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Jatkuvasta tuotekehityksestä johtuen HITACHI varaa itselleen oikeuden dokumentin tietojen muuttamiseen ilman 
erillistä ilmoitusta.
Teemme parhaamme varmistaaksemme että dokumentin tiedot ovat oikeita, mutta mahdolliset painovirheet eivät ole 
HITACHI:n hallinnassa; HITACHI:n ei tästä johtuen voida katsoa olevan vastuussa kyseisistä virheistä.

! H U O M I O
Tätä tuotetta ei saa hävittää lajittelemattomana kotitalousjätteenä, vaan sen tulee toimittaa kunnalliseen kierrätys-
pisteeseen paikallisten määräysten mukaisesti hävitettäväksi.
Lämpöpumpun sisältämästä kylmäaineesta, öljystä ja muista komponenteista johtuen, laitteen asentamisen, 
huoltamisen ja purkamisen saa suorittaa ainoastaan TUKES hyväksytty kylmälaiteasentaja.
Pyydä tarvittaessa lisätietoja paikalliselta ympäristönsuojelusta vastaavalta virkamieheltä
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7 YKSIKÖN SÄÄDIN
YUTAKI mallisarjan uusi säädin (PC-ARFH1E) on käyttäjäystävällinen säädin jonka avulla järjestelmän ohjaaminen on helppoa 
HITACHI:n H-LINK väylän kautta.

Alla annetut tiedot koskevat PC-ARFH1E säätimiä ohjelmistoversiosta H-0122 lähtien kun sitä käytetään sisäyksikön piirikortin 
ohjelmistoversion H-0114 (tai uudempi) kanssa.

7.1 PAINIKKEIDEN SELITYKSET
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LCD-näyttö
Näytössä näytetään järjestelmän tiedot.

OK -painike
Editoitavien parametrien valinta ja uusien asetusarvojen vahvistus.

Nuoli-painikkeet
Valikossa liikkuminen.

Run/Stop -painike
Käynnistää/pysäyttää kaikki alueet (Zone) jos mitään aluetta ei ole valittu, tai pelkästään valittuna olevan alueen (Zone).
Valikko -painike (Menu)
Avaa valikon.

Paluu -painike (Return)
Paluu edelliselle valikkosivulle.

Suosikit -painike (Favourite)
Tämä painike aktivoi valitun suosikki-toiminnon (ECO/Comfort, Loma-jakso, Yksinkertainen ajastin, Käyttöveden Boost -
toiminto tai Yö-tila).



SU
O
M
I

7.2 SYMBOLEIDEN SELLITYKSET 
7.2.1 Yleiset symbolit

Symboli Nimi Selitys

OFF

Piirien 1 & 2, 
Käyttöveden ja 

Uima-altaan tila.

Piiri I tai II on Pyynti-OFF tilassa

Piiri I tai II on Thermo-OFF tilassa

Piiri I tai II on käynnissä välillä 0 < X ≤ 33% vesipiirin tavoitelämpötilasta.

Piiri I tai II on käynnissä välillä 33 < X ≤ 66% vesipiirin tavoitelämpötilasta.

Piiri I tai II on käynnissä välillä 66 < X ≤ 100% vesipiirin tavoitelämpötilasta.

Toimintatila

Lämmitys

Jäähdytys

Auto

88 Asetuslämpötilat

Arvo Näyttää asetuslämpötilan Piirille 1, Piirille 2, Käyttövedelle sekä Uima-altaalle.

Piiri 1, Piiri 2, Käyttövesi tai Uima-allas on pysäytetty painikkeella tai ajastimen ohjaamana.

Hälytys Aktiivinen hälytys. Näytössä näytetään tämä symboli sekä hälytyskoodi.

Ajastin

Yksinkertainen ajastin.

Viikkoajastin.

Poikkeus Näyttää asetetun ajastuksen poikkeukset.

Asentaja -tila
(Installer)

Valikon lukitus

Ilmaisee että käyttäjä on sisäänkirjaantuneena Asentaja-tason käyttäjätunnuksella, jolla on 
laajemmat käyttöoikeudet yksikön asetusten muuttamiseen.

Ulkoilman lämpötila Ulkoilman lämpötila näytetään symbolin oikealla puolella.
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Ilmaisee että säätimen valikko on lukittu Keskussäätimestä. Symboli ilmestyy näyttöön myös jos 
kommunikaatioyhteys säätimen ja sisäyksikön välillä on katkennut.



7.2.2 Symboleiden täydellinen lista

Symboli Nimi Selitys

Pumppu
Ilmaisee että pumppu on käynnissä. 
Järjestelmässä voi olla kolme pumppua. Jokainen pumppu on numeroitu, ja käynnissä olevien 
pumppujen numerot näytetään pumppu-symbollin alla pumpun ollessa käynnissä.

Vastuksen 
tehoporras Ilmaisee lämmitysverkon sähkövastuksen tehoportaan

Käyttövesivastus Ilmaisee että Käyttövesivastus on käynnissä (jos se on valittu käyttöön).

Aurinkolämmitys Aurinkolämmitys käynnissä.

Kompressori

Kompressori käynnissä (YUTAKI S, S COMBI ja M mallit)

Kompressorit käynnissä.  
1: R410A/R32  
2: R-134a (YUTAKI S80 mallissa)

Kattila Lämmityskattila on käynnissä.

Tariffi Tariffisignaali ilmaisee järjestelmän kuluttaman energian sen hetkisen tariffin.

Sulatus Sulatustoiminto on aktiivisena

Keskus/Paikallis-
ohjaus

- Ei symbolia tarkoittaa että järjestelmä on Paikallisohjauksessa

Keskussäädin-ohjaus (Kolme ohjaustapaa: Vesi (Water), Ilma (Air) tai Täysi (Full))

Pakotettu OFF Kun Pakotettu-OFF tulo on määritelty ja signaali vastaanotetaan, kaikki näytön kohteet (Piirit 1 & 2, 
Käyttövesi, ja/tai Uima-allas) pakotetaan OFF-tilaan, ja tämä pieni symboli ilmestyy näyttöön.

Automaattinen
ON/OFF

Kun päivittäinen keskiarvo on korkeampi kuin Kesä-tilan automaattinen pysäytyslämpötila,
lämmityspiirit 1 ja 2 pakotetaan OFF-tilaan (Vain jos Auto ON/OFF on valittu käyttöön).

Testikäyttö Ilmaisee että “Testikäyttö” on käynnissä.

Anti-Legionella Anti-Legionella -toiminnon aktivointi.

Käyttöveden 
boost -toiminto Käynnistää käyttövesivastuksen käyttöveden välittömään lämmittämiseen.

ECO -toiminto

- Ei symbolia tarkoittaa että yksikkö on Comfort (Mukavuus) -tilassa

ECO/Comfort -toiminnon tila piireissä 1 ja 2.

Yö-tila Ilmaisee että yksikkö on Yö-tilassa.

KASKADI 
SÄÄDIN Ilmaisee että “KASKADI” tila on aktivoitu.
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7.2.3 Huonetermostaatin symbolit

Symboli Nimi Selitys

Manuaali/Auto-tila

Manuaali-tila

Auto-tila ja ajastus

Auto-tila ilman ajastusta

Asetuslämpötila/ 
Sisäilman lämpötila

Asetuslämpötila

Sisäilman lämpötila

Ajastus-jakson loppu Ajastuksen päättymistunti näytetään symbolin alapuolella

Loma-jakson loppu Loma-jakson päättymistunti näytetään symbolin alapuolella

Asetuslämpötila

Seuraava sivu

Symboli ilmestyy näyttöön kun asetuslämpötilaa muutetaan, ja näyttää todellisen lämpötilan

YKSIKÖN SÄÄDIN

PMML0510 rev.1 - 10/201969

Kun huonetermostaatti on asetettu ohjaamaan Lämmityspiirejä 1 ja 2, tämä symboli ilmaisee että saatavilla 
on myös 2. lämmityspiirin tietosivu.



7.3 HUONETERMOSTAATIN VALIKOT
Valikot

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6
Käyntitiedot

Yleiset

Piiri 1

Piiri 2

Käyttövesi

Uima-allas

Lämpöpumpun tiedot 

Sähkövastus

Lämmityskattila

Aurinkolämpö

Hälytyshistoria

Järjestelmän asetukset

Yleiset asetukset

Loma-tila

Maksimi asetuslämpötila. (Ilma).

Eco-toiminnon poikkeutus 
Ajastukset

Piiri 1

Lämmitys (Ilma)

Ajastimen tyyppi

Yksinkert.

Normaali

Jäähdytys (Ilma)

Ajastimen tyyppi

Yksinkert.

Normaali

Piiri 2

Lämmitys (Ilma)

Valikot
Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6

Ajastimen tyyppi

Yksinkert.

Normaali

Jäähdytys (Ilma)

Ajastimen tyyppi

Yksinkert.

Normaali
Poista kaikki ajastukset

Sisäilman lämmitys 

Piiri 1 

Piiri 2 

Sisäilman jäähdytys

Piiri 1 

Piiri 2 

Käyttövesi 

Uima-allas 
Säätimen asetukset

Säätimen asetukset
Huoneiden nimet
Päiväys ja kellonaika

Päiväyksen ja kellonajan asetus
Euroopan kesäaika
UTC aikavyöhyke

Näytön asetukset 
Kielen valinta

Tietoja
Järjestelmän tiedot
Yhteystiedot 

Tehdasasetusten palautus 

Paluu Käyttäjä-tilaan (USER) 
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7.4 SÄÄTIMEN VALIKOT
Valikot

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6
Käyntitiedot

Yleiset

Piiri 1

Piiri 2

Käyttövesi

Uima-allas

Lämpöpumpun tiedot

Sähkövastus

Lämmityskattila

Aurinkolämpö

Hälytyshistoria

Energiatiedot

Järjestelmän asetukset

Yleiset asetukset

Huonetermostaatit

Termostaatti 1 

Termostaatti 2 

Langaton anturi ID 1 

Langaton anturi ID 2 

Kompensointi kertoimet 

Huoneenlämpö Pyynti-OFF 

Osoitteiden tarkastus 
Keskussäädin 

Ajastukset

Piiri 1

Lämmitys (Vesi)

Ajastimen tyyppi

Yksinkert.

