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VAROITUS 

Kytke yksikön virransyöttö päälle vähintään 24 tuntia ennen yksikön käynnistämistä jotta 

kompressoriöljy ehtii lämmetä riittävästi. Matalissa lämpötiloissa, pumput voidaan käynnistää 

jäätymisen estämiseksi. Pidä vesiventtiilit avoinna välttääksesi lämmönvaihtimien hajoamisen 

kuumavesi-iskun johdosta. Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen mitätöi valmistajan laitteelle 

myöntämän takuun. 

Kehittynyt elektroniikka

Säätimellä voidan ohjata ilma-vesi ja vesi-vesi vedenjäähdyttimiä ja lämpöpumppuja, joissa on yksi 

kylmäainepiiri ja kaksi Scroll-kompressoria. Kompressoreita ohjataan suhteellisesti portaittain 

suhteessa tulevan veden lämpötilaan sekä ilma-vesi että vesi-vesi malleissa.

RAUS/RAUX mallin lauhdutinyksiköissä, tehoportaat aktivoidaan aktiivisten DI-tulojen perusteella 

ulkoisen termostaatin tai logiikan ohjaamana. 



Tekniset tiedot

Virransyöttö: 24V AC/DC 
DI-tulot: 5 kpl, potentiaalivapaa 
Analogitulot: 3 NTC + 1 ohjelmoitava: 0÷5V, 4÷20mA, NTC 
Analogilähdöt Opto-eristetyt: 4 ohjelmoitavaa: 0÷10V signaali, ulkoisen releen ohjaus 
Relelähdöt: 5 x 5(2) A @ 250V SPST + 1 avoin kollektori 12Vdc 40mA max

Remote terminal 
Sarjalähtö: 1 x RS485 slave Modbus protokolla (vain adapterin kanssa) 



Näytön kuvaus
LED näyttö mahdollistaa yksikön toiminta-arvojen tarkastamisen ja muuttamisen 6 toiminto-

painikkeen avulla.

Koti-näyttö (Home) 
Paina Koti-näytössä samanaikaisesti YLÖS ja ALAS painikkeita nähdäksesi seuraavat arvot: 

"Pb1": Veden lämpötila lämmönvaihtimen tulossa 

"Pb2": Veden lämpötila lämmönvaihtimen lähdössä 

"Pb4": Ulkoilman lämpötila (vain ilma-vesi mallit, jos asennettu) 

"Pb3": Lauhtumispaine jäähdytyksellä ja höyrystymispaine lämmityksellä 

“Pb4”: Tulopuolen lämmönvaihtimelta lähtevän veden lämpötila (vain vesi-vesi mallit, jos asennettu). 

 ja painikkeilla aktivoidaan Kesä- ja Talvi-tilat
Näytössä näytetään teksti “OnC” kun yksikkö on jäähdytys-toiminnolla.

Näytössä näytetään teksti “OnH” kun yksikkö on lämmitys-toiminnolla.

Näytössä näytetään teksti “OFF” kun yksikkö on OFF. 

Muiden näytön symboleiden selitykset: 



Näytetään kun näytössä näytetään lämpötilaa tai painetta.

Näytetään kun ohjelmoidaan lämpötilan tai paineen asetuspistettä/ differenssiä.

Näytetään ohjelmoinnin aikana jos näytön alaosa näyttää kuormien käyntitunteja tai 
kellonaikaa. Vilkkuu Toiminnot-valikossa jos näytössä näytetään sulatuksen alkuun jäljellä 
olevaa aikaa.

Vilkkuu silloin kun aktiiviselle hälytykselle ei ole omaa näyttösymbolia.

Näytössä kun automaattinen asetuspisteenmuutos-toiminto on aktiivinen (Dynaaminen 
asetuspiste, Energiansäästö)

Näytetään kun vastukset (jäätymisenesto/varalämmitys) ovat aktiivisina.

Näytetään kun liikutaan valikossa.

Vilkkuu kun virtauskytkimen DI-tulo on aktiivinen pumpun käydessä; jos kontakti on 
aktiivinen pumpun ollessa pysähdyksissä, virtauskytkimessä on jotain vikaa.

Näytetään kun vähintään yksi pumppu on käynnissä.

