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Ilmalämpöpumppu

Yleistä
NIBE ARIA -ilmalämpöpumppu on suunniteltu pohjolan mark-
kinoiden kylmään ja kosteaan ilmastoon. Pumppu on todella 
tehokas, silloin kun se on tarpeellista. Testattu jopa -30°C 
olosuhteissa ja voimmekin varmuudella todeta että NIBE ARIA 
täyttää tiukimmatkin vaatimukset, joita voidaan ilmalämpö-
pumpulle asettaa.

Sisäyksikkö asennetaan seinälle ja siinä on aktiivinen ilman-
puhdistus sekä Ifeel -toiminto. Ifeel -toiminto käyttää kauko-
ohjaimen sisäänrakennettua huoneanturia tasaisemman 
huonelämpötilan saavuttamiseksi.

Invertteriohjattu kompressori antaa parhaimman mahdol-
lisen vuosihyötysuhteen. Sinulle tämä tarkoittaa jopa puolet 
pienempiä kustannuksia talosi lämmittämisessä. 
 
• Ifeel -sisälämpötilan mittaustoiminto sisäänrakennettuna   
   kauko-ohjaimessa

• Lämmitystä aina -30 °C asti

• Edistyksellinen aktiivinen ilmanpuhdistus

• 6 vuoden NIBETURVA

• Peruslämpötoiminto +10 °C

• Hienostunut muotoilu

Lisävarusteet:

• Kauko-ohjaus NIBE ARIA-sovelluksella

• Ulkoyksikön kondenssiveden poistoputki

• Ulkoyksikön kanssa samanväriset seinäteline ja jalusta
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Toimintaperiaate
1. Ulkoyksikössä lämpöenergiaa siirtyy ulkoilmasta kylmäai-

neeseen, jonka lämpötila nousee edelleen kompressoril-
la puristettaessa.

2. Kuuma kylmäaine (nyt kaasumuodossa) siirretään  
sisäyksikköön.

3. Kylmäaine luovuttaa sitomansa lämpöenergian  
sisäyksikössä sisätilojen lämmitykseen.

4. Kylmäaine (nyt nestemuodossa) palautetaan takaisin 
ulkoyksikköön ja kierto jatkuu.

Kääntämällä koko prosessin ja jäähdyttämällä ulkoyksikön 
kylmäainetta ulkoilman avulla, lämpöpumppu voi tarvit-
taessa tuottaa kylmää.

Sisäyksikkö määrittää lämpötila-antureilta kerättyjen tieto-
jen perusteella milloin ulkoyksikön tulee käydä.

Järjestelmän toiminnot: ilmanpuhdistus, kuivaus, lämmitys 
ja jäähdytys.

Mukana toimitettavat varusteet
Ulkoyksikkö AG-AA10 tiedonsiirtokaapeli 8,5 m 
 1 kpl asentajan käsikirja

Sisäyksikkö AG-WT10-4 1 kpl asentajan käsikirja 
 1 kpl käyttöohjekirja 
 1 kpl kauko-ohjain 
 2 kpl AAA-paristo 
 1 kpl kaulusmutteri 1/4” 
 1 kpl kaulusmutteri 3/8”

Sisäyksikkö AG-WL10-4 1 kpl asentajan käsikirja 
 1 kpl käyttöohjekirja 
 1 kpl kauko-ohjain 
 2 kpl AAA-paristo 
 1 kpl kaulusmutteri 1/4” 
 1 kpl kaulusmutteri 3/8” 
 1 kpl hiilisuodatin

Asennus
Lämpöpumpun asennus on tehtävä voimassa olevien 
määräysten mukaan. Asennuksen saa tehdä vain tehtävään 
pätevä henkilö ja siitä on tehtävä tarkastuspöytäkirja. Jos 
lämpöpumppu vaihdetaan sen asennus on myös tehtävä 
voimassa olevien määräysten mukaan.

Kuljetus ja säilytys
Ulkoyksikkö on kuljetettava ja säilytettävä pystyasennossa.
Sisäyksikkö voidaan kuljettaa pystyssä tai vaaka-asennossa 
ja se tulee säilyttää kuivassa paikassa.

Sähköasennukset
Sähköasennukset ja mahdolliset huollot saa tehdä 
vain valtuutetun sähköasentajan valvonnassa. Katkaise 
virta turvakytkimellä ennen mahdollista huoltoa. 
Sähköasennukset ja johtimien veto on tehtävä voimassa 
olevien määräysten mukaisesti.

