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I. Laitteen parametrit 

1. Ulkonäkö  

 

 

 

2. Turvallisuusohjeet 

Noudata alla olevia ohjeita henkilö- ja omaisuusvahinkojen välttämiseksi.  

⚫ Virheellinen käyttö voi aiheuttaa loukkaantumisen tai vahingon. 

⚫ Asenna laite paikallisten lakien, määräysten ja standardien mukaisesti.  

⚫ Vahvista käyttöjännite ja taajuus. 

⚫ Laitteen saa kytkeä vain maadoitettuun pistorasiaan. 

⚫ Laite on varustettava turvakytkimellä. 

 

3. Seuraavat turvallisuustekijät on otettava huomioon:  

⚫ Lue seuraavat varoitukset ennen asennusta. 

⚫ Muista tarkistaa huomiota vaativat yksityiskohdat, myös turvallisuustekijät. 

⚫ Kun olet lukenut asennusohjeet, säilytä ne myöhempää käyttöä varten. 

 

⚠ Varoitus 

➢ Varmista, että laite on asennettu turvallisesti ja luotettavasti. 

⚫ Jos laitetta ei ole kiinnitetty tai asennettu, se voi aiheuttaa vahinkoa. Asennuksen edellyttämä 

kantavuus on 21 g/mm2. 
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⚫ Jos laite on asennettu suljettuun tilaan tai rajoitettuun tilaan, ota huomioon tilan koko ja 

ilmanvaihto kylmäainevuodon aiheuttaman tukehtumisen välttämiseksi. 

 

➢ Käytä erikoisjohtoa ja kiinnitä se liitinrimaan siten, että kytkentä estää paineen kohdistamisen 

osiin. 

 

➢ Väärä kytkentä aiheuttaa tulipalon. 

Kytke virtajohto tarkasti käyttöohjeessa olevan kytkentäkaavion mukaisesti tulipalon välttämiseksi. 

 

➢ Varmista, että asennuksessa käytetään oikeita materiaaleja. 

Väärät osat tai väärät materiaalit voivat aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai laitteen putoamisen. 

 

➢ Asenna maahan turvallisesti, lue asennusohje. 

Virheellinen asennus voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun, laitteen putoamisen tai vesivuodon. 

 

➢ Käytä ammattimaisia työkaluja sähkötöiden tekemiseen. 

Jos jännitteensyötön kapasiteetti on riittämätön tai virtapiiri ei ole suljettu, se voi aiheuttaa tulipalon tai 

sähköiskun. 

 

➢ Laite on maadoitettava. 

Jos jännitteensyötössä ei ole maadoitusta, älä kytke laitetta. 

 

➢ Laitteen saa irrottaa ja korjata vain ammattitaitoinen teknikko. 

Laitteen virheellinen liikuttaminen tai huoltaminen voi aiheuttaa vesivuodon, sähköiskun tai tulipalon. Tilaa 

ammattitaitoinen teknikko tekemään huollot. 

 

➢ Älä irrota tai kytke virtaa käytön aikana.Se voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. 

 

➢ Älä koske tai käytä laitetta, kun kätesi ovat märät. Se voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. 

 

➢ Älä aseta lämmittimiä tai muita sähkölaitteita virtajohdon lähelle.Se voi aiheuttaa tulipalon tai 

sähköiskun. 
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➢ Vettä ei saa kaataa suoraan laitteesta. Älä päästä vettä sähkökomponentteihin. 

 

4. ⚠ Varoitus  

➢ Älä asenna laitetta paikkaan, jossa voi olla syttyvää kaasua. 

 

➢ Jos laitteen ympärillä on syttyvää kaasua, se aiheuttaa räjähdyksen. 

Toteuta vedenpoisto ja putkityöt ohjeiden mukaan. Jos vedenpoisto tai putkisto on viallinen, seurauksena 

on vesivuoto. Vesivuoto on korjattava välittömästi, jotta muut kotitaloustuotteet eivät kastu ja vahingoitu. 

 

➢ Älä puhdista laitetta virran ollessa päällä. Katkaise virta ennen laitteen puhdistamista. 

Jos näin ei tehdä, seurauksena voi olla tuulettimen aiheuttama loukkaantuminen tai 

sähköisku. 

➢ Lopeta laitteen käyttö, kun ilmenee ongelma tai vikakoodi. 

Katkaise virta ja lopeta laitteen käyttö. Muuten se voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon. 

 

➢ Ole varovainen, kun laite ei ole pakattu tai asennettu. 

