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Yleistä
Lue nämä asennus- ja hoito-ohjeet huolella, jotta saat parhaan hyödyn EVC 13:sta.

EVC 13 on suunniteltu omakotitaloihin, joissa on vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä. Sähkökattila asennetaan vaaka-
asentoon, mieluiten kaappimallisen lämminvesivaraajan päälle, esim. NIBE COMPACT.

Sähkökattilassa on valmius verkkokäskyohjaukselle, siinä on sisäänrakennettu tehovahti ja varusteet sähkölämmin-
vesivaraajan tariffiohjausta varten, jonka jännitteensyöttö saadaan suoraan kattilasta. Säätimet on koottu selkeään
etupaneeliin.

EVC 13 on korkealaatuinen ja pitkäikäinen ruotsalainen laatutuote.

Valmistenumero (103) pitää aina mainita kaikissa yhteydenotoissa NIBEen.

089_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Asennuspäivä

Asentaja

Asetus "Tehonrajoitus"

Asetus "Varokekoko" (tehovahti)

Asetus "Suojatermostaatti"

Asetus "Lämpötilarajoitus"

Asetus "Valinta, lämpökäyrä"

Asetus "Muutos, lämpökäyrä"

Tähän tehdään mahdolliset merkinnät.

Päiväys__________________________ Allekirjoitus___________________________

Tätä laitetta saavat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysiset, aistivaraiset tai
henkiset kyvyt ovat rajoittuneet tai joilla ei ole riittävästi kokemusta tai tietoa, jos heille on
opastettu tai kerrottu laitteen turvallinen käyttö ja he ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät
vaaratekijät. Älä anna lasten leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta
valvomatta.

Pidätämme oikeudet rakennemuutoksiin.

©NIBE 2015.
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Järjestelmän kuvaus

Yleistä
EVC 13:n kattilan lämpötilaa ohjataan ulkolämpötilan pe-
rusteella, siksi shunttia ei tarvita. Ulkolämpötilan anturi si-
sältyy toimitukseen. Teho kytketäänpäälle ja pois kahdella
koskettimella ja kahdella releellä.

EVC13:ssaon sisäänrakennettu kiertovesipumppu,paisun-
tasäiliö, varoventtiili, tyhjennysventtiili, tehovahti ja tulo
verkkokäskyohjaukselle.

Ennen käyttöönottoa kattilajärjestelmä on tarkastettava
voimassaolevienmääräysten ja asetustenmukaan. Tarkas-
tuksen saa tehdä vain tehtävään pätevä henkilö ja siitä on
tehtävä tarkastuspöytäkirja.

Yllä oleva koskee sähkökattilaa, jossa on suljettu paisunta-
säiliö. Jos sähkökattila tai paisuntasäiliö vaihdetaan, niiden
asennus on myös tarkastettava.

Toimintaperiaate

Selvitys
Ulkolämpötilan anturiGT1
Kattila-/menolämpötilan anturiGT2
Varoventtiili, kattila.SÄV
KalvopaisuntasäiliöEXP
TyhjennysventtiiliAV1
Sulkuventtiili, patteripiirin menojohtoAV2*
Sulkuventtiili, patteripiirin paluujohtoAV3*
TäyttöventtiiliAV4
Paineohjattu ohitusventtiiliAV7
KiertovesipumppuCP
SähkövastusEP
LämpöautomatiikkaRC
KytkentäkelloUR
Sähkölämminvesivaraajan tariffiohjauskosketinK2*
Tariffiohjauksen ohitusBR*
AutomaattivarokeryhmäSÄK*
PatteripiiriRAD*

*Ei sisälly vakiotoimitukseen
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Syöttövarustus ulkoisille sähkölämminvesivaraajille (lisävaruste)

Syöttö
LVV:lle
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Etupaneeli
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Merkkivalotoiminnot

Yömuutos

KattilalämpötilaVaroke

Katkaisin

KatkaisinKello

Valinta,
lämpökäyrä

Muutos,
lämpökäyrä

Kattilan paine

Muutos, lämpökäyrä
Tässä säätöpyörällä voit nostaa tai laskea lämpötilaa,
katso ”Huonelämpötilan muutos” sivulla 8.

Valinta, lämpökäyrä
Asetus riippuu maantieteellisestä sijainnista ja
lämmitysjärjestelmän tyypistä. Katso oikeat asetuk-
set luvusta ”Perussäädöt” sivulla 8.

Yömuutos
Tällä säätöpyörällä voi muuttaa talon lämpötilaa
tiettyinä vuorokaudenaikoina. Muutos kytketään
päälle tai pois kelloon asetettuina aikoina, katso
myös ”Valitsin”.

Merkkivalotoiminnot
■ Ylinmerkkivalo palaa, kun sähkövastus onpäällä.
■ Alin merkkivalo palaa:
■ kun tehoa on rajoitettu ylikuormitettujen pää-
varokkeiden vuoksi.

■ kahden ensimmäisen tunnin ajan kattilan
käynnistyksen jälkeen.

■ kunmahdollinen verkkokäskyohjausonaktivoi-
tu.

■ Vuorotellen vilkkuvat merkkivalo osoittavat, että
ulkolämpötilan anturia ei ole kytketty oikein (oi-
kosulku tai katkos).

Kello
Kellolla asetetaan valitun "yömuutoksen" päälle- ja
poiskytkentäajat, katso myös ”Valitsin”.

Varoke
Varoke (2,5 A), ohjaus ja kiertovesipumppu.

Katkaisin
Kolmiasentoinen valitsin.

Jatkuva päivä

Yömuutos ei aktiivinen.

Automaattinen

Kello-ohjaus yömuutos

Jatkuva yö

Yömuutos jatkuvasti aktiivinen.

Katkaisin
Katkaisimella on neljä asentoa:
■ 0: Kattila pois päältä.
■ 1: Kesätila.

Vain kello ja mahdollinen varaajan tariffiohjaus
ovat käytössä.

■ 2: Lämmitystila.

Normaali käyntitila, kaikki toiminnot päällä.
■ 3: Varatila.

Tätä käytetään mahdollisten toimintahäiriöiden
yhteydessä. Kattila/menolämpötilaa säädetään
”Suojatermostaatti”-asetuksen perusteella. Kier-
tovesipumppu ja sähkövastus ovat käynnissä.