Näytetään kun vähintään yksi puhallin on käynnissä.

Näytetään jos apulähtö (AUX) on aktiivinen.

Näytetään kun kyseinen kompressori on käynnissä; vilkkuu kun kyseinen kompressori on 
ajastinohjauksessa.

Näytetään kun yksikkö on käynnissä ja symboli esittää laitteen jäähdytys- tai lämmitys-
toiminnon CF31 parametrin asetuksen mukaisesti.

Symboli vilkkuu kun laite laskee sulatusjaksojen välistä aikaa; symboli on näytössä 
yhtäjaksoisesti sulatusjakson aikana.

Näytetään kun tarkastellaan kylmäainepiirin 1 arvoja.



Painikkeet ja niiden toiminnot
Säätimessä on kuusi painiketta joilla laitteen asetuksia voidaan muuttaa.

Alla on listattu kunkin painikkeen toiminta:

Paina 1 kerran päänäytössä: 
Näyttää vedenjäähdyttimen (merkki SETC) tai lämpöpumpun (merkki SetH) 
asetuspisteen 

Paina 2 kertaa päänäytössä: 
Jos energiansäästö tai dynaaminen asetuspiste on valittu käyttöön yksiköissä 
joissa ei ole varaajaa, symboli Vset syttyy palamaan ja näyttö näyttää tämän 
hetkistä asetuspistettä.

Pidä 3 sekuntia painettuna päänäytössä:
Pääsy asetusparametrien ohjelmointiin.  

Paina 1 kerran Hälytys-valikossa (ALrM): 
Hälytyksen kuittaus (jos hälytys on kuitattavissa) hälytysvalikossa ALrM 

Paina 1 kerran: 
Mahdollistaa päänäytössä antureiden mittausarvojen tarkastelun 
(lämpötila / paine). Näytön yläosassa näytetään mittausarvo ja alaosassa 
anturin nimi.

Paina 1 kerran Ohjelmointi-valikossa (PrG): 
Parametrikansioiden (ST, CT, yms.) ja parametrien selaus. 
Parametrin arvon lisäys ohjelmointi-tilassa. 

Paina 1 kerran: 
Mahdollistaa päänäytössä antureiden mittausarvojen tarkastelun 
(lämpötila / paine). Näytön yläosassa näytetään mittausarvo ja alaosassa 
anturin nimi. 

Paina 1 kerran Ohjelmointi-valikossa (PrG): 
Parametrikansioiden (ST, CT, yms.) ja parametrien selaus. 
Parametrin arvon vähennys ohjelmointi-tilassa.

Paina 1 kerran: 
Pääsy Valikko-toimintoihin 

Pidä 3 sekuntia painettuna: 
Kellonajan asetus ja muuttaminen. 



Paina 1 kerran Ohjelmointi-valikossa (PrG): 
Poistuminen parametrien ohjelmointi-tilasta. 

Paina 1 kerran: 
Jäähdytys-toiminnon käynnistäminen ja pysäyttäminen. 

Paina 1 kerran: 
Lämmitys-toiminnon käynnistäminen ja pysäyttäminen. 

Tiettyjen toimintojen käyttäminen vaatii usean painikkeen painamista samanaikaisesti.

Alla on listattu kaikki näppäinyhdistelmät:

+
Pidä 3 sekuntia painettuna: 

Pääsy parametrien ohjeimointiin. 

+
Paina samanaikaisesti: 

1. Pääsy parametrien ohjelmointiin.
2. Sulatus voidaan aktivoida manuaalisesti pitämällä painikkeet 

painettuina



On/Off of the unit 

Pitämällä  tai   painike painettuna 3 sekuntia käynnistää jäähdytys- tai 

lämmitystoiminnon. Tämän 3 sekunnin aikana vallitun toiminnon symboli vilkkuu näytössä. 

Vaihtaaksesi toimintatilaa (esim. jäähdytykseltä lämmitykselle) laite tulee ensin pysäyttää ja 

käynnistää uudelleen halutulla toiminnolla. 

Laite pysäytetään pitämällä tämän hetkisen toiminnon painike painettuna 3 sekuntia. 

Parametriarvoja voidaan muuttaa myös laitteen ollessa valmiustilassa. 