Varo lämmönvaihtimen teräviä reunoja ja lamelleja. 

  

➢ Varmista asennuksen tai korjauksen jälkeen, ettei kylmäainetta vuoda. 

Jos kylmäainetta ei ole riittävästi, laite ei toimi kunnolla. 

 

➢ Ulkoyksikkö on asennettava tasaiselle ja lujalle alustalle.  

Vältä epänormaalia tärinää ja melua. 

 

➢ Älä työnnä sormiasi tuulettimeen ja höyrystimeen. 

Suurella nopeudella toimiva tuuletin aiheuttaa vakavia vammoja.  

 

➢ Tätä laitetta ei ole tarkoitettu henkilöille, joilla on fyysisiä tai psyykkisiä toimintarajoitteita 

(mukaan lukien lapset) ja joilla ei ole kokemusta ja tietoa lämmitys- ja 

jäähdytysjärjestelmästä. Poikkeuksena se, jos tämä tapahtuu ammattitaitoisen teknikon 

ohjauksessa ja valvonnassa tai heille on koulutettu tämän laitteen käyttö. Lasten on 

käytettävä laitetta aikuisen valvonnassa, jotta varmistetaan, että he käyttävät laitetta 
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turvallisesti. Jos virtajohto on vaurioitunut, ammattitaitoisen teknikon on vaihdettava se 

vaaran välttämiseksi. 

 

II. Järjestelmän tekniset tiedot 

1. Tekniset tiedot 

Malli Splash 35 

Testiolosuhteet: Ympäristö 27 ℃, tulo/lähtö: 26/28 ℃, kosteus 80 % 

Lämmitysteho (kW) 3,35 

Ottoteho (kW) 0,62 

COP 5,42 

Testiolosuhteet: Ympäristö 15 ℃, tulo/lähtö: 26/28 ℃, kosteus 70 % 

Lämmitysteho (kW) 2,75 

Ottoteho (kW) 0,66 

COP 4,15 

Yleistä 

Enimmäisottoteho (kW) 1,13 

Enimmäisvirta (A) 5 

Altaan suositeltu koko (m³) 5~15 

Ohjain LED-ohjain 

Jännitteensyöttö 220-240 V/50 Hz 

Veden lämpötila. Lämmitystila(℃) 10~40 

Käyttölämpötila (℃) 5~43 

Kylmäaine R32 

Kompressorin tyyppi Pyörivä 

Kaasun säätö Kapillaari 

Lämmönvaihdin Titaanilämmönvaihdin 

Vesijohtoliitäntä (mm) 32 tai 38 

Kotelon materiaali ABS 

Vesivirta (m³/h) 1,5 

Veden painehäviö (kPa) 10 

 

Lämpöpumppujemme tekniset tiedot annetaan ainoastaan tiedoksi. Pidätämme oikeuden tehdä 

muutoksia ilman ennakkoilmoitusta. 

➢ Laskelmat perustuvat maanpäälliseen yksityiseen uima-altaaseen, joka on peitetty kuplalla 
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2. Laitteen mitat 

Laite: mm 

Malli: Splash 35  
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3. Räjäytyskuva 

 

 

 

 

1 
Puhaltimen 

moottorin kansi 
8 Imuputken osa 15 Oikea levy 

2 Etulevy 9 Alusta 16 Vedenpitävä jännitteensyöttöliitin 

3 
Puhaltimen 

moottori 
10 Kumijalat 17 

Korkean hyötysuhteen 

lamellilämmönvaihdin 

4 Johdinsäädin 11 Kompressori 18 Takaverkko 

5 Moottorin tuki 12 Pakoputki 19 Yläkansi 

6 Kytkentärasia 13 Titaaniputkilämmönvaihdin   

7 Pilari 14 Rajoittava kapillaarikomponentti   
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III. Asennusohjeet 

VAROITUS: Valtuutetun teknikon on suoritettava asennus.  

Tämä osio on tarkoitettu vain tiedoksi, ja se on tarkistettava ja tarvittaessa mukautettava 

todellisten asennusolosuhteiden mukaan. 

1. Esivaatimukset 

Lämpöpumpun asennusta varten tarvittavat työkalut: 

Sopiva virtajohto laitteen jännitteensyöttöä varten. 

Ohitussarja ja kokoonpano, joka koostuu PVC-putkesta, kuorijasta, PVC-liimasta ja 

hiekkapaperista. 

Seinätulppasarja ja paisuntaruuvi. 