Sähkövastuksen teho on rajoitettu 6 kW:iin.
Mahdollinen lämminvesivaraaja on päällä.

Kattilalämpötila
Mittari näyttää kattilalämpötilan, jokaon samakuin
menolämpötila.

EVC 136
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Kattilan paine
Tässä näytetään järjestelmän/kattilan paine.Mitta-
rin asteikko on 0 – 4 bar. Normaali paine on 0,5 –
1,5 bar.
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Asetukset

Lämpöautomatiikka
Sisälämpötila on riippuvainenmonista eri seikoista. Lämpi-
mänävuodenaikana riittääuseimmitenauringonsäteilemä
lämpö, ihmisten ja eri laitteiden antama lämpö talon pitä-
miseksi lämpimänä. Kun ilma kylmenee, lämmitysjärjestel-
mä on käynnistettävä. Mitä kylmempää ulkona on, sitä
enemmän on lämmitettävä.
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Yömuutos

Valinta, lämpökäyrä

Muutos, lämpökäyrä

Tämä säätö tapahtuu automaattisesti, mutta sähkökatti-
lalle on ensin annettava oikeat perusasetukset, katso alla.

Perussäädöt
Perusasetukset tehdään säätimellä "Valinta, lämpökäyrä"
ja säätimellä "Muutos, lämpökäyrä". Jos asetettavia arvoja
ei tunneta, lähtöarvot voidaan hakea seuraavalla sivulla
olevasta kartasta. Jos huonelämpötilaa ei saada halutuksi,
jälkisäätö on ehkä tarpeen.

HUOM!
Odota säätöjen välillä vuorokausi, jotta lämpötilat

ehtivät asettua.

Perusasetusten jälkisäätö

Kylmä sää

Jos huonelämpötila on liian alhainen, kierrä säädintä "Va-
linta, lämpökäyrä" askel myötäpäivään.

Jos huonelämpötila on liian korkea, kierrä säädintä "Valin-
ta, lämpökäyrä" askel vastapäivään.

Lämmin sää

Jos huonelämpötila on liian alhainen, kierrä säädintä
"Muutos, lämpökäyrä" askel myötäpäivään.

Jos huonelämpötila on liian korkea, kierrä säädintä
"Muutos, lämpökäyrä" askel vastapäivään.

Huonelämpötilan muutos

Huonelämpötilan manuaalinen muutos

Jos haluat laskea tai korottaa sisälämpötilaa joko tilapäi-
sesti tai pysyvästi aikaisempaan lämpötilaan verrattuna,
kierrä säädintä "Muutos, lämpökäyrä"myötä- tai vastapäi-
vään. Yksi viiva vastaa n. 1 asteen huonelämpötilan muu-
tosta.

Huonelämpötilan aikaohjattu muutos

Käytä "Yömuutos"-säätöpyörää, jos haluat muuttaa talon
lämpötilaa tiettyinä vuorokaudenaikoina. Lähtötilassa
säätöpyörän pitää olla asennossa 0. Yksi viiva vastaa n. 1
asteen huonelämpötilan muutosta. Muutos kytketään
päälle tai pois kelloon asetettuina aikoina, katso myös
””.Kellon ohjelmointi” sivulla 11).

HUOM!
Lämpöpatterien tai lattialämmön termostaatit saatta-
vat ”jarruttaa” huonelämpötilan kohoamista, jolloin

niitä on kierrettävä auki.
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Lämpöautomatiikan lähtöarvot

Skellefteå

Umeå

Örnsköldsvik

Sundsvall

Hudiksvall

Gävle

Stockholm

Visby

Luleå

Jönköping
Göteborg

Borås

Halmstad
Markaryd

Helsingborg

Malmö

Växjö
Kalmar

Linköping
Norrköping

Karlskrona

Ystad
Simrishamn

Örebro

Karlstad

Hässleholm

Uppsala

Västerås

Söderhamn

11 (5)

10 (5)

9 (5)

9 (4)

8 (4)

8 (4)

9 (4)

Gällivare

Östersund

Kiruna

Falun

9 (5)

11 (5)

12 (6)

Esimerkki

Kartassa annetut arvot koskevat asetusta "Valinta, lämpökäyrä".

Ensimmäinenarvoonmatalalämpöisiä patterijärjestelmiä varten.
Korkealämpöistä patterijärjestelmää varten arvoa on on suuren-
nettava 3 yksikköä. "Muutos, lämpökäyrä" arvoksi asetetaan
näissä tapauksissa -2.

Suluissa oleva arvo koskee lattialämmitysjärjestelmiä "Muutos,
lämpökäyrä" arvoksi asetetaan tässä tapauksessa -1.

Kartan arvot ovat useimmiten hyvä alkuvalinta, jolla pyritään
saamaan noin 20 °C:n huonelämpötila. Arvoja voidaanmuuttaa
tarvittaessa jälkikäteen.

Esimerkkejä lähtöarvojen valinnasta
1. Talo, jossa on matalalämpöinen* patterijärjestelmä:

Markaryd=alue10 (5). Aseta säätimen "Valinta, lämpökäyrä"
arvoksi 10 ja säätimen "Muutos, lämpökäyrä" arvoksi -2.

2. Talo, jossa on korkealämpöinen** patterijärjestelmä:

Markaryd=alue10 (5). Aseta säätimen "Valinta, lämpökäyrä"
arvoksi 10+3=13 ja säätimen "Muutos, lämpökäyrä" arvoksi
-2.

3. Talo, jossa lattialämmitys***:

Markaryd=alue10 (5). Aseta säätimen "Valinta, lämpökäyrä"
arvoksi 5 ja säätimen "Muutos, lämpökäyrä" arvoksi -1.

*Matalalämpöisellä patterijärjestelmällä tarkoitetaan järjestelmää, jossamenolämpö-

tilan on oltava kylmimpänä päivänä 55 °C.

** Korkealämpöisellä patterijärjestelmällä tarkoitetaan järjestelmää, jossa menoläm-

pötilan on oltava kylmimpänä päivänä 70 °C.

