 
rakennuksesta eikä sen käyttäytymisestä eri sääolosuhteissa. Näiden toi-
mintojen päätarkoitus on säästää rahaa välttämällä rakennuksen tarpeetonta 
lämmittämistä tai jäähdyttämistä. On syytä välttää rakennuksen lämmittämi-
stä yöllä ja jäähdyttämistä päivällä, ja erityisesti samanaikaista lämmitystä ja 
jäähdytystä.

Hienosäätöä siis tarvitaan. Käyttöönoton yhteydessä voi tehdä paljonkin, mutta 
säästä riippuvaisia tekijöitä voi optimoida ainoastaan vallitsevien olosuhteiden 
mukaisesti. Hienosäätö lisää viihtyvyyttä ja vähentää lämmityskustannuksia.
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5 Ulkoiset ja ylemmän tason  
 ohjausjärjestelmät

5.1 OPC-palvelin yhdistettäessä 
 SCADA-järjestelmiin
Hallittaessa suurta määrää rakennuksia on tavallista käyttää yhteistä isännöin-
tijärjestelmää valvomaan kaikkien kiinteistöjen ohjauslaitteita. Tätä kutsutaan 
SCADA-järjestelmäksi. OPC on avoin standardi, jota käytetään siirrettäessä tie-
toa esimerkiksi PLC-järjestelmistä SCADA-järjestelmiin tai toisiin sovelluksiin.

WM HPC:lle on olemassa OPC-palvelinohjelmisto. Tätä voidaan käyttää isän-
nöitsijän keskitetyllä palvelimella. Palvelinohjelmisto kerää tietoa kiinteistöjen 
WM HPC-laitteilta TCP/IP-verkon välityksellä ja siirtää tämän tiedon OPC:ta 
käyttäen SCADA-järjestelmään.

5.2 Hälytystenhallinta ja sähköpostit
Tärkein kiinteistöjen valvontajärjestelmiltä saatava tieto on ilmeisimmin 
hälytykset, jotka kertovat, jos jotain on vialla. Verkkokäyttöliittymän lisenssi 
mahdollistaa hälytysten lähettämisen sähköpostina. Nämä sähköpostit on 
suunniteltu niin, että ne ovat ihmisten ja koneiden luettavissa. Sähköposti-
hälytysten suosion kasvaessa yleistyvät myös jakelujärjestelmät, jotka vastaa-
nottavat sähköpostihälytyksiä ja ohjaavat ne sitten oikeille henkilöille. Lisäksi 
sähköpostista muodostuu uusi tapa yhdistää WM HPC ylemmän tason valvon-
tajärjestelmiin.

5.3 Ohjaus ulkoisella PLC:llä
Joissain tapauksissa voi olla tarpeen ohjata lämpöpumppua jostain muusta 
kuin WM HPC:n ohjausjärjestelmästä. Lämpöpumpun omat hälytykset ja su-
ojaukset tulee siitä huolimatta olla käytössä. Tähän tarkoitukseen WM HPC 
käyttää ulkoisen ohjauksen erikoistilaa.

Jos lämpöpumppu on asetettu apupumpuksi, mutta sitä itseä ei ole yhdis-
tetty pääpumppuun, syntyy tietoliikennevirheestä pääpumpun kanssa hälytys. 
WM HPC asetetaan ulkoisen ohjauksen tilaan maadoittamalla ulkolämpötilan 
lämpötilojen tulot ja kuumanveden käynnistyslämpötila. Tietoliikenteen virhe-
tilanne poistuu ja pumppu voidaan käynnistää maadoittamalla ensiöpuolen 
menolämpötilan anturin tulo. Lämpöpumppu pysähtyy, jos anturin tulo on auki, 
joten pumppua voidaan ohjata tavallisella releellä.

WM HPC:n apupumppuasetukset ovat edelleen käytettävissä lukuun ottamatta 
kuuman veden asetusta. Kuumanveden vaihdosventtiiliä tulee ohjata ulkoisella 
ohjausjärjestelmällä. WM HPC hallitsee edelleen suojaus- ja aikahälytyksiä ja 
varmistaa, että lämpöpumppu ei käynnisty, ennen kuin se on ollut sammune-
ena vähintään viisi minuuttia pysähdyksen jälkeen.

V Danfoss – 41



086U3533

5.4 Hälytykset yhdistävä releulostulo
Lämpöpumpun ohjausjärjestelmässä on hälytyksen ulostulo, joka lähettää 24 
VAC heti, kun mikä tahansa A- tai B-hälytys on aktiivinen. Tätä signaalia voidaan 
käyttää lähettämään tieto ylemmän tason ohjausjärjestelmälle.
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6 Hälyttimien luettelo

Hälyttimen nimi Luokitus
Automaattinen 

nollaus
Kuittaus 

vaaditaan Selitys

Korkea paluult B X  Lämpöpumpun paluulämpötila on liian korkea 
lämpöpumpun tehokkaalle toiminnalle. Lämpö-
pumppu on lopettanut lämmöntuoton.

Lämpötilaero lämmönk B  X Lämmönkeruu meno ja paluu lämpötilaero 
on liian suuri. Tämä saattaa johtua alhaisesta 
virtaustasosta.

Kompressorin virta A  X Kompressorin ylikuormitussuoja on lauennut.

Liuospumpun virta A  X Lämmönkeruu kiertopumpun ylikuormitussuoja on 
lauennut.

Korkea paine A  X Korkeapainevahti on lauennut.

Matala paine A  X Alipainevahti on lauennut.

Alhainen liuosvirt. A/B  X Lämmönkeruunesteen virtausvahti on lauennut.

Painevahti liuos A/B  X Lämmönkeruunesteen painevahti on lauennut.