Suosittelemme joustavien PVC-putkien käyttöä tärinän siirtymisen vähentämiseksi. 

Laitteen nostamiseen voidaan käyttää sopivia kiinnitystappeja. 

2. Sijainti 

Noudata seuraavia lämpöpumpun sijainnin valintaa koskevia sääntöjä. 

1. Laitteen sijainnin on oltava kätevä käytön ja huollon kannalta tulevaisuudessa. 

2. Laite on asennettava ja kiinnitettävä tasaiselle betonilattialle. Lattian on kestettävä laitteen paino. 

3. Laitteen läheisyydessä on oltava viemäri, joka suojaa asennusaluetta. 

4. Tarvittaessa voidaan käyttää kiinnitystyynyjä tukemaan laitteen painoa. 

5. Varmista, että laite on hyvin tuuletetussa tilassa; ilman ulostuloaukko ei ole suunnattu läheisten 

rakennusten ikkunoihin, eikä poistoilma voi palata takaisin. Lisäksi laitteen ympärillä on oltava 

riittävästi tilaa korjausta ja huoltoa varten. 

6. Laitetta ei saa asentaa paikkaan, jossa on öljyä, syttyviä kaasuja, syövyttäviä tuotteita tai 

rikkipitoisia yhdisteitä, eikä korkeataajuuslaitteiden läheisyyteen. 

7. Älä asenna laitetta tien tai radan läheisyyteen mutaroiskeiden välttämiseksi. 

8. Varmista, että laite asennetaan vähemmän melulle alttiiseen paikkaan tai hyvin äänieristettyyn 

tilaan, jotta et häiritse naapureita. 

9. Pidä laite mahdollisimman kaukana lapsista. 

10. Asennustila 
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Laite: mm 

 

Lämpöpumpun edessä on oltava vähintään 1 metri tyhjää tilaa. 

Jätä vähintään 500 mm tyhjää tilaa lämpöpumpun sivuille ja taakse. 

Älä laita mitään lämpöpumpun päälle tai eteen! 

3. Asennus 

 

 

* Asennuskaavio on vain viitteellinen, katso todellinen asennustilanne. 
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4. Sähköliitäntä  

Virtajohdon koko 

Malli 

Virtajohdot 

Jännitteensyöttö 
Johtimen 

poikkileikkaus 
Tekniset tiedot 

Splash 35  220-240 V/50 Hz 3×1,5 mm2 AWG 14 

⚠ VAROITUS: Lämpöpumpun virransyöttö on katkaistava ennen kaikkia sille tehtäviä töitä. 

➢ Noudata seuraavia ohjeita lämpöpumpun kytkemiseksi. 

➢ Vaihe 1: Irrota sivupaneeli ruuvimeisselillä, jotta pääset käsiksi sähköliittimiin. 

➢ Vaihe 2: Pujota virtajohto lämpöpumpun sisään.  

➢ Vaihe 3: Kytke virtajohto liitinrimaan.    
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IV. Toimintatesti 

1. Tarkastus ennen testin suorittamista 

a. Testin suorittaminen voi alkaa, kun kaikki asennukset on tehty.  

b. Ennen testin suorittamista vahvista alla olevat kohdat ja kirjoita √ ruutuun:  

● Laitteen oikea asennus □ ● Jännitteensyöttö on sama kuin laitteen nimellisjännite □ 

● Oikea putkisto ja johdotus □ ● Laitteen ilman sisään- ja ulostuloaukko ei ole tukossa □ 

● Viemäröinti ja tuuletus eivät ole tukossa, eikä vettä vuoda □     

● Vuotosuoja toimii □ 

● Putkieristys toimii □ ● Maadoitusjohto on kytketty oikein □ 

c. Kaikki johdotukset ja putkistot on kytkettävä hyvin ja tarkistettava huolellisesti, minkä jälkeen vesisäiliö 

on täytettävä vedellä ennen virran kytkemistä päälle; 

d. Tyhjennä kaikki ilma putkista ja vesisäiliöstä ja paina ohjauspaneelin "on-off"-painiketta, jotta laite toimii 
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asetuslämpötilassa; 

e. Toimintatestin aikana tarkistettavat kohteet: 

◆ Onko laitteen virta normaali ensimmäisellä käyntikerralla? 

◆ Onko kukin ohjauspaneelin toimintopainike normaali? 

◆ Onko näyttö normaali? 

◆ Onko lämmitysjärjestelmässä vuotoja? 

◆ Onko kondenssiveden poisto normaali? 