*** Lattialämmitys voidaanmitoittaamonella eri tavalla. Esimerkissä 3 yllä tarkoitetaan

järjestelmää, jossa menolämpötilan on oltava kylmimpänä päivänä 3°C.
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Muutos, lämpökäyrä-2
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Lämpökäyrän muutos
Ulkolämpötila

LämpökäyräMenolämpötila
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Lämpökäyrän muutos
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LämpökäyräMenolämpötila

Säätö kaavion perusteella
EVC13onvarustettuulkolämpötilanohjaamalla lämpöau-
tomatiikalla. Se tarkoittaa, että kattilan lämpötilaa ja siten
menolämpötilaa säädetään suhteessa ulkolämpötilaan.

Ulkolämpötilan jamenolämpötilan suhde asetetaan sääti-
millä "Valinta, lämpökäyrä" ja "Muutos, lämpökäyrä".

Ensin valintaan ”Muutos, lämpökäyrä”. Lattialämmitykselle
sopiva arvo on -1 ja patterijärjestelmälle -2.

Käyrästön lähtökohtanaonpaikkakunnanmitoittavaulko-
lämpötila ja lämmitysjärjestelmänmitoitettumenolämpö-
tila. Lämpöautomatiikan käyrän jyrkkyys nähdään näiden
kahden arvon leikkauskohdasta.
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Kello

Aika-asetus

HUOM!
Asetus vaaditaan vain, jos aikaohjausta halutaan

käyttää.

Kellon nollaaminen

Poista kellon ohjelmoidut arvot työntämällä ohut tappi
reikään (R) ja painamalla. Tehdään yleensä käynnistyk-
sen/käyttöönoton yhteydessä.

Aika-asetus

Paina oikeaa painiketta . Kellon LCD-näytön ON/OFF-
ilmaisin sammuu. Suurenna tuntilukemaa pitämällä
painettuna. Vapautapainike, kunoikea tuntilukemanäkyy
näytössä. Aseta minuutit painamalla -painiketta.

Aseta viikonpäivä painamalla Day-painiketta, kunnes ha-
luttu päivä näkyy näytössä. Odota, kunnes kellon
ON/OFF-ilmaisin syttyy 5 sekunnin kuluttua viimeisestä
painalluksesta. Kun oikea aika ja päivä on ohjelmoitu, voit
ohjelmoida kellon toiminnot, katso kellon ohjelmointi.
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On/Off ilmaisu
releen tila

Day/päivä-painikeTuntien/minuuttien
asettaminen

Aika-aktivointi
sininen - yö

keltainen - päivä

Aika

Aika-aktivointi
aktivoidulle

kellotoiminnolle

Reset/
palautus

Viikonpäivä
Maanantai - Sunnuntai

Manuaalinen
käyttö

15 minuutti -painike

Kellon ohjelmointi
Tälläohjelmoinnillamääritetäänmihin vuorokaudenaikaan
yömuutos on aktiivinen. Kello ohjelmoidaan seuraavasti:
■ Paina "Day”-painiketta, kunnes haluttu päivä näkyy
näytössä.

■ Ohjelmoi haluttu yömuutosaika painamalla kellon näy-
tön ympärillä olevia painikkeita. Näytön ympärillä olevat
numerot viittaavat vuorokauden 24 tuntiin.

Yksi painallus: Yömuutos aktiivinen koko ajan.

Kaksi painallusta: Yömuutos aktiivinen ensimmäisen
puolituntisen ajan.

Kolmepainallusta: Yömuutos aktiivinen toisenpuolitun-
tisen ajan.

Neljä painallusta: Yömuutos deaktivoitu koko ajan.

■ Valitse uusi päivä "Day”-painikkeella ja toista edellinen
menettely.

■ Kunohjelmointi on valmis, painaDay-painiketta, kunnes
nykyinen päivä näkyy näytössä.

Kello voidaanohjelmoida15minuutin tarkkuudella. Aloita
valitsemalla puolituntinen, jolloin 15 minuutin aktivointi
toivotaan. Paina uudelleen samaa painiketta, ja pidä se
painettuna. Valitse haluttu 15 minuutin väli painamalla
15-painiketta. Kelloa voidaan käyttäämyös käsin (ei käyte-
tä tavallisesti). Tämä tehdään seuraavasti:
■ Paina -painiketta ja pidä se painettuna 3 sekunnin
ajan. Rele kytkeytyy pois ja OFF alkaa vilkkua.

■ Paina -painiketta. Rele kytkeytyy päälle ja pois.
ON/OFF vilkkuu koko ajan.

■ Palaa automaattikäyttöön painamalla -painiketta ja
pidä se painettuna3 sekunnin ajan.ON/OFF-merkkivalo
palaa nyt jatkuvasti.

Yömuutos
Tällä asetuksella voidaan muuttaa lämpötilaa tiettyinä
vuorokaudenaikoina.

Yömuutos aktivoidaan kytkentäkellolla. Tila valitaan valit-
simella (25).

Kellon ohjelmoidut päälle/poiskytkennätmäärittävä, mil-
loinmenolämpötilamuuttuuhuonelämpötilanmuuttami-
seksi. ON ilmaisee, että yömuutos on päällä. OFF ilmaisee,
että yömuutos on pois päältä.

Voit laskea lämpötilaa pienentämällä arvoa “Yömuutos”
säätöpyörällä. Voit nostaa lämpötilaa suurentamalla arvoa
“Yömuutos” säätöpyörällä. Säätöalue on -10 - +10. Yksi
viiva vastaa n. 1 asteen huonelämpötilan muutosta.

HUOM!
HUOM!Lämpöpatterien tai lattialämmöntermostaatit
saattavat ”jarruttaa” huonelämpötilan kohoamista,

jolloin niitä on kierrettävä auki.

Jos haluat laskea tai korottaa sisälämpötilaa joko tilapäi-
sesti tai pysyvästi, voit tehdä sen kellon manuaalisen
päälle/poiskytkennän lisäksimyös "Yömuutos" valitsimella.
Painike vaihtaa tilaksi ”Jatkuva päivä”, ”Jatkuva yö” ja
”Automatiikka”. Katso luku "Etupaneeli” sivulla 6.
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Valvonta ja huolto

Suojatermostaatti
Etuluukku pitää avata suojatermostaattiin ja tariffiohjauk-
sen käsiksi pääsyä varten. Suojatermostaatilla rajoitetaan
suurin kattila-/menolämpötila lämmitysjärjestelmään. So-
piva asetus on n. 10 °C yli mitoitetun menolämpötilan.
Tämä on erityisen tärkeää lattialämmityksen yhteydessä,
jotta lattiapäällysteet eivät vahingoitu.