Normaali

Jäähdytys (Vesi)

Ajastimen tyyppi

Yksinkert.

Normaali

Piiri 2

Lämmitys (Vesi)

Ajastimen tyyppi

Yksinkert.

Normaali

Jäähdytys (Vesi)

Ajastimen tyyppi

Yksinkert.
Käyttövesi

Ajastimen tyyppi
Yksinkert.
Normaali

Uima-allas
Ajastimen tyyppi

Yksinkert.
Normaali

Poista kaikki ajastukset

Valikot
Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6

Sisäilman lämmitys

Piiri 1 

Veden laskennan tila

Eco poikkeutus 

Toimintarajat

Piiri 2 

Veden laskennan tila

Eco poikkeutus 

Toimintarajat

Sekoitusventtiili

Sisäilman jäähdytys

Piiri 1  

Veden laskennan tila

Eco poikkeutus 

Toimintarajat

Piiri 2  

Veden laskennan tila

Eco poikkeutus 

Toimintarajat

Sekoitusventtiili
Käyttövesi

Käyttövesivastus
Anti Legionella 

Uima-allas

Tila 
Asetuslämpötila

Lämpötilan poikkeutus
Lisälämmitys

Lämmönlähde 
Sähkövastus
Lämmityskattila
Aurinkolämpö

Tila

Tulojen pyynnit

Kokonaisohjaus

Lämpöpumppu

Vesipumpun asetukset
Yö-tila

Ulkolämpötilan keskiarvo-ajastin 

Minimi ON-aika

Minimi OFF-aika

Juuttumisenesto 

Tila 

Käynnistyspäivä

Aloitusaika
Lisätoiminnot

Järjestelmä 

Vesilämmönvaihtimen tila

Energia-asetukset

Äly-toiminto
Lämmitysverkon toiminnot
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Valikot
Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 Level 6

Lämmityksen Auto On/Off 
Auto Lämmitys/Jäähdytys

Käyttövesipumppu

Vesipumppu 

Uudelleenkierrätys aika
Käyttöveden Boost -toiminto

Hätäkäyttö

Tulot/Lähdöt ja Anturit

Tulot 

Lähdöt 

Lisäanturit
Säätimen asetukset

Säätimen asetukset 
Huoneiden nimet
Päiväys ja kellonnaika

Päiväyksen ja kellonajan asetus 
Euroopan kesäaika
UTC aikavyöhyke

Näytön asetukset 
Kielen valinta

Käyttöönotto 

Ilmaaminen

Ilmaamisen aloitus

Testikäyttö

Testikäytön aloitus

Lattiavalun kuivatus 

Aloitus
Tietoja

Järjestelmän tiedot
Yhteystiedot 

Tehdasasetusten palautus 

Paluu Käyttäjä-tilaan (USER) 
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7.5 SÄÄTIMEN + HUONETERMOSTAATIN VALIKOT
Valikot

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6
Käyntitiedot

Yleiset

Piiri 1

Piiri 2

Käyttövesi

Uima-allas

Lämpöpumpun tiedot

Sähkövastus

Lämmityskattila

Aurinkolämpö

Hälytyshistoria

Energiatiedot

Järjestelmän asetukset

Yleiset asetukset

Loma-tila

Ilman Eco poikkeutus

Huonetermostaatit 

Termostaatti 1 

Termostaatti 2 

Langaton anturi ID 1 

Langaton anturi ID 2 

Kompensointi kerroin 

Huonelämpötilan Pyynti-OFF 

Osoitteiden tarkastus 
Keskussäädin 

Ajastukset

Piiri 1

Lämmitys (Ilma/Vesi)

Ajastimen tyyppi

Yksinkert.

Normaali

Jäähdytys (Ilma/Vesi)

Ajastimen tyyppi

Yksinkert.

Normaali

Piiri 2

Lämmitys (Ilma/Vesi)

Ajastimen tyyppi

Yksinkert.

Normaali

Jäähdytys (Ilma/Vesi)

Ajastimen tyyppi

Yksinkert.
Käyttövesi

Ajastimen tyyppi
Yksinkert.
Normaali

Uima-allas
Ajastimen tyyppi

Valikot
Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6

Yksinkert.
Normaali

Poista kaikki ajastukset

Sisäilman lämmitys  

Piiri 1 

Veden laskennan tila

Eco poikkeutus 

Toiminta-rajat

Piiri 2 

Veden laskennan tila

Eco poikkeutus 

Toiminta-rajat

Sekoitusventtiili

Sisäilman jäähdytys

Piiri 1  

Veden laskennan tila

Eco poikkeutus 

Toiminta-rajat

Piiri 2  

Veden laskennan tila

Eco poikkeutus 

Toiminta-rajat

Sekoitusventtiili
Käyttövesi

Käyttövesivastus
Anti Legionella 

Uima-allas

Tila 
Setting Temperature

Lämpötilan poikkeutus
Lisälämmitys

Lämmönlähde 
Sähkövastus 
Lämmityskattila
Aurinkolämpö

Tila

Tulojen pyynnit

Kokonaisohjaus

Lämpöpumppu

Vesipumpun asetukset
Yö-tila

Ulkolämpötilan keskiarvo-ajastin 

Minimi ON-aika

Minimi OFF-aika

Juuttumisenesto 

Tila 

Käynnistyspäivä

Aloitusaika
Lisätoiminnot

Järjestelmä 

YKSIKÖN SÄÄDIN

PMML0510 rev.1 - 10/201973



Valikot
Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6

Vesilämmönvaihtimen tila

Energia-asetukset 

Älytoiminnot 
Lämmitysverkon toiminnot

Lämmitys Auto On/Off
Auto Lämmitys/Jäähdytys

Käyttövesi 

Kiertovesipumppu 

Kiertovesiajastin
Käyttöveden Boost -toiminto

Hätäkäyttö

Tulot/Lähdöt ja Anturit 

Tulot 

Lähdöt 

Lisäanturit
Säätimen asetukset

Säätimen asetukset 
Huoneiden nimet
Päiväys ja kellonaika

Valikot
Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6

Päiväyksen ja kellonajan asetus
Euroopan kesäaika
UTC aikahyöhyke

Näytön asetukset 
Kielen valinta

Käyttöönotto 

Ilmaaminen

Aloitus

Testikäyttö

Aloitus 

Lattiavalun kuivatus 

Aloitus
Tietoja

Järjestelmän tiedot
Yhteystiedot 

Tehdasasetusten palautus 

Paluu Käyttäjä-tilaan (USER) 

�  Asentaja-tila (Installer Mode)

Symboli    tarkoittaa että kyseinen valikko on saatavilla vain "Asentaja" käyttäjätasolla, joka antaa laajemman pääsyn kuin 
normaali "Käyttäjä" käyttäjätaso. Voit kirjautua "Asentaja" käyttäjätasolle pitämällä "OK" ja "   " painettuina vähintään 3 sekunnin 
ajan.

OK +

Näyttöön ilmestyy viesti "Enter password" (Syötä salasana). 

Asentaja (Installer) käyttäjätason salasana on:

Oikea 

Vahvista salasana "OK" painikkeella.

Jos syötetty salasana on oikea, "Asentaja" symboli ilmestyy näytön ilmoitusalueelle (alariville).

"Asentaja" symboli

Säädin poistuu "Asentaja" tilasta automaattisesti 30 minuuttia viimeisen painikkeen painalluksen jälkeen. Voit poistua "Asentaja" 
tilasta myös pitämällä "  " painike painettuna 3 sekunnin ajan tai menemällä valikon kohtaan "Return to user mode (Palaa 
Käyttäjä-tilaan)".

? HUOM
Seuraavissa kappaleissa selitetään "Asentaja" käyttäjätasolla muutettavat parametrit. "Asentaja" käyttäjätunnuksella voidaan muuttaa myös 
alemman "Käyttäjä" käyttäjätason parametreja
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7.6 SÄÄTIMEN ASETUKSET



• Valitse haluamasi kieli nuoli-painikkeilla.
• Vahvista valinta OK-painikkeella.



• Aseta päiväys ja kellonaika nuoli-painikkeilla.
• Vahvista valinta OK-painikkeella.

7.6.1 Asetus-assistentti



• Valitse Asetus-assistentti (Configuration Assistant) joka helpottaa asetusten tekemistä.
• Vahvista valinta OK-painikkeella.



• Valitse "Yes" jos säädin on asennettuna yksikköön. Mene sivulle 6.
• Valitse "No" jos säädin on asennettu yksiköstä irralleen.
• Vahvista valinta OK-painikkeella.
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• Valitse "No" jos säädintä käytetään pelkästään huonetermostaattina, eikä se ohjaa yksikköä. Muussa tapauksessa valitse "Yes".
• Vahvista valinta OK-painikkeella.



• Valitse "No" jos säädintä ei käytetä huonetermostaattina.
• Valitse "Yes", molemmille alueille "zone 1/ Yes", ja "zone 2 /Yes", lämmityspiirien määrästä riippuen.
• Valittuasi "Yes" molemmille alueille, mene sivulle 8.
• Vahvista valinta OK-painikkeella.



