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POISTOILMALÄMPÖPUMPPUJEN 

ASENTAJAN OPAS 

Tämä opas ei ole täydellinen asennusopas. Tar-

kempaa tietoa löytyy NIBE lämpöpumppujen ja 

niiden lisävarusteiden asennusohjeista. 
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NIBE F370  

NIBE F370 asennustila 

Asennusjalkojen avulla lämpöpumppu saadaan asennet-

tua vaakasuoraan vaikka lattia olisikin epätasainen.  

F370 mitat 

Putkien sijoitus F370 alapuolella 

XL 1 lämpöjohto meno  

XL 2 lämpöjohto paluu  

XL 3 kylmävesi  

XL 4 käyttövesi  

XL 8 laiteliitäntä  

F370 rakenne 
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NIBE F470  

NIBE F470 asennustila 

Asennusjalkojen avulla lämpöpumppu saadaan asennet-

tua vaakasuoraan vaikka lattia olisikin epätasainen.  

F470 rakenne 

F470 mitat 

XL 1 lämpöjohto meno  

XL 2 lämpöjohto paluu  

XL 3 kylmävesi  

XL 4 käyttövesi  

XL 8 laiteliitäntä  
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NIBE F370 ja F470  

 

Varokekoko määräytyy vastuksen maksimitehon mukaan 

alla olevan taulukon mukaisesti. Tehdasasetuksena vas-

tuksen teho on 5,3 kW 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sähkövastuksen teho varatilassa on tehdasasetuksena 8 

kW. Varatilan teho asetellaan dip-kytkimellä. 

 

Kuvassa dip-kytkimellä asetettu 8 

kW teho varatilassa (tehdasasetus). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lämpötilarajoitin (FD1) ja automaattivaroke (FA1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    DIP-kytkin (S2) 

 

    Ulkoanturi (BT1) 

Huoneanturi (BT50) 

Jos huoneanturia käytetään huoneessa, jossa on lat-

tialämmitys, siinä tulee olla vain näyttötoiminto, ei 

huonelämpötilan ohjausta. 

 

 



 

NIBE PILP OPAS 1437-1  5 

NIBE F750  

NIBE F750 asennustila 

Asennusjalkojen avulla lämpöpumppu saadaan asennet-

tua vaakasuoraan epätasaisella lattiallakin.  

F750 rakenne 

F750 mitat 

XL 1 lämpöjohto meno  

XL 2 lämpöjohto paluu  

XL 3 kylmävesi  

XL 4 käyttövesi  
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NIBE SAM 40 — Tuloilmamoduuli  

Valikko 5.2 -järjestelmäasetukset 

Valitse: "ulk. ti-mod" 

Tuloilmalämpötilan asettaminen 

Aseta tuloilmalämpötila valikossa 5.3.9 (ulk. ti-mod). 

Ulkolämpötila 

Säätöalue: -40 - 20 °C 

Tehdasasetus: 

ulkolämpötila T1: -15 °C 

ulkolämpötila T2: 0 °C 

ulkolämpötila T3: 15 °C 

tuloilman lämpötila kun 

Säätöalue: 16 - 52 °C 

Tehdasasetus: 22 °C 
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NIBE F370 — Teknisiä tietoja 
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NIBE F470 — Teknisiä tietoja 
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NIBE F750 — Teknisiä tietoja 
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NIBE F370/F470 — Putkikytkentöjä  

Lisälämminvesivaraaja 

Jos asennetaan poreallas tai muu suurempi käyttöveden 

kuluttaja, lämpöpumppu on täydennettävä sähkölämmit-

teisellä lämminvesivaraajalla. 

LV F370/F470:sta 

KV 
LV 
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NIBE F370/F470 — Kosteiden tilojen lämmitys  
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NIBE PILP OPAS 1437-1  12 

NIBE F750 — ECS 40/41 putkikytkentöjä 

Lisälämminvesivaraaja 

Jos asennetaan poreallas tai muu suurempi käyttöveden 

kuluttaja, lämpöpumppu on täydennettävä sähkölämmit-

teisellä lämminvesivaraajalla. 

LV F750:sta 

LV 
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NIBE F370/F470/F750 — ECS 40/41  

F370/F470 

 Tyhjennä tarvittaessa kattilavesi/lämmitysjärjestelmä. 