Tariffiohjaus (lisävaruste)
Kun katkaisin on painettuna niin, että punainenmerkintä
näkyy, ulkoinen lämminvesivaraaja saa aina syötön EVC
13:n kautta ohjauksesta riippumatta.

Varoventtiili
Etuluukku on irrotettava varoventtiiliin käsiksi pääsyä var-
ten. Kierrä painiketta vastapäivään ja avaa luukku. Varo-
venttiili avataan käsin ja suljetaan (kierrä säätöpyörää yksi
naksaus vastapäivään) noin neljä kertaa vuodessa. Tämän
yhteydessä tarkastetaan, että venttiilistä valuupienimäärä
vettä ja venttiili sulkeutuu sitten tiiviisti. Varmista tarkas-
tuksen jälkeen, että järjestelmän paine on riittävä. Täytä
tarvittaessa vettä. Tämä tehdään tyhjennysventtiiliin (51)
tai asentajan asentamaan täyttöventtiiliin liitetyn letkun
kautta, katso luku "Käynnistys ja säädöt" "Täyttö".

Effekt-
begränsning

kW

Temperatur

begränsning

50°C

20 80

6040

7030

97
11
135

5 35

3010

2520
15

Säkrings-

storlek (A)
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Painemittari
Etupaneelin oikeassa osassa
olevan painemittarin on näy-
tettävä paisuntasäiliön esipai-
neen jamaksimipaineen välis-
tä arvoa (normaalisti
0,5 – 1,5 bar).

2

1 bar 3

0 4 Jos paine on liian alhainen,
kaikki patterit eivät ehkä läm-
pene. Jos paine on liian kor-
kea, varoventtiilin pitää pääs-
tää ylimääräinen vesi. Paineon
korkeimmillaan, kun ulkona
on kylmintä. Lisää tarvittaessa
vettä, katso ”Käyttöönotto ja
säätö” – ”Täyttö”.

Lämpömittari
Etupaneelin oikeassa osassa
oleva painemittari näyttää
kattila-/menolämpötilan.

20 100

40 80
60

°C

0 120

Ohjausvaroke
Kattilan kiertovesipumppu ja
ohjauspiiri on suojattu 2,5A
lasiputkivarokkeella. Siihen
pääsee käsiksi etupaneelin
etupuolelta. Jos varoke on
lauennut, selvitä vian syy ja
korjaa se ennen varokkeen
vaihtamista.
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Toimenpiteet käyttöhäiriöiden yhteydessä

Matala huonelämpötila
■ Lauennut ryhmä- tai päävaroke.
■ Lauennutohjausvaroke, katso luku ”Ohjausvaroke” sivul-
la 13.

■ Väärin asetettu lämpökäyrä, katso luku "Perussäädöt”
sivulla 8.

■ Lauennut lämpötilarajoitin, katso luku ”Lämpötilarajoit-
timen palautus” sivulla 15.

■ Ilmaa kattila/lämmitysjärjestelmässä.
■ Kiertopumppu pysähtynyt.
■ Liian alas säädetty termostaatti tai lämpötilarajoitus,
katso luku "Suojatermostaatti” sivulla 12ja ”Suojatermos-
taatti/Lämpötilarajoitus” sivulla 20.

■ Katkaisin asennossa 1 tai 0.
■ Ilmaa kiertovesipumpussa.
■ Liian pieni kiertovesipumpun teho.
■ Katkaisin (25) asennossa ”Jatkuva yö”.
■ Liianpienelle säädetytpatteritermostaatit/huonetermos-
taatit.

■ Tehovahti estää osan tehosta päävarokkeen liian suuren
kuormituksen vuoksi.

Ei käyttövettä
Jos EVC 13 syöttää jännitettä sähkölämminvesivaraajalle,
käyttöveden loppuminen voi johtua seuraavista:
■ Lauennut ryhmä- tai päävaroke.
■ Tariffiesto estänyt lämminvesivaraajan
■ Suuri vedenkulutus (erityisesti tariffiohjauksen aikana).
■ Sisäinen varoke lauennut (27) (vain sisäinen syöttö läm-
minvesivaraajalle).

Korkea huonelämpötila
■ Väärin asetettu lämpökäyrä, katso luku "Perussäädöt”
sivulla 8.

■ Liian suurelle säädetytpatteritermostaatit/huonetermos-
taatit.

HUOM!
Tuotteen valmistenumero pitää ainamainita kaikissa

yhteydenotoissa NIBEen.

089_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Varatila
EVC 13:n käyttötilavalitsimessa on lisäsuojana asento ”Varatila”
(3). Tätä tilaa voidaan käyttää, jos tavallinen ohjausautomatiikka
ei toimi. Suojatermostaatti ohjaa kattila-/menolämpötilan ase-
tettuunarvoon. Kiertovesipumppu ja sähkövastus ovat käynnissä.
Sähkövastuksen maksimiteho on 6 kW.

Mahdollinen lämminvesivaraaja saa jännitteen.

Effekt-
begränsning

kW

Temperatur

begränsning

50°C

20 80

6040

7030

97
11
135

5 35

3010

2520
15

Säkrings-

storlek (A)

Lämpötilarajoittimen palautus
Jos lämpötilarajoitin on lauennut, se palautetaan paina-
malla palautuspainiketta pienellä ruuvitaltalla.

Effekt-
begränsning

kW

Temperatur

begränsning

50°C

20 80

6040

7030

97
11
135

5 35

3010

2520
15

Säkrings-

storlek (A)

Reset-painike

HUOM!
Jos et onnistu paikantamaan toimintahäiriön syytä ja
korjaamaan sitä yllä kuvatuilla ohjeilla, ota yhteys

huoltoon.
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Putkiasennus

Kuljetus ja asennus
Sähkökattila pitää kuljettaa ja säilyttää kuivassa. EVC 13
on tarkoitettu asennettavaksi sähkölämminvesivaraajan
NIBE COMPACT päälle. Varmista, että lämminvesivaraajan
anodiinpääseekäsiksi. Asennusta jahuoltoa vartenkattilan
päällä on oltava n. 30 cm vapaata tilaa ja edessä n. 60 cm
vapaata tilaa.

