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1. Preface

Tämä lämpöpumppu on valmistettu tiukkojen suunnittelu- ja valmistusstandardien 
mukaisesti, jotta asiakkaille voidaan tarjota korkealaatuisia, vahvaa luotettavuutta ja 
monipuolisuutta. Tämä käsikirja sisältää kaikki tarvittavat tiedot asennuksesta, 
virheenkorjauksesta, purkamisesta ja huollosta. Lue tämä käyttöohje huolellisesti 
ennen kuin avaat tai huollat yksikön.

Tämän tuotteen valmistus ei ole vastuussa, jos joku loukkaantuu tai yksikkö 
vaurioituu virheellisen asennuksen, virheenkorjauksen tai tarpeettoman huollon 
seurauksena, joka ei ole tämän oppaan mukainen.

Laitteen saa asentaa pätevä henkilöstö.

On erittäin tärkeää, että alla olevia ohjeita noudatetaan aina takuun voimassaolon 
varmistamiseksi.
- Laitteen saa avata tai korjata vain pätevä asentaja tai valtuutettu jälleenmyyjä.

- Huolto ja käyttö on suoritettava suositellun ajan ja tiheyden mukaisesti, kuten 
tässä oppaassa on ilmoitettu.

- Käytä vain alkuperäisiä vakiovaraosia.

Näiden suositusten noudattamatta jättäminen mitätöi takuun.

Invertteri-ilmavesilämpöpumppu on eräänlainen korkea hyötysuhde, energiaa 
säästävä ja ympäristöystävällinen laite, jota käytetään pääasiassa talon 
lämmittämiseen. Se voi toimia minkä tahansa sisäyksikön, kuten tuuletinpatterin, 
patterin tai lattialämmitysputken kanssa, tarjoamalla lämmintä tai kuumaa vettä. Yksi 
monoblokkilämpöpumppuyksikkö voi toimia myös useiden sisäyksiköiden kanssa.

Ilmavesilämpöpumppuyksikkö on suunniteltu lämmön talteenottoon käyttämällä 
superlämmitintä, joka voi tuottaa kuumaa vettä saniteettitarkoituksiin.
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2. Turvallisuusohjeet

Estä käyttäjiä ja ylläpitäjiä vahingoittamasta tätä yksikköä ja välttääksesi laitteen tai 
muun omaisuuden vahingoittumisen ja käyttääksesi lämpöpumppua oikein, lue tämä 
käsikirja huolellisesti ja ymmärrä seuraavat tiedot oikein.

Merkitse muistiinpanoja

Kuvake huomautuksia

Merkki Merkitys

Väärä toimenpide voi johtaa ihmisten kuolemaan tai vakaviin 
vammoihin.

Väärä toiminta voi johtaa henkilövahinkoihin tai materiaalin 
menetykseen.

Kuvake Merkkitys

Kielto. Se, mikä on kiellettyä, on tämän kuvakkeen lähellä.

Pakollinen toteutus. Listattu toimenpide oli suoritettava.

HUOMIO (mukaan lukien VAROITUS)
Kiinnitä huomiota siihen, mitä on ilmoitettu.
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Varoitus

Toiminnot Merkitys

Kielto

ÄLÄ työnnä sormiasi tai muita yksikön tuulettimeen ja 
höyrystimeen, muuten voi tapahtua vahinko.

Katkaise virta

Jos jokin on vialla tai haisee outoa hajua, virransyöttö on 
katkaistava laitteen pysäyttämiseksi. Ajon jatkaminen voi 
aiheuttaa oikosulun tai tulipalon.

Siirrä ja korjaa Merkitys

Usko

Kun lämpöpumppua on siirrettävä tai asennettava uudelleen, 
anna jälleenmyyjien tai pätevien henkilöiden suorittaa se. 
Virheellinen asennus johtaa vesivuotoon, sähköiskuun, 
loukkaantumiseen tai tulipaloon.

Usko

On kiellettyä korjata laitetta itse, muuten 
seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.

Kieltää

Kun lämpöpumppu on korjattava, anna jälleenmyyjien tai 
pätevien henkilöiden suorittaa se. Laitteen väärä siirto tai 
korjaus johtaa vesivuotoon, sähköiskuun, loukkaantumiseen 
tai tulipaloon.
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Älä käytä muita kuin valmistajan suosittelemia 
keinoja sulatusprosessin nopeuttamiseen tai 
puhdistamiseen.

Laite on säilytettävä huoneessa ja asennettava ympäristöön 
ilman jatkuvasti toimivia tai mahdollisia sytytyslähteitä (esim. 
avotulta, toimivaa kaasulaitetta tai toimivaa sähkölämmitintä 
tai sähkökipinää tai kuumia esineitä).