◆ Ilmeneekö käynnin aikana epänormaalia ääntä tai tärinää? 

2. Ohjaustoiminto Kuvaus 

2.1. LED-ohjaimen painikkeet 

 

 

2.2. Ohjaimen näyttöohjeet 

Punainen valo syttyy lämmitystilassa 

Vihreä valo vilkkuu sulatuksen aikana 

2.3. Toimintopainikkeiden määritelmä 

 

2.3.1 "Prg"-painike 

Paina tätä painiketta päänäytössä kytkeäksesi lämpöpumpun päälle tai pois päältä.  

Palaa päänäyttöön painamalla tätä painiketta parametrien tarkistusnäytössä. 

 

2.3.2 "▲" ja "▼" -painikkeet 

Näillä painikkeilla voit päänäytössä säätää veden tavoitelämpötilan nykyistä asetusarvoa. 

 

2.3.3 "Sel"-painike 

Paina "Sel"-painiketta 5 sekunnin ajan tarkistaaksesi parametrit. Voit kääntää sivuja painamalla "▲" 

ja "▼" ja tarkistaa eri parametrit. 

Paina "Sel"-painiketta parametrin tarkistustilassa  siirtyäksesi parametrien asetustilaan. Paina "▲" 

ja "▼" muuttaaksesi parametrin arvoa. Vahvista parametriarvo painamalla "Sel"-painiketta ja palaa 

parametrien tarkistustilaan. 

2.4. Nollaustoiminto 

Kun painat "Sel"-painiketta + "Prg"-painiketta 10 sekunnin ajan, parametrien arvot palautetaan 
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oletusarvoihin. 

2.5. Parametrien tarkistus 

Paina "Sel"-painiketta 5 sekunnin ajan tarkistaaksesi parametrit. Voit kääntää sivuja painamalla "▲" 

ja "▼" ja tarkistaa eri parametrit. 

2.6. Parametriluettelo 

Parametri Kuvaus Alue Oletusarvo 
Huomautuks

ia 

A Tuloveden lämpötila -19~99 ℃  Mitattu 

b Kierukan lämpötila -19～99 ℃  Mitattu 

c Ympäristön lämpötila -19～99 ℃  Mitattu 

d 
Tuloveden lämpötilan asetusarvo lämmityksen 

yhteydessä 
15～40 ℃ 27 ℃ Säädettävä 

E Sulatuksen aikaväli 10～80 min 40 min Säädettävä 

F Sulatuksen lopetusaika 5～30 min 6 min Säädettävä 

H Lämpöpumpun uudelleenkäynnistyksen lämpötilaero 1 ℃～10 ℃ 2 ℃ Säädettävä 

J Virrankatkaisusuojaus 0～1 1（Kyllä） Säädettävä 

O Jäätymisenestosuojauksen ympäristön lämpötila 0 ℃～15 ℃ 5 ℃ Säädettävä 

P Kierukan lämpötila sulatuksen alkaessa -19 ℃～0 ℃ -3 ℃ Säädettävä 

U Kierukan lämpötila sulatuksen lopussa 1℃～30 ℃ 2 ℃ Säädettävä 

t Tuloveden lämpötila jäätymisen estämiseksi (varaus) 1 ℃～15 ℃ 4 ℃ Säädettävä 

2.7. Virhekoodi 

Toimintahäiriö Koodi 

Tuloveden lämpötila-anturin vika P 1 

Kierukan lämpötila-anturin vika P 3 

Ympäristön lämpötila-anturin vika P 5 

Ulostuloveden alijäähdytyssuojaus P 7 

Sulatus Sulatuksen merkkivalo (vihreä valo) 

 

 

V. Huolto    

⚫ Veden syöttöjärjestelmä on tarkistettava säännöllisesti, jotta vältetään ilman pääsy 

vesijärjestelmään ja alhainen veden virtaus, mikä heikentäisi lämpöpumpun suorituskykyä 

ja luotettavuutta. 

⚫ Puhdista altaat ja suodatusjärjestelmä säännöllisesti, jotta laite ei vaurioidu likaisen tai 
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tukkeutuneen suodattimen vuoksi. 

⚫ Tyhjennä vesi vesipumpun pohjasta, jos lämpöpumppu seisoo pidemmän aikaa (erityisesti 

talvella).  

⚫ Tarkista muulloin, että vettä virtaa riittävästi, ennen kuin laite käynnistyy uudelleen.  

⚫ Talvella on suositeltavaa peittää laite erityisellä lämpöpumpun talvisuojuksella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 


