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Käyttökohteet
Omakotitalot vesikiertoisilla lämmitysjärjes-
telmillä.  
Suurin suositeltu lämmitysteho 13,5 kW.

Liitäntäperiaate

Vaihtoehto

HUOM! Tämä on periaatekaavio. Laitteisto 
on suunniteltava voimassaolevien määräys-
ten, asetusten ja standardien mukaisesti.
HUOM! NIBE ei toimita kaikkia tämän peri-
aatekaavion komponentteja.
Lisätietoa on kyseisessä asentajan käsikirjas-
sa / asennus- ja huolto-ohjeessa. Merkinnät standardien IEC 81346-1 ja 81346-2 mukaan.
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Toiminto
Käyttötilat

Lämmöntuotanto
VVM 320 varustettu ulkolämpötilaohjatulla läm-
mitysautomatiikalla. Tämä tarkoittaa, että talon 
lämmitystä ohjaa säätökäyrän valittu asetus (läm-
pökäyrä ja sen muutokset). Säädön jälkeen taloon 
siirretään vallitsevan ulkolämpötilan vaatima läm-
pömäärä. VVM 320:n menolämpötila vaihtelee 
halutun arvon ympärillä. Alilämpötilan yhteydessä 
ohjausjärjestelmä laskee lämpöalimäärän aste-
minuutteina, mikä tarkoittaa, että lämmityksen 
kytkentää kiirehditään sen mukaan, mitä suurem-
pi alilämpö sillä hetkellä on. Sisäinen sähkövastus 
kytketään automaattisesti päälle, kun energiatar-
ve ylittää lämpöpumpun kapasiteetin.

Käyttöveden lämmitys
Käyttövesitarpeen yhteydessä VVM 320 priorisoi 
sen ja alkaa lämmittää käyttövettä koko lämpö-
pumpputeholla. Tässä tilassa se ei lämmitä talon 
lämmitysjärjestelmää. Käyttövesituotannon mak-
simiaika voidaan asettaa valikkojärjestelmässä. 
Käyttövesituotanto käynnistyy, kun käyttövesian-
turin arvo on laskenut asetettuun käynnistysläm-
pötilaan. Käyttöveden lämmitys pysähtyy, kun 
käyttövesianturin (BT6) lämpötila on saavutettu. 
Tilapäistä käyttöveden suurta tarvetta varten on 
toiminto Lisä-kv, jonka avulla käyttöveden lämpö-
tilaa voidaan korottaa 3-12 tunnin ajaksi (valitaan 
valikoissa). Jaksoittainen käyttöveden lämpötilan 
korotus on tehtaalla asetettu tapahtuvaksi 14 
päivän välein.

Jäähdytys
Jos VVM 320:een liitetään lämpöpumppu jääh-
dytystoiminnolla, aktiivinen jäähdytys voidaan 
tuottaa kahdella eri tasolla.
Lämmitysjärjestelmään voidaan tuottaa jäähdytys-
tä jopa +18 °C minimilämpötilaan saakka.
Liittämällä lisävaruste ACS 310, voidaan saavuttaa 

jopa +7 °C menolämpötila. Jäähdytysjärjestelmä 
kytketään lämpöpumpun menoon vaihtoventtiilin 
kautta. 

Toiminnot/lisävarusteet

Lämpöpumppu
F2030 on lämpöpumppu on/off-kompressorilla.  
Kompressorin koko teho käytetään lämmitys-
veden, käyttöveden tai mahd. altaan lämmityk-
seen. Jos teho ei riitä, lisälämmönlähde kytketään 
päälle.

F2040/F2120 on lämpöpumppu invertteri-
kompressorilla. Kompressorin teho sovitetaan 
tarpeeseen ja käytetään lämmitysveden, 
käyttöveden, mahd. altaan lämmitykseen tai 
jäähdytykseen. Jos teho ei riitä, lisälämmönlähde 
kytketään automaattisesti päälle.

