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johdanto
Tämän käyttöohjeen tarkoitus on esittää CTS600:n 
toiminnat ja valikot. Käyttöohje saattaa sisältää 
kuvauksia toiminnoista ja laitteista, jotka puuttuvat 
järjestelmästäsi.

Jollei otsikossa toisin mainita, kuvaukset pätevät kaik-
kiin sivulla 4 esitettyihin järjestelmätyyppeihin.
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Varmista, että seuraavat 
asiakirjat tulevat järjestelmän 
mukana: 

·  Asennusohje 
·  CTS600 käyttöohje  
   (tämä asiakirja) 
·  EL-kaavio



Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä 
tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 3

nilan VPM 120–560, VPL28 EC

SiSällyS
luettelo
2 Johdanto
3 Aluksi 
3 Järjestelmätyypit
4 Lämpötilanilmaisin
5 Käyttöpaneeli
6 Valikon yleisasetukset
7 Käyttöolosuhteet
8 Päävalikko
9 Näytön hälytykset
11 Näytä tiedot
12 Etäkytkimen käyttö
13 Kellon asetukset
14 Viikoittaiset ohjelmat
16 Lisälämpöpatteri
17 Jäähdytys
18 Ilmanvaihto
19 Ilmansuodatin
20 Lämpötilan säätö
21 Kielen valinta
22 Ohjeita antavia mittoja 
24 Lisätarvikkeet/varaosat
27 NILAN lämpöpumpun takuuehdot

aluKSi
Järjestelmä toimitetaan käyttövalmiina. 

Tehdasasetukset soveltuvat useimpiin käyttötarkoituksiin, joten muita kuin 
päävalikossa olevia asetuksia ei ole tarvetta muuttaa. Päävalikko on kuvattu 
sivuilla 8 ja 9. 

Hälytyskoodi 21: Laite antaa hälytyksen SET AIKA sähkökatkoksen yhteydessä 
ja kun laitteeseen kytketään virta ensimmäisen kerran. Aseta aika, päiväys ja 
kuukausi.
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järjeStelmätyypit
Alla olevat järjestelmätyypit toimivat tämän käyttöohjeen mukaan. Vaihtoehdot eri malleille on esitetty 
alla olevassa yhteenvedossa.

Viilennys tapahtuu nelitieventtiilillä, joka mahdollistaa viilennyksen lämmöntuottamisen sijaan. 

Kuva 1: Järjestelmätyypit
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lämpötilanilmaiSin

Kuva 2: Anturiasetusten pohjapiirros

Anturinkuvaus kuva 2: 
T1 on ilmanottoaukon ulkoilman lämpötilanilmaisin 
T2 on tulopuh lämpötilanilmaisin (ilman jälkilämpötilaa)
T5 on kondensaattorin lämpötila.
T6 on höyrystimen lämpötila.
T7 on tuulettimen kiertoilman lämpötilanilmaisin mahdollisen jälkilämpötilan jälkeen.
T10 on sisätilan poistoilman lämpötilanilmaisin (lisälaite)
T15 on CTS600:n käyttöpaneelissa sijaitseva lämpötilanilmaisin

TULOILMA SISÄLLE

(T7)

1m

(T10) (T10)

(T15)

(T7)

(T2)

(T5)

(T1)

(T6)

CTS 600

RAITISILMA ULKOA

JÄTEILMA ULOS

VPM power supply.
3 x 400 V – 50Hz – max 3 x 10 A Safety cut–out.

CTS2

T15 is the conrtolling sensor,
and the control panel 
therefore must be mounted in 
a ventilated room.

The contorol panel has to 
be placed in a frost-free place. 
(+1 – +40°C)

T10 can be connected in 
an exhaust air valve or 
duct.

POISTOILMA TALOSTA

Switch for 
extendet operation
(User select)

RAITISILMA ULKOA

POISTOILMA TALOSTA

CTS 600

TULOILMA SISÄLLE

JÄTEILMA ULOS

VPL unit

Safety cut–out.VPL power supply.
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Käyttöpaneeli

Käyttöpaneelin etuosassa sijaitseva led-valo ilmaisee seuraavasti:
Jatkuva keltainen valo: kompressori toiminnassa
Vilkkuva keltainen valo: järjestelmä on hälytystilassa  
Käyttöpaneeli näyttää kerrallaan kaksi kahdeksan merkin tekstiriviä.
Ylärivi näyttää ohjetekstin.
Alarivi näyttää ohjetekstin vastaavan asetusarvon (setting value, s).
Näytön teksti on valaistu, kun järjestelmässä on sähköä eikä virta katkea 
silloinkaan, kun järjestelmä on OFF-tilassa, tai jos sitä ei ole käytetty pitkään 
aikaan.
Hälytys “Aseta aika” (“Set time”) näkyy näytöllä kun järjestelmä ei ole saanut 
sähköä moneen päivään. Aseta aikatoiminto.

Kuva 3: CTS600-käyttöpaneeli

CTS600 
-paneelissa  
paina:

 tai  
liikkuaksesi ylös tai alas valikossa 
tai muokataksesi aktivoitua kohdet-
ta valikossa

ENTER 
· aktivoidaksesi kohteen valikossa
· varmistaaksesi kohteen valikossa

OFF 
laittaaksesi järjestelmän pois päältä

ON
laittaaksesi järjestelmän päälle
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ValiKon yleiSaSetuKSet

Kuva 4: Valikon yleisasetukset

Valikot
CTS600:n toimintaohjeessa on kymme-
nen valikkoa, jos tulipinta on valittu.

Toiminnot löytyvät aina päävalikosta.

Päävalikosta voi siirtyä muihin valikoi-
hin käyttämällä  tai .

Näytä ja nollaa hälytykset.
Hälytysloki (16 viimeisintä hälytystä).

Käyttötyyppi (lämmin, automaattinen, viileä), 
lämpötilat, tuulettimen nopeus ja ohjelmisto-
versio.

POIS PÄÄLTÄ/OFF. Haluttu toiminto valitaan 
painamalla tai koskettamalla. 