HUOM!
EVC 13 asennetaan vaaka-asentoon vähintään 50
cmkorkeudelle lattiasta. Sähkökomponenttien riittä-
vän tuuletuksen varmistamiseksi kattilan pohjapellin

alla on oltava vähintään 10 mm ilmarako.

Liitännät
Putkiasennukset on tehtävä voimassa olevienmääräysten
mukaisesti. Kattilassa on R20 ulkokierreliitokset. EVC 13:n
ulkopuolelle onasennettava sulkuventtiilit tulevanhuollon
helpottamiseksi.

HUOM!
Putkisto on huuhdeltava ennen epäpuhtauksien ai-

heuttamien vahinkojen välttämiseksi.

Vedenpoistoputki
Vedenpoistoputki on asennettava voimassa olevien mää-
räysten mukaisesti.

Varoventtiilin vedenpoistoputki johdetaan lattiakaivoon
niin, että kuuma vesi ei pääse roiskumaan venttiilien tar-
kastuksen tai kattilan ilmauksen yhteydessä. Vedenpoisto-
putken pää pitää jättää näkyville.

Kun kattila asennetaan NIBE COMPACT lämminvesivaraa-
jan päälle, vedenpoistoputki vedetään suoraan alas läm-
minvesivaraajan yläpellin läpi.

Tyhjennysventtiili
EVC 13 on varustettu tyhjennysventtiilillä (51), jossa on
R15 (1/2”) letkuliitin. Kattilan tyhjennystä varten venttiilin
hattu irrotetaan ja letkuliitin kierretään paikalleen. Avaa
tyhjennysventtiili. Varoventtiili (52) on avattava korvausil-
man pääsyä varten. Sijoita patterijärjestelmän tyhjennys-
venttiili sopivalle paikalle.

Kiertovesipumppu
Kattilan kiertovesipumppu on sijoitettu paluujohtoon.
Pumpun teho säädetään käyrän avulla. Putkiston kavitaa-
vio-ongelmien välttämiseksi virtaus ei saa olla yli 1700 l/h.

Pumppu- ja painehäviökäyrä

0
0 500

Tillgängligt tryck (Pa)

3000 3500

Flöde (l/h)

2000 2500

10

20

30

1000 1500

40

50

60

70

Max flöde: 1700 l/h

Käytettävissä oleva paine kiertovesipumppu

kPa

Virtaus (l/h)

Maksimivirtaus: 1700 l/h

EVC 1316

Suomi

Putkiasennus



Kalvopaisuntasäiliö
Paisuntasäiliön (85) tilavuus on 12 litraa ja sen vakioesipaine on
50 kPa (0,5 baaria, 5 mvp). Tämä tarkoittaa, että suurin sallittu
korkeusero (H) säiliön ja ylimmäksi asennetun lämpöpatterin
välillä on 5 m, katso oheinen kuva.

Jos esipaine ei riitä, sitä voidaan nostaa lisäämällä paisuntasäili-
öön ilmaa venttiilin kautta. Paisuntasäiliönesipaineon säädettävä
tarkastuksen yhteydessä. Esipaineen muutos vaikuttaa säiliön
kykyyn mukautua veden tilavuuden muutoksiin.

Jos lämmitysjärjestelmässä onavoin paisuntasäiliö, korkeimmalla
olevan patterin ja paisuntasäiliön välisen korkeuseron pitää olla
vähintään 2,5 m.

H
M

in
 2

,5
 m

Suurin patteritilavuus
Suurin sallittu patteritilavuus on 150 litraa 0,5 esipaineella.
Paineohjattu ohitusventtiili
EVC 13 on varustettu paineohjatulla ohitusventtiilillä (48). Tällä
suojataan kiertovesipumppu laitteistoissa, joissa patterivirtaus
voi loppua kokonaan. Kunpatteripiiri on kiinni, kattilavesi kiertää
pumpun kautta sisäisesti EVC 13:ssa.

Kattilaveden tyhjennys

HUM
MEL

Paten
t

! VAROITUS!
Jännitteensyöttö pitää katkaista ennen kattilaveden

tyhjennystä.

Kattilavesi tyhjennetään tyhjennysventtiilin kautta. Irrota
suojahattu ja asenna letku tyhjennysputkeen, avaa venttiili.

Päästää ilmaa järjestelmään esim. avaamalla varoventtiili.

17EVC 13
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Sähköasennus

HUOM!
Sähköasennukset ja mahdolliset huollot saa tehdä
vain valtuutetun sähköasentajan valvonnassa. Sähkö-
asennukset ja johtimien veto on tehtävä voimassa

olevien määräysten mukaisesti.

Kytkeminen
■ Kattila on irtikytkettävä kiinteistön eristystestin ajaksi.
■ Jos kiinteistö on varustettu vikavirtasuojilla, EVC13pitää
kytkeä erilliseen vikavirtasuojaan.

■ Kattila kytketään (9) 400V3-vaihe, nolla +maadoitusliit-
timeen sähkökeskuksen varokkeella suojattuun piiriin.

■ EVC 13 -lämpöpumpussa ei ole sähkönsyötön monina-
paista katkaisinta. Se on sen vuoksi varustettava turva-
kytkimellä, jonka kosketinväli on vähintään 3 mm.

■ Kattilaa ei saa kytkeä ilman sähkön toimittajan suostu-
musta, ja kytkentä on tehtävä valtuutetun sähköasenta-
jan valvonnassa.

Maksimiteho valitaan tehonrajoitinta säätämällä, katso
kohta "Tehonohjaus sähkövastus” sivulla 19. Asentaja
dokumentoi valitun tehon. Tehonrajoituksen tehdasasetus
on 9,0 kW.