AUX-tulot
VVM 320:ssa on ohjelmallisesti ohjatut lähdöt 
kosketintoimintojen tai anturien kytkentään. 
Tämä tarkoittaa sitä, että kun ulkoinen kosketin-
toiminto tai anturi kytketään yhteen viidestä AUX-
tulosta, liitännälle on valittava oikea toiminto. 
Lisätietoa on asentajan käsikirjassa.
Seuraavia toimintoja voidaan ohjata:
• Lisälämmönlähteen ja/tai kompressorin esto
• Tariffiesto
• Lisäkäyttöveden aktivointi
• Menolämpötilan ulkoinen säätö
• “SG ready”-kosketin
• Ulkoinen hälytys
Kaikki ohjaussignaalit pitää välittää potentiaaliva-
paalla releellä.

AUX-lähtö
Mahdollisuus ulkoiseen liitäntään reletoiminnolla 

potentiaalivapaalla vaihtoreleellä (maks. 2A) tulo-
kortissa (AA3), liitin X7.
Ulkoiseen liitäntään valittavat toiminnot:
• Summahälytyksen ilmaisu (valittu tehtaalla).
• Jäähdytystilan ilmaisu (vain jos jäähdytyslisäva-

ruste on asennettu).
• Käyttövesikierron kiertovesipumpun ohjaus.
• Ulkoinen kiertovesipumppu (lämmitysvesi).
• Sähkövastus, vara.
Jos jokin yllä mainituista kytketään liittimeen X7, 
se pitää valita ohjausjärjestelmässä.
Lisävarustekortti vaaditaan, jos kaksi tai useampi 
yllä mainituista toiminnoista kytketään liittimeen 
X5 samanaikaisesti.

Huoneohjaus
VVM 320 voidaan varustaa huoneanturilla (BT50).
Huoneanturilla on kolme toimintoa:
• Näyttää lämpötilan lämpöpumpun näytössä.
• Tarjoaa mahdollisuuden muuttaa huoneenläm-

pötilaa asteina (°C).
• Mahdollistaa huonelämpötilan parantamisen/

vakauttamisen.
Asenna anturi neutraaliin paikkaan, jonka lämpö-
tila halutaan tietää. Sopiva paikka on esim. vapaa 
käytävän seinä n. 1,5 m korkeudella lattiasta. On 
tärkeää, että anturi voi mitata huonelämpötilan 
oikein, 
eikä sitä sijoiteta esim. syvennykseen, hyllyjen 
väliin, verhon taakse, lämmönlähteen yläpuolelle 
tai läheisyyteen, ulko-ovesta tulevaan vetoon tai 
suoraan auringonpaisteeseen. Myös suljetut pat-
teriventtiilit voivat aiheuttaa ongelmia.
Lämpöpumppu toimii ilman anturia, mutat jos 
sisälämpötila halutaan lukea VVM 320:n näytöstä, 
anturi pitää asentaa.

Sähkövastus vara
AUX-lähtö voi aktivoida sähkövastuksen, jos 
kompressori pysäytetään alhaisen ulkolämpötilan 
vuoksi. Suurin suositeltu teho 4,5 kW 

Lämmityksen alajakopiiri
Tämä toiminto vaatii lisävarusteen ECS 40/ECS 
41. Shunttiventtiili, meno- ja paluulämpötilan
anturi ja kiertovesipumppu liitetään toiseen,
vähemmän lämpöä tarvitsevaan lämmityspiiriin
(esim. lattialämmitysjärjestelmään). Lämmityksen
alajakopiirin lämpötilaa ohjataan lämpöpumpulla
ja shunttiventtiilillä siirtämällä lämpökäyrää (jokai-
sella lämmitysjärjestelmällä on oma lämpökäyrä),
huoneanturilla tai huoneyksiköllä. VVM 320:een
voidaan liittää jopa 3 lämmityksen alajakopiiriä.

Uima-allas
Tämä toiminto vaatii lisävarusteen POOL 310. 
Vaihtoventtiilillä ja kiertovesipumpulla koko läm-
mitysvesivirtaus voidaan ohjata lämpöpumpusta 
allasvaihtimeen. 
Vaihtoventtiili asennetaan menojohtoon läm-
pöpumpun jälkeen. Altaan lämmityksen aikana 
lämmitysvettä kierrätetään lämpöpumpun ja allas-
vaihtimen välillä kiertovesipumpulla GP14.