Kellon asetukset: Jos järjestelmä on ilman 
sähköä yli 24 tuntia, aika täytyy asettaa uu-
delleen. Kesä- ja talviaika täytyy ohjelmoida 
erikseen. 

Viikottaiset ohjelmat voidaan asettaa ON/OFF-
toiminnolle. Jos viikottainen ohjelma on käytös-
sä, päävalikon näytöllä on 1, 2 tai 3.

Järjestelmä valitaan lisälämpöpatterin avul-
la, joka voidaan valita ON/OFF-toiminnolla. 
Jäähdytyssuoja on toiminnassa myös OFF-
asennossa.

Lämpötilan asetukset kompression jäähdytyk-
seen.

Valitse koneellisen tai ohjatun ilmanvaihtojär-
jestelmän välillä.

Ilmansuodatusjärjestelmä antaa filtterille hä-
lytyksen 90 päivän välein. Hälytyksen voi nol-
lata valikossa ”NÄYTÄ HÄLYTYKSET”  ”(DISPLAY 
ALARMS”).

Vähimmäislämpötilan asetus (ohita kosteuden-
säädin). Enimmäislämpötila voidaan asettaa 
tulipinnalle.

Valitse haluamasi kieli: englanti, saksa, ranska, 
ruotsi, tanska, norja, suomi.

s. 9

s. 8

s. 13

s. 17

s. 19

s. 11

s. 12

s. 15

s. 16

s. 18

s. 20

s. 21

Päävalikko: Näytön käyttöstatus.
Paina ESC palataksesi päävalikkoon.

NÄYTÄ
HÄLYTYKSET

NÄYTÄ
DATA

AuTO  * / P
>2< 19°C

ETÄKYTKIN 
KÄYTTÖ

060530
TI...       12:10

VIIKKO-
OHJELMA

LISÄLÄMPÖ-
PATTERI

VIILENNYS

ILMAN VAIHTO

ILMAN-
SuODATIN

LÄMPÖ TILAN-
SÄÄDIN

KIELI
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KäyttöoloSuhteet
Päävalikossa on kolme eri arvoa: toimintatila, ilmanvaihtoteho ja lämpötila. Nämä käyttäjän asettamat arvot ilmai-
sevat järjestelmän toiminnan.

Päävalikko näkyy näytöllä automaattisesti noin 15 sekunnin kuluttua siitä, kun järjestelmä on kytketty sähköverk-
koon, jolloin voit asettaa haluamasi arvot.

Haluttu sisälämpötila voidaan asettaa painamalla ENTER-näppäintä kerran. Lämpötilaosoittimen °C vieressä oleva 
valo vilkkuu, ja lämpötila voidaan nyt vaihtaa painamalla . Haluttu arvo hyväksytään painamalla ENTER.

Jollei järjestelmässä ole tulipintaa, nykyinen sisälämpötila näkyy näytöllä.

Käyttöolosuhteet voidaan vaihtaa painamalla ENTER-näppäintä kahdesti. Nykyinen tila vilkkuu ja voidaan vaihtaa 
painamalla  ja hyväksytään painamalla ENTER. Automaattitilassa jäähdytys tai lämmitys valitaan automaat-
tisesti lämpötila-asetusten mukaisesti. Viileä ilmaisee tuloilman jäähdytystä kompressorin toiminnan kautta, ja 
lämpö ilmaisee tuloilman lämmitystä.

Ilmanvaihtotila voidaan vaihtaa painamalla ENTER-näppäintä kolmesti. Nykyinen ilmanvaihtotila välkkyy ja voi-
daan nyt vaihtaa painamalla  ja hyväksytään painamalla ENTER.

Kuva 5: Päävalikko

Käyttötila:
OFF
AuTO
VIILENNYS
LÄMMITYS

Puhallinnopeus

*:  käyttäjäasetukset
1, 2, 3: viikottainen ohjelma päällä
L: talvi pien toiminto käytössä

Haluttu sisälämpötila
(5–30˚C)

Päävalikko
AuTO   */L/1
>2<            19°C
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pääValiKKo

Kuva 6: Valikon osiot päävalikossa

Päävalikko näkyy näytöllä automaattisesti noin 15 sekunnin kuluttua siitä, 
kun järjestelmä on kytketty sähköverkkoon. Valikon vilkkuvat osat näytetään 
” ” avulla.

Päävalikon pääsosiot on esitetty alla olevassa kuvassa (kuva 6):

Päävalikko

AuTOMAATTISESSA käyttöti-
lassa järjestelmä valitsee auto-
maattisesti viilennyksen tai läm-
mityksen valitun sisälämpötilan 
mukaan. Viikoittainen ohjelma 
voidaan valita.

Lämmitys valitun lämpötilan 
mukaan. Viikottainen ohjelma 
voidaan valita.

Valittu puhallinnopeus 
pätee ilmanpoistoon.

Jäähdytys valitun lämpötilan 
mukaan. Viikoittainen ohjelma 
voidaan valita.

AuTO */L/1 
>2<               19°C

AuTO */L/1
>2<            ”19°C”

AuTO   
>2<        ”5-30°C”

”AuTO” */L/1
>2<               19°C

”VIILEN”
>2<               19°C

”LÄMPÖ”
>2<              19°C

AuTO */L/1
”>2<”            19°C

AuTO */L/1
”>3<”           19°C

Asettaaksesi yksittäiset arvot 
paina:
 tai  
· valitaksesi kohdan valikossa
· muokataksesi arvoa

ENTER 
· aktivoidaksesi kohdan valikos-

sa (kohta vilkkuu)
· säilyttääksesi muokatun arvon
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Kuva 7: Valikko ”Näytön hälytykset”

näytön 
hälytyKSet
Jos järjestelmä on hälytystilassa, keltainen diodi CTS600:n paneelissa 
vilkkuu.

Hälytystila sekä hälytyksen aika näkyvät valikosta NÄYTÄ HÄLYTYKSET. 
Hälytys voidaan myös nollata samasta valikosta.

Hälytyksen nollaus: Hälytykset nollataan erikseen. Vain 
toimettomana olevat hälytykset voidaan nollata. Kun 
näytöllä näkyy 0, kaikki hälytykset on nollattu.

