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ASENNUSOHJE 

IHB FI 1029-1 
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Yleistä 
 
POOL 40 on lisävaruste, joka mahdollistaa 
uima-altaan lämmittämisen F1145/F1245 
avulla. Lämpöpumppu ohjaa vaihtoventtii-
liä (QN19), altaan kiertopumppua (GP9) 
sekä lämmityksen kiertopumppua (GP10) 
lisävarusteen POOL 40 avulla. 
 
Sisältö 
4 x johtokiinnike 
1 x vaihtoventtiilin toimilaite 

1 x vaihtoventtiili 
1 x lisävarustekortti 
2 x lämmönsiirtotahna 
1 x alumiiniteippi 
1 x eristysteippi 
2 x lämpötila-anturi 

Komponenttien sijainti 

Komponenttien sijainti 
 
FA1  automaattisulake 
X1  riviliitin, virtalähde 
AA5  lisävarustekortti 
AA5-X2 riviliitin, lämpötila-anturi ja ulkoinen esto 
AA5-X4 riviliitin, tiedonsiirto 
AA5-X9 riviliitin, kiertopumppu ja vaihtoventtiili 
AA5-X10 riviliitin, vaihtoventtiili 
AA5-S2 DIP-kytkin 
AA5-F1 Sulake 
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Putkiliitännät 
 
Yleistä 
 
Kun F1145/F1245 käytetään altaan lämmi-
tykseen on lämmitykseen asennettava kier-
topumppu. Syynä tähän on se, että altaan 
lämmityksen aikana lämpöpumpun sisäi-
nen kiertopumppu pumppaa vettä allas-
vaihtimen lävitse. Ulkoinen kiertopumppu 
(GP10) ylläpitää kierron lämmityksessä, jot-
ta menovesianturi (BT25) mittaa oikein. 
 
Vaihtoventtiili 
 
Asenna vaihtoventtiili (QN19) siten, että 
lämpöpumpulta tuleva vesi kytketään haa-
raan AB. Haarasta A vesi virtaa allasvaihti-
melle ja haarasta B lämmitykseen. Asenna 
vaihtoventtiili siten, että vesi pääsee virtaa-
maan haarasta AB haaraan B vaihtoventtii-
lin ollessa valmiustilassa. Ohjaussignaali 
kääntää virtauksen haaraan A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lämpötila-anturi 
 
Altaan lämpötila-anturi (BT51) asennetaan 
altaalta tulevaan putkeen. 
 
Ulkoinen lämpötila-anturi (BT25) asenne-
taan lämmityksen menoputkeen kierto-
pumpun (GP10) jälkeen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lämpötila-anturit tulee asentaa putken 
pintaa siten, että ne saavat mahdollisim-
man hyvän kontaktin putkeen. Lämpötila-
anturit tulee eristää.  
 

 
Toiminta 
 
Altaan lämmitys tapahtuu lämpöpump-
puun aseteltujen säätöjen mukaisesti. 
 
Jos anturia (BT51) ei ole kytketty ei altaan 
lämmitys ole sallittua. Vesivirta lämmön-
vaihtimen lävitse säädetään siten että läm-

pötilaero on 10 – 15 °C. Asetukset teh-
dään valikossa 5.1.11. 

Huom! 
 
Häiriöiden välttämiseksi ulkoisten lii-
täntöjen tiedonsiirto- ja/tai anturikaa-
peleita ei saa asentaa alle 20 cm etäi-
syydelle vahvavirtakaapeleista. 
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Periaatekaavio 
 
Selite 
BT1 lämpötila-anturi, ulkoilma 
BT2 lämpötila-anturi, lämmityspiiri 2 me-
no 
BT3 lämpötila-anturi, lämmityspiiri 2 pa-
luu 
BT6 lämpötila-anturi, käyttövesi 
BT25 lämpötila-anturi, meno (ulkoinen an-
turi) 
BT51 lämpötila-anturi, allas 
CL11 allas lämmitys 
QN19 vaihtoventtiili, altaan lämmitys 
AA5 lisävarustekortti, POOL 40 
GP9 kiertopumppu, allas 
 
 

 
 