• Valitse lämmityspiirien määrä (1 tai 2) .
• Vahvista valinta OK-painikkeella.



• Valitse lämmityspiirin 1 tyyppi: Lattialämmitys (Underfloor heating), Konvektorit (Fan coils) tai Radiaattorit (Radiators).
• Toista tämä vaihe lämmityspiirille 2.
• Vahvista valinta OK-painikkeella.
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• Valitse "Yes" jos järjestelmään on asennettu käyttövesivaraaja.
• Vahvista valinta OK-painikkeella.



• Valitse "Yes" jos järjestelmään on asennettu uima-allas.
• Vahvista valinta OK-painikkeella.



• Valitse "Yes" jos järjestelmään on asennettu lämmityskattila.
• Vahvista valinta OK-painikkeella.



• Valitse "Yes" jos järjestelmään on asennettu sähkövastus varalämmönlähteeksi.
• Vahvista valinta OK-painikkeella.
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• Valitse bivalenttipiste lämmityskattilalle tai varasähkövastukselle (välillä -20 ºC - 20 ºC).
• Vahvista valinta OK-painikkeella.



• Valitse Piiriin 1 tai 2 asennetun huonetermostaatin tyyppi (edellisestä asetuksesta riippuen): Ei mitään (None), langallinen (wired) tai
langaton (wireless).

• Toista tämä vaihe lämmityspiirille 2.
• Vahvista valinta OK-painikkeella.



• Asetus-assistentti on nyt suoritettu loppuun.
• Vahvista valinta OK-painikkeella, jolloin säädin palaa Etusivulle.
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7.6.2 Lisäasetukset



• Valitse "Lisäasetukset (Advance Configuration) tehdäksesi täydelliset asetukset.
• Vahvista valinta OK-painikkeella.



• Valitse säätimen tyyppi:
- Unit: säädin ohjaa yksikköä.
- Room: säädin toimii huonetermostaattina.
- Unit + Room: säädin ohjaa yksikköä ja toimii samalla huonetermostaattina.

• Valitse säätimen ohjaamat lämmityspiirit: Huone C1, Huone C2, Huoneet C1+C2
• Valitse Suosikki-toiminto: Eco/Comfort, Ajastin (Timer), Yö-tila (Night shift).
• Valitse Kesäaika (European summer time) joko Käyttöön (Enabled) tai Pois käytöstä (Disabled).
• Valitse "Next" ja paina "OK".



• Valitse Piirien 1 ja 2 asetukset: Ei käytössä (Disabled), Pisteet (Points), Käyrä (Gradient), Kiinteä asetus (Fix).
• Valitse Käyttövesi (DHW) ja Uima-allas (Swimming Pool) Käyttöön (Enabled) tai Pois käytöstä (Disabled).
• Valitse lämmitystapa: Pelkkä lämpöpumppu (HP only), Lämpöpumppu + Sähkövastus (HP + EH),

Lämpöpumppu + Kattila (HP + Boiler).

• Aseta sähkövastuksen käyttötapa: Käynnistyksessä (Starting) tai Varalämmönlähtenä (Backup).
• Aseta lämmityskattilan asennustapa: Rinnakkain (Parallel) tai Sarjaan (Serial).
• Aseta Aurinkolämmön vaihtoehdot: Ei käytössä (Disabled), Pyynti tulolla (Input Demand), Kokonaisohjaus (Total Control). (vain jos

Käyttövesi (DWH) on valittu käyttöön).

• Valitse vesilämmönvaihdin Käyttöön (Enable) tai Pois käytöstä (Disable).
• Valitse "Next" ja paina "OK".
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• Aseta Piirien 1 ja 2 asetukset: Pois käytöstä (Disabled), Pisteet (Points), Käyrä (Gradient), Kiinteä (Fix).
• Koskee vain Jäähdytys-toimintoa.



• Valitse Kaskadi-tila Käyttöön (Enable) tai Pois käytöstä (Disable).
• Aseta Keskussäädin ohjauksen asetukset: Täysi (Full), Vesi (water), Ilma (air) tai Paikallinen (local). Käytettävissä vain kun Kaskadi-

tila ei ole käytössä.

• Aseta Termostaattien 1 tai 2 asetukset (edeltävistä asetuksista riippuen): Ei mitään (None), Langallinen (wired) tai Langaton
(wireless).

• Jos valittuna on Langallinen termostaatti, tarkasta RT-osoite.
• Valitse langattoman termostaatin ID (1 tai 2) jos valittuna on langaton termostaatti.
• Valitse "Wizard complete (asetus Wizard suoritettu loppuun)" ja paina "OK".



• Valitse "Yes" päättääksesi asetus Wizard-toiminnon.
• Paina lopuksi "OK" jolloin säädin palaa Etusivulle.
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7.6.2.1 Esimerkkejä eri asennuksista 

? HUOM
• Muut asennukset ovat myös mahdollisia. Alla olevat esimerkit ovat vain viitteellisiä periaatekuvia.
• Suosittelemme asettamaan ensin Master-yksikön asetukset ja vasta sen jälkeen Slave-yksiköiden asetukset.

�  Esimerkki 1

1- Master-yksikön säädin ohjaa järjestelmää.

2- Slave-yksikön säädin Alueen 1 termostaattina, lisävaruste

3- Slave-yksikön säädin Alueen 2 termostaattina, lisävaruste

OK

OK

OK

Ulkoyksikkö

Sisäyksikkö

1 2

3

Olohuone Alue 1

Makuuhuone Alue 2

Järjestys ENSIMMÄINEN TOINEN KOLMAS

Tyyppi
Master Slave Slave

Yksikkö Piiri 1 Piiri 2

Kysymys Vastaus
Onko tämä laite kytkettynä yksikköön? KYLLÄ - -

Käytetäänkö tätä laitetta Alueen huonetermostaattina? EI KYLLÄ, ALUE 1 KYLLÄ, ALUE 2

Kuinka monta piirejä on? 2 - -

Piirin 1 lämmityselementit? Lattialämmitys - -

Piirin 2 lämmityselementit? Lattialämmitys - -

Onko käytössä Käyttövesivaraaja? EI - -

Onko käytössä Uima-allas? EI - -

Onko käytössä Lämmityskattila? EI - -

Onko käytössä sähköinen varalämpövastus? EI - -

Millainen termostaatti Piirissä 1 on? Langallinen - -

Millainen termostaatti Piirissä 2 on? Langallinen - -

SUORITETTU SUORITETTU SUORITETTU
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�  Esimerkki 2
1- Siirrä yksikön säädin olohuoneeseen (käytetään Yksikön säätimenä + Huonetermostaattina)

2- Master-yksikön säädin olohuoneessa Alueen 1 termostaattina

3- Slave-yksikön säädin olohuoneessa Alueen 2 termostaattina

OK

OK

Ulkoyksikkö

Sisäyksikkö

1

2

Olohuone, Alue 1

Makuuhuone, Alue 2

Järjestys ENSIMMÄINEN TOINEN

Tyyppi
Master Slave

Yksikkö Piiri 2

Kysymys Vastaus
Onko tämä laite kytkettynä yksikköön? EI -

Ohjaako tämä laite Yksikköä? KYLLÄ -

Käytetäänkö tätä laitetta Alueen huonetermostaattina? KYLLÄ, ALUE 1 KYLLÄ, ALUE 2

Kuinka monta piirejä on? 2 -

Piirin 1 lämmityselementit? Lattialämmitys -

Piirin 2 lämmityselementit? Lattialämmitys -

Onko käytössä Käyttövesivaraaja? EI -

Onko käytössä Uima-allas? EI -

Onko käytössä Lämmityskattila? EI -

Onko käytössä sähköinen varalämpövastus? EI -

Millainen termostaatti Piirissä 2 on? Langallinen -

SUORITETTU SUORITETTU
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�  Esimerkki 3
1- Siirrä yksikön säädin olohuoneeseen (käytetään Yksikön säätimenä + Huonetermostaattina)

2- Yksikön säädin Alueen 1 huonetermostaattina

3- Langallinen huoneanturi Alueella 2

OK

Ulkoyksikkö

Sisäyksikkö

1

Olohuone, Alue 1

Makuuhuone, Alue 2

Järjestys ENSIMMÄINEN

Tyyppi
Master

Yksikkö + Piirit

Kysymys Vastaus
Onko tämä laite kytkettynä yksikköön? EI

Ohjaako tämä laite Yksikköä? KYLLÄ

Käytetäänkö tätä laitetta Alueen huonetermostaattina? KYLLÄ, molemmat alueet

Piirin 1 lämmityselementit? Lattialämmitys

Piirin 2 lämmityselementit? Lattialämmitys

Onko käytössä Käyttövesivaraaja? EI

Onko käytössä Uima-allas? EI

Onko käytössä Lämmityskattila? EI

Onko käytössä sähköinen varalämpövastus? EI

SUORITETTU

? H U O M
• Suoritettuasi Asetus-assistentin, mene "Tulot/Lähdöt/Anturit" valikkoon ja valitse sisäilman lämpöanturi jota käytetään Alueen 2 sisäilman

lämpötilan mittaamiseen.
• Esimerkki: Anturi 1 : C2 Sisäilma

VIITE Pääsy Kuvaus Oletusarvo Valittu arvo
Ulkoiset lämpöanturit

Taux1 Anturi 1 (Taux1) Two3 (jos Lämmityskattila) C2 Sisäilma

Taux2 Anturi 2 (Taux2) Uima-allas (jos SWP asennettu) -

Taux3 Anturi 3 (Taux3) Ulkolämpöanturi -
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�  Esimerkki 4
1- PC-ARFH1E kytkettynä yksikköön ja sitä käytetään yksikön säätimenä sekä huonetermostaattina molemmille Alueille.