HÄLYLISTA: 
Näyttää 0–3 toiminnassa olevaa hälytystä. 
Viimeisin ja kriittisin näytetään ensimmäisenä.

HÄLYLOKI:
uudelleenluodaan 
sähkökatkon jäl-
keen. Näyttää 16 
viimeisintä häly-
tystä. AL 1  
on viimeisin.

HÄLYTYSLOKIN  
TIEDOT: Kuvat  
hälytyksen ajalta

Hälytykset
Hälytyskoodit näkyvät mahdollisen virhetilan 
sattuessa, tai kun järjestelmällä on käyttäjälle 
tärkeää informaatiota.

Hälytykset on jaoteltu seuraavasti:

K Kriittinen 
Toiminta on lakkautettu osittain tai kokonaan 
niin kauan kuin hälytys on päällä.

A Varoitus 
Muuttuu kriittiseksi jollei tilanteeseen puututa.

I Informatiivinen
Normaali toiminta. Hälytys katoaa käyttäjän 
vahvistaessa hälytyksen.

NÄYTÄ
HÄLYT

HÄLYTY 6
SuLATuS

HÄLYTY 8
JÄÄHDYTYS

HÄLYTY 19
SuODATIN

HÄLYTYS LOKI

060530  
TI               11:32

HÄ 3:  
JÄÄHDYTYS

T3   0,00
T3   0,00

OuT 17–24
0000000000

HÄ 2:
SuODATIN

NYKYTILA
HÄLYTYS

T1   20°C
T2   20°C

OuT 9–16
0000000000

HÄ 1:
SuLATuS

060530
TI               10:28

OuT 1–8
0000000000
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Kuva 7: Valikko ”Näytön hälytykset”

Hälytys-
koodi

Kategoria Näyttöteksti Kuvaus/syy Ratkaisu

00 -- -- Ei hälytystä
01 K LAITTEISTO Vika laitteiston toiminnassa Ota yhteyttä huoltoon jollei nollaus auta.
02 K AIKA KATKAISu Varoitushälytys A on muuttunut kriittiseksi 

hälytykseksi
Huomioi ja nollaa hälytys. Ota yhteyttä huol-
toon, jos hälytys jää päälle.

03 K PALO Termostaatti. Järjestelmä on pysähtynyt,  
koska termostaatti on päällä.

Jollei talossa ole ollut tulipaloa, ota yhteyttä 
huoltoon.

04 K PAINE Korkea- tai matalapaineen säädin on päällä 
mahdollisesti, koska: 
Korkeapaine: lämpökuormitus
Tukkeutunut filtteri
Rikkinäinen tuuletin
Matalapaine: laite on saattanut menettää 
kylmäainetta
Tukkeutunut filtteri
Rikkinäinen tuuletin
Ylijäähtyminen

Ota yhteyttä huoltoon, jos hälytyksen nollaus 
ei auta tai jos hälytys on jatkuvaa.
Huomioi ja ilmoita huollolle nykyiset käyttö-
lämpötilat NÄYTÄ TIEDOT-valikosta.

06 K SuLATuS Järjestelmän sulatus. Sulatusajan ylitys. Virhe sulatuksessa, termostaatissa tai T6 
haihdutusilmaisimessa.

07 K JÄÄTYNYT Lisää lämpötila. Vedenpinnan jäähdytystermostaatti ei ole 
kyennyt nostamaan lämpötilaa  20 °C kolmes-
sa minuutissa.

10 K YLILÄMPÖ Lisälämpöpatteri ylikuumentunut. Tarkista, että talon ilmanvaihto toimii. Tarkista 
filtteri ja tuloilma. Nollaa hälytin. Ota yhteyttä 
huoltoon, jos yllämainituista keinoista ei ole 
apua.

11 K VIRTAuS Virhe tuloilman kierrossa. 
Ks. hälytyskoodi 10.

Ks. hälytyskoodi 10.

12 K TERMO Tuulettimen lämpörele on laukaistu. Vika voi 
olla tuulettimessa tai hilajännitteen ollessa 
liian matala.

Ota yhteyttä huoltoon.

15 A HuONE AL Sisälämpötilan ollessa alle 10°C, järjestelmä 
pysähtyy välttääkseen talon ylijäähtymistä. 
Tämä voi tapahtua pidemmällä aikajaksolla ta-
lon ollessa tyhjillään ja lämmitysjärjestelmän 
pysähdettyä.

Lämmitä talo ja nollaa hälytys.

16 I OHJELMISTO Virhe järjestelmän ohjelmistossa Ota yhteyttä huoltoon.
17 I WATCHDOG Virhe järjestelmän ohjelmistossa Ota yhteyttä huoltoon.
21 I INDSTIL Osa ohjelmistoasetuksista on kadonnut. Syy 

voi olla pitkittyneessä sähkökatkossa tai 
salamaniskussa. Järjestelmä toimii vakioase-
tuksilla.

Nollaa hälytys. Aseta haluttu viikottainen oh-
jelma. Ota yhteyttä huoltoon, jos järjestelmä 
ei toimi halutun mukaisesti tai kuten aiemmin, 
sillä mahdolliset aliohjelmat ovat voineet ka-
dota (aliohjelmat ovat tarjolla vain huollossa).

19 I SuODIN Paine-erojen mittaus on asetettu ajalle X päi-
vää filtterin tarkistuksesta tai vaihtamisesta 
(30, 90, 180, 360 päivää). Vakioasetus on 90 
päivää.

Puhdista tai vaihda filtteri. Nollaa hälytys.

21 I ASETA AIKA Sähkökatkon sattuessa. Tarkista ajastimen viikottaiset asetukset ja 
nollaa tarvittaessa. Nollaa hälytys.
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näytä tiedot
Nykyiset käyttötiedot löytyvät valikosta NÄYTÄ DATA -valikosta.

Ilmaisimen sijainti esitetään kuvassa 2, sivulla 4.

Anturin T15 kirjaama 
sisälämpötila (CTS 600 
ohjausyksikössä oleva 
anturi).

Sivun 5, kuvassa 2 
lueteltujen anturien 
sijainti.

Järjestelmän 
ohjelmistoversio.