Myös hälytykset ovat toiminnassa valmiustilan aikana; kaikki hälytykset näytetään. 

Asetuspisteen näyttö

painikkeella voit tarkastaa asetuspisteen arvon, SetC (set chiller) yksikön ollessa jäähdy-

tyksellä, tai SetH (set heat pump) yksikön ollessa lämmityksellä. 

 painikkeella voidaan tarkastaa molemmat asetuspisteet yksikön ollessa pysähdyksissä 
(valmius-tilassa).

Asetuspisteen muuttaminen

1. Pidä painike painettuna vähintän 3 sekuntia;

2. Asetuspisteen arvo alkaa vilkkumaan;

3. Paina ja painikkeita samanaikaisesti muuttaaksesi; 

4. Paina      painiketta, tai odota viiveajan loppuun talleentaaksesi uuden arvon ja 
poistuaksesi ohjelmointi-tilasta



Dynaaminen asetuspiste 
Kun otat Dynaamisen Asetuspisteen käyttöön, muista myös asettaa asiaankuuluvat parametrit 

nostamaan tai laskemaan asetuspistettä sekä ulkolämpötila-alue jonka sisällä tämä toiminto on 

aktiivinen. Katso lisätietoja Parametritaulukosta (“SD” parametrit) nähdäksesi asetuspisteet joita 

säädin muuttaa jatkuvasti suhteellisuus-asetusten (proportional law) perusteella. 

Tällä toiminnolla voidaan joko nostaa sisäilman mukavuutta tai parantaa yksikön hyötysuhdetta 

ulkoilman olosuhteiden muutosten perusteella. 

Esimerkki hyötysuhteen parantumisesta Dynaamisen Asetuspisteen avulla: 

Dynaaminen Asetuspiste on käytettävissä vain ilma-vesi malleissa joihin on asennettu ulkoinen 
ulkoilman lämpöanturi (lisävarusteena myytävä ulkoinen anturi). 

Lähtevän veden lämpötila kiinteällä
ja dynaamisella asetuspisteellä
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Hälytysten näyttö
Mene Toiminnot-valikkoon (Functions): 

1. Valitse “ALrM” toiminto tai painikkeella; 

2. Paina ; 

3. Selaa aktiivisia hälytyksiä ja painikkeilla.

Paina Menu-painiketta tai odota viiveajan loppuun poistuaksesi tästä näytöstä. 

Hälytysten kuittaus
1. Mene Toiminnot-valikkoon (Functions): 

2. Valitse “ALrM” toiminto;

3. Paina  ; näytön alaosassa näytetään hälytys ja yläosassa teksti rSt jos kyseinen hälytys

ja painikkeilla;on kuitattava, tai NO jos se ei ole. Selaa aktiivisia hälytyksiä

4. Paina painiketta kuitataksesi hälytyksen ja siirtyäksesi seuraavaan hälytykseen; 

5. Paina Menu-painiketta tai odota viiveajan loppuun poistuaksesi tästä näytöstä. 



Yksikön etäohjaus

Yksikköä voidaan etäohjata kolmella eri menetelmällä:

 Potentiaalivapaat kontaktit (X)

 ModBus protokolla RS485 liitännällä

 Etäohjain

Etäohjaus potentiaalivapailla kontakteilla
Liitinrimassa X on neljä vapaata terminaalia mihin voidaan kytkeä mikä tahansa lämpötilaa ohjaava 

laite joka antaa releen sulkevan virtapulssin yksikön käynnistämiseksi. 

Liittimien numerot liitinrimassa X ovat 6, 20, 22B, 23 ja 29. Noudata aina yksikön mukana 

toimitettua kytkentäohjetta. Nämä kontaktit ovat normaalisti NO (Normal Open) -tyyppiä. 

Näillä kontakteilla voidaan suorittaa On/Off ja Kesä/Talvi -vaihton etäohjaus. 

Kesä/Talvi -vaihto otetaan käyttöön parametrilla CF28.

Samassa liitinrimassa on myös hälytyslähdön liitin. 