2- Alueen 1 langallinen huoneanturi

3- Alueen 2 langallinen huoneanturi

OK

Sisäyksikkö

1
Olohuone, Alue 1

Makuuhuone, Alue 2

Järjestys ENSIMMÄINEN

Tyyppi
Master

Yksikkö + Piirit

Kysymys Vastaus
Onko tämä laite kytkettynä yksikköön? KYLLÄ

Käytetäänkö tätä laitetta Alueen huonetermostaattina? KYLLÄ, molemmat alueet

Piirin 1 lämmityselementit? Lattialämmitys

Piirin 2 lämmityselementit? Lattialämmitys

Onko käytössä Käyttövesivaraaja? EI

Onko käytössä Uima-allas? EI

Onko käytössä Lämmityskattila? EI

Onko käytössä sähköinen varalämpövastus? EI

SUORITETTU

? H U O M
• Suoritettuasi Asetus-assistentin, mene "Tulot/Lähdöt/Anturit" valikkoon ja valitse sisäilman lämpöanturi jota käytetään kunkin Alueen sisäilman

lämpötilan mittaamiseen.
• Esimerkki:

VIITE Pääsy Kuvaus Oletusarvo Valitto arvo
Auxiliary Sensors

Taux1 Anturi 1 (Taux1) Two3 (jos Lämmityskattila) C1 Sisäilma

Taux2 Anturi 2 (Taux2) Uima-allas (jos SWP asennettu) C2 Sisäilma

Taux3 Anturi 3 (Taux3) Ulkolämpöanturi -
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�  Esimerkki 5
1- Master-yksikkö ohjaa Yksikköä.

2- Alueen 1 Älykäs langaton termostaatti (ATW-RTU-07) (Vastaanotin + Huonetermostaatti)

3- Alueen 2 Älykäs langaton termostaatti (ATW-RTU-06) (Vain huonetermostaatti)

OK

Sisäyksikkö

1 Olohuone, Alue 1

Makuuhuone, Alue 2

Järjestys ENSIMMÄINEN

Tyyppi
Master

Yksikkö + Piirit

Kysymys Vastaus
Onko tämä laite kytkettynä yksikköön? KYLLÄ

Käytetäänkö tätä laitetta Alueen huonetermostaattina? EI

Kuinka monta piirejä on? 2

Piirin 2 lämmityselementit? Lattialämmitys

Onko käytössä Käyttövesivaraaja? EI

Onko käytössä Uima-allas? EI

Onko käytössä Lämmityskattila? EI

Onko käytössä sähköinen varalämpövastus? EI

Mikä termostaatti on piirissä 1? Langaton

Mikä termostaatti on piirissä 2? Langaton

SUORITETTU

? H U O M
• Suoritettuasi Asetus-assistentin, suorita langattoman termostaatin paritus. (Katso huonetermostaatin käyttöohjeet).
• Muuta tarvittaessa langattoman termostaatin ID-numero "General Options" valikon kohdassa "Room Thermostat":

Kuvaus Oletusarvo Säätöalue Valittu arvo

Langaton paritus ID (C1) 1 1 
2 1

Langaton paritus ID (C2) 2 1 
2 2
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�  Seka-asennus (Langaton + Langallinen)

1- Siirrä yksikön säädin olohuoneeseen (Yksikön ohjaus + Huonetermostaatti)

2- Master-yksikön säädin siirretty olohuoneeseen, Alue 1

3- Alueen 2 Älykäs langaton termostaatti (ATW-RTU-07) (Vastaanotin + Huonetermostaatti)

OK

Sisäyksikkö

1
Olohuone, Alue 1

Makuuhuone, Alue 2

Järjestys ENSIMMÄINEN

Tyyppi
Master

Yksikkö

Kysymys Vastaus
Onko tämä laite kytkettynä yksikköön? EI

Ohjaako tämä laite Yksikköä? KYLLÄ

Käytetäänkö tätä laitetta Alueen huonetermostaattina? KYLLÄ, ALUE 1

Kuinka monta piirejä on? 2

Piirin 1 lämmityselementit? Lattialämmitys

Piirin 2 lämmityselementit? Lattialämmitys

Onko käytössä Uima-allas? EI

Onko käytössä Lämmityskattila? EI

Onko käytössä sähköinen varalämpövastus? EI

Mikä termostaatti on piirissä 2? Langaton

SUORITETTU
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Kun järjestelmän asennukset on suoritettu loppuun käynnistä säätimen Asetus-Wizard

Kun järjestelmä käynnistetään ensimmäisen kerran, säädin pysyy "  (Yhdistää)" tilassa, ja odottaa että sisäyksikkö 
lähettää seuraavat tiedot♥♥ Toimintatila Pelkkä lämmitys tai Lämmitys+Jäähdytys 

Malli tai

Tämä vaihe kestää noin 25 sekuntia

Kun "Yhdistää" vaihe on suoritettu Asetus-Wizard kysyy näytössä seuraavat kysymykset:♦❾❂ ❁ ➅ ❃
Jos valitun Asetus-assistentin tyyppi on "Configuration Assistant", näyttöön ilmestyy Asetus-Assistentin kysymykset. 
Jos valitun Asetus-assistentin tyyppi on "Advanced Configuration", näyttöön ilmestyy täysi asetusparametrien lista.

❖ ✿ ❙ ❙ ❙
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7.6.3 ASETUS-WIZARD

KOODI
Säätimen asetukset

  

Ransta

Valitse
asetustapa

Asetus
assistentti

Asetus-assistentti
Lisäasetukset

Kuvaus Oletu Säätöalue Portaat Yks. Käyttösovellus Huom

Valitse säätimen 
näyttökieli

Säätimen
nykyinen 
näyttökieli

S SC S80 M

Englanti Espanja

Italia
Saksa

Vahvistetaan 
myöhemmin

Vahvistetaan 
myöhemmin

-

Assistentin 
tyyppi

Aseta päiväys ja kello - -

-

-

-

-

-

-

- -



7.6.3.1 Asetus-assistentti 

7.6.3.1 Yleiskatsaus ➋✼ ✷ ✯ ✳ ✶ ✷ ❩ ✫ ✵ ✶ ✸ ✫ ✳ ✫✭ ✬
✼ ✷ ✯ ✳ ✶ ✷ ❩ ✫ ✵ ❭ ❭ ✶ ✬ ❛ ✯ ✳ ✫

Käytetäänkö tätä laitetta 
Alueen huonetermostaattina

✳ ❨ ✵ ✫ ➌ ✳ ❨ ✵ ✫ ➌
➋ ❫ ❫✶ ✬ ✷ ✯ ❨ ❭ ❭ ✫ ❩ ➌ ➋ ❫ ❫

➋
➋➋ ✯ ❵ ✴ ✫ ➋ ✯ ❵ ✴ ✫

säätimenä ja 
Alueiden 1&2 langallisena 

huonesäätimenä.

Q3
Käytetäänkö tätä laitetta 

Alueen huonetermostaattina?

EI

EI

❫ ❫
❫

❞ ✶ ✲ ✫ ❩ ❞ ✶ ✲ ✷ ✷
➍

❴ ❴
❴

➎ ✰ ✬ ✫ ❫
➎ ✰ ✬ ✫ ❫➎ ✰ ✬ ✫ ❴

➎ ✰ ✬ ✫ ❴
KYLLÄ
molemmat 

Alueet

KYLLÄ

✼ ✬ ❩ ✰ ✰ ✲ ✭ ✬ ✶ ✯
21

20

21
20

21
20

Huonetermostaattina

Slave-säätimenä

✼ ✬ ❩ ✰ ✰ ✲ ✭ ✬ ✶ ✯
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Q1
Onko tämä laite 

kytkettynä yksikköön?

Q2
Ohjaako tämä laite 

yksikköä?

KYLLÄ

Sisäyksikkö

Sisäyksikkö

KYLLÄ,
Alue 1

KYLLÄ,
Alue 2

EI

KYLLÄ
molemmat 

Alueet

KYLLÄ,
Alue 1

KYLLÄ,
Alue 2

Kuinka monta piirejä on?
 Q4

Kuinka monta piirejä on?

Q
Kysymyksiä asennuksen 

tyypistä.

Q
Kysymyksiä asennuksen 

tyypistä.

Q
Kysymyksiä asennuksen 

tyypistä.

11
Kuinka monta termostaattia 

on asennettuna?

11
Kuinka monta termostaattia 

on asennettuna?

Q12
Kuinka ne on kytketty?