Ohjausyksikön 
ohjelmistoversio.

Kuva 8: Valikko ”Näytön tiedot”

TILA
LÄMMITYS

NÄYTÄ
DATA

HuONE
T15            20°C

HuONE EX
T10           21°C

TuLOPuH
T2               21°C

uLKO
T1       9°C

LAuHDuTIN
T5               40°C

HÖYRYSTIN
T6    -1°C

TuLOPuH
2

POISTOPuH
2

SOFTA
1                  1.2X

SOFTA
2                   1.00

TYYPPI
VPM/28 EC
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etäKytKimen 
Käyttö
Valikosta KÄYTTÄJÄVALINNAT käyttäjä voi ohjata käyttötoimintoja päävali-
kosta valitsemalla ylipaineen tai kontaktin.

Valikossa on neljä vaihtoehtoa: ’’poisto”, ’ ’tulo”,  ’’molemmat” ja  
’’pois päältä”.

’’Poisto”,  ’’tulo”: 
Tästä valikosta voit säätää poisto- tai tuloilman nopeuden rajoitetuksi ajaksi. 
Muut käyttötoiminnot säilyvät samana. Kytkin aktivoi aikakytkimen. Ylipaine 
pitää tuulettimet halutulla tasolla kunnes kontakti on pois päältä.

’’Molemmat”:
Tästä valikosta voit  säätää poisto- ja tuloilman nopeuden rajoitetun ajan sekä 
vaihtaa tulolämpötilan rajoitetuksi ajaksi. Ylipaine aktivoi aikakytkimen.

’’Pois päältä”:
Ylipaine- tai kontaktitoiminto on pois päältä. 

Valikon vilkkuvat osat näkyvät ” ” avulla.

Ajanjakso, jolloin valitun 
toiminnon on oltava käytös-
sä: ilmoitetaan tunteina ja 
minuutteina. Maks. 8 tuntia. 
Jos käytetään on/off -kyt-
kintä, valitaan ajaksi 00.00

Aika- ja tehoasetukset 
on määritettävä koh-
dassa KÄYTÄ MOLEM-
MAT kuvatulla tavalla.

Haluttu  
puhallinteho: 
1-4. OFF-ase-
tusarvolla jär-
jestelmä voi-
daan katkaista 
ulkoisella 
kytkimellä.

Haluttu sisälämpötila (5–30 °C). 
Järjestelmää ohjataan lämpötila-
anturilla T15.

Kytkee käyttäjäase-
tuksen pois päältä.

Kuva 9: Valikko ”Käyttäjävalinnat”

Muuta asetusta 
painamalla:
 tai  
· valitaksesi valikkokohdan
· muuttaaksesi asetusarvoa

ENTER 
· aktivoidaksesi valikkokohdan 

(asetusarvo vilkkuu)
· vahvistaaksesi ja tallentaaksesi 

muutokset

ETÄKYTKI
KÄYTTÖ

KÄYTÄ
”MOLEMMAT”

KÄYTÄ
”POISTOPuH”

AIKA
                    00.45

AIKA
                 ”00.45”

KÄYTÄ
”OFF”

KÄYTÄ
”TuLOPuH”

TEHO  
                         >2<

LÄMPÖTIL
                       20°C

TEHO 
                       ”>2<”

LÄMPÖTIL
                   ”20°C”
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Kellon 
aSetuKSet
Sähkökatkon sattuessa kello toimii vielä ainakin 24 tuntia. Jos aikatoiminto 
pysähtyy, tämä näkyy hälytyksenä: ’’ASETA AIKA”. 

Kesä- ja talviaika täytyy asettaa erikseen.

Valikon vilkkuvat osat näkyvät ” ” avulla.

Sekunnit nollataan 
minuuttien määri-
tyksen yhteydessä.

Näkyy vain ensimmäisen ajan 
asetuskerran yhteydessä, 
maanantai = 1.

Kuva 10: Valikko ”Kellon asetukset”

Muuta asetusta 
painamalla:
 tai  
· valitaksesi valikkokohdan
· muuttaaksesi asetusarvoa

ENTER 
· aktivoidaksesi valikkokohdan 

(asetusarvo vilkkuu)
· vahvistaaksesi ja tallentaaksesi 

muutokset

060530
TI                12:10

VuOSI  
                          06

PÄIVÄ  
                          30

PÄIVÄ  
                         ”30”

TuNTI  
                           12

TuNTI 
                         ”12”

KuuKAuSI  
                          05

VIIKKO  
PÄIVÄ            2

MINuuTTI  
                          10

MINuuTTI  
                          ”10”

VuOSI  
                         ”06”

KuuKAuSI  
                         ”05”
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ViiKottaiSet 
ohjelmat
Järjestelmässä on kolme viikottaista vakio-ohjelmaa, joiden välillä voit valita, 
ks. sivu 15. Tehdasasetus on ohjelma 1.

Täältä on mahdollista ohjelmoida oma viikoittainen ohjelma. Se voi mahdolli-
sesti olla yksi vakio-ohjelmista pienillä muutoksilla. 

Valikon kohdat, jotka vilkkuvat, on merkitty merkein ” ”.

Tämän toiminnon avulla käyttäjä 
voi poistaa kaikki valitun ohjel-
man asetusarvot.

Järjestelmän toiminta 
jatkuu päävalikon ase-
tusten mukaisesti.

Tässä kohdassa 
voidaan valita mikä 
tahansa kolmesta 
viikko-ohjelmasta. 
Ohjelma voidaan 
valita aktiiviseksi ja 
sitä voidaan muokata 
käyttäjän tarpeiden 
mukaiseksi.

Näiden asetusten avulla voidaan muut-
taa ohjelman asetusarvoja. Jos useita 
toimintoja ohjelmoidaan tapahtumaan 
samanaikaisesti, vain viimeisin/alhaisin 
toiminto aktivoituu.