 Irrota tulppa liitännästä XL8. 

 Asenna mukana toimitettu muoviputki liittimineen 

liitäntään XL8. 

 Shunttiventtiili QN25 asennetaan menoputkeen läm-

pöpumpun jälkeen ennen liitäntää XL8. Paluuputki 

lisälämmitysjärjestelmästä kytketään shunttiventtiiliin 

ja paluuputkeen lämmitysjärjestelmästä 1, katso ku-

va ja periaatekaavio. 

Anturien kytkentä 

Pumpussa on valittavana seitsemän asetusta. Va-

littavana on kolme erilaista vakionopeutta (I, II tai 

III), kaksi erilaista suhteellista painekäyrää (PP) ja 

kaksi vakiopainekäyrää (CP), joista 1 on alin ja 2 

on ylin. 

Kiertopumpun kytkentä 

Shunttiventtiilin kytkentä 

DIP-Kytkin 



 

NIBE PILP OPAS 1437-1  14 

NIBE F370/F470/F750 — ECS 40/41  

Tiedonsiirron kytkentä 

Tämä lisävaruste sisältää lisävarustekortin (AA5), joka 

kytketään suoraan lämpöpumpun/sisäyksikön tulokort-

tiin (liitin AA3-X4) F1145, F1245, F370, F470, 

F750:ssa tai VVM500:ssa. F1345:ssa lisävarustekortti 

kytketään liittimeen X6. 

Jos olet kytkemässä useita lisävarusteita tai niitä on jo 

asennettu, sinun täytyy noudattaa alla olevia ohjeita.  

Ensimmäinen lisävarustekortti kytketään suoraan tulo-

kortin liittimeen (AA3-X4) F1145, F1245, F370, F470, 

F750:ssa tai VVM500:ssa. F1345:ssa lisävarustekortti 

kytketään liittimeen X6. Seuraavat kortit asennetaan 

sarjaan edellisen kanssa. 

Käytä kaapelia LiYY, EKKX tai vastaava. 

Asetukset 

Valikko 5.2 - järjestelmäasetukset  

Valikko 5.1.2 - suurin menojohdon lämpötila 

Valikko 5.3.3 - lisäilmastointijärjestelmä 

Valikko 1.1 - lämpötila 

Valikko 1.9.1 - lämpökäyrä 

Valikko 1.9.3 - pienin menolämpötila 

Valikko 1.9.4 - huoneanturiasetukset 
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NIBE F370/F470/F750 + SAM 40 — Takkakytkin  

Yllä olevassa kuvassa käytetään F470 tuloja AUX1 

(X6:9-10) ja AUX2 (X6:11-12) tulokortissa (AA3). 

AUX2 voidaan käyttää esim. aktivoimaan puhallinnope-

us 3, joka asetellaan siten että tuloilmavirta on suurempi 

kuin poistoilmavirta.  

Takkakytkin on syytä toteuttaa mekaanisella ajastinkel-

lolla. 

Yllä olevassa kuvassa käytetään F750 tuloja AUX1 

(X6:9-10) ja AUX2 (X6:11-12) tulokortissa (AA3). 

AUX2 voidaan käyttää esim. aktivoimaan puhallinnope-

us 3, joka asetellaan siten että tuloilmavirta on suurempi 

kuin poistoilmavirta. 

Takkakytkin on syytä toteuttaa mekaanisella ajastinkel-

lolla.  

 

 

Avaa huoltovalikko painamalla Takaisin-painiketta 

7 sekunnin ajan. 

 

Puhallinnopeudet asetetaan valikoissa 5.1.5 ja 5.1.6 

 

AUX toiminnot asetetaan valikossa 5.4 
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NIBE F470 — Aloitusopas  

Valitse käytettävä kieli Aseta vastuksen maksimiteho ja 

rakennuksen pääsulakkeen koko 

Ota asennetut lisävarusteet 

käyttöön. 

Patterilämmitystaloissa huo-

neanturi voi olla ohjaava 

Varmista että ulkoiset anturit 

ovat oikein kytketty 

Aseta aika ja päivämäärä oikein  

Aseta pienin menolämpötila Aseta suurin menolämpötila Aseta lämpökäyrä ja suuntaissiir-

to 

Kaikkien asennusten ollessa val-

miita valitse AUTO  

Ilmanvaihdon ollessa kesken 

valitse VAIN LISÄYS 
Valitse POISTA KÄYTTÖVESI 

Muista ilmanvaihdon säätö! 