Kondenssiveden poisto
Lämpöpumpulla lämmitettäessä ulkoyksikkö tuottaa 
kondenssivettä. Kondenssivesikouru kerää ja johtaa pois 
suurimman osan pumppuun tiivistyvästä vedestä.

 ■  Kouruun kertyvä kondenssivesi on johdettava putken 
(AG-CH10) kautta mahdollisimman lyhyttä reittiä 
sopivaan viemäriin tai kivipesään.

 ■  Toiminnan varmistamiseksi on käytettävä lisävarustetta 
AG-CH10.

 ■  Putken (AG-CH10) ulkona olevan osan pitää olla 
lämmitetty lämmityskaapelilla jäätymisen estämiseksi.

 ■  Putken (AG-CH10) on laskettava koko matkan  
AG-AA10-yksiköstä viemäriin.

 ■  Vedenpoistoputken pään pitää olla routarajan 
alapuolella tai sisätiloissa (paikallisia määräyksiä on 
noudatettava).

 ■  Käytä vesilukkoa, jos ilma voi kiertää vedenpoistoputkessa.

LEK

Kondenssivesiputki AG-CH10 (lisävaruste)

Suositellut vaihtoehdot

Kivipesä

Jos talossa on kellari, kivipesä pitää sijoittaa niin, että 
sulamisvesi ei voi vahingoittaa taloa. Muuten kivipesän voi 
sijoittaa suoraan lämpöpumpun alle.

Vedenpoistoputken pään tulee olla routarajan alapuolella.

Lattiakaivo sisätiloissa

Kondenssivesi johdetaan sisätiloissa olevaan lattiakaivoon 
(paikallisia määräyksiä on noudatettava).

Putken on laskettava koko matkan AG-AA10-yksiköstä 
viemäriin.

Vedenpoistoputkessa tulee olla vesilukko, jotta ilma ei voi 
kiertää siellä.

Sadevesikaivo

Vedenpoistoputken pään tulee olla routarajan alapuolella.

Putken on laskettava koko matkan AG-AA10-yksiköstä 
viemäriin.

Vedenpoistoputkessa pitää olla vesilukko, jotta ilma ei voi 
kiertää siellä.

Tekstiviestiohjaus
Lisävarusteen AG-BU 10 avulla NIBE ARIA -lämpöpumppua 
voi kauko-ohjata ja -valvoa etänä. AG-BU 10 mahdollistaa 
käynnin ohjauksen ja valvonnan matkapuhelimella 
tekstiviesteillä tai NIBE ARIA -sovelluksella. Jotta GSM 
toimisi, tiedonsiirtomoduuli AG-BU 10 on varustettava 
kelvollisella GSM-liittymällä. Se voi olla esim. ladattava 
liittymä tai normaali puhelinliittymä.

Sisäyksikön kondenssiveden 
poisto
Jäähdytys ja kuivaus -toiminnoissa sisäyksikköön kertyy 
kondenssivettä, joka on johdettava putkella viemäriin  
tai ulos.
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Ulkoyksikkö

Ulkoyksikkö sijoitetaan ulos vakaalle alustalle ankkuroituna, 
mieluiten jalustalle tai seinätelineeseen. Se pitää sijoittaa 
niin, että höyrystimen alareuna on keskimääräisen lumi-  
kerroksen tasalla, vähintään kuitenkin 300 mm:n korkeudella.

Ulkoyksikköä ei tule sijoittaa melulle arkojen seinien esim. 
makuuhuoneen ulkoseinän viereen. Järjestelmä ei myöskään 
saa häiritä naapureita.

Lämpöpumpusta saattaa valua runsaasti kondenssi- ja 
sulamisvettä sulatuksen yhteydessä. Huolehdi sijoituspaikan 
vedenpoistosta ja varmista, ettei vesi valu käytäville tai 
vastaaville pinnoille, jotta vesi ei jäätyessään aiheuta 
liukastumisvaaraa.

Ulkoyksikön ja seinän välisen etäisyyden on oltava vähintään 
100 mm ulkoyksikön takana ja 500 mm ulkoyksikön edessä. 
Ulkoyksikön yläpuolella pitää olla vähintään kaksi metriä 
vapaata tilaa. 