OFF on asetusarvossa 24.00

Kun asetukset on tehty maanantaille, 
arvot voidaan kopioida mihin tahansa 
muuhun päivään kopiointitoiminnolla.Kuva 11: Valikko  

”Viikoittaiset ohjelmat”

Muuta asetusta 
painamalla:
 tai  
· valitaksesi valikkokohdan
· muuttaaksesi asetusarvoa

ENTER 
· aktivoidaksesi valikkokohdan 

(asetusarvo vilkkuu)
· vahvistaaksesi ja tallentaaksesi 

muutokset

VIIKKO
OHJELMA

KÄYTÄ
OFF

MA  2 08.00
>1<              17°C

KÄYTÄ
”OHJELMA 2”

MA   2–6

TI  1 06.00
>3<                21°C

MA  1 06.00
>3<              21°C

KÄYTÄ
”OHJELMA 3”

KÄYTÄ
”TYHJENNÄ”

MA  3   OFF
>1<              21°C

KÄYTÄ
”OHJELMA 1”

MA                  TI
KOPIO

TI   2–6

KÄYTÄ
”OFF”

MA                 TI
”KOPIO”

MA                  KE
KOPIO
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Viikottaisen ohjelman asettaminen

Kolmen viikko-ohjelman tehdasasetukset:
Ohjelma 1 soveltuu kotiin, jossa ei oleskella päivällä
Ohjelma 2 soveltuu kotiin, jossa oleskellaan myös päivällä
Ohjelma 3 soveltuu toimistokäyttöön

Ohjelma Viikonpäivä Toiminto Aika Ilmanvaihto Lämpötila
Ohjelma 1 maanantai - 1 6.00 3 21
 perjantai 2 8.00 1 21
  3 15.00 3 21
  4 22.00 1 21
 lauantai - 1 8.00 3 21
 sunnuntai 2 23.00 1 21
Ohjelma 2 maanantai - 1 8.00 3 21
 sunnuntai 2 23.00 1 21
Ohjelma 3 maanantai - 1 7.00 3 21
 perjantai 2 16.00 OFF 21

Ohjelman vaihe. Jokaiselle päivälle  
voidaan ohjelmoida kuusi eri vaihetta.

Ohjelman vaiheen aktivointiaika. Asetusarvoksi 
on valittava OFF, jos ohjelman vaihetta ei haluta 
käyttää (OFF on asetusarvossa 24.00). 

Lämpötilapyyntö.

Viikonpäivä.

Puhallinnopeus.

MA  1      08.00
>1<               17C
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liSälämpö
patteri
Valikko on käytettävissä vain, jos järjestelmä on varustettu lisälämpöpatteril-
la, ja jos toiminto on samanaikaisesti asetettu HuOLTO VALIKOSSA.

Valikon kohdat, jotka vilkkuvat, on merkitty merkein ” ”.

Kuva 12: Valikko: ”Lisälämpöpatteri”

Muuta asetusta 
painamalla:
 tai  
· valitaksesi valikkokohdan
· muuttaaksesi asetusarvoa

ENTER 
· aktivoidaksesi valikkokohdan 

(asetusarvo vilkkuu)
· vahvistaaksesi ja tallentaaksesi 

muutokset

LISÄLÄMPÖ-
PATTERI

KÄYTÄ
ON

KÄYTÄ
”ON”

KÄYTÄ
”OFF”

Kun lisälämmitys on asennettu, 
puhallinanturi T2 siirtyy automaat-
tisesti T7:n, joka sijaitsee puhalti-
messa/tuloilmassa lämmityspin-
nan jälkeen.

Tämä asento valitaan, jos halutaan 
kytkeä lisälämpö pois käytöstä. 
Jäätymissuojaus on yhä aktivoitu-
na ja T7 toiminnassa.
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jäähdytyS
Valikosta JÄÄHDYTYS voit valita, kuinka paljon lämpötilan tulee nousta,  
ennen kuin jäähdytys käynnistyy.

Vilkkuvat valikon kohdat ilmaistaan merkeillä ” ”.

Kuva 13: Valikko ”Jäähdytys”

Aseta: Valittu lämpötila päävalikossa tai 
viikko-ohjelma. Arvo +1 mahdollistaa jääh-
dytyksen 1 °C valitun huonelämpötilan ylä-
puolelle. Voidaan asettaa OFF,  0, 1, 2, 3, 4, 5, 
7  ?? 10 °C.

Asetus automaattiselle voimakkaalle 
tuuletukselle jäähdytyksen yhteydessä. 
Voidaan asettaa arvoihin POIS PÄÄLTÄ 
OFF, 2, 3, 4

Muuta asetusta 
painamalla:
 tai  
· valitaksesi valikkokohdan
· muuttaaksesi asetusarvoa

ENTER 
· aktivoidaksesi valikkokohdan 

(asetusarvo vilkkuu)
· vahvistaaksesi ja tallentaaksesi 

muutokset
· Huom. OFF poistaa viilenyksen 

käytöstä

JÄÄHDYTYS
ASETA LÄM-
PÖTILA   +1

ILMANVAIHTO 
POIS PÄÄLTÄ

ASETA LÄM-
PÖTILA   +1
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ilmanVaihto
Valikosta ILMANVAIHTO voit valita kaksi erilaista ilmastointia tarpeesi  
mukaan.

Vilkkuvat valikon kohdat ilmaistaan merkeillä ” ”.

Kuva 15: ILMANVAIHTO-valikko

Käyräohjatun ilman-
vaihdon alkulämpötila. 
Puhaltimen nopeus 
kasvaa korkeammissa 
lämpötiloissa.

Kompressori käyn-
nistetään lämmitystä 
varten, kun ulkoläm-
pötila on alhainen. 
Asetukseksi voidaan 
määrittää OFF tai mikä 
tahansa arvo välillä 
+15 ja -15 °C.

Puhallinnopeutta 
voidaan laskea, kun 
ulkolämpötila on al-
hainen. Asetusarvoksi 
voidaan määrittää 
OFF, 1, 2 tai 3.

ulkolämpötila, jolloin 
matala ilmanvaihtono-
peus kytkeytyy. Ase-
tusarvoksi voidaan 
määrittää -20–10 °C

Kun JATKuVA 1 on valittu, 
ilmanvaihto on aina tasapai-
notettu, ts. tulo- ja poisto-
puhaltimet pyörivät samalla 
nopeudella. 