HUOMIO

Asennus Merkitys

Asennuspaikka

Yksikköä EI VOI asentaa lähelle syttyvää 
kaasua. Kun kaasua vuotaa, voi syttyä tulipalo..

Korjaa yksikkö

Varmista, että lämpöpumpun kellari on riittävän 
vahva välttääksesi yksikön putoamisen tai 
putoamisen

Tarvitaan 
katkaisija

Varmista, että yksikössä on katkaisija, sillä sen 
puute voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.

Toiminta Merkitys

Tarkista 
asennus 
paikka

Tarkista asennus paikka säännöllisesti (kerran kuukaudessa), 
jotta vältytään paikan rappeutumisesta tai vaurioitumisesta, 
jotka voivat vahingoittaa ihmisiä tai vaurioittaa yksikköä

Virran kytkin
Katkaise virta puhdistuksen tai huollon ajaksi.
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Kielto

Kuparin tai raudan käyttö sulakkeena on 
kielletty. Sähköasentajan tulee korjata oikea 
sulake lämpöpumppuun.

Kielto

Syttyvän kaasun suihkuttaminen lämpöpumppuun on 
kielletty, koska se voi aiheuttaa tulipalon.

3. Ominaisuudet

Tämän sarjan lämpöpumppuyksikkö sisältää seuraavat ominaisuudet:

3.1. Edistynyt ohjaus
PC-mikrotietokonepohjainen ohjain on käyttäjien käytettävissä lämpöpumpun 
käyttöparametrien tarkasteluun tai asettamiseen. Keskitetty ohjausjärjestelmä voi 
ohjata useita yksiköitä PC:llä.

3.2. Kiva Ulkonäkö
Lämpöpumppu on suunniteltu kauniin näköiseksi. Yksiosaisessa on vesipumppu, 
joka on erittäin helppo asentaa

3.3. Joustava asennus
Laitteessa on älykäs rakenne ja kompakti runko, aivan kuten tarvitaan yksin-
kertainen ulkoasennus.

3.4. Hiljainen käyntiääni
Äänieristys, muotoilu ja melunvaimennus kompressorissa.

3.5. Hyvä lämmönvaihtonopeus
Lämpöpumppuyksikössä käytetään erityistä lämmönvaihdinta tehokkuuden 
parantamiseksi.

3.6. Suuri käyttöalue.
Tämä lämpöpumppusarja on suunniteltu toimimaan erilaisissa työolosuhteissa jopa 
-25 asteessa.
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4. Yksikön koko (mm)

4.2. Malli: KHX-14PY3

4.1. Malli:  KHX-09PY1 
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4.. Yksikön mitat (m)

4.3 Malli: KHX-16PY3
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5. Parametrit

Malli KHX-09PY1

Virtalähde / 220~240V/3N~/50Hz

Kosteudenkestävyys IPX IPX4

Sähköiskunkestävä I I

Lämmitysolosuhteet - Ympäristön lämpötila, (DB/WB): 7/6 °C, veden lämpötila, (sisään/ulos): 30/35 °C

Lämmitystehoalue kW 3.10~8.9
Heating Power Input Range kW 0.65~2.1
Lämmitysvirran syöttöalue A 2.9~9.3
Jäähdytysolosuhteet - Ympäristön lämpötila, (DB/WB): 35/24°C, Veden lämpötila, (sisään/ulos): 12/7°C

Jäähdytystehoalue kW 1.20~5.72
Jäähdytystehon syöttöalue kW 0.65~2.40
Lämmitysvirran syöttöalue A 2.9~10.6
Kuuman veden olosuhteet - Ympäristön lämpötila, (DB/WB): 20/15°C, Veden lämpötila, (sisään/ulos): 15/55°C

Kuuman veden kapasiteettialue kW 3.92~10.68
"Kuumaveden tehon 
syöttöalue" kW 0.78~2.47

"Kuumavesivirran 
syöttöalue" A 3.5~11.0

Max, virransyöttö kW 3
Max, nykyinen tulo A 13.5
Virtaus m3/h 1

Kylmäaine / määrä kg R290 / 0.5kg

CO2 ekvivalentti Ton 0,0015
Äänenpaine (1m) dB(A) 43
Äänen tehotaso (EN12102) dB 57
Net Weight kg 103

"Toimintapaine 
(alhainen puoli)" MPa 0,8

Toimintapaine (korkea puoli) MPa 3,0

Yksikön mitat (L/S/K) mm 1167×445×795
Kuljetuspakkaus mm 1300×485×940Mitat (L/S/K)

Kompressori Merkki HIGHLY

Käyttöympäristön lämpötila °C -25~43

Tuulettimen määrä / 1

Tuulettimen moottorin tyyppi / DC moottori

Tuulettimen moottorin teho (min ~ max) W 30~80
Tuulettimen nopeus (RPM) RPM 220~600