 
EP5 lämmönsiirrin, allas 
EB100 lämpöpumppu 
CP1 käyttöveden lämmitin latauskierukal-
la 
CM1 paisunta-astia 
FL2 varoventtiili 
QM31 sulkuventtiili 
QM32 sulkuventtiili 
HQ1 suodatin 
HQ4 suodatin 
RM2 yksisuuntaventtiili 
GP10 kiertopumppu, lämmitys 
EP21 lämmityspiiri 2 (alashunttaus) 
GP20 kiertopumppu, lämmityspiiri 2 
QN25 sekoitusventtiili, lämmityspiiri 2 

Periaatekaavio F1145 ja POOL 40 
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Periaatekaavio F1145, POOL 40 ja ECS 40 

Periaatekaavio F1245 ja POOL 40 
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Periaatekaavio F1245, POOL 40 ja ECS 40 
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Sähköasennus 

 
Sähkökytkentä kaavio on tämän asen-
nusohjeen lopussa. 
 
Sähkön syötön kytkentä 
Kytke sähkön syöttö liittimeen X1 kuvan 
mukaisesti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tiedonsiirron kytkentä 
 
Ensimmäinen lisävarustekortti kytketään 
suoraan lämpöpumpun liittimeen AA3-X4. 
Jos järjestelmässä on useita lisävarusteita 
kytketään muut lisävarustekortit edelliseen 
korttiin kuvan mukaisesti. 
 
Käytä LiYY, EKKX tai vastaavaa johtoa kaa-
peloinnissa. 

Huom! 
 
Sähköasennuksen ja mahdolliset huol-
lot saa tehdä vain valtuutetun sähkö-
asentajan valvonnassa. Sähköasen-
nukset ja johtimien veto on tehtävä 
voimassa olevien määräysten mukai-
sesti. 
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Antureiden kytkentä 
 
Käytä LiYY, EKKX tai vastaavaa johtoa kaa-
peloinnissa. 
 
Allas anturi (BT51) 
Uima-altaan lämpötila-anturi kytketään 
AA5-X2:23-24 
 
Ulkoinen esto (valinnainen) 
Kytkin (NO) voidaan kytkeä AA5-X2:21.22 
altaan lämmityksen estämiseksi. Kun kytkin 
on suljettu altaan lämmitys estetään. 

Ulkoinen menovesianturi (BT25) 
Kytke ulkoinen menovesianturi AA3-X6:5-
6 lämpöpumpun mittauskortissa. 
 

 

 
Altaan lämmityksen kiertopumpun 
kytkentä (GP9) 
Kytke kiertopumppu (GP9) AA5-X9:8 
(230V), AA5-X9-7 (N) ja X1:3 (PE) 

 
Lämmityksen kiertopumpun kytkentä 
(GP10) 
Jos lämmitysjärjestelmässä ei ole pääkierto-
pumppua voidaan sellainen kytkeä lisäva-
rustekortille. Kytke kiertopumppu (GP10) 
AA5-X9:2 (230V), AA5-X9:1 (N) ja X1:3 
(PE). 

Varoitus 
 
Lisävarustekortin relelähtöjen maksi-
mi kuormitus voi olla yhteensä 2A 
(230V). 
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Vaihtoventtiilin moottorin kytkentä 
(QN19) 
Kytke moottori (QN19) AA5-X9:6 
(signaali), AA5-X9:5 (N) ja AA5-X10:2 
(230V) 

 
DIP-kytkin 
Lisävarustekortin DIP-kytkin asetellaan ku-
van mukaisesti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asetukset 
POOL 40 asetukset voidaan tehdä joko 
aloitusoppaassa tai valikkojen kautta. 
 
Aloitusopas 
Aloitusopas tulee näkyviin ensimmäisen 
käynnistyksen yhteydessä tai se voidaan 
käynnistää valikosta 5.7 
 
Asetukset valikoiden kautta 
 
Valikko 5.2 – järjestelmäasetukset 
Lisävarusteen aktivointi / deaktivointi 
 
Valikko 4.1.1 – Allas 
Altaan lämmityksen käynnistys ja pysäytys-
lämpötilojen asetukset 
 
Valikko 5.1.11 – kiertopumpun nopeu-
den säätö 
Lämmityksen kiertopumpun nopeuden 
säätö 
 
Lisätietoja F1145 / F1245 asentajankäsikir-
jassa 
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