Langallinen Langaton

PC-ARFHE Säädin

1 21 20

PC-ARFHE
Säädin ja Alueen 1 
Huonetermostaatti 

(jos Q3 vastattu 
"Kyllä, Alue 1"), tai 

Alue 2 (jos Q3 
vastattu "Kyllä, Alue 

2")



7.6.3.1.2 Kysymykset

Asetus-Assistentti kysyy seuraavat kysymykset tehdäkseen sopivat järjestelmäasetukset➐ ⑦➑ ❿➑ ❿ ❃ ✿ ❀ ❈ ❆ ✾ ❘ ➒ ➓ ❆ ❙ ❙
✽ ❁ ✿ ➓ ❆ ➓ ❆ ❙ ❙ ❘ ✿ ◗❱ ❙ ❙➔ ❀❃ ❅ ❆ ✾ ➂ ❃ ❁ ❀ ❈ ✾ ➀ ❙ ❙➔ ❀❃ ❅ ❈ ❀ ❆ ✾ ➂ ❃ ❁ ❀ ❈ ✾ ➀ ❙ ❙ ❈ ✿ ✾ ❆ ❀ ❁ ✾ ❇ ❈ ❀ ➇ ❿ ❅ ➄ ✿➑ ❿ ❃ ✿ ❀ ❈ ❆ ✾ ❲ ➓ ❆ ➓ ❆ ❙ ❙➓ ❆ ➓ ❆ ❙ ❙➑ ❿ ❃ ✿ ❀ ❈ ❆ ✾ ❚ ❈ ❂ ❃ ❄ ➓ ❆ ➓ ❆ ❙ ❙ ❄➑ ❿ ❃ ✿ ❀ ❈ ❆ ✾ ➏ ✾ ❁ ❀ ❃ ❄ ➓ ❆ ➓ ❆ ❙ ❙ ✽ ➃ ➀

➑ ❿ ❃ ✿ ❀ ❈ ❆ ✾ ❱ ▲ ✾ ❀ ▲ ❙ ❘ ▲ ❀ ❆ ❘ ▲ ❱ ➈ ❇
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Säätimen asetukset

Kysymys 3

Kysymys 5

1

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

Yks. Sovellus
S SC S80 M

PortaatSäätöalueOletusarvoKuvausKysymys Huomautukset

Kysymys 2

Kysymys 4

Kysymys 1

Kysymys 6

Kysymys 5B

Kysymys 8

Kysymys 7

Kysymys 10

Kysymys 9

Onko tämä laite 
kytkettynä yksikköön?

Ohjaako tämä laite 
yksikköä?

Käytetäänkö tätä 
laitetta Alueen 

huonetermostaattina?

Piirin 1 
lämmityselementit?

Piirin 2 
lämmityselementit?

Kuinka monta piirejä 
on?

Onko järjestelmässä 
Uima-allas?

Onko järjestelmässä 
Lämmityskattila?

Onko järjestelmässä 
Käyttövesivaraaja?

Valitse Bivalentti piste

Onko järjestelmässä 
sähköinen 

varalämmitysvastus?

Kyllä

Kyllä

Ei

1

Lattialämmitys

Lattialämmitys

Ei

Ei

Ei

Ei

0

Ei

Kyllä

Ei

Kyllä

Ei
Kyllä, Alue 1
Kyllä, Alue 2

Kyllä, molemmat 
alueet

1
2

Lattialämmitys

Puhallinkonvektorit
Radiaattorit

Lattialämmitys
Puhallinkonvektorit

Radiaattorit

Ei

Kyllä

Ei

Kyllä

Ei

Kyllä

Ei

Kyllä

-20 - 20

Kun laite on asennettu eri 
tilaan kuin yksikkö.

Jos valittuna "Kyllä", laite 
hyppää kysymykseen 3, koska 
laite ohjaa yksikköä johon se 
on kytkettynä

Jos valittuna "Ei", laite toimii 
pelkästään 
huonetermostaattina. Se ei 
ohjaa yksikköä.

Jos kysymyksiin 1 ja 2 on 
vastattu "Ei", vaihtoehto "Ei" ei 
ole valittavissa kysymyksessä 
3, ja kysymykseen 3 
vastaamisen jälkeen Asetus-
Assistentti hyppää suoraan 
loppuun.

Jos "Kyllä, molemmat alueet" 
on valittu, laite hyppää 
kysymykseen 5, koska 
järjestelmässä on 2 piiriä.

Valitse vesipiirien 
kokonaismäärä.

-

Jos kysymykseen 4 on vastattu 
"1", tämä kysymys ei ole 
saatavilla ja laite hyppää 
suoraan kysymykseen 6.

-

-

Malleissa YUTAKI S80 ja M, 
jos valittuna "Kyllä", laite 
hyppää kysymykseen 10 koska 
Lämmityskattila ja Sähkövastus 
eivät voi olla samanaikaisesti 
käytössä.

Jos valittuna "Ei", kysymyksien 
3 ja 4 vastauksista riippuen, 
Asetus-Assistentti päättyy 
tämän kysymyksen jälkeen.

Saatavilla vain jos kysymyksiin 
8 tai 9 on vastattu "Kyllä".

Kysymyksien 3 ja 4 
vastauksista riippuen,
Asetus-Assistentti päättyy 
tämän kysymyksen jälkeen.
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TÄRKEÄÄ♥ Tee aina ensimmäisenä Master-yksikön asetukset. Jos käytetään vaihtoehtoa "Lisäasetukset",  huonesäädin tulee 
asetella ennen RT osoitteiden tarkistuksen (Check RT address) aloittamista.♥ Kysymyksen  jälkeen  säätimien välillä lähetetään tietoja kuten esimerkiksi

Jos ensimmäinen  on määritetty Master-säätimeksi, muut  säätimet eivät voi olla Master-säätimiä ja niillä 
voidaan vastata ainoastaan kysymykseen 3.♥ Kysymyksen 4 jälkeen PC-ARFH säätimien välillä lähetetään tietoja, kuten esimerkiksi:

Jos ensimmäisessä PC-ARFH säätimessä on asetettuna vain  piiri, muut PC-ARFH säätimet eivät voi ohjata Aluetta
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Säätimen asetukset
Yks. Sovellus

S SC S80 M
PortaatSäätöalueOletusarvoKuvausKysymys Huomautukset

1 -Kysymys 11

Kuinka monta 
termostaattia 

järjestelmässä on 
asennettuna?

0

0

1

Jos kysymykseen 3 on vastattu 
muu kuin "Ei", Asetus-
Assistentti on päättynyt tämän 
kysymyksen jälkeen koska 
termostaatit tulee kytkeä 
langallisina. Seka-asennus 
(langallinen+langaton) ei ole 
sallittu.

Termostaattien määrä riippuu 
kysymyksen 3 vastauksesta.

2

- -Kysymys 12
Kuinka 

termostaatit on 
liitetty?

Langallinen

Langallinen

Langaton

Saatavilla vain jos 
kysymykseen 11 on vastattu 
"1" tai "2", ja seuraavissa 
olosuhteissa:

- Kysymykseen 1 on vastattu 
"Kyllä" ja kysymykseen 3 "Ei".

- Kysymykseen 1 on vastattu 
"Ei" ja kysymykseen 3 "Ei".
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Kyllä Laite hyppää Kysymykseen 3 ja valitsee automaattisesti "Kyllä" kysymykseen 2

Kysymys 3 Käytetäänkö laitetta jonkin 
Alueen termostaattina

Kyllä, 
Alueella 1

Jos Kysymykseen 2 vastattiin "Kyllä":
- Säätimen tyyppi (LCDM) = "Yksikkö"
- Toiminta-arvojen sivu (LCDUop) = "Yksikkö"
Jos Kysymykseen 2 vastattiin "Ei":
- Säätimen tyyppi (LCDM) "Huone"
- Toiminta-arvojen sivu (LCDUop) = "Huone"
Ohjatut piirit
Kysymys 11: Minimi "1"
Kysymys 12: Vastaukseksi pakotetaan "Langallinen"

Jos Kysymykseen 2 vastattiin "Kyllä":
- Säätimen tyyppi (LCDM) = "Yksikkö"
- Toiminta-arvojen sivu (LCDUop) = "Yksikkö"
Jos Kysymykseen 2 vastattiin "Ei":
- Säätimen tyyppi (LCDM) = "Huone"
- Toiminta-arvojen sivu (LCDUop) = "Huone"
Ohjatut piirit Huone
Kysymys 11: Minimi "1"
Kysymys 12: Vastaukseksi pakotetaan "Langallinen"

Jos Kysymykseen 2 vastattiin "Kyllä":
- Säätimen tyyppi (LCDM) = "Yksikkö"
- Toiminta-arvojen sivu (LCDUop) = "Yksikkö"
Jos Kysymykseen 2 vastattiin "Ei":
- Säätimen tyyppi (LCDM) = "Huone"
- Toiminta-arvojen sivu (LCDUop) = "Huone"
Ohjatut piirit (LCDL) = "C1+C2"
Kysymys 11: Vastaukseksi pakotetaan "1"
Kysymys 12: Vastaukseksi pakotetaan "Langallinen"

Kuinka monta piirejä on

Veden laskentatila piiri 1 lämmitys (C1WC) = "Käyrä"
Veden laskentatila piiri 1 Jäähdytys (CC1WC) = "Kiinteä"
Veden laskentatila piiri 2 lämmitys (C2WC) = "Ei käytössä"
Veden laskentatila piiri 2 Jäähdytys (CC2WC) = "Ei käytössä"

Veden laskentatila piiri 1 lämmitys (C1WC) = "Käyrä"
Veden laskentatila piiri 1 Jäähdytys (CC1WC) = "Kiinteä"
Veden laskentatila piiri 2 lämmitys (C2WC) = "Käyrä"
Veden laskentatila piiri 2 Jäähdytys (CC2WC) = "Kiinteä"

Kysymys 2

Kysymys 1

Kysymys 4

Käytetäänkö laitetta jonkin 
Alueen termostaattina

Käytetäänkö laitetta jonkin 
Alueen termostaattina

VastausKuvausKysymys Toiminta

Ei

Kyllä

Ei -
-

Ei

Kyllä, 
Alueella 2

Kyllä, 
molemmilla 

Alueilla

1

2

Jos Kysymykseen 2 vastattiin "Kyllä":
- Säätimen tyyppi (LCDM) = "Yksikkö"
- Toiminta-arvojen sivu (LCDUop) = "Yksikkö"

-
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Veden laskentatila piiri 1 lämmitys (C1WC) = "Käyrä"
Piirin  säätökäyrä " "

Kysymys 5b

VastausKuvausKysymys Toiminta

 

Kysymys 7

 

Kysymys 9

Kysymys 6

Kysymys 8

Kysymys 11

Kysymys 10

Kysymys 12

Kysymys 5a Piirin 1 lämmityselementit?

Piirin 2 lämmityselementit?