Liitinriman X liitännät

ON/OFF Etäkäyttö

SelitysNumM Numl

ON/OFF Etäkäyttö

Höyrystimen virtauskytkin FLE

Höyrystimen virtauskytkin FLE

Potentiaalivapaa hälytys relelähtö - Piiri 1 |NO|

Potentiaalivapaa hälytys relelähtö - Piiri 1 |NO|

Potentiaalivapaa hälytys relelähtö - Piiri 1 |COM|

Potentiaalivapaa hälytys relelähtö - Piiri 1 |NO|

Potentiaalivapaa hälytyslähtö höyrystinpumppujen käynnistämiseksi

Potentiaalivapaa hälytyslähtö höyrystinpumppujen käynnistämiseksi

Potentiaalivapaa hälytyslähtö talteenoton vesipumppujen käynnistämiseksi

Potentiaalivapaa hälytyslähtö talteenoton vesipumppujen käynnistämiseksi

Potentiaalivapaa ulkoisen höyrystinvesipumpun 1 status  |NO|

Potentiaalivapaa ulkoisen höyrystinvesipumpun 1 status  |NO|

Potentiaalivapaa ulkoisen talteenoton vesipumpun 1 status  |NO|

Potentiaalivapaa ulkoisen talteenoton vesipumpun 1 status  |NO|

Potentiaalivapaa ulkoisen höyrystinvesipumpun 2 status  |NO|

Potentiaalivapaa ulkoisen höyrystinvesipumpun 2 status  |NO|

Potentiaalivapaa ulkoisen talteenoton vesipumpun 2 status  |NO|

Potentiaalivapaa ulkoisen talteenoton vesipumpun 2 status  |NO|

Höyrystinpumpun 1 pyynti

Höyrystinpumpun 1 pyynti

Talteenoton pumpun 1 pyynti

Talteenoton pumpun 1 pyynti

Höyrystinpumpun 2 pyynti

Höyrystinpumpun 2 pyynti

Talteenoton pumpun 2 pyynti

Talteenoton pumpun 2 pyynti

Asetuspisteen ulkoinen aktivoinnin analogisignaali

Asetuspisteen ulkoinen aktivoinnin analogisignaali



Etäohjaus ModBus protokollalla
Yksikköön asennetussa säätimessä on ModBus RS485 sarjaportti. Sarjaportin käyttö edellyttää 

erillisen TTL/RS485 adaptorin hankkimista. 

Noudata alla olevaa kytkentäkaaviota ja huomioi liittimen tyyppi välttääksesi virhekytkentää. Käytä 

Master tai Slave RS485 -porttia, riippuen yksikön sijainnista ohjausverkossa. 

Ohjauskaapelina tulee käyttää poikkipinta-alaltaan vähintään 0.5 mm2 suojattua parikaapelia. 

Kytke viestiverkon maa (GND) vain jos verkossa esiintyy kommunikaatiohäiriöitä. 



Parametriasetukset
Säätimen parametrit on jaoteltu kansioihin (CF = asetukset, CO = kompressori…) jotka on merkitty 

kukin omalla tunnuksellaan.  Yleinen parametriryhmä ALL (Kaikki) sisältää kaikki säätimen parametrit. 

Säätimessä on 3 eri käyttäjätasoa: Käyttäjä (User) joka ei vaadi salasanaa, ja kaksi asentajan 

käyttäjätasoa jotka vaativat salasanan.  

Parametriin “Pr1” meneminen: 

1. Paina ja painikkeita samanaikaisesti 2 sekuntia; 

2. Symbolit vilkkuvat ja näytön yläosassa näytetään teksti “ALL” (yleinen parametriryhmä);

3. Selaa parametreja ja painikkeilla; 

4. Valitse ryhmä joka sisältää muutettavan parametrin. Pääset haluamaasi parametriryhmään 
painamalla Set painiketta.
Näytön yläosassa näytetään parametrin arvo ja alaosassa sen nimi.

5. Valitse haluamasi parametri;

6. Paina painiketta muuttaaksesi parametrin arvoa; 

7. Muuta parametrin arvoa ja painikkeilla; 

8. Paina painiketta talleentaaksesi uuden arvon ja päästäksesi seuraavaan parametriin; 

9. Voit poistua parametrien asetuksesta           painiketta painamalla tai odottamalla viiveajan, 
jonka jälkeen säädin poistuu automaattisesti parametri-valikosta.