Ulkoyksikköä ei saa sijoittaa niin, että ulkoilma pyörteilee 
yksikön ympärillä. Ulkoyksikköä ei saa myöskään asentaa 
paikkaan, jossa se on alttiina suoralle kovalle tuulelle. Se 
pienentää tehoa, heikentää hyötysuhdetta ja vaikuttaa 
haitallisesti sulatustoimintoon.

Seinälle asennettaessa pitää varmistaa, että värinät 
eivät välity talon rakenteisiin. Vältä puuseiniä 
resonanssimeluriskin vuoksi. Varmista myös, että seinä ja 
kiinnikkeet kestävät lämpöpumpun painon.

Asennus- ja sijoituspaikka

400

300

100

100

150150

2000

Sisäyksikkö

Putket on vedettävä ilman sinkilöitä sisäseinää vasten. Vältä 
asentamasta putkia makuu- tai olohuoneeseen.

Ulkoyksikön asennustila

Vähimmäistila asennuksen yhteydessä (mitat mm).

Sisäyksikön AG-WT10 asennustila

Vähimmäistila asennuksen yhteydessä (mitat mm)

Varo naarmuttamasta lämpöpumppua asennuksen yhteydessä.
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Putkiliitännät

Yleistä

Käytä ainoastaan saumattomia kylmäaineputkia, joista 
on poistettu rasva ja hapettumat ja jotka on hyväksytty  
vähintään 42 barin paineelle. Putket tulee varustaa 
vähintään 8 mm diffuusiotiiviillä eristeellä.

Max 10 m
Max 10 m

Putkien mitat löydät teknisistä tiedoista

Putken pituus

Kylmäaineputken minimipituus m 1,5

Kylmäaineputkien kokonaispituus vakiotäytöllä m 7,5

Kylmäaineputkien kokonaispituus lisätäytöllä m 15

Sisäyksikkö AG-WT10
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Sisäyksikkö AG-WT10-4

Tuotetyyppi sisäyksikkö

Tekniset tiedot
Ominaisuudet AG-WT10-4 AG-WT10-7

Ilmavirta sisäyksikkö (pieni - suuri) m3/h 330 - 660 520-800

Kuivaus l/h 1,5 2,0

Puhallinnopeus N° Auto + 3 nopeutta

Max. äänenpainetaso 2 metrin etäisyydellä (pieni - suuri) standardin ISO 9614 mukaan dB(A) 25/31/39/42 36/39/42/46

Nimellisjännite 230 V ~ 50 Hz

Max. ottoteho kW 0,046 0,079

Virta A 0,22 0,35

Putkiliitäntä (neste) mm (tum) 6,35 (1/4”)

Putkiliitäntä (kaasu) mm (tum) 9,52 (3/8”) 12,7(1/2”)

Kylmäaineputken min. ainevahvuus mm 0,8

Putken kokonaispituus m katso taulukko sivulla 4

Suurin korkeusero m katso taulukko sivulla 4

Suositeltu min./max. ulkolämpötila jäähdytyksen yhteydessä 4) °C -20/50

Suositeltu min./max. sisälämpötila jäähdytyksen yhteydessä 4) °C 10/32

Suositeltu min./max. sisälämpötila lämmityksen yhteydessä 4) °C 0/27

Mitat  (korkeus, leveys, syvyys) mm 289x845x209 300x970x224

Paino kg 10 14

Tuotenumero 069133 069134

LVI-numero (HUOM! sisä- ja ulkoyksikkö yhdessä) AG-WT10-4 + AG-AA10-30 5361642

LVI-numero (HUOM! sisä- ja ulkoyksikkö yhdessä) AG-WT10-4 + AG-AA10-40 5361645

LVI-numero (HUOM! sisä- ja ulkoyksikkö yhdessä) AG-WT10-7 + AG-AA10-50 5361650

4) Täysi teho taataan lämpöpumpun työalueella. 
Lämpöpumppua voi käyttää myös työalueen ulkopuolella, 
sillä sisäiset suojaustoiminnot estävät lämpöpumpun vahingoittumisen.