Kun TALVI on valittu, ohjausyk-
sikkö varmistaa energiatehok-
kaan toiminnan säätämällä 
tuloilmaa ohjelmoidun lämpöti-
lakäyrän perusteella. Käyräoh-
jattu toiminta varmistaa, että 
tuloilma ei pääse laskemaan liian 
alhaiseksi alentamalla puhallin-
nopeutta. Tarvittaessa tuloilman 
puhallin pysähtyy kokonaan 
(NÄYTÄ DATA -valikossa lukee 
”odota”). Tämä voi tapahtua, jos 
kuumaa vettä tarvitaan paljon, 
jolloin kaikki saatavilla oleva 
energia käytetään veden lämmi-
tykseen. Poistopuhallin jatkaa 
toimintaansa normaalisti.

Muuta asetusta 
painamalla:
 tai  
· valitaksesi valikkokohdan
· muuttaaksesi asetusarvoa

ENTER 
· aktivoidaksesi valikkokohdan 

(asetusarvo vilkkuu)
· vahvistaaksesi ja tallentaaksesi 

muutokset

ILMANVAIHTO
I-VAIHTO
TALVI

KÄYRÄ
MAX            35°C

I-VAIHTO

KÄYRÄ
MIN             25°C

I-VAIHTO
”JATKuVA 1”

TALVI
PIE                OFF

TALVI
      <                      0

KOMP  MIN
                        OFF

I-VAIHTO
”TALVI”

KÄYRÄ
                    ”38°C”
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ilmanSuodatin
Valikosta ILMANSuODATIN voit itse valita haluamasi intervallin koskien  
suodattimen tai puhdistuksen hälytystä. 

Hälytys on tehdasasennettu tapahtuvaksi 90 päivän välein.

Laitteen suodattimeen voidaan asentaa suodatinvahti. 

Vilkkuvat valikon kohdat ilmaistaan merkeillä ” ”. 

Kuva 15: Valikko Ilmasuodatin

Muuta asetusta 
painamalla:
 tai  
· valitaksesi valikkokohdan
· muuttaaksesi asetusarvoa

ENTER 
· aktivoidaksesi valikkokohdan 

(asetusarvo vilkkuu)
· vahvistaaksesi ja tallentaaksesi 

muutokset

ILMAN
SuODIN

HÄLYTYS
90 PÄIV

HÄLYTYS
”OFF”

HÄLYTYS
”360 PÄIV”

HÄLYTYS
”180 PÄIV”

HÄLYTYS
”90 PÄIV”

HÄLYTYS
”30 PÄIV”
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Kuva 16: Valikko:  ”Lämpötilan valvonta”

lämpötilan 
Säätö
Valikko LÄMPÖTILA SÄÄTÖ -säätimen avulla voit säätää sekä alhaisimman 
että korkeimman sisään tulevan lämpötilan.

Vilkkuvat valikon kohdat ilmaistaan merkeillä ” ”.

Muuta asetusta 
painamalla:
 tai  
· valitaksesi valikkokohdan
· muuttaaksesi asetusarvoa

ENTER 
· aktivoidaksesi valikkokohdan 

(asetusarvo vilkkuu)
· vahvistaaksesi ja tallentaaksesi 

muutokset

LÄMPÖTIL
SÄÄTÖ

KESÄ
”MAX  22 °C”

KESÄ
”MIN  14°C”

TALVI
”MIN  16°C”

KESÄ
”12 °C”

TALVI
”MAX  24 °C”

Alhaisin puhalluslämpötila ke-
sällä. Voidaan asettaa arvoon  
10 –16 °C.

Alhaisin puhalluslämpötila tal-
vella. Voidaan asettaa arvoon 
14–22 °C.

Korkein puhalluslämpötila ke-
sällä. Voidaan asettaa arvoon 
16–25 °C.

Korkein puhalluslämpötila tal-
vella. Voidaan asettaa arvoon 
22–50 °C.

Alhaisin ulkoilman lämpötila 
(T1), jolla laite voi toimia ke-
sätoiminnon lämpötiloissa. Jos 
ulkoilman lämpötila on alhai-
sempi kuin 12 °C, talvitoiminto 
käynnistyy. Voidaan asettaa 
arvoon 5– 30 °C.
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Kielen Valinta
Tästä valikosta voit valita haluamasi käyttöpaneelin kielet.

Vilkkuvat valikon kohdat ilmaistaan merkeillä ” ”.

Kuva 17: Valikko ”Kieli”

(språk = kieli)

Muuta asetusta 
painamalla:
 tai  
· valitaksesi valikkokohdan
· muuttaaksesi asetusarvoa

ENTER 
· aktivoidaksesi valikkokohdan 

(asetusarvo vilkkuu)
· vahvistaaksesi ja tallentaaksesi 

muutokset

SPRÅK
DANISH

SPRÅK
”DANISH”

SPRÅK
”SuOMI”

KIELI
”SuOMI”

SPRÅK
”FRENCH”

SPRÅK
”SWEDISH”

SPRÅK
”NORWEG”

SPRÅK
”ENGLISH”

SPRÅK
”GERMAN”
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ohjeita antaVia 
mittoja 
VPM 120/240/360
Ohjeita antavat mitat näkyvät vasemmassa moduulissa (laitteen etuosasta katsottuna).  
Mitat näkyvät käänteisinä oikealla puolella.

A B C D F G H I J
VPM 120 1.975 675 990 1.000 110 Ø315 264 424 302
VPM 240 2.155 750 1.240 1.200 110 Ø400 326 549 365
VPM 360 2.255 940 1.400 1.200 110 Ø500 366 629 405

K L M N O P Q R S
VPM 120 52 516 675 2.976 500 1.975 76 591 312
VPM 240 52 565 750 3.260 750 2.155 80 719 428
VPM 360 52 565 900 3.360 900 2.255 125 789 511

Paino ilman pakkausta kg Vakuutus  
A

Jännitesyöttö  
V (AC)

VPM 120 250 3 x 13 3 x 400
VPM 240 350 3 x 16 3 x 400
VPM 360 450 3 x 16 3 x 400

P3 x 400 V (AC, 50 Hz)

DETAIL  A1

Anbefalet service-afstand

Anbefalet service-afstand

N

Gennemføring for vandvar-
meflade

B

A1

G

Kondenssivesiyhde (20 mm)

A

E
D

TULO

POISTO

ULKO

JÄTE
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VPM 480/560
Ohjeita antavat mitat näkyvät vasemmassa moduulissa (laitteen etuosasta katsottuna).  
Mitat näkyvät käänteisinä oikealla puolella.