Vesiliitäntä (tuumaa) tuuma 1

Vedenpaineen lasku (max) kPa 20

Kiertovesipumpun nostokorkeus m 9
Kottelo tyyppi Galvanoitu levy+ ASA

KHX-14PY3

380~415V/3N~/50Hz

IPX4

I

5,40~14,95

1,05~3,85

1,9~6,8

3,60~10,50

1,12~4,47

2,0~7,9

6,50~18,50

1,27~4,65

2,4~8,21

5,3

10,5

1,7

R290 / 0,85kg

0,0026

44

58

160

0,8

3,0

1287×458×928

1420×540×1080

HIGHLY

-25~43

1

DC moottori

60~120

220~600

1

20

7,5

Galvanoitu levy+ ASA
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5.. Parametrit

Malli
Virtalähde /

Kosteudenkestävyys IPX

Sähköiskunkestävä I

Lämmitysolosuhteet - Ympäristön lämpötila, (DB/WB): 7/6 °C, veden lämpötila, (sisään/ulos): 30/35 °C

Lämmitystehoalue kW

Lämmitysteho syöttöalue kW

Lämmitysvirran syöttöalue A

Jäähdytysolosuhteet - Ympäristön lämpötila, (DB/WB): 35/24°C, Veden lämpötila, (sisään/ulos): 12/7°C

Jäähdytystehoalue kW

Jäähdytystehon syöttöalue kW

Lämmitysvirran syöttöalue A

Kuuman veden olosuhteet - Ympäristön lämpötila, (DB/WB): 20/15°C, Veden lämpötila, (sisään/ulos): 15/55°C

Kuuman veden kapasiteettialue kW

„Hot Water Power 
Input Range” kW

„Hot Water Current 
Input Range” A

Max, virransyöttö kW

Max, nykyinen tulo A

Virtaus m3/h

Kylmäaine / määrä kg

CO2 ekvivalentti Ton

Äänenpaine (1m) dB(A)

Äänen tehotaso (EN12102) dB

Nettopaino kg

"Toimintapaine 
(alhainen puoli)" MPa

Toimintapaine (korkea puoli) MPa

Yksikön mitat (L/S/K) mm

Kuljetuspakkaus mmmitat (L/S/K)

Kompressori Merkki

Käyttöympäristön lämpötila °C

Tuulettimen määrä /

Tuulettimen moottorin tyyppi /

Tuulettimen moottorin teho (min ~ max) W

Tuulettimen nopeus (RPM) RPM

Vesiliitäntä (tuumaa) tuuma

Vedenpaineen lasku (max) kPa

Kiertovesipumpun nostokorkeus m

Kotelo tyyppi

KHX-16PY3

380~415V/3N~/50Hz

IPX4

I

8,00~22,00

1,60~6,90

2,8~12,2

4,20~15,00

1,80~7,30

3,2~12,9

10,00~27,00

1,90~7,10

3,4~12,5

9

15,8

2,9

R290 / 1,30kg

0,0039

47

62

202

0,8

3,0

1250×540×1330

1380×570×1480

HIGHLY

-25~43

2

DC moottori

60~160

300~750

1

65

12,5

Galvanoitu levy+ ASA
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6. Näytön käyttöopas

6.1. Pääliittymän näyttö ja toiminto 

(1) Kytke virta päälle

(2) Käyttöliittymän käynnistys

13 12 11 10 9

8

714

15
6
5

4321
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Näppäintoiminto

Merkintä:

2 on kotikuvake. Tämä kuvake näytetään liu'uttamalla pääkäyttöliittymää.

3 on säiliön veden lämpötila. Kone on kuumavesitilassa, kun tämä 
kuvake näkyy; Muuten tätä kuvaketta ei näytet

6 on lähtöveden lämpötila tai huoneenlämpötila. Jos H25=0, 
ulostuloveden lämpötila näytetään. Jos H25=1, huonelämpötila 
näytetään.

7  on yksikön nro 1 tavoitelämpötila.

8      on vikakuvake. Tämä kuvake vilkkuu, kun näyttöön tulee virhe, ja näyttöön 
tulee virheen tallennusliittymä tämän kuvakkeen napautuksen jälkeen. 

9

10

11

12

13

14

on sulatuskuvake. Se näkyy yksikön sulatusprosessissa.

on ajastuksen mykistyskuvake, joka näkyy vain aktivoituna.

on ajastuskytkin, joka näkyy vain aktivoituna.

on ympäristön lämpötila.

on järjestelmän aika.

on nykyinen tila.