Onko järjestelmään asennettu 
käyttövesivaraaja?

Onko järjestelmään asennettu
uima-allas?

Onko järjestelmään asennettu 
lämmityskattila?

Onko järjestelmään asennettu 
sähköinen varalämmitysvastus?

Valitse bivalentti piste:

Kuinka monta termostaattia on 
asennettu?

Kuinka termostaatit on kytketty?

Lattia
lämmitys

Puhallin 
konvektorit

Radiaattorit

Lattia
lämmitys

Puhallin 
konvektorit

Radiaattorit

Ei
Kyllä

Ei
Kyllä

Ei
Kyllä

Ei

Kyllä

-20 - 20

0
1
2

Langallinen

Langaton

Veden laskentatila piiri 1 lämmitys (C1WC) = "Kiinteä"
Piirin  kiinteä T TF "45"

Veden laskentatila piiri 1 lämmitys (C1WC) = "Käyrä"
Piirin 1 säätökäyrä (C1OTC) = "1.2"

Veden laskentatila piiri 2 lªmmitys (C2WC) = "Kªyrª" 
Piirin 2 sªªtºkªyrª (C2OTC) = "0.4"

Veden laskentatila piiri 1 lämmitys (C1WC) = "Kiinteä"
Piirin 2 kiinteä T (C2TF) = "45"

Veden laskentatila piiri 2 lämmitys (C2WC) = "Käyrä"
Piirin 2 säätökäyrä (C2OTC) = "1.2"

Käyttöveden (DHW) tila = "Ei käytössä"

Käyttöveden (DHW) tila = "Käytössä"

Uima-altaan (SWP) tila = "Ei käytössä"

Uima-altaan (SWP) tila = "Käytössä"

-

-

Jos Kysymykseen 8 vastattiin "Kyllä":
- Lämmönlähde (HES) = "Lämpöpumppu + Lämmityskattila"
Jos Kysymykseen 8 vastattiin "Ei":
- Lämmönlähde (HES) = "Pelkkä Lämpöpumppu"

Jos Kysymykseen 8 vastattiin "Kyllä":
- Lämmönlähde (HES) = "Lämpöpumppu +Sähkövastus + Lämmityskattila"
Jos Kysymykseen 8 vastattiin "Ei":
- Lämmönlähde (HES) = "Lämpöpumppu +Sähkövastus"

Jos Kysymykseen 8 ja 9 vastattiin "Kyllä":
a) jos arvo on <"-15"

- Bivalentti piste (BOBP) = Arvo
- Bivalentti piste (BEBP) = Arvo + 5

b) jos arvo on ≥"-15"
- Bivalentti piste (BOBP) = Arvo
- Bivalentti piste (BEBP) = Arvo - 5

Jos Kysymykseen 8 vastattiin "Kyllä" ja Kysymykseen 9 "Ei"
    - Bivalentti piste (BOBP) = Arvo
Jos Kysymykseen 8 vastattiin "Ei" ja Kysymykseen 9 "Kyllä"
    - Bivalentti piste (BEBP) = Arvo

Termostaatin tyyppi (RTType) = "Ei mitään"
-
-
Jos Kysymykseen 11 vastattiin muu arvo kuin "0", "Tarkasta RT osoitteet"
-toiminto käynnistyy

Jos Kysymykseen 11 vastattiin "1":
- Termostaatti 1 (otC1) = "C1"
- Termostaatti 2 (otC2) = "Ei mitään"
Jos Kysymykseen 11 vastattiin "2":
- Termostaatti 1 (otC1) = "C1"
- Termostaatti 2 (otC2) = "Huone C2"
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7.7 PERUSNÄYTTÖ
Säätimen toimintatilasta riippuen, Perusnäytössä voidaan näyttää eri tietoja. Kun säädin toimii Master-yksikön säätimenä, näytössä 
näytetään kaikki toimintatiedot ja valintavaihtoehdot, mutta jos äädin toimii pelkästään huonetermostaattina (ohjattavaan tilaan 
asennettuna), Perusnäytössä näytetään rajoitetut toimintatiedot.

7.7.1 Huonetermostaatin Perusnäyttö

 





 







 Kellonaika ja päiväys

Näytössä näytetään kellonaika ja päiväys. Näitä tietoja 
voidaan muuttaa "Asetukset" valikossa.

 Piirin nimi

Ilmaisee minkä piirin tiedot näytetään (1 tai 2).

 Sisäilman todellinen/asetuslämpötila

Näyttää sisäilman todellisen lämpötilan. Asetuslämpötilaa 
voidaan muuttaa Ylös/Alas-nuolilla. Asetuslämpötilan 
muuttamisen aikana, todellisen huonelämpötilan symboli 
näytetään asetuslämpötilan alapuolella (talo -symboli).

 Huonetermostaatti -tila

Näytön tässä osassa, huonetermostaatin tila voidaan asettaa 
Manuaali- tai Auto-tilaan. Jos Auto-tila on valittuna, näytössä 
voidaan näyttää kaksi symbolia: ajastin-symboli jos ajastus 
on aktiivisena ja toinen jos ajastus ei ole aktiivisena.

 Toimintatila (Lämmitys / Jäähdytys / Auto)

Näytössä näytetään tämän hetkinen toimintatila. Voit vaihtaa 
toimintatilaa painamalla "OK" päästäksesi Pikatoimintoihin.

 Seuraava toiminto
Tässä osassa näytetään ajastuksen tai lomajakson 
päättymisaika tai seuraava suoritettava toiminto. 

 Seuraava piiri

Ilmaisee että toiselle lämmityspiirille on saatavilla oma 
tietosivu "Oikea" painiketta painamalla. 

 Toimintojen symbolit

Tässä osassa näytetään järjestelmän toimintaan liittyvät 
symbolit.

Näitä symboleja ovat esimerkiksi: ECO-tila, Ajastus-
toiminta, Teho-symboli, yms...

 Ulkolämpötila / Hälytys-näyttö

Normaalin toiminnan aikana, ulkoilman lämpötila näytetään 
Koti-symbolin vieressä.
Vikatilanteessa tässä osassa näytetään hälytys-symboli ja 
hälytykseen liittyvä vikakoodi.

 Käytettävissä olevat painikkeet / "Asentaja" -tila
Ilmaisee tällä hetkellä käytettävissä olevat painikkeet.

"Asentaja" -tilassa, sen symboli ilmestyy tämän osan oikealle 
puolelle.

OK painike

"OK" painike avaa Pikatoiminnot -sivun: 
• Ajastin (Timer): Tässä valikossa voidaan muuttaa ajastusasetuksia.
• Toimintatila (Operation mode): IMahdollistaa toimintatilan vaihtamisen (Lämmitys / Jäähdytys / Auto).
• ECO/Comfort: ECO ja Comfort -tilojen valinta.
• Loma-jakso (Holiday): Loma-jakson käynnistys asetettuun paivään ja kellonaikaan saakka.
• Tila (Statu)s: Järjestelmän tärkeimpien toiminta-arvojen tarkastelu.
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7.7.2 Täysi näkymä

 













 Kellonaika ja päiväys
Näytössä näytetään kellonaika ja päiväys. Näitä tietoja 
voidaan muuttaa "Asetukset" valikossa.

 Toimintatila (Lämmitys / Jäähdytys / Auto)
Näytössä näytetään tämän hetkinen toimintatila. Voit vaihtaa 
toimintatilaa (Lämmitys / Jäähdytys / Auto) painamalla "OK". 
(Jos toiminto käytettävissä).

 Lämmityspiirien 1 ja 2 ohjaus

Näyttää kunkin piirin lasketun asetuslämpötilan ja Teho-
symboli ilmaisee prosentteina todellisen lämpötilan 
suhteessa asetuslämpötilaan. Tässä osassa näytetään myös 
ECO- ja Ajastus-symbolit kun toiminnot ovat aktiivisina.

Asetuslämpötilaa voidaan muuttaa nuoli-näppäimillä (jos 
veden laskentatilaksi on asetettu Kiinteä (fix))

"OK" painikkeella näyttöön avautuu seuraavat toiminnot: 
- 

-

- 

Ajastin (Timer): Tässä valikossa voidaan muuttaa 
ajastusasetuksia.
OTC: OTC Asetuslämpötila (Käyttäjä voi viitata vain OTC-
tilaan ja sen asetuslämpötila-arvoon).
ECO/Comfort: ECO- ja Comfort-toimintojen valinta.
Tila (Status): Järjestelmän tärkeimmät käyntitiedot.

 Käyttöveden (DHW) ohjaus

Näyttää käyttöveden asetuslämpötilan ja tehosymboli 
todellisen lämpötilan prosenttiarvona asetuslämpötilasta. 
Alapuolella olevat symbolit ilmaisevat käyttövesivastuksen, 
käyttöveden booster-toiminnon ja ajastuksen toiminnan kun 
kyseiset toiminnot ovat aktiivisia.

Asetuslämpötilaa voidaan muuttaa nuoli-näppäimillä tällä 
sivulla.

"OK" painikkeella saadaan näkyviin seuraavat Pikatoiminnot: 
- Ajastin (Timer): Avaa valikon jossa voidaan asettaa sekä 

yksinkertainen- että normaaliajastus.

- DHW boost: Aktivoi käyttövesivastuksen ja tehostaa 
käyttöveen lämmitystä.

- Status: Näyttää tärkeimmät toiminta-arvot.

Jos Anti-Legionella -toiminto on aktiivisena, sen symboli 
näytetään asetuslämpötilan alapuolella.

 Uima-altaan ohjaus

Näyttää Uima-altaan asetuslämpötilan ja Teho-symboli 
ilmaisee prosentteina todellisen lämpötilan suhteessa 
asetuslämpötilaan. 