Aktiivinen jäähdytys (4-putki)
Tämä toiminto vaatii lisävarusteen ACS310 
ja lämpöpumpun jäähdytystoiminnolla. 
Jäähdytysjärjestelmä liitetään lämpöpumpun 
menojohtoon vaihtoventtiilin kautta ja kiertovesi-
pumppu ohjaa koko virtauksen lämpöpumpusta 
jäähdytysjärjestelmään.
Kun jäähdytystä tarvitaan (aktivointi ulkoanturis-
ta ja mahdollisesta huoneanturista), aktivoidaan 
vaihtoventtiili ja kiertopumppu. 
Kompressorin teho sovitetaan todellisen tarpeen 
mukaan, jotta saavutettaisiin asetettu jäähdytyk-
sen menolämpötila.



VVM 320 liitettynä lämpöpumppuun, lisälämmönlähteeseen ja lisävarusteisiin (vaihteleva lauhdutus)

NIBE - Energy Systems  Box 14, 285 21 Markaryd  Tel 0433 - 73 000  Fax 0433 - 73 190  www.nibe.se

ODM FI 1652-3
M11647 

SIVU 3 (3)

Laitelista
Kohta Nimitys Tuotteen nimi Valmistaja Tuotenro Huom.
CL11 Allasjärjestelmä POOL 310 067247

AA25 Ohjausyksikkö NIBE Sisältyy POOL 310:een

BT51 Lämpötila-anturi, allas NIBE Sisältyy POOL 310:een

EP5 Lämmönsiirrin, allas

GP9 Kiertovesipumppu

GP12 Kiertovesipumppu, jäähdytys

Vain kun aurinkokeräin liitetään altaaseen. Sisältyy POOL 

310:een

HQ4 Suodatin, allas

QN19 Vaihtoventtiili, allas NIBE 067247 Sisältyy POOL 310:een

RM1 Takaiskuventtiili Vain kun aurinkokeräin liitetään altaaseen

EB1 Sähkövastusjärjestelmä

EB1 Sähkövastus ELK 15 NIBE 069022

EB15 Sisäyksikköjärjestelmä

EB15 Sisäyksikkö VVM 320 NIBE 069430

FL2 Varoventtiili, lämmitysvesi

CM1 Paisuntasäiliö, lämmitysvesi

EB101 Lämpöpumppujärjestelmä

EB101 Lämpöpumppu F2030/F2040/F2120 NIBE

FL10 Varoventtiili, lämpöpumppu

HQ1 Suodatin NIBE Sisältyy F2030/F2040/F2120:een

QM1 Tyhjennysventtiili, lämmitysjärjestelmä

QM40-41 Sulkuventtiili

RN10 Säätöventtiili

EP21 Lämmitysjärjestelmä 2

AA25 Ohjausyksikkö NIBE 067287 / 067288 Sisältyy ECS 40/ECS 41:een

BT2 Lämpötila-anturi, lämmitysvesi meno NIBE 067287 / 067288 Sisältyy ECS 40/ECS 41:een

BT3 Lämpötila-anturi, lämmitysvesi paluu NIBE 067287 / 067288 Sisältyy ECS 40/ECS 41:een

GP20 Kiertovesipumppu, lämmityksen alajakopiiri NIBE 067287 / 067288 Sisältyy ECS 40/ECS 41:een

QN25 Shunttiventtiili NIBE 067287 / 067288 Sisältyy ECS 40/ECS 41:een

QZ1 Käyttövesikierto

GP9 Kiertovesipumppu

EQ1 Aktiivinen jäähdytysmoduuli ACS 310 067248

AA25 Kojerasia NIBE Sisältyy ACS 310:een

BT64 Lämpötila-anturi, jäähdytys, menojohto NIBE Sisältyy ACS 310:een

CP10 Yksivaippainen varaajasäiliö, jäähdytys NIBE

UKV 200 NIBE 080 321 puskurisäiliö , jäähdytys

UKV 300 NIBE 080 330 puskurisäiliö , jäähdytys

GP12 Latauspumppu NIBE Sisältyy ACS 310:een

GP13 Kiertovesipumppu, jäähdytys

QN12 Vaihtoventtiili, jäähdytys/lämmitys NIBE Sisältyy ACS 310:een
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