Numerot Näppäin Näppäintoiminto

1 Lukitusnäyttö
Napsauta tätä näppäintä lukitaksesi näytön.
Valkoinen tarkoittaa, että ei ole käytössä, kun taas 
sininen tarkoittaa käytössä

4 Päällä ja pois
Napsauta tätä näppäintä kytkeäksesi PÄÄLLE tai POIS. 
Sininen tarkoittaa ON, kun taas valkoinen tarkoittaa 
OFF

5 Lämpötilan asetus Napsauta tätä näppäintä asettaaksesi 
tavoitelämpötilan

15 Mode näppäin
Käyttövesitila, lämmitystila, jäähdytystila, 
käyttövesilämmitystila tai käyttövesi jäähdytystila 
voidaan valita painamalla tätä näppäintä.
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6.2. ON/OFF
(1) Kun käyttöliittymä suljetaan (päälle/pois-painike on valkoisessa tilassa),
voit käynnistää koneen painamalla on/off-näppäintä.

(2)  IKäynnistyksen yhteydessä (on/off-näppäin on sinisessä tilassa), paina on/off-näppäintä
voi sammuttaa koneen.

6.2.1. Tilakytkin
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Tilakuvaketta liu'uttamalla voidaan valita viisi tilaa.

(1)  Valitsemalla kuumavesitilan kuvakkeen, näyttö vaihtuu tähän käyttöliittymään.

(2)  Valitsemalla lämmitystilan kuvakkeen, näyttöön tulee tämä käyttöliittymä.

(3)  Valitsemalla jäähdytystilan kuvakkeen, näyttö vaihtuu tähän käyttöliittymään.

(4) Valitsemalla käyttöveden lämmitystilan kuvakkeen, näyttö siirtyy käyttöveden 
lämmitystilan käyttöliittymään.

(5)  Valitsemalla kuumavesi+jäähdytystilan kuvakkeen, näyttö tulee kuumavesi
+jäähdytystilan käyttöliittymään;

Merkintä: 
a) Jos ostamassasi konemallissa ei ole jäähdytystoimintoa, jäähdytystilan näppäintä ei 
näytetä.
b) Jos ostamassasi konemallissa ei ole kuumavesitoimintoa, kuumavesitilan 
toimintonäppäintä ei näytetä.

Pääliittymässä on viisi tilaa, jotka voidaan valita napauttamalla tilanäppäintä.

1

2

3

4

5

Merkintä: 
Jos laitteesi on vain lämmitettävä malli (ilman jäähdytystoimintoa), "jäähdytys"-
näppäin näkyy käyttöliittymässä.

(1) Koskettamalla kuumavesitilan kuvaketta          näyttö siirtyy tämän tilan käyttöliittymään.

(2) Koskettamalla lämmitystilan kuvaketta           näyttö siirtyy tämän tilan käyttöliittymään.

(3) Koskettamalla jäähdytystilan kuvaketta          näyttö siirtyy tämän tilan käyttöliittymään.

(4) koskettamalla kuumavesi + lämmitystilan kuvaketta         näyttö siirtyy käyttövesi + 
lämmitys -tilan käyttöliittymään

(5) Napauttamalla kuumavesi + jäähdytystilan kuvaketta         näyttö tulee kuumavesi + 
jäähdytys -tilan käyttöliittymään;
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6.4. Käyttöliittymän näytön ja toiminnan asetus
Pyyhkäise oikealta vasemmalle pääliittymässä päästäksesi toimintoasetusliittymään 
ja pyyhkäise vasemmalta oikealle toimintoasetusliittymässä palataksesi pääliitty-
mään. Toimintojen asetusliittymä näkyy alla olevassa kuvassa.

Otetaan esimerkiksi kuuma vesi + lämmitystila:

(1) Kosketamalla    1    palaat takaisin pääliittymään.

(2) Liu'uttamalla   2   tavoitelämpötilaa voidaan säätää myötäpäivään tai vastapäivään.

(3) Kosketamalla   3    tavoitelämpötila voidaan tallentaa.

6.3. Tavoitelämpötilan asetus

1

2

3
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6.4.2.Ajan asetus 
Asetusliittymässä:

(1) Napauttamalla painiketta 1 ,käyttöliittymänäyttö näytetään seuraavasti:

6.4.1. Kosketuspainikkeiden kuvaus

Numero Kuvakkeen nimi Näppäintoiminto

1 Ajan asetus Kosketa tätä näppäintä asettaaksesi aikatoiminnon.

2 Tehdasparametri
Napsauta avainta ja anna salasana
päästäksesi tehdasparametrien asetuksiin 
ja tilaparametrien käyttöliittymään.