Kaikki sähkölaitteet paitsi ulkoanturi ja virrantunnistimet
on valmiiksi kytketty tehtaalla. Ulkoanturin kytkentä on
selostettu luvussa ”Ulkolämpötilan anturi" sivulla 20

Kattilassa on tehovahti ja valmius verkkokäskyohjaukselle.
Sähkölämminvesivaraajan tariffiohjaus on saatavana lisä-
varusteena.

Kaapeliläpiviennit
Kaapelit vedetään sisäänkattilan takasivulta tai yläpuolelta,
katso luku ”Komponenttien sijainti” sivulla 26.

Katkaisin
■ Tila "0"

Kattila on pois päältä, ei lämpöä.

HUOM!
Liitin (26) on jännitteellinen.

■ Tila "1"

Vain kello ja mahdollinen varaajan tariffiohjaus ovat
käytössä.

■ Tila "2"

Normaali käyttötila. Kuten tila ”1”, mutta kello, sähkö-
vastus, automatiikka ja kiertovesipumppu ovat päällä.

■ Tila "3"

Varatila. Tätä tilaa voidaan käyttää, jos tavallinen oh-
jausautomatiikka ei toimi. Suojatermostaatti säätää
kattila/menolämpötilaa. Kiertovesipumppu ja sähkövas-
tus (rajoitettu 6 kW:iin) ovat käynnissä. Mahdollinen
lämminvesivaraajalle saa jännitteen.

HUOM!
Tarkasta, suojatermostaatin asetus ei ole liian korkea.
Tämä on erityisen tärkeää lattialämmityksen yhtey-

dessä.

HUOM!
Katkaisinta ei saa kääntää asennosta ”0” ennen kuin
kattilavesi on täytetty. Lämpötilarajoitin, termostaatti,
lämpömittari ja sähkövastus voivatmuuten vahingoit-

tua.

EVC 1318
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Palautuva teho/itsetesti
Sähkökattila on varustettu aikareleellä, joka estää osan
sähkövastuksesta niin, että enintään 6,0 kW kytketään
kahden ensimmäisen tunnin aikana sähkökattilan päälle-
kytkennästä.

Aikaviive voidaanhelposti ohittaapikakäynnistyspainiketta
painamalla. Tätä toimintoa voidaan käyttää kattilan huol-
lon ja toimintatarkastuksen yhteydessä.

HUOM!
Kunkin portaan välillä on kuitenkin aina 4 minuuttia
(katso taulukko kohdassa ”Tehonohjaus sähkövas-

tus”).

EVC 13:ssä on sisäänrakennettu itsetestiohjelma. Se akti-
voidaan pitämällä pikakäynnistyspainike painettuna ja
painamalla sittenpalautuspainiketta. Pikakäynnistyspainike
vapautetaan vasta kun rele kytkeytyy. Itsetesti käy läpi
tarvittavat releyhdistelmät. Itsetestin jälkeen kattila on
käynnistettävä uudelleen.

GRUNDFOS

Type UPS 25 - 60  130 P/N:59526447

 230-

50Hz

DK

PC:0202NIB

2,5uF
IP 44

TF 110

Class H

Max  10bar

1/1(A)  P1(W)

020    45

030    65

040    90

Palautuspainike
Piilossa relekortin takana!

Pikakäynnistyspainike (2 tunnin viive)
Piilossa relekortin takana!

Tehonohjaus sähkövastus

Kattilan lämpötilaa ohjataan ulkolämpötilan perusteella.
Säätölaitteisto kytkee tehon1–2 kWportain ja säätää sen
sopivalle tehoalueelle. Tehon rajoitus asetetaan Tehonra-
joitus-potentiometrillä, katso kuva. Tasaisenmenolämpö-
tilan varmistamiseksi nostoviive on3-4minuuttia tehopor-
rasta kohti.

Effekt-
begränsning

kW

Temperatur

begränsning

50C

20 8a0

6040

7030

97
11
135

5 35

3010

2520
15

Säkrings-

storlek (A)

Effekt-
begränsning

kW

Temperatur

begränsning

50°C

20 80

6040

7030

97
11
135

5 35

3010

2520
15

Säkrings-

storlek (A)

Effekt-
begränsning

kW

Temperatur
begränsning

50C

20 80

6040

7030

97
11
135

5 35

3010

2 5
20

15
Säkrings-
storlek (A)

Vaihekuormitus (A)Porraskoko (kW)Teho (kW)

L3L2L1

-5,05,022

5,85,85,82+24

4,39,39,33+25

8,78,78,766

10,110,110,12+2+37

8,713,713,76+28

13,013,013,06+39

13,018,018,06+3+211

5,018,818,86+3+2+213

Verkkokäskyohjaus/tehovahti

Jos verkkokäskyohjausta tai tehovahtia käytetään, sähkö-
asennusputki signaalijohtimillepitää vetääkattilalle saakka.
TehovahdinasetusasetetaanVarokekoko-potentiometrillä,
katso luku "Tehonohjaus sähkövastus" sivulla 19. Tehovah-
din virrantunnistin kytketäänpiensuojajännitteen liittimeen
(14), katso kuva. Verkkokäskyohjaus kytketään potentiaa-
livapailla koskettimilla samaan liittimeen.

29

121110987654321

14

50% 100%

29

121110987654321

14

50% 100%

Verkkokäskyohjaus
Suljettu kosketin

tarkoittaa irtikytkettyä
tehoa (lisävaruste)

Ulkolämpötilan anturi

Virrantunnistin
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Suojatermostaatti/Lämpötilarajoitus
Normaalikäytössä kattilan menolämpötila rajoitetaan
Lämpötila-potentiometrillä, katso luku ".Tehonohjaus
sähkövastus”. Normaaliasetus on n. 5 °C yli mitoitetun
menolämpötilan. Lämpötilarajoitus-asetuksen lisäksi on
myös suojatermostaatti, joka varmistaa menolämpötilan
rajoituksen. Normaaliasetus on n. 10 °C yli mitoitetun
menolämpötilan. R-tilassamenolämpötilaa voidaan säätää
suojatermostaatin avulla.