A B C D F G H I J
VPM 480 1.975 675 990 1.000 110 500 x 600 264 424 302
VPM 560 2.155 750 1.240 1.200 110 500 x 600 326 549 365

K L M N O P Q R S
VPM 480 52 516 675 2.976 500 1.975 765 913 12
VPM 560 52 565 750 3.260 750 2.155 807 194 28

Paino ilman pakkausta kg Vakuutus  
A

Jännitesyöttö  
V (AC)

VPM 480 610 3 x 13 3 x 400
VPM 560 615 3 x 16 3 x 400
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liSätarViKKeet/
VaraoSat
VPM120

Suodatinluokka Nimike Kpl Nilan-tuotenumero
F5 (Standardi-imu) HI-FLO 490x392–4x380–40 1 3948
F7 (Standardisisääntulo) HI-FLO 490x392–8x380–85 1 3949

VPM240
Suodatinluokka Nimike Kpl Nilan-tuotenumero
F5 (Standardi-imu) HI-FLO 592x490–6x380–40 1 3950
F7 (Standardisisääntulo) HI-FLO 592x490–12x380–85 1 3951

VPM360
Suodatinluokka Nimike Kpl Nilan-tuotenumero
F5 (Standardi-imu) HI-FLO G3BG–4050–380

HI-FLO G3CG–4050–380
1
1

3944
3945

F7 (Standardisisääntulo) HI-FLO G3uFG 85/56–38 
HI-FLO G3uFG 85/36–38 

1
1

3946
3947

VPM480
Suodatinluokka Nimike Kpl Nilan-tuotenumero
F5 (Standardi-imu) HI-FLO G3BG–4050–380 2 3944
F7 (Standardisisääntulo) HI-FLO G3uFG 85/56–38 2 3946

VPM560
Suodatinluokka Nimike Kpl Nilan-tuotenumero
F5 (Standardi-imu) HI-FLO G3BG–4050–380 2 3944
F7 (Standardisisääntulo) HI-FLO G3uFG 85/56–38 2 3944

VPL28 EC
Suodatinluokka Nimike Kpl Nilan-tuotenumero
Suodatin ø250 2 85063
G3 - Fu 25/28 2 3932

Lämmin vesi + säätö (sisäinen)
Laite Kpl Nilan-tuotenumero
VPM120 1 76792
VPM240 1 76794
VPM360 1 76796
VPM480 1 76797
VPM560 1 76797
VPL28 1 768983
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Sulkuventtiili
Laite Nimike Jännite Nilan-tuotenumero
VPM120 DTBu315 230 V (AC) 8432
VPM240 DTBu400 230 V (AC) 8433
VPM360 DTBu500 230 V (AC) 8434

Sähkönkerääjä (sisäinen)
Laite Teho Kpl Nilan-tuotenumero
VPM120 4,9 kW 1 76131
VPM240 7,0 kW 1 76141
VPM360 14,0 kW 1 76151
VPM480 14,0 kW 1 76161
VPM560 14,0 kW 1 76161
VPL28 6,0 kW 1 76423

Kansi ulkoasennuksille
Laite Nimike Kpl Nilan-tuotenumero
VPM120 Kansi ulkoasennuksille 1 780521
VPM240 Kansi ulkoasennuksille 1 781021
VPM360 Kansi ulkoasennuksille 1 781521

VPM480 Kansi ulkoasennuksille 1 782021
VPM560 Kansi ulkoasennuksille 1 782021

Tärinän säätö
Laite Nimike Kpl Nilan-tuotenumero
VPM120 Sylomer (vihreä) 4 3045
VPM240 Sylomer (ruskea) 4 3046
VPM360 Sylomer (ruskea) 4 3046
VPM480 Sylomer (ruskea) 4 3046
VPM560 Sylomer (ruskea) 4 3046
VPL28 Sylomer (vihreä) 4 30451

Lämpökaapeli kondenssivedelle (pakkassuoja)
Ilmoita pituus tilauksen yhteydessä!

Laite Nimike Nilan-tuotenumero
VPM120 Lämpökaapeli 2172
VPM240 Lämpökaapeli 2172
VPM360 Lämpökaapeli 2172
VPM480 Lämpökaapeli 2172
VPM560 Lämpökaapeli 2172
VPL28 Lämpökaapeli 2172

Huom! 
Laite on varustettava vesilukolla, ks. kuva. Mikäli vesilukkoa ei ole 
asennettu ohjeen mukaan, laitetakuu ei ole voimassa.

Tuoteen rakenteisiin ei saa tehdä mitään muutoksia, lisäyksiä tai 
korjauksia ilman Nilan As kirjallista lupaa. Kaikki korjaukset on do-
kumentoitava kuvin ja kirjallisesti ennen ja jälkeen korjauksen.

Varmistu siitä, että laite on jännitteetön ennen huoltotoimien 
aloittamista.  Jos et ole varma osaamisestasi tai siitä mitä tulee 
tehdä ota yhteyttä Nilan Suomi Oy:n huoltoon tai  
asennusliikkeeseesi.

Vesilukko, korkeus on oltava 
tarpeeksi suuri (padotuskorkeus).
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Ostajan on hyväksyttävä ja tutustuttava laitteen 
tuoteominaisuuksiin sekä toimitusehtoihin ennen 
kauppaa. Asiakas on velvollinen tarkastamaan 
uusimmat käyttö- ja huolto-ohjeet Nilanin internet-
sivuilta www.nilan.fi. Olet hyväksynyt takuuehdot 
avaamalla pakkauksen.