3 Käyränäppäin Napsauta tätä näppäintä nähdäksesi 
lämpötilakäyrän

4 Säädä kirkkautta Napsauta tätä painiketta säätääksesi 
näytön kirkkautta.

5 Vika Napsauta nähdäksesi vikahistorian

6 Sähkölämmitys Kun aktivoit sähkölämmitystoiminnon, 
kuvakkeen väri muuttuu siniseksi, 
muuten se muuttuu valkoiseksi.

1 2 3
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6.4.3. Järjestelmän ajan asetus
Ajan asetusliittymässä napsautusliittymä 1 näkyy seuraavasti:

Kun siirryt järjestelmän ajan asetussivulle, järjestelmän aika alustetaan siihen 
hetkeen, jolloin järjestelmän ajan asetuspainiketta painetaan, ja voit säätää aikaa 
liu'uttamalla ylös ja alas.
Huomautus: Milloin lämpötilayksikkö on? ajan muoto näytetään seuraavasti: 
kuukausi-päivä-vuosi tunti: minuutti: sekunti.

6.4.4. Mykistysajastimen asetus
Napsauta näytön lukitusnäppäintä uudelleen, kun näyttö on lukittu, 
ponnahdusnäppäimistö näytetään seuraavasti:

1

3

2



21

6.4.5. Virtaajastimen asetus
Napsauta ajan asetusliittymässä 3  käyttöliittymä näkyy seuraavasti:

NO. Nimi Avaimen väri Painiketoiminto

1

Otetaanko mykistysajastin 
käyttöön

Ota käyttöön: Sininen

Pois käytöstä: Harmaa

Napsauta tätä näppäintä ottaaksesi mykis-
tysajastimen käyttöön tai pois käytöstä

Otetaanko mykistysajastimen 
pois päältä -toiminto käyttöön

Napsauta tätä näppäintä ottaaksesi 
mykistysajastimen pois päältä -toiminnon käyttöön 
tai pois käytöstä

2

Mykistysajastin 
asetuspisteessä valitse 0:00-23:59

Mykistysajastimen pois päältä -
asetuspiste valitse 0:00-23:59

3

Mykistysajastimen tila päällä Näytössä näkyy mykistysajastimen tila

Mykistysajastimen tila 
pois päältä Näytössä näkyy mykistysajastimen tila

NO. Nimi Painiketoiminto

1 Ajoituskytkintoiminto päällä
Napsauttamalla painiketta, kun fontin väri on 
sininen, ajastuskytkin on päällä

2 Viikon asetus
Set the day of the week to activate the 
timing switch

1 2 3

4

Ota käyttöön: Sininen

Pois käytöstä: Harmaa

Ota käyttöön: Sininen

Pois käytöstä: Harmaa

Ota käyttöön: Sininen

Pois käytöstä: Harmaa
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3 Aikajakson asetus Aseta käynnistysaika ja sammumisaika

4 Käännä sivua
Yhteensä 6 ajastuskytkimen aikajaksoa voidaan asettaa, jotka 
voidaan valita kääntämällä sivua

6.4.6. Lämpötilakäyrä
Asetusliittymässä: 
Käyttötilapainikkeen napauttaminen 4 , sitten käyttöliittymänäyttö näytetään seuraavasti:

5 ,sitten käyttöliittymänäyttö 
6.4.7. Värinäytön kalibrointi
Asetusliittymässä: Käyttötilapainikkeen napauttaminen 
näytetään seuraavasti:

Huomatus:
1)  Tämä käyrätoiminto tallentaa tuloveden lämpötilan, veden ulostulon lämpötilan, 
säiliön veden lämpötilan ja ympäristön lämpötilan;
2) Lämpötilatiedot kerätään ja tallennetaan viiden minuutin välein. Aikamittaus 
tehdään viimeisimmästä tiedontallennuksesta, jos sähkökatkos kun aika on alle viisi 
minuuttia, ei kyseisen ajanjakson tietoja tallenneta;
3) Vain käynnistyksen tilan käyrä tallennetaan, eikä virrankatkaisua tallenneta
4) Absc arvo ilmaisee ajan käyrän pisteestä nykyiseen aikapisteeseen. Ensimmäisen 
sivun oikeanpuoleisin kohta on viimeisin lämpötilaennätys
5) Lämpötilakäyrän tallennus on varustettu sammutusmuistitoiminnolla.
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6 , sitten käyttöliittymänäyttö 
6.4.8. Sähkölämmitys
Asetusliittymässä: Käyttötilapainikkeen napauttaminen 
näytetään seuraavasti: 

Huomatus:
Jos syötät yhden näppäimen sähkölämmityksen, kuvake on sininen, muuten se on harmaa.