Effekt-
begränsning

kW

Temperatur

begränsning

50°C

20 80

6040

7030

97
11
135

5 35

3010

2520
15

Säkrings-

storlek (A)

Suojatermostaatti

Lämpötilarajoitin

Lämpötilarajoitus

Ulkolämpötilan anturi

29

15

121110987654321

14

Ulkoanturin signaali ohjaa säätökeskusta niin, että kattila-
/menolämpötila onoikea.Ulkolämpötilan ja kattila/meno-
lämpötilan suhde asetetaan säätimillä "Valinta, lämpökäy-
rä" ja "Muutos, lämpökäyrä". Ulkolämpötilan anturi sijoite-
taan talon pohjois- tai luoteissivulle suojaan mekaanisilta
rasituksilta. Anturin pitää mitata oikea ulkolämpötila eikä
sitä saa siksi asentaa paikkaan, jossa se alttiina esim. aa-
muauringolle. Anturi kytketään relekortin (29) liitinrimaan
(14). Mahdollinen kaapeliputki on tiivistettävä, jotta kos-
teutta ei tiivisty ulkoanturin koteloon. Kaapelin johdinalan
tulee olla vähintään 0,4 mm2 50 metriin saakka, esim.
EKKX tai LiYY.

Lämpötilarajoitin

Lämpötilarajoitin (6) katkaisee virransyötön 90 – 100
°C:ssa. Se voidaanpalauttaapainamallapalautuspainiketta,
katso luku "Lämpötilarajoittimen palautus” sivulla 15.

Kattila-/menolämpötilan anturi

Kattila-/menolämpötilan anturi (18), katso luku "Kompo-
nenttien sijainti” sivulla 26, mittaa menolämpötilan ja lä-
hettää signaalin lämpöautomatiikalle, joka korjaa meno-
lämpötilaa sähkövastuksen avulla.

Lämpötila-anturin tiedot

Jännite (V)Resistanssi (kΩ )Lämpötila (°C)

4,78102,35-40

4,7073,51-35

4,6053,44-30

4,4739,29-25

4,3129,20-20

4,1221,93-15

3,9016,62-10

3,6512,71-5

3,389,810

3,097,625

2,805,9710

2,504,7115

2,223,7520

1,953,0025

1,702,4230

1,471,9635

1,271,6040

1,091,3145

0,941,0850

0,700,74660

0,510,52570
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Käynnistys ja säädöt

2

1 bar 3

0 4

Effekt-
begränsning

kW

Temperatur

begränsning

50°C

20 80

6040

7030

97
11
135

5 35

3010

2520
15

Säkrings-

storlek (A)

Täyttö
Täyttöliitäntä (79), 15mm kupariputki, asennetaan järjes-
telmän tulovesijohtoon. Lämmitysjärjestelmän täytön yh-
teydessä täyttöventtiili (49) avataan, jolloin järjestelmä
täyttyy vedellä. Tarkkaile järjestelmän painetta painemit-
tarista. Kun paine on 2,5 baaria, varoventtiili (52) avautuu
ja alkaa päästää ilmansekaista vettä. Keskeytä täyttö.
Kierrä varoventtiiliä, kunnes kattilan paine on lähellä nor-
maalia työaluetta (0,5 1,5 baaria).

Ilmaus
Ilmaa kattila varoventtiilin (52) kautta. Ilmaa muu lämmi-
tysjärjestelmä ilmausventtiilien avulla.

HUOM!
Käytä varoventtiiliä varovasti, sillä se avautuunopeas-

ti.

Jälkisäätö
Säädä paine ilmauksen jälkeen. Sopiva paine onn. 1,2 bar,
jos järjestelmä on lämmin ja n. 0,6, kun järjestelmä on kyl-
mä. Aluksi lämmitysvedestä vapautuu ilmaa ja ilmaukset
ovat ehkä tarpeen. Jos kattilasta kuuluu lorinaa, koko jär-
jestelmä on ilmattava uudelleen. Kun järjestelmä on aset-
tunut (paine onoikea ja kaikki ilmapoistettu), lämpöauto-
matiikka voidaan säätää haluttuihin arvoihin. Katso luku
"Lämpöautomatiikka” sivulla 8 ja “Etupaneeli” sivulla 6.
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Sähkökytkentäkaavio

HUOM!
Liitin 26 on jännitteellinen, vaikka katkaisin on asen-

nossa 0.
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Komponenttien sijainti

LEK

5

01

xam

0

5+
5-

Effekt-
begränsning

kW

Temperatur

begränsning

50°C

20 80

6040

7030

97
11
135

5 35

3010

2520
15

Säkrings-

storlek (A)

7685 75312027 26 77 7843

9 1 8 13671042 640

22103

86

71

52 16 51 80 19 256 12 34 14 29

70

48

49

79
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Komponenttiluettelo
Sähkövastus, 13 kW1
Yhdistetty suojatermostaatti ja lämpötilarajoitin6
Varoke, pumppu, lämpöautomatiikka, 2,5 A7
Katkaisin, asennot 0 - 1 - 2 - 38
Liitinrima, syöttö9
Kontaktori, sähkövastuksen ohjaus10
Kytkentäkello, kellotoiminnolle12
Liitin, nolla ja tariffiohjaus ulkoiselle lämminvesivaraa-
jalle

13

Liitinrima, suojapienjännite14
Ulkolämpötilan anturi15
Kiertovesipumppu16
Kattilalämpötilan anturi18
Katkaisin, ulkoisen lämminvesivaraajan tariffiohjaus
(lisävaruste)

19

Nollaliitin (lisävaruste)20

Virrantunnistin21
Vedonpoistaja (lisävaruste)22
Katkaisin ”Jatkuva päivä”, ”Jatkuva yö” ja ”Automatiik-
ka”

25

Liitin ulkoisen lämminvesivaraajan syötölle26
Varokesarja (lisävaruste)27
Relekortti29
Kontaktori (lisävaruste)31
Mikroprosessorikortti34
Lämpömittari, kattilavesi40
Painemittari, kattilavesi42
Ilmausnippa, paisuntasäiliö43
Ohitusventtiili48
Täyttöventtiili49
Tyhjennysventtiili*51
Varoventtiili, kattilavesi 2,5 bar52
Kontaktori, sähkövastuksen ohjaus67

R 20 ulkop.Menojohto, patterivesi70
R 20 ulkop.Paluujohto, patterivesi71

Läpivientireikä ulkoisen lämminvesivaraajan syöttökaapelille75
Sähköasennusputki 16
mm