Asetuslämpötilaa voidaan muuttaa nuoli-näppäimillä tällä 
sivulla.

"OK" painikkeella saadaan näkyviin seuraavat Pikatoiminnot: 
- Ajastin (Timer): Avaa valikon jossa voidaan asettaa sekä 

yksinkertainen- että normaaliajastus.

- Status: Näyttää tärkeimmät toiminta-arvot.

 Yksikön tilan näyttö

Näytön tässä osassa näytetään symbolit jotka ilmaisevat 
yksikön tämän hetkisen käyntitilan.

Näytettäviä symboleita ovat esimerkiksi: Sulatus-, 
Vesipumppu-, Kompressori-, Lämmityskattila-, Tariffitulo-, Y-
tila-, ja Testikäyttö-symbolit.

 Ulkoilman lämpötila / Hälytys

Normaalin toiminnan aikana ulkoilman lämpötila näytetään 
Koti-symbolin vieressä.

Hälytyksen aikana näytössä näytetään häiriötä koskeva 
Hälytyskoodi.

 Käytettävät painikkeet / Asentaja-tila

Näyttää ohjauspaneelin painikkeet jotka ovat käytettävissä 
tällä hetkellä.

Kun Asentaja-tila aktivoidaan, sen symboli ilmestyy tämän 
näytön osan viereen.
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7.7.3 Pikatoiminnot
Seuraavat Pikatoiminnot ilmestyvät näyttöön painettaessa "OK" painiketta valitun Piirin (Zone) kohdalla sekä "Täysi näkymä" että 

"Termostaatti-näyttö" sivuilla: 

�  Täyden näytön Pikatoiminnot

�  Termostaatti-näytön Pikatoiminnot

 -
 -
 -

Timer: Ajastin-valikko.
OTC: Lämmityskäyrä-valikko. Vain Lämmityspiirit 1 ja 2 ja vain "Täydessä" näkymässä.
Eco / Comfort: Eco/Comfort -tilojen aktivointi. Vain Lämmityspiirit 1 ja 2.

 - Status: Näyttää yksikön tämän hetkiset käyntitiedot.
 - DHW Boost: Käyttövesivastuksen ja lämpöpumpun aktivointi (jos toiminto on sallittu, nopeuttaa käyttöveden lämmitystä).

Saatavilla vain Käyttövesi-toiminnolla.

 - Holiday: Loma-jakson käyttöön valinta ja päättymispäivän ja kellonajan asetus.
Saatavilla vain Lämmityspiireille 1 ja 2 "Termostaatti" näkymässä.
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7.8 VALIKKO
7.8.1 KÄYNTITIEDOT

Käyntitiedot -valikossa voidaan tarkastella järjestelmän käyntitietoja ja muuttaa tärkeimpiä parametreja.

Näyttää käyttöveden tiedot: 
• Käyntitila
• Tämän hetkinen lämpötila
• Asetuslämpötila
• Käyttövesivastuksen tila
• Käyttövesivastuksen toiminta
• Legionella -toiminnon tila
• Legionella -toiminnon toiminta

Näyttää tärkeät tiedot: 
• Toimintatila
• Tuloveden lämpötila
• Lähtöveden lämpötila
• Veden asetuslämpötila
• Ulkoilman lämpötila
• Ulkoilman 2. lämpötila
• Ulkoilman keskiarvolämpötila
• Ulkoilman 2. keskiarvolämpötila
• Lämpötilan 24h keskiarvo

Näyttää Piirien 1 ja 2 tiedot: 
• Käyntitila (Pyynti ON/OFF)
• Tila (Eco/Confort)
• Sisäilman lämpötila
• Sisäilman asetuslämpötila
• Veden tämän hetkinen lämpötila
• Veden asetuslämpötila
• Veden lämmityskäyrän asetuslämpötila
• Sekoitusventtiilin asento (vain Piiri 2)

Näyttää lämpöpumpun tiedot: 
• Lämmönvaihtimen 

lähtöveden lämpötila
• Two3
• Veden virtaama
• Vesipumpun nopeus
• Ulkoilman

lämpötila
• Ulkoilman 2.

lämpötila
• Kaasun lämpötila
• Nesteen lämpötila
• Kuumakaasun

lämpötila
• Kuumakaasun

lämpötila (R134a)
• Imukaasun

lämpötila
• Imukaasun

lämpötila (R134a)
• Kuumakaasun paine
• Kuumakaasun paine

(R134a)

• Imukaasun paine
(R134a)

• Pais.vent. auki -merkki
• Pais.vent. 2 auki

-merkki
• Ulkoyks. paisunta

venttiili auki
• Invertterin taajuus
• Invertterin taajuus

(R134a)
• Sulatus
• Pysähdyksen syy
• Kompressorin virta
• Kompressorin virta

(R134a)
• Yksikön teho
• Yksikön tyyppi

1 / 3

Näyttää Sähkövastuksen tiedot: 
• Käyntitila (Pyynti ON/OFF)
• Tämän hetkinen lämpötila
• Asetuslämpötila
• Kuormitus
• Tehoporras

Näyttää Uima-altaan tiedot: 
• Käyntitila (Pyynti ON/OFF)
• Tämän hetkinen lämpötila
• Asetuslämpötila

Näyttää Lämmityskattilan tiedot: 
• Käyntitila (Pyynti ON/OFF)
• Tämän hetkinen lämpötila
• Asetuslämpötila

Näyttää Aurinkolämmön tiedot: 

• Käyntitila (Pyynti ON/OFF)
• Aurinkopaneelin lämpötila

Näyttää järjestelmän hälytyshistorian

Näyttää Energiatiedot: 
• Ottoteho (Kokonais / kuukausittainen)
• Kapasiteetti (Kokonais / kuukausittainen)
• Arvojen nollaus

2 / 3

3 / 3
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7.8.2 JÄRJESTELMÄN ASETUKSET (SYSTEM CONFIGURATION) 

Tässä valikossa asetellaan kaikki järjestelmän asetukset.

Jäähdytys/Lämmityspiirin asetukset: 
• Piiri 1
• Piiri 2

Käyttöveden asetukset (DHW): 
• Tila
• Toimintatila
• Ohjaus
• Asetuslämpötila
• LP ohjaus
• LP ohjausasetukset
• Maksimi asetuslämpötila
• Lämpötilaero
• LP OFF lämpötilaero
• LP ON lämpötilaero
• Maksimiaika
• Syklin aika
• Lämmitysverkon prioriteetin tila
• Lämmitysverkon prioriteetin lämpötila
• Käyttövesivastus  (DWH)
• Anti-Legionella -toiminto

Yleiset tiedot: 
• Loma-tila
• Ilman Eco -tilan poikkeutus
• Huonetermostaatit
• Keskusohjaus

Vesipiirin asetukset:
(Sivu näytetään vain huonetermostaatissa) 
• Sisäilman lämmitys
• Sisäilman jäähdytys
• Käyttövesi (DHW)
• Uima-allas

Ajastinasetukset: 
• Piiri 1
• Piiri 2
• Käyttövesi (DHW)
• uima-allas
• Ajastusten poisto

Uima-altaan asetukset: 
• Tila
• Asetuslämpötila
• Poikkeutuslämpötila

1 / 2

Valinnaistoimintojen asetukset: 
• Järjestelmä
• Lämmityspiirin toiminnot
• Käyttövesi (DHW)
• Hätäkäyttö -toiminto

Tulo/lähtö ja anturiasetukset: 
• Tulot
• Lähdöt
• Lisäanturit

Lisälämmityksen asetukset: 

• Lämmönlähde (Pelkkä LP, LP+Kattila,
LP+Vastus, LP+Vastus+Kattila)

• Sähkövastis
• Lämmityskattila
• Aurinkopaneeli

Vesipumpun asetukset: 
• Vesipumpun asetukset
• Yö-tila
• Ulkoilman keskiarvon ajastin
• Minimi ON aika
• Minimi OFF aika
• Juuttumisenesto

2 / 2
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7.8.2.1 Yleiset asetukset

Huonetermostaatit: 
Langallisten ja langattomien termostaattien asetukset:

• Termostaatti 1: Ei mitään (None), Langallinen (wired) tai Langaton (wireless)
• Paritus ID Termostaatti 1: (1 tai 2)
• Termostaatti 2: Ei mitään (None), Langallinen (wired) tai Langaton (wireless)
• Paritus ID Termostaatti 2: (1 tai 2)
• Kompensointi kerroin (Katso alla oleva kappale "Kompensointi kerroin)
• Huonetermostaatin pyynti OFF: Poikkeutusarvo asetuslämpötilan ja termostaatin katkaisulämpötilan (OFF) välillä;

tämä parametri antaa positiivisen eroarvon lämmityksellä ja negatiivisen eroarvon jäähdytyksellä
• Tarkasta RT Osoite: Langattomien termostaattien asetusten hyväksyntä

Holiday Mode: Loma-jakson asetukset
• Vuosi (Year)
• Kuukausi (Month)
• Päivä (Day)
• Paluuaika (Returning time)
• Asetuslämpötila
• Loma-jakson Start/Stop

Ilman Eco Poikkeutus Piirit 1-2: 

Sisäilman lämpötilan poikkeutus ECO -
toiminnolla.

Sisäilman lämpötilan asetuspistettä lasketaan 
tämän parametrin verran ( 1 - 10 ºC)

Keskusohjaus: 
• Ohjaustyypin valinta: Paikallinen, ilma, vesi

tai täysi. Saatavilla vain kun Kaskadi-tila ei 
ole käytössä.

• Kaskadi-tilan käytön valinta, kun järjestelmä
on kytketty KASKADISÄÄTIMEEN.