KS. SEURAAVA SIVU 

Dokumentoi asennus ja asetuk-

set! 
Valitse EI 
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NIBE F470 — Puhallinnopeuden säätö  

HUOLTO tulee näkyviin kun takaisin-painike 

pidetään painettuna 7 sekunnin ajan 

Puhallinnopeudet poisto– ja tulopu-

haltimille säädetään asennolle NOR-

MAALI siten, että saavutetaan suunni-

telmien mukainen ilmanvaihto.  

Nopeudet 1—4 voidaan säätää eri-

tyistilanteita varten, joka voi olla 

esim. takan sytyttämisen helpottami-

seksi tehtävä ylipaineistus. 

 

ILMANVAIHDON OLLESSA KESKEN 

ASETA PUHALTIMIEN NOPEUDET 0% 

RIVILLE NORMAALI 
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NIBE F750 — Aloitusopas 1/2 

Virtausasetuksissa valitaan millainen lämmönjakojärjestelmä on ja asetellaan mitoittava 

ulkolämpötila (MUT).  Lämmityksen menon ja paluun lämpötilaerot mitoittavassa ulko-

lämpötilassa: 

 patterilämmitys 10 C 

 Lattialämmitys 7 C 

 Patteri- + lattialämmitys 15 C 

Jos lämmönjaon lämpötilaero poikkeaa 

tehdasarvoista voidaan se asettaa koh-

dassa oma asetus. 

 

 

 

 

Vastuksen maksimitehoa voidaan tar-

vittaessa muuttaa. 

Rakennuksen pääsulakekoko asetetaan 

tässä. Jos tehovahti on asennettu vai-

hejärjestyksen tunnistus on syytä teh-

dä. 

Asennetut lisävarusteet voidaan ottaa käyttöön 

etsimällä ne. Tuloilmamoduuli SAM 40 tunniste on 

”ulk. ti-mod”  

Patterilämmitystaloissa huoneanturia voidaan 

käyttää ohjaavana anturina.  
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NIBE F750 — Aloitusopas 2/2 

Aseta kello ja kalenteri, jotta aikaohjelmat 

toimivat oikein. 

 

Valitse aikavyöhyke (Helsinki) kun lämpö-

pumppu liitetään NIBE Uplink -palveluun. 

Aseta pienin menolämpötila lämmönjaon mu-

kaan 

 

Aseta suurin menolämpötila lämmönjaon mu-

kaan. Huom! Tarkista suurin sallittu menoläm-

pötila lattialämmitysjärjestelmissä! 

Aseta lämpökäyrä ja suuntaissiirto lämmönjaon mukaan 

 

Yleiset suositukset: 

 lattialämmitykselle lämpökäyrät 3—5 

 Patterilämmitykselle lämpökäyrät 7—9 

Kaikkien asennusten ollessa valmiita valitse 

käyttötilaksi AUTO  

Ilmanvaihdon ollessa kesken valitse  

käyttötilaksi VAIN LISÄYS 

 

 

Varmista että hälytystoimenpiteenä on valittuna 

”poista käyttövesi” 

Valitse viimeis-

sessä ruudussa 

EI 

Kaikki säädöt ja asetukset on syytä kirjata ylös. Muista ilmanvaihdon säätö! 

KS. SEURAAVA SIVU 
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NIBE F750 — Puhallinnopeuden säätö  

HUOLTO tulee näkyviin kun takaisin-painike 

pidetään painettuna 7 sekunnin ajan 

Puhallinnopeudet poisto– ja tulopu-

haltimille säädetään asennolle NOR-

MAALI siten, että saavutetaan suunni-

telmien mukainen ilmanvaihto.  

Nopeudet 1—4 voidaan säätää eri-

tyistilanteita varten, joka voi olla 

esim. takan sytyttämisen helpottami-

seksi tehtävä ylipaineistus. 

 

ILMANVAIHDON OLLESSA KESKEN 

ASETA PUHALTIMIEN NOPEUDET 0% 

RIVILLE NORMAALI 