Huomatus:
1) Keskimmäistä näyttöpalkkia voidaan vetää tai napsauttaa säätääksesi näytön 
kirkkautta sammutusmuistilla.
2) Palaa edelliselle tasolle ja tallenna kirkkauden asetusarvo painamalla takaisin-
näppäintä
3) Näytöllä on automaattinen päälle ja pois päältä -toiminto, jos toimintoa ei ole 30 
sekuntiin, näyttö siirtyy puoliajan tilaan.
4)  Jos mitään toimintoa ei suoriteta 5 minuuttiin (peräkkäin 5 minuuttiin), näyttö 
siirtyy näytön tilaan.
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6.5. Tilakäyttöliittymän näyttö
Pyyhkäise pääliittymässä vasemmalta oikealle siirtyäksesi tilaliittymään ja pyyhkäise 
oikealta vasemmalle tilaliittymässä palataksesi pääliittymään. Tilaliitäntä näkyy alla 
olevassa kuvassa

1
2
3

Vikakoodi
 Vian nimi
 Vian esiintymisaika: Päivä kuukaudessa tunti: minuutti: sekunti

Huomautus: Jos nykyinen lämpötila on F, vian esiintymisaika: Kuukausi ja päivä tunti: 
minuutti: sekunti

4 Napsauta tätä näppäintä tyhjentääksesi kaikki alla olevat vikatietueet.

6.6.Vian käyttöliittymän näyttö ja toiminta

1 2 43
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7.Vikaluettelo ja vianetsintä

7.1. Vian käsittely

Ongelma Mahdollinen syy Liittyvät komponentit Solution

Sulake lauennut, kun 
virta kytketään 

Oikosulku Liittimet releet 
kontaktorikaapeli 

Tarkista kaikkien komponenttien liitännät
Tarkista, ovatko releet ja kontaktorit rikki. 
Irrota elektroniset komponentit yksitellen ja 
kytke virta löytääksesi ongelma

Näyttö ei saa virtaa 
Kaapelit on irronnut. 
Virransyöttökaapeli on 
kytketty väärin. 

Näyttökaapeli 
Virransyöttökaapeli

Tarkista näyttökaapeli 
Tarkista virtajohto 
Tarkista, onko 3-vaiheinen virtajohto kytketty 
oikeaan vaihejärjestykseen

Laitetta ei voi 
käynnistää

Laitteessa on virhe 
Kaapelit on irrotettu 

Näytön kaapelit Tarkista, näkyykö näytössä virhe Tarkista kaapeli 
Kytke virtajohto uudelleen ja tarkista, toimiiko se

Näyttö ei toimi
Näyttö on lukittu 
Näyttö on rikki Näyttö

Tarkista, näkyykö näytössä lukittu kuvake
Tarkista kaapeli
Liitä virtajohto uudelleen ja tarkista, toimiiko se

Lämmitysvaikutus ei 
ole hyvä 

Kompressori käy 
alhaisella taajuudella 
Puhallin ei käy tai 
nopeus on liian alhainen 
Vuotoongelma 

Kompressorin tuuletin 
Kylmäainejärjestelmä

Tarkista kompressorin taajuus Tarkista 
puhaltimen nopeus Tarkista pakokaasun 
lämpötila ja matala paine

Sammuta, kun 
tavoitelämpötilaa ei 
saavutettu 

Lämpötilaraja 
(ympäristön lämpötilan 
mukaan) 

Ohjauslogiikka Tarkista parametrit

Höyrystimessä on 
liikaa huurretta, eikä 
se voi sulattaa 
puhtaasti 

Tuulettimen siiven tai 
moottorin ongelma EEV-
askel ei sovi 
Kylmäainemääräongelma 
Parametriongelma 

Parametrit Tuulettimen EEV 
Kylmäainejärjestelmä

Tarkista sulatusparametrit 
Tarkista kompressorin taajuus 
Tarkista puhaltimen nopeus
Tarkista pakokaasun lämpötila ja matala paine

Epänormaali ääni

Ruuviongelma 
Tuulettimen siiven tai 
moottorin ongelma 
Kompressoriongelma 
Osat ovat törmänneet 

Ruuvit Tuuletin
Kompressori

Muut komponentit (putket, 
kaapelit)

Tarkista ruuvit
Tarkista tuulettimen siipi ja moottori 
Tarkista kompressori 
Tarkista muut osat
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Virhe
koodi 

Virheen nimi Tiedot 
asiaankuuluvista osista 

Tarkista ja ratkaise

E04
Sähkölämmittimen 
ylikuumenemissuoja 

1. Tarkista, onko sähkölämmitys Ylikuumenemissuoja auki vai ei.
2. Tarkista sähkölämmitin.

E08
Tiedonsiirtovirhe 
piirilevyn ja näytön välillä 

Tiedonsiirtovirhe 
piirilevyn ja näytön välillä 

1.  Tarkista piirilevyn ja näytön kaapeliliitäntä.
2.  Tarkista PCB:n ja DISPLAY:n ohjelmistoversio.

E11 HP:n suojaus HP-kytkin on auki

1.  Tarkista, näkyykö virhe yksikön sammutuksen jälkeen.
2.  Mittaa poistopaine laitteen ollessa käynnissä
3.  Tunnista EEV-askel, imupaine, tulo-/poistoveden poisto ja imulämpötila..
4.  Vapauta järjestelmän kaikki kaasu ja täytä kylmäainetta tyyppikilven mukaisesti.

