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ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE 
Ulkolämpötilan ohjainyksikkö –HC (lämmitys ja viilennys) 
 

 TÄRKEÄÄ! 
Ennen kuin otat laitteen käyttöön lue huolellisesti tämä asennus- ja käyttöohje ja varmistu, että olet huomioinut ja 
ymmärtänyt kaikki ohjeet.   
 
Ainostaan koulutetut henkilöt saavat asentaa, käyttää tai huoltaa ulkolämpötilan -ohjausyksikköä. Henkilöt, jotka 
ovat saaneet laitekoulutuksen saavat käyttää laitetta kokeneen asentajan opastuksella. Jollei edellä mainittuja eh-
toja oteta huomioon valmistaja olettaa, että käyttäjä ottaa vastuun lakisääteisistä määräyksistä.  
 
Kaikki tässä Asennus- ja käyttöohjeessa olevat ohjeet on huomioitava, kun laitetta käytetään. Kaikki muut tavat 
käyttää laitetta, kuin tässä Asennus- ja käyttöohjeessa mainitut tavat ovat kielletty. Valmistaja ei ota vastuuta epä-
pätevästä käytöstä. Laitteen muuttaminen on kielletty turvallisuussyistä. Vain valtuutettu huoltoliike voi huoltaa 
ulkolämpötilan ohjausyksikköä. 
 
Ohjaustoiminnot riippuvat mallista ja varusteista. Tämä asennusohje on osa tuotetta WehoFloor FRG 3020-
HCsekoitusryhmää  ja tulee huomioida sen asennuksissa. 
 
Oikeudet teknisiin muutoksiin! 
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SEP: asennus erillisillä järjestelmillä 
(kuumavesisäiliö ja jäähdytin) Yksi 
ulostulo kutakin toimintaa kohden. 
 

SEP   

  
Kaksi seuraavaa parametria ovat eri-
tyisesti tehty WATTMIX -säätöön tai 
kaikkiin muihin sovelluksiin kahden 
pumpun järjestelmiin. Toinen pumppu 
seuraa toista johdollista termostaattia, 
ja kytketään ”kylmään ulostuloon”.  
 
 

   

 2P.1: Radiaattorilämmitys + lattia-
lämmitys ja viilennys  

 

2P.1 
Toinen pumppu,  läm-
mönlähteen piiri (radi-

aattori) sulkeutuu 
viilennystilassa. Ei 

kylmää vettä radiaatto-
reihin! 

 

 

 2P.2: Lämmönvaihdin ja lattialämmi-
tys sekä viilennysjärjestelmä   

2P.2 
Toista pumppua käyte-
tään lämmönvaihtimen 

ohjaukseen. 

 

_ _ _      th 
5 

Termostaatin valinta valikko: 
 
No: Asennus ilman termostaattia  
Yes: Johdollinen termostaatti  
rF: Langaton RF termostaatti

No No, Yes, rF  

Seuraavat parametrit on valittavissa vain jos “TH” –parametri on asetettu “Yes” 

_ _ _      thty 
6 

Johdollisen termostaatin valinta: 
Std:  
Ainoastaan vakio lämmitystermostaat-
ti  
rEv:  
Käänteinen toiminto, lämmitys ja vii-
lennys -termostaatti. 

Std Std, rEv  

 

Seuraava parametri on valittavissa vain jos “th” –parametri on asetettu “Yes” tai ”No” ja lämpötila-anturi on asen-
nettu paluuputkeen. 

_ _._     bGAP 
       7 

bGAP Boost -toiminto  
Sisään tulevan veden lämpötila nou-
see +20%*  jos paluulämpötila on 
vähemmän kuin laskettu lämpötila 
miinus bGAP -asetus. 
Wret < Wcal – bGAP => WCal +20%* 
 
Anturin hetkellinen arvo näkyy kun 
(OK) –painiketta painetaan. 
 
Huomautus: jos paluu veden sensoria 
ei ole kytketty niin boost –toiminto on 
ohitettu. 
*Huomautus2: viilennys tilassa  “-
20%” 

5.0°C 1 - 20°C  

Seuraava parametri on valittavissa jos “th” –parametriksi on valittu “rF” 

_ _ _      trF1 
8 

 
Radioasetukset RF –huonetermostaatille (trF1) 
 
1. Paina (OK) -painiketta. Aseta ohjainyksikkö rf init –toimintatilaan käyttämällä (+) tai (-) 

painikkeita.  
„INI thrF“ ilmestyy näyttöön. 
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2. Aseta RF -termostaatti rf init toimintatilaan ( MuB). 
3. Jos rf –alustus onnistuu RF –termostaatti lähettää radiosignaalin ohjainyksikölle. Huo-

neen todellinen lämpötila ilmestyy vilkkuen näytölle ”INI” –näytön sijaan.  
4. Alustus on valmis kun painetaan (OK) –painiketta ohjainyksikössä. 
5. Poistu RF –termostaatin rf init toimintatilasta. ( MuB). 
Valitsemalla „no thrF“ kytketään pois RF –termostaatti ohjainyksiköstä ja vastaavasti lo-
pettaa huonelämpötilatoiminnon. 
 

 Yhteys langattomaan huonetermostaattiin saadaan ainoastaan käyttämällä tähän 
sopivia laitteita. 

Seuraava parametri on valittavissa ainostaan jos “th” –parametriksi on valittu “rF”  
ja  jos “inst” –parametriksi on asetettu“2P.1” tai “2P.2” (2 pumpun toimintatila) 

_ _ _      trF2 
9 

 
Radioasetukset RF -termostaatille WATTMIX -järjestelmässäm (trF2) 
(2 pumppua, radiaattorilämmitys tai puhallin lämmitys) 
 
Samat radio –asetukset kuin yllä “trF1” -parametrille. 