Huom: 
Uusi arvo tallennetaan myös silloin kun säädin poistuu valikosta aikakatkaisun johdosta, vaikka uutta 

arvoa ei olisikaan tallennettu               painikkeella.



Parametritaulukko
Parametrit on ryhmitelty seuraavasti: 

ST Lämpötilansäädön parametrit
SD Dynaamisen asetuspisteen parametrit
CF Etäkäyttökytkimet & Automaattinen toimintatilan vaihto

Lämpötilansäädön parametrit
Parametrit Kuvaus min max u.m. Resoluutio 

ST1 Kesätilan asetuspiste ST05 ST06 °C/°F dec/int 
ST4 Talvitilan asetuspiste ST07 ST08 °C/°F Dec/ int 

Dynaamisen asetuspisteen parametrit
Parametrit Kuvaus min max u.m. Resoluutio 

Sd1 Dynaaminen asetuspiste 
0=Ei käytössä 
1=Käytössä

0 1 °C 

Sd2 Dynaamisen asetuspisteen maks. 
poikkeutus Kesätilassa

-30.0 30.0 °C Dec 

Sd3 Dynaamisen asetuspisteen 
maks. poikkeutus Talvitilassa

-30.0 30.0 °C Dec 

Sd4 Ulkolämpötilan asetusarvo 
Kesätilassa

-50.0 110 °C Dec 

Sd5 Ulkolämpötilan asetusarvo 
Talvitilassa

-50.0 110.0 °C Dec 

Sd6 Ulkolämpötilan differenssi 
Kesätilassa

-30.0 30.0 °C Dec 

Sd7 Ulkolämpötilan differenssi 
Talvitilassa

-30.0 30.0 °C Dec 

Etäkäyttökytkimet & Automaattinen toimintatilan vaihto
Parametrit Kuvaus min max u.m. Resoluutio 

CF28 Kesä/Talvi -tilan vaihto 
0 = Näppäimistöllä 
1 = DI-tulolla
2 = Analogitulolla

0 2 

CF29 Automaattisen vaihdon asetuspiste -50.0 110.0 °C Dec. 
CF30 Automaattisen vaihdon 

differenssi 
0.1 25.0 °C Dec. 

CF35 Etäohjauspaneeli
0 = Ei asennettu
1 = Asennettu

0 1 



Hälytykset 
Säädin hälyttää kaikista käyntiolosuhteista jotka voivat mahdollisesti vaurioittaa yksikköä. Säädin 

suorittaa kunkin hälytyksen kohdalla hälytykseen liittyvät varotoimenpiteet. 

Alla on listattu kaikki säätimen hälytykset: 

Hälytyskoodi Kuvaus 
P”x” Anturin “x” toimintahäiriö
A01 Korkeapainekytkimen hälytys
A02 Matalapainekytkimen hälytys
A05 Korkeapaine hälytys paineanturilta
A06 Matalapaine hälytys paineanturilta
A07 Jäätymisenesto hälytys
A08 Lähtöpuolen virtaushälytys
A19 Tulopuolen virtaushälytys
A09 Kompressorin 1 ylikuormitus 
A10 Kompressorin 2 ylikuormitus 
A11 Lauhdutinpuhaltimen ylikuormitus
A17 Höyrystinpumpun ylikuormitus
A18 Lauhdutinpumpun ylikuormitus
A12 Sulatus hälytys
A13 Kompressorin 1 huoltopyynti
A14 Kompressorin 2 huoltopyynti
A15 Höyrystinpumpun huoltopyynti
A20 Lauhdutinpumpun huoltopyynti
A16 Höyrystimen tulopuolen korkea lämpötila

ACF”x” Asetushälytys “x” 
FErr Lauhdutinyksiköiden käyntihälytys
AFR Vaihejärjestys hälytys

ALOC Yleinen hälytys 1 



Etäohjauspaneeli
Etäohjauspaneeli kytketään suoraan säätimen etpaneeli-liittimeen. Huomioi liitäntöjen napaisuus. 

Virheellinen kytkentä voi vaurioittaa etäohjauspaneelia tai säädintä vakavasti. 
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