E12 LP Protection LP switch is open

1. Check whether showing the error after unit shutdown.
2. Measure the suction pressure when unit is running.
3. Detect EEV step, discharge pressure, inlet/outlet water discharge and suction temp.
4. Release all the gas of the system and refill refrigerant according to the nameplate.

E19
Primary Anti-freezing 
Protection

Ambient temp.≤0°C, A04-
2°C≤ water inlet≤A04°C

It is the protection in winter. Once the water temperature rises up to A04+4oC or the 
ambient temp is higher than 1, the error code disappears.

E29
Secondary Anti-freezing 
Protection

Ambient temp.≤0°C, water 
inlet≤A04-2°C

It is the protection in winter. Once the water temperature up to A04+11 oC or the 
ambient temp is higher than 1, the error code disappears.

E19
Primary Anti-freezing 
Protection

Ambient temp.≤0°C, 2°C ≤ 
water inlet≤4°C

It is the protection in winter. Once the water temperature rises up to 8 oC or the 
ambient temp is higher than 1 oC, the error code disappears.

E29
Secondary Anti-freezing 
Protection

Ambient temp.≤0°C, water 
inlet≤2°C

It is the protection in winter. Once the water temperature up to 15 oC or the ambient 
temp is higher than 1 
oC, the error code disappears.

E032 Flow Switch Protection Flow switch is open

1. Detect the connection of cables. 
2. Detect the flow switch.
3. Detect the water valve is opened or opened fully.
4. Detect the water pump and the filter.
5. Maybe there is some air in the water route.

E051
Compressor Over current 
Shutdown Fault

Compressor Over current

1. Check ambient temp. and inlet/outlet water temp.;
2. Turn on the unit. Record and analyze the changing process of high/low pressure, 
discharge/suction temp., EEV step, compressor frequency and running current. 
3. If they are OK, replace a new compressor driver board.

E065
High water outlet temp. 
protection

Check if the water flow is too low and the outlet water whether too high

E081
Communication failure 
between PCB and fan 
drive board

Communication error 
between PCB and fan drive 
board

1. Check the connection between PCB and fan board. All of 12V-12V, GND-GND, A-A, 
B-B should be closed; 
2. If they are closed, turn on the power, then measure the voltage between 12V and 
GND on fan board, if higher than 15V or lower than 7V, replace a new fan board.

E103
Fan motor overload 
protection

1. Check if the fan motor running well.
2. Detect the current of fan motor.
3. If the current is more than 1A, it means the motor have problem and need 
to replace a new one. 
4. If the current is less than 1A, it means the motor control module have problem 
and nee to replace a new one.

E171 Anti-freezing Protection
inlet water ≤A04°C and the 
antifreeze temp ≤ 
A04-A05°C

1. Check the water flow.
2. Check the outlet water temp sensor.
3. Measure the ambient temp.
4. Detect the connection of cables.
5. Check the record of defrosting, whether the defrosting time is too long 
or too often.

7.2. Error Code Instruction
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F01
Compressor activation 
failure

Restart the unit. 
1. Check the changing process of EEV step, high pressure, low pressure, inlet/outlet 
water temp. 
2. Check the connection of U/V/W between compressor and compressor driver 
board. 
3. Check the compressor resistance.
4. Check compressor driver board.

F03 PFC Fault
Restart the unit. 
1. Check the power supply connection and voltage supply is stable or not. 
2. Replace a new compressor driver board.

F05 DC Bus Over voltage

1. Check the voltage between DCP-IN and DCN-IN, if lower than 300V, the unit will 
get this protection. 
2. Check the input voltage of R/S/T on compressor driver board, if lower than 210V, 
the unit will get this protection. 
3. If they are OK, please replace a new compressor driver board.

F06 DC Bus Under voltage

1. Check the voltage between DCP-IN and DCN-IN, if lower than 300V, it will get this 
protection; 
2. Check the input voltage of R/S/T on compressor driver board, if lower than 210V, 
it will get this protection; 
3. If they are OK, please replace a new compressor driver board

F07 AC Input Under voltage
1. Measure the input voltage of R/S/T of driver board, if lower than 300V, it will get 
this protection. 
2. If it’s OK, replace a new compressor driver board.

F08 AC Input Over current
Only in single phase unit. Restart the unit. Check if there is electric leakage. If not, 
replace a new drive board.