Kompress. ylikuum. A  X Kompressorin lämpötilan ylikuormitussuoja on 
lauennut.

Käyttöpressostaatti B X  Käyttöpressostaati on lauennut kauan aikaa sitten.

Anturivirhe menov lt B X  Vika lämpöpumpun menolämpötila-anturissa on 
havaittu.

Anturivirhe paluult B X  Vika lämpöpumpun paluulämpötila-anturissa on 
havaittu.

Ulkoanturivirhe B X  Vika ulkoilman lämpötila-anturissa on havaittu. 
Ohjausjärjestelmä olettaa, että ulkoilman lämpö-
tila on nolla.

Käyttövesianturivirh B X  Vika lämpimän käyttöveden lämpötila-anturissa 
on havaittu.

Kuumakaasuanturivirh B X  Vika kuumakaasu lämpötila-anturissa on havaittu.

Anturiv.lä.ker.paluu B X  Vika lämmönkeruu paluulämpötila-anturissa on 
havaittu.

Anturiv.läm.ker.meno B X  Vika lämmönkeruu meno lämpötila-anturissa on 
havaittu.

Järj.menov.anturi B X  Vika menovesi lämpötila-anturissa on havaittu.

Hpc rm kommunikointi A X  Yhteysvirhe HPC RM -yksikön kanssa Tämä 
yksikkö sisältää lämpöpumpun releet.

24vac syöttövirhe A X  Sähkökatkos on tapahtunut 24 VAC:ssa.

Kommunik. master A X  Yhteys päälämpöpumppuun on katkennut.

Korkea liuoslt sis. B X  Keruuliuos paluulämpötila on liian korkea. Hälytys 
on osa keruuliuosohjaustoi-mintoa.

Alh.liuoslt sisään B X  Keruuliuos paluulämpötila on liian alhainen. 
Hälytys on osa keruuliuosohjaus-toimitoa.

Alh.liuoslt ulos B X  Keruuliuos meolämpötila on liian alhainen. 
Hälytys on osa keruuliuosohjaus-toimitoa.
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Hälyttimen nimi Luokitus
Automaattinen 

nollaus
Kuittaus 

vaaditaan Selitys

Shuntt 1 anturivirhe B X  Sekoitusryhmä 1:n lämpötila-anturi ei toimi oikein.

Shuntti 1 ohj.virhe B X  Suuri ohjausvirhe sekoitusryhmä 1:ssä.

Shuntt 2 anturivirhe B X  Sekoitusryhmä 2:n lämpötila-anturi ei toimi oikein.

Shuntti 2 ohj.virhe B X  Suuri ohjausvirhe sekoitusryhmä 2:ssa.

Shuntt 3 anturivirhe B X  Sekoitusryhmä 3:n lämpötila-anturi ei toimi oikein.

Shuntti 3 ohj.virhe B X  Suuri ohjausvirhe sekoitusryhmä 3:ssa.

Shuntt 4 anturivirhe B X  Sekoitusryhmä 4:n lämpötila-anturi ei toimi oikein.

Shuntti 4 ohj.virhe B X  Suuri ohjausvirhe sekoitusryhmä 4:ssä.

Shuntt 5 anturivirhe B X  Sekoitusryhmä 5:n lämpötila-anturi ei toimi oikein.

Shunt 5 ctrl err B X  Large controller error on shunt group 5.

Shunt 6 sensor B X  Temperature sensor for shunt group 6 is faulty.

Shunt 6 ctrl err B X  Large controller error on shunt group 6.

Shunt 7 sensor B X  Temperature sensor for shunt group 7 is faulty.

Shunt 7 ctrl err B X  Large controller error on shunt group 7.

Shunt 8 sensor B X  Temperature sensor for shunt group 8 is faulty.

Shunt 8 ctrl err B X  Large controller error on shunt group 8.

Wcs sensor error B X  Faulty temperature sensor at the WCS module.

Wcs controller error B X  Large controller error on the WCS module.

Sensor error twc B X  Faulty temperature sensor for TWC module.

Twc out temp B X  The temperature on outgoing water from the 
TWC module is outside the limits.

Twc return temp B X  The temperature on recirculated water to the 
TWC module is outside the limits.

Ctrl err cooling c B X  Large controller error on the cooling circuit.

Sensor cooling tank B X  A fault in the cooling tank temperature sensor 
has been detected.

Sensor surplus cool B X  A fault in the excess cooler temperature sensor 
has been detected.

Sensor cooling t out B X  A fault in the cooling tank outlet temperature 
sensor has been detected.

Sensor cooling circ. B X  A fault in the cooling circuit temperature sensor 
has been detected.

Slave pump missing B X Communication with one or several slave pumps 
has stopped working.
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DIGITAL OUT Käyttö

DO1 Kompr. käynn/pysäyty

DO2 Liuospump.käynn/pysä

DO3 Läm.pump.käynn/pysäy

DO4 Vaihtoventtiili lv

DO5 Lisälämmön esto

DO6 Summahälytys

DO7 Järjestelmäpumppu

DIGITAL IN Käyttö

DI1 Kompressorin ylivirta

DI2 Pumpun ylivirta

DI3 Käyttöpressostaatti

DI4 Korkeapainepress.

DI5 Matalapainepress.

DI6 Virtausvahti

DI7 Kompr.ylikuum.suoja

DI8 Ulk.liuospump.käynn.

7 Digitaaliset tulot ja lähdöt
WM HPC -yksikön etuosassa on LED-näyttöjä, jotka osoittavat digitaalisten tu-
lojen ja lähtöjen tilat. Alla olevissa taulukoissa näkyy mihin eri tulot ja lähdöt 
on yhdistetty.
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8 Valikkoyleiskatsaus

V Danfoss – 4



V