 

Seuraava parametri on valittavissa ainostaan jos “th” –parametriksi on valittu “rF” 

_ _ _      tr1o 
10 

Menoveden lämpötilan offset -kerroin huo-
nelämpötille RF –termostaatilla (trF1) 
 
Katso kuvaus ( 5.3.3). 

3.0°C 0.1 - 9.9C 

 

_ _ _      in1 
11 

 
Sisääntulon valinta Input1: ( 5.5.1). 
 
th1: Johdollinen huonetermostaatti pitää kyt-
keä sisääntulo 1:seen Input1, koska “th” –
parametriksi on asetettu “YES”) 
 
no: Sisääntuloa 1 ei käytössä Input1 (mitään 
ei ole kytketty johdoilla) 
 

 
 
 
 
 
 
no 

th1  
ei säädettävä 

 
no, Aqu,  

HC tai C_b 
 
 

 

 Aqu:  
Varaajan lämpötilavahti on kytketty sisääntulo 
1:seen (Input1).  
Jos ylilämpötila saavutetaan (kontakti aukeaa) 
joten pumppu 1:n pysähtyy ja sekoitusventtiili 
sulkeutuu.  
 

   

 HC:  
Lämmitys/viilennys -signaali kytketään sisään-
tulo 1:seen ohjaamaan asennuksen toimintati-
laa. (kontakti 2 ja In1 välillä tai vaihe signaali 
In1:seen)  
Lämmitys = ei signaalia (avoin piiri /open cir-
cuit)  
Viilennys = Vaihe signaali (suljettu piiri / clo-
sed circuit) 
 

 

 
Lämpöpumppu voi 
tehdä HC signaa-

lin. 
Tarkista yhteenso-

pivuus ennen 
liittämistä.  

 

 C_b: 
Kytkentäkotelon pumppusignaali kytketään 
sisääntulo 1:seen ohjaamaan pumppu 1 toi-
mintaa. 
(kontakti 2 ja In1 välillä tai vaihe signaali 
In1:seen) 
Pump ON = Vaihe signaali (suljettu piiri / clo-
sed circuit)  
Pump OFF = ei signaalia (avoin piiri /open 
circuit) 
 

   

_ _ _      in2 
12 

 
Johdollinen sisääntulo 2 (Input2) valinta: ( 

 
 

th2  
ei säädettävis-
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5.5.2). 
 
th2: johdollinen termostaatti kahdenpumpun –
järjestelmässä kytketään   
sisääntulo 2 input2 (koska “th” parameteri on 
asetettu “YES” ja “inst” on asetettu “2P.x”) 
 
no: Sisääntulo 2 (Input2) ei käytetä, mitään ei 
ole kytketty. 

 
 
 
 
 
no 

sä 
 

 
 

no, Aqu,  
HC or C_b 

 Aqu:  
Varaajan lämpötilavahti kytketään sisääntulo 
(Input2) 2:seen jos lämpötila saavuttaa yli-
lämpörajan (kontakti aukeaa) seuraa: 
- jos “inst”=”Act tai SEP”, pumppu 1:n pysäh-
tyy ja sekoitusventtiili sulkeutuu. 
- jos “inst”=”2P.x”, lämmönlähteen piirin 
pumppu 2 pysähtyy.   
 

   

 HC:  
Lämmitys/viilennys vaihtosignaali kytketään 
sisääntulo 1:seen ohjaamaan asennuksen 
toimintatilaa. (kontakti pisteen 2 ja In1 kanssa 
tai vaihe signaali  In1:seen).  
Lämmitys = ei signaalia (avoin piiri)  
Viilennys = vaihe signaali (suljettu piiri). 
 

 

 

 
Lämpöpumppu voi 
tehdä HC signaa-

lin. 
Tarkista yhteenso-

pivuus ennen 
liittämistä. 

 

 C_b: 
Kytkentäkotelon pumpun signaali kytketään 
sisääntulo 1:seen ohjaamaan pumpun 1 toi-
mintaa.  
(kontakti pisteen 2 ja In1 kanssa tai vaihe 
signaali  In1:seen) 
Lämmitys = ei signaalia (avoin piiri)  
Viilennys = vaihe signaali (suljettu piiri). 
 
- jos “inst”=”Act or SEP”, lattialämmitys 
pumppu 1 pysäytetään ja sekoitusventtiili 
sulkeutuu.  
- jos “inst”=”2P.x”, lämmönlähteen pumppu 2 
pysähtyy.  

   

_ _ _    OUSE 
13 

Ulkolämpötila-anturi valikko: 
Yes: Johdollinen ulkolämpötila-anturi on 
asennettu. 
 
No: Asennus ilman ulkolämpötila-anturia. 
Säätö toimii kuin ”termostaattilla” kun säädet-
tävä “Wcal” lämpö syötetään kiertoon.  
 
rF: Wireless RF outside sensor is installed.

Yes No, rF 
 
 

Seuraava parametri on valittavissa ainostaan jos ulkolämpötila-anturi on asennettu  ja jos “OUSE” parameteri on 
asetettu “no”. 

_ _ _    OU t 
14 

Ulkolämpötila: 
Tässä valikossa korjataan ulkolämpötilaa 
jotta saataisiin haluttu laskettu menoveden-
lämpötila käyrän  mukaisesti.  
 
Esimerkki:  
Ou t = 0°C, Käyrä = 1 
Menovesi => 40°C  
 
Voit säätää tarkemmin  “Wcal” menoveden-
lämpötilan päänäytöstä “mukavuus” ja “Las-
ketun lämpötila” toimintatilojen kanssa  

00.0°C 
-49.0°C - 
50.0°C 

 

Seuraava parametri on valittavissa vain jos  “OUSE” –parametri on asetettu “rF”. 
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