Yleistietoja
Maahantuoja antaa tälle tuotteelle mahdollisten 
rakenne-, valmistus- ja materiaalivikojen varalta 
kahden vuoden takuun.  Takuuehdot edellyttävät 
asianmukaista asennusta ja käyttöä. Takuun edun-
saaja on tuotteen haltija.

Takuuaika
Takuuaika on 24 kk toimituspäivästä.

Takuun sisältö
Takuuseen sisältyvät takuuaikana valtuutetulle 
Nilan lämpöpumppu jälleenmyyjälle ilmoitettujen 
takuunantajan toteamien rakenne-, valmistus-, 
ja raaka-ainevikojen sekä tällaisten vikojen itse 
tuotteelle aiheuttamien vaurioiden korjauskustan-
nukset. 

Vastuun ja takuun rajoitukset
Tämä takuu on annettu edellyttäen, että tuote 
toimii normaaleissa käyttöolosuhteissa sekä että 
käyttöohjetta noudatetaan huolellisesti. Takuunan-
tajan vastuu on rajoitettu näiden ohjeiden mukai-
sesti, eikä takuu siten kata sellaisia vahinkoja, joita 
tuote aiheuttaa toiselle esineelle tai henkilölle.

Takuuseen eivät sisälly viat, jotka ovat aiheutuneet:
- tuotteen kuljetuksesta
- tuotteen käyttäjän huolimattomuudesta tai 

tuotteen ylikuormituksesta, käyttöohjeiden tai 
hoidon laiminlyönnistä

- takuunantajasta riippumattomista olosuhteis-
ta, kuten jännitevaihteluista (jännitevaihtelut 
saavat olla korkeintaan +/- 10 %), ukkosesta, 
tulipalosta tai vahinkotapauksista, muiden kuin 
valtuutettujen jälleenmyyjien suorittamista kor-
jauksista, huolloista tai rakennemuutoksista

- asennus- ja käyttöohjeiden vastaisesta tai muu-
ten virheellisestä tuotteen asennuksesta tai 
sijoituksesta käyttöpaikalle.

- ilman Nilan Suomi Oy:n myöntämää kirjallista lu-
paa tehdyistä muutoksista laitteeseen.

- kondenssivaurioista, jos vesilukkoa tai tippakau-
kaloa ei ole tehty tai viemäröity oikein.

- vuosittaisen huollon laiminlyönnistä.

Takuuseen ei myöskään sisälly tuotteen toiminta-
kunnon kannalta merkityksettömien vikojen, kuten 
pintanaarmujen korjaaminen. Takuuseen eivät 
sisälly tuotteen normaalit käyttöohjeessa esitetyt 
säädöt, käyttöopastuskäynnit, hoito- ja puhdistus-
toimenpiteet, eivätkä sellaiset työt, jotka aiheutu-
vat varo- tai asennusmääräysten laiminlyönneistä 
tai näiden selvittelyistä asennuskohteessa.

Toimenpiteet vian ilmetessä
Vian ilmetessä takuuaikana on asiakkaan viipymät-
tä ilmoitettava tästä tuotteen myyneelle valtuute-
tulle Nilan lämpöpumppu jälleenmyyjälle tai maa-
hantuojalle. Tällöin on ilmoitettava mistä tuotteesta 
on kyse (tuotemalli, sarjanumero), vian laatu mah-
dollisimman tarkasti sekä olosuhteet, joissa vika on 
syntynyt ja/tai ilmenee. Takuuajan jälkeen ei vetoa-
minen takuuaikaiseen ilmoitukseen ole pätevä, ellei 
sitä ole tehty kirjallisesti takuuaikana. 

Takuunaikaiset veloitukset
Nilan ei veloita asiakkaaltaan takuuna korjatuista 
tai vaihdetuista osista, korjaustöistä, tuotteen 
korjaamiseksi tarpeellisista kuljetuksista eikä mat-
kakustannuksistaan. Tällöin kuitenkin edellytetään, 
että:
- vialliset osat luovutetaan maahantuojalle
- virhe kuuluu tässä asiakirjassa ilmoitetun takuu-

vastuun piiriin

Huoltopalvelu Suomessa
Tämän tuotteen takuu-aikaisesta sekä sen jälkei-
sestä huollosta vastaa Suomessa maahantuojan 
valtuuttama huolto-organisaatio koko sen ajan 
mitä lämpöpumpun taloudellinen käyttöikä sitä 
vaatii. Valmistaja takaa koneiden huollon ja toimin-
nallisesti tärkeiden osien saannin seitsemän vuotta 
valmistuksen lopettamisesta. Yleensä osia on silti 
saatavina huomattavasti vanhempiin tuotteisiin.

Miten huoltotilaus tehdään
Kun haluatte huollon tai korjauksen, on toivomuk-
senamme ennen huoltopyynnön tekoa:
- lukekaa käyttöohje huolellisesti ja harkitkaa, 

oletteko toimineet konetta käyttäessänne ohjei-
den edellyttämällä tavalla

- varmistukaa ennen takuukorjauspyyntöä siitä, 
että takuuaikaa on jäljellä, lukekaa huolellisesti 
nämä takuuohjeet ja selvittäkään tuotteen malli 
ja sarjanumero

- huoltotilaus sähköpostilla huolto@nilan.fi

Vastuunrajoitus
Riippumatta siitä, onko takuu voimassa vai ei, sekä 
riippumatta takuuehtojen sisällöstä valmistaja tai 
sen valtuuttama ei ole vastuussa laitteen ehkä ai-
heuttamasta välillisestä vahingosta, kuten tuotan-
non keskeytymisestä, liikevaihdon vähenemisestä, 
menetetystä voitosta, asumiselle aiheutuneesta 
haitasta tms. seikasta, ellei kysymys ole törke-
ästä huolimattomuudesta tai välillisiä vahinkoja 
koskevista ehdoista on tapauskohtaisesti sovittu. 
Valmistaja tai valmistajan valtuuttama ei myöskään 
vastaa viivästymisestä, mikäli viivästyksen aihe-
uttaa seikka, johon Valmistaja tai sen valtuuttama 
jälleenmyyjä ei voi kohtuudella vaikuttaa.  

Nilan Suomi Oy

taKuuehdot
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