F09
Input voltage sampling 
fault

1. Make sure power supply not lower than 300V or higher than 500V;
2. If it’s OK, please replace a new compressor driver board.

F10
Communication Failure 
between DSP and PFC

Only in single phase unit. 
1. Check the inverter board connection.
2. If no problem, replace a new compressor driver board.

F11
Communication Fault 
between DSP and Com-
munication board

1. Please check the inverter board connection.
2. If no problem, please replace a new compressor driver board

F12
Communication failure 
between PCB and driver 
board

1. Check the connection between main control board and compressor driver board. 
All of 12V-12V, GND-GND, A-A, B-B should be closed. 
2. If they are closed, turn on the power, then measure the voltage between 12V and 
GND on compressor driver board, if higher than 15V or lower than 7V, please replace 
a new one compressor driver board.

F13 IPM Overheat Stop

1. Check the fans are running or not.
2. Check the installation distance and space.
3. Leave enough distance and space to make heat pump have a good transfer 
heating condition. 
4. Clean the finned heat exchanger.
5. If they are OK, replace a new compressor driver board.

F15
Input voltage Lacking 
Phase

1. Check the phase of power supply R/S/T to compressor driver board. 
2. If it’s OK, replace a new compressor driver board.

F16
Compressor weak magne-
tic protection alarm

1. Check the refrigeration system.
2. If it’s OK, replace a new compressor driver board.

F17
Temperature fault of drive 
board

1. Check the connection of heat sink temp. sensor.
2. Check the resistance of heat sink temp. sensor.
3. If they are OK, please replace a new heat sink and heat sink temp. sensor.

F18
IPM Current Sampling 
Fault

1. Check ambient temp. and inlet/outlet water temp.
2. Check high/low pressure and discharge temp. and suction temp.
3. Check EEV step.
4. Check the compressor frequency and current.
5. If they are OK, replace a new compressor driver board.
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F20
IGBT Power Device 
Overheat Alarm

1. Check the fans are running or not.
2. Check the installation distance and space.
3. If they are OK, please replace a new compressor driver board.
4. Leave enough distance and space to make heat pump have a good transfer 
heating condition. 
5. Clean air to fin heat exchanger.

F22
AC input over current 
protection alarm

Only in single phase unit. Restart the unit. 
1. Check if there is electric leakage.
2. If still have the failure, replace a new drive board.

F23 EEPROM Fault Alarm
1. Check the connection;
2. Replace a new driver board;F24

Destroyed EEPROM 
Activation Ban Alarm

F25 LP 15V Under load Fault
1. Check the power supply is stable or not, and restart unit.
2. If the problem still on, please replace a new drive board.

F26
IGBT Power Device 
Overheat Fault

1. Check the fans are running or not;
2. Check the installation distance and space;
3. Leave enough distance and space to make heat pump have a good transfer 
heating condition; 
4. Clean the finned heat exchanger.
5. If they are OK, please replace a new driver board;

F031 DC Fan Motor 1 Failure
1. Turn off the unit and check the connection.
2. Restart and check if the motor is running normal or the error happens again.
3. Replace a new fan motor.

F032 DC Fan Motor 2 Failure

Pp1
Exhaust Pressure Sensor 
Fault

1. Detect the exhaust pressure sensor connection
2. If the connection is OK, please replace a new one.

Pp2
Suction Pressure Sensor 
Fault

1. Detect the suction pressure sensor connection 
2. If the connection is OK, please replace a new one.

TP
Low Ambient Temp. 
Protection

Ambient temp ≤-30
1 Check the ambient temp 
2. When ambient temp ≥-28°C, the fault will disappear.

P01
Water Inlet Temp. Sensor 
Fault

1. Detect the connection.
2. Measure the resistance of sensor, if lower than 100Ω or higher than 500kΩ, 
please replace a new one.

P02
Water Outlet Temp. 
Sensor Fault

P04
Ambient Temp. Sensor 
Fault

P17
Water Outlet Temp. 
Sensor Fault

P032
Hot Water Tank Temp. 
Sensor Fault

P42 Room Temp. Sensor Fault

P101
EVI Inlet Temp. Sensor 
Fault

P102
EVI Outlet Temp. Sensor 
Fault

P153 Coil Temp. Sensor Fault

P181
Exhaust Temp. Sensor 
Fault

P182 Exhaust Over Temp.
(Exhaust temp.)  ≥C05 
default 110

1. Measure the resistance of sensor, if lower than 100Ω or higher than 500kΩ, 
please replace a new one. 
2. Check the unit find if it has refrigerant leakage.

P191
Antifreeze Temp. Sensor 
Fault

1. Detect the connection
2. Measure the resistance of sensor, if lower than 100Ω or higher than 500kΩ, 
please replace a new one.
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