Liitin, suojapienjännite76

Sähköasennusputki 16
mm

Liitin, tariffiohjaus77

Sähköasennusputki 25
mm

Liitin, syöttö78

Ø15 mmTäyttöliitäntä79
R 15 ulkop.Tyhjennysliitäntä, kattilavesi*80

Paisuntasäiliö 12 litraa, esipaine 50 kPa (0,5 bar)85
Puserrusrengas 22 mmVaroventtiilin vedenpoistoputken liittäminen86

Laitekilpi103

*Ei näy kuvassa
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Mitat

Mitat ja varattavien mittojen koordinaatit
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60
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0

0
 *
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1
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6
1

5

600

c
a

 6
0

0
 *

Vapaa tila ilmarakoa varten

Suojapienjännite

Syöttö, sähkökattila

Tariffiohjaus LVV

Lattia

* Vapaa tila tarkastusta ja huoltoa varten.

Mitoitusperiaate

Klämring

Klemmring

Puserrusliitin
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Lisätarvikkeet

Varoke- ja tariffisarja ulkoisille sähkölämminvesivaraajille
Varoke- ja tariffisarjan osat asennetaan EVC 13:een niille va-
ratuille paikoille. Kytkentä tapahtuu alla olevan kytkentäkaa-
vionmukaan. Katkaisin 19 kiinni, jos tariffiohjausta ei käytetä.

L
E

K

Tuotenumero 018 973

9

20

13

31

19

8

N L1 L2 L3

N

NL1 L2 L3EXT

27

26

Syöttö LVV
Maks. 10 A
Syöttökaapeli LVV:lle
asennetaan ohjeiden mukaan

Tariffiohjaus LVV
LEK

LEK

Huoneanturi
Huoneanturi RG 10

L
E

K
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Erillinen varuste-erä, sisältyy toimitukseen

LEK

NIBE AB

Utetemperatur g
ivare

Outdoor te
mperature sensor

Aussentemperatur fü
hler

Artik
el 018764

Ulkolämpötilan anturi

Tuotenumero 018 764

L
E

K

L
E

K

L
E

K

Virrantunnistin, 3 kpl

Tuotenumero 018 569
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Tekniset tiedot

IP 21

EVC 13

260mmKorkeus
600mmLeveys
615mmSyvyys
36kgPaino
5,5litraaTilavuus

400 V 3N~50 HzVSyöttöjännite
13kWMaksimiteho, sähkövastus
3-45WNimellisteho, kiertovesipumppu
21Kotelointiluokka

0,3/3,0MPa/barMaksimipaine
0,25/2,5MPa/barKatkaisupaine
30-85°CAsetus suojatermostaatti
12litraaPaisuntasäiliön tilavuus

Energiamerkintä

Infosivu

NIBEValmistaja

EVC 13Malli

DHuonelämmityksen tehokkuusluokka

9kWNimellinen lämmitysteho (Pdesignh)
20 310kWhVuotuinen huonelämmityksen energiankulutus
36,6%Huonelämmityksen kausikeskihyötysuhde
35dBÄänitehotaso LWA sisällä

Paketin energiatehokkuustiedot

EVC 13Malli

IILämpötilasäädin, luokka
2%Lämpötilasäädin, vaikutus tehokkuuteen

38,6%Paketin huonelämmityksen kausikeskihyötysuhde

DPaketin huonelämmityksen tehokkuusluokka

Paketin ilmoitettu tehokkuus huomioi myös sen lämpötilasäätimen. Jos pakettiin liitetään ulkoinen kattila tai aurinkokeräin, paketin kokonaiste-
hokkuus on laskettava uudelleen.
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Tekninen dokumentaatio

EVC 13Malli

Kyllä EiKondensoiva kattila

Kyllä EiMatalalämpötilakattila

Kyllä EiKattila tyyppiä B11

Kyllä EiSähkölämpökattila

Kyllä EiKattila sisäänrakennetulla käyttövesilämmityksellä

%36,6ƞsHuonelämmityksen kausikeskihyötysuhde.kW9PratedNimellinen antolämmitysteho

Kattiloille keskuslämmityksellä ja kattiloille sisäänrakennetulla käyttövesilämmityk-
sellä: nettohyötysuhde

Kattiloille keskuslämmityksellä ja kattiloille sisäänrakennetulla käyttövesilämmityk-
sellä: Hyödynnetty luovutettu lämpö

%40ƞ4Nimellisellä antolämmitysteholla ja korkealämpö-
tilakäytössä

kW9P4Nimellisellä antolämmitysteholla ja korkealämpö-
tilakäytössä

%ƞ130%:lla nimellisestä antolämmitystehosta ja ma-
talalämpötilakäytössä

kWP130%:lla nimellisestä antolämmitystehosta ja ma-
talalämpötilakäytössä

Muut tiedotLisälämmönlähteen sähkönkulutus

kW0,15PstbyLämpimänäpitohäviökWelmaxTäydellä kuormalla

kWPignPolttimen energiankulutuskWelminOsakuormituksella

kWh20 310QHEVuotuinen energiankulutuskW0,01PSBValmiustila

dB35LWAÄänen tehotaso, sisällä

Kattiloille sisäänrakennetulla käyttövesilämmityksellä

%ƞwhKäyttövesilämmityksen energiatehokkuusIlmoitettu laskuprofiili käyttöveden lämmityk-
sessä

kWhQfuelPäivittäinen polttoaineenkulutuskWhQelecPäivittäinen energiankulutus

GJAFCVuotuinen polttoaineenkulutuskWhAECVuotuinen energiankulutus

Kierrätys
Anna tuotteen asentaneen asentajan tai jätease-
man huolehtia pakkauksen hävittämisestä.

Kun tuote poistetaan käytöstä, sitä ei saa hävittää
tavallisen talousjätteenmukana. Se tulee toimittaa
jäteasemalle tai jälleenmyyjälle, joka tarjoaa tä-

mäntyyppisen palvelun.

Tuotteen asianmukaisenhävittämisen laiminlyönti aiheut-
taa käyttäjälle voimassa olevan lainsäädännön mukaiset
hallinnolliset seuraamukset.
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NIBE Energy Systems Ltd,
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