Sisäyksikkö AG-WT10-7
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Tuotetyyppi ulkoyksikkö

Ulkoyksikkö AG-AA10-30

Tekniset tiedot
Ominaisuudet AG-AA10-30 AG-AA10-40 AG-AA10-50

Yhteensopivat sisäyksiköt AG-WT10-4 AG-WT10-7

Jäähdytysteho +35°C 1) / +27°C 2), Min. / Max. W 1370 / 3650 1010 / 4060 900/5650

Lämmitysteho +7°C 1) / +20°C 2), Min. / Max. W 930 / 3880 910 / 4870 1030/5290

Lämmitysteho -7°C 1) / +20°C 2), Max. W 2650 3510 3900

Lämmitysteho -20°C 1) / +20°C 2), Max. W 2150 2980 3040

Pdesignc / SEER / Energialuokka (jäähdytys +35°C) 3) W 2680 / 6,11 / A++ 3670 / 6,06 / A++ 5215/6,74/A++

Pdesignh / SCOP / Energialuokka (lämmitys -10°C) 3) W 3030 / 3,82 / A 4020 / 4,01 / A+ 4470/4,16/A+

Nimellisjännite 230 V ~ 50 Hz

Max. ottoteho/virrankulutus W/A 1550/6,9 1790/7,8

Kylmäaineen tyyppi R410A

Täytösmäärä kg 0,81 1,1 1,3

Kompressorityyppi Single Rotary Twin Rotary

Puhaltimen nopeus Auto

Max. äänenpainetaso 2 metrin etäisyydellä standardin ISO 9614 mukaan dB(A) 40 44 41

Putkiliitäntä (neste) mm (tum) 6,35 (1/4”)

Putkiliitäntä (kaasu) mm (tum) 9,52 (3/8”) 12,77(1/2”)

Kylmäaineputken min. ainevahvuus mm 0,8

Putken kokonaispituus m katso taulukko sivulla 4

Suurin korkeusero m katso taulukko sivulla 4

Suositeltu min./max. ulkolämpötila jäähdytyksen yhteydessä 4) °C -20/50

Suositeltu min./max. sisälämpötila jäähdytyksen yhteydessä 4) °C 10/32

Suositeltu min./max. sisälämpötila lämmityksen yhteydessä 4) °C 0/27

Mitat (korkeus, leveys, syvyys) mm 544x765x315 630x895x345 630x895x345

Paino kg 35 57 57

IP-luokka IPX4

Tuotenumero 064161 064162 064163

LVI-numero (HUOM! sisä- ja ulkoyksikkö yhdessä) 5361642 5361645 5361650

1) Koskee ulkolämpötilaa
2) Koskee siäslämpötilaa
3) Standardin EN 14825 mukaisesti
4) Täysi teho taataan lämpöpumpun työalueella. 
Lämpöpumppua voi käyttää myös työalueen ulkopuolella, 
sillä sisäiset suojaustoiminnot estävät lämpöpumpun vahingoittumisen.

Ulkoyksikkö AG-AA10-40 ja AG-AA10-50
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Mitat sisäyksikkö

Mitat ulkoyksikkö
AA10-30

AG-WT10-4

AA10-40 / AA10-50

315 765

700

114

57
10

7

170

54
4

29
4

320

19

470

12

116

255

845 209

28
9

845 209

28
9

895

91

345

285

100 538 146

12

146

337

30
7

830

61

63
0

15

Pidätämme oikeuden mahdollisiin mitta- ja rakennemuutoksiin.

AG-WT10-7

970 224

30
0

970 224

30
0
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Lisävarusteet

Jalusta

AG-GS 10-1 
Tuotenumero 067460 

Tekstiviestiohjaus

AG-BU 10 
Laitetta voi myös ohjata  NIBE ARIA -sovelluksella 
Tuotenumero 067449 

LE
KLE
K

Kondenssivedenpoistoputki

AG-CH10-10, 1m 
Tuotenumero 067466

AG-CH10-30, 3m 
Tuotenumero 067467

AG-CH10-60, 6m 
Tuotenumero 067468 

LEK

Seinäteline

AG-WS 10-1 
Tuotenumero 067462

NIBETURVA

Me NIBEllä luotamme lämpöpumppuihimme ja kehitimme  
NIBETURVAN Suomessa asennetuille uusille NIBE lämpöpumpuille  
kolmen vuoden tehdastakuun lisäksi. Ilmainen NIBETURVA  
lisävakuutus on voimassa aina laitteen kuudenteen  
käyttövuoteen saakka.

6
VUODEN

NIBETURVA

Tämä esite on NIBE:n julkaisu. Kaikki tuotekuvat, tiedot ja erittelyt 
perustuvat julkaisun hyväksymishetken tilanteeseen. NIBE ei vastaa 
tässä esitteessä esiintyvistä asia- tai painovirheistä. ©NIBE 2016.