Maksimi asetuslämpötila (Ilma):
• Piiri 1
• Piiri 2

�  Lämmityksen/Jäähdytyksen kompensointikertoimet

YUTAKI yksikön lämmityspiiriin lähettämän veden lämpötila määritellään OTC-ohjauksen avulla (Katso "Veden laskentatila"). 

Tämä ohjaus määrittelee lämmityspiirin veden lämpötilan ulkoilman lämpötilan perusteella. Korkeampi ulkoilman lämpötila tarkoittaa 
pienempää kiinteistön lämmitystarvetta, ja täten matalampaa lämmityspiirin vedenlämpötilaa. Käänteisesti, ulkoilman lämpötilan 
laskiessa kiinteistön lämmitystarve kasvaa, joten lämmityspiirin vedenlämpötilan tulee olla korkeampi.

Sisäilman lämpötilan kompensointi mahdollistaa OTC-ohjauksen laskeman vedenlämpötilan kompensoinnin sisäilman 
asetuslämpötilan ja todellisen lämpötilan välisen eron perusteella.

Lämmityksellä, jos sisäilman todellisen ja asetuslämpötilan välinen ero on suuri, YUTAKI yksikkö nostaa lähtevän veden lämpötilaa 
jotta sisäilman asetuslämpötila saavutetaan nopeammin, eli järjestelmä kompensoi asetuslämpötilan ja todellisen lämpötilan välistä 
eroa.

Jos huoneita on kaksi, YUTAKI yksikkö määrittelee saman lämpötilan molemmille huoneille OTC-ohjauksella. Jos toisessa 
huoneessa asetuslämpötilan ja todellisen lämpötilan välinen ero on suurempi, YUTAKI yksikkö nostaa lämmityspiiriin lähtevän 
veden lämpötilaa jotta molempien huoneiden todellinen lämpötila saavuttaa asetuslämpötilan nopeammin.

Kompensointia ei suoriteta jos Kompensointikerroin (Compensation factor) on 0 tai kun OTC asetus on Kiinteä (Fix), ja 
vedenlämpötila määritellään OTC-ohjauksella. Katso kappale "Veden laskentatila".

Mitä suurempi kerroin on, sitä enemmän YUTAKI yksikkö nostaa lähtevän veden lämpötilaa sisäilman todellisen ja asetuslämpötilan 
välisen eron perusteella.

Maksimi kompensointikerroin lämmitys + ja -: Maksimiero sisäilman todellisen ja asetuslämpötilan välillä. Jos sisilman todellisen 
ja asetuslämpötilan välinen ero on suurempi kuin tämä arvo, YUTAKI yksikkö asettaa asetetun arvon maksimiarvoksi.
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7.8.2.2 Ajastinasetukset

? H U O M
Ajastukset huomioidaan vain jos kyseinen Alue (Zone) on ON-tilassa kyseisen ajastuksen alkaessa.

Ohjauspaneeliin tulee asettaa päiväys ja kellonaika ennen Ajastimen käyttöä.

Valitse Alue (Zone) jonka haluat ajastaa tai jonka ajastukset haluat poistaa (Delete).

Lämmitys/Jäähdytys (Ilma): Aseta 
ajastus säätämään sisäilman lämpötilaa. 
Vain kun käytössä on huonetermostaatit.
Lämmitys/Jäähdytys (Vesi): Aseta 
ajastus säätämään vedenlämpötilaa.

Voit asettaa Yksinkertaisen (simple) ja Viikkoajastuksen (scheduled), alla olevan kuvan mukaisesti

�  Yksinkertaisen ajastuksen asetus

Yksinkertaiseen ajastukseen voidaan asettaa asetuslämpötila tai toimintatila (ECO tai Comfort), jonka jälkeen laite palaa 
käyttämään aikaisempia asetuksia. Yksinkertaisella ajastuksella EI voida ohjata yksikön ON/OFF-tilaa, vaan siihen tulee käyttää 
Viikkoajastusta.

Aloitusaika: 
Aseta ajastuksen aloitusaika nuoli-
näppäimillä

Lopetusaika: 
Aseta ajastuksen lopetusaika nuoli-
näppäimillä

Asetusparametrit: 
Aseta Eco tai Comfort -tilojen 
asetuslämpötilat. Saatavilla vain Ilma (Air) 
asetuksilla (Piiri 1 tai 2).

Ajastuksen tyyppi: Tyypin valinta
• Disable (Ei käytössä)
• Simple timer (Yksinkertainen)
• Schedule (Ajastin)

Tiheys: Ajastuksen tiheys

• Never (ei koskaan)
• Once (Kerran)
• Everyday Päivittäin)
• Weekend (Viikonloppu)
• Work day (Arkipäivä)

Toimintatila: Toimintatilan valinta
• Eco
• Comfort
• Asetuslämpötila: aseta asetuslämpötila

nuoli-näppäimillä. (Vain kun OTC on tilassa
Fix (Kiinteä))

1 / 2
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�  Viikkoajastuksen asetus

Viikkoajastukseen voidaan asettaa asetuslämpötila, toimintatila (ECO tai Comfort) ja käyntitilan (ON/OFF) muutos, jonka jälkeen 
yksikkö palaa käyttämään aiempia asetuksia. Manuaaliohjauksilla on prioriteetti ajastuksiin nähden.

Kopioi Piirille 2: 
Tehty ajastus voidaan kopioida 
Piirille 2.

Ajastusten nollaus (Reset): 
Nollaa ajastukset "OK" painikkeella

Ajastuksen tyyppi: Tyypin valinta
• Disable (EI käytössä)
• Simple timer (Yksinkertainen)
• Schedule (Viikkoajastin)

Ajastusasetukset: 
Näyttöön aukeaa uusi 
asetusikkuna. Katso alla 
oleva selitys.

Toimintatilan vaihto: Toimintatilan valinta 
(Vain Piiri 1 tai 2). Veden ohjaustilassa vain 
kun OTC asetuksella Fix.
• Toimintatila (Eco/Comfort asetukset)
• Asetuslämpötila

Painamalla "OK" painiketta kun "Timer Configuration" on valittuna, näyttöön aukeaa ajastusten yksityiskohtainen sivu. Aktiiviset 
ajastukset näytetään viikkonäkymässä. 

Kullekin viikonpäivälle voidaan asettaa maksimissaan viisi ajastusta, ja näillä voidaan ohjata yksikön ON/OFF-tilaa, 
asetuslämpötilaa tai toimintatilaa (Eco/Comfort). Painamalla "OK" valitun viikonpäivän kohdalla avaa kyseisen päivän 
yksityiskohtaisen näkymän.

Jos viikonpäivän ajastusten muutosten aikana painetaan "Menu" painiketta, näyttöön aukeaa sivu jossa ajastukset voidaan kopioida 
muille viikonpäiville tai poistaa valittu ajastus käytöstä.
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7.8.2.3 Vesipiirin asetukset

Tämä valikko on näkyvissä vain huonetermostaatissa jos säädin ei ohjaa yksikköä.

Valitse alue jonka vesipiirin asetuksia haluat muuttaa.

�  Lämmittämisen tai jäähdyttämisen vesipiirin asetukset

Käyrän huipun poikkeutus: 
Käyrän huipun poikkeutus Piiri 1 tai Piiri 
2 (vain Lämmitys).
• Vain jos veden laskentatapa on Käyrä

(Gradient) tai Pisteet (Points). 
• Asetusalue: -10 ~ 10
• Piiri 1 tai Piiri 2 tulee olla ON-tilassa

jotta tämä asetus voidaan tehdä

Kiinteä lämpötila: 

Lämpötilan valinta Piirille 1 tai 
Piirille 2 (lämmitys tai 
jäähdytys).
• Vain jos veden laskentatapa on

Kiinteä (Fix). 
• Piiri 1 tai Piiri 2 tulee olla ON-

tilassa jotta tämä asetus 
voidaan tehdä

Käyrä: 

Piirin 1 tai Piirin 2 lämmityskäyrän 
valinta (vain Lämmitys).
• Vain jos veden laskentatapa on

Käyrä (Gradient). 
• Asetusalue: 0.2 ~ 2.2
• Piiri 1 tai Piiri 2 tulee olla ON-

tilassa jotta tämä asetus
voidaan tehdä

�  Käyttöveden ja Uima-altaan asetukset

Asetuslämpötila: 

Käyttöveden tai uima-altaan asetuslämpötilan asetus.
• Käyttöveden tai Uima-altaan tulee olla ON-tilassa

jotta tämä asetus voidaan tehdä
• Asetusalue:

- Käyttövesi (DHW): 30 ºC ~Maks- asetuslämpötila
- Uima-allas: 24 ~33 ºC
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7.8.2.4 Kiinteistön lämmitys/jäähdytys-asetukset 

Kiinteistön lämmitys/jäähdytys-asetukset asetellaan seuraavilla parametreilla.

Toimintarajat: 
Asetuspisteen rajoitus joilla estetään liian 
korkean tai matalan asetuspisteen 
asettaminen:
• Lähtevän veden maksimi lämpötila

• Lähtevän veden minimi lämpötila

Veden laskentatila: 

Piirien 1 ja 2 veden asetuspisteiden 
asetus (Lämmitys ja Jäähdytys).

• Disabled (Ei käytössä)
• Points (Pisteet)
• Gradient (Käyrä, vain lämmitys)
• Fix (Kiinteä)
Katso selitykset alta.

Veden Eco-tilan poikkeutus: 

Vedenlämpötilan poikkeutuksen 
määrä Eco-tilassa lämmityksellä 
ja jäähdytyksellä. 

Tämä toiminto muuttaa veden 
asetuslämpötilaa asetetun arvon 
verran Eco-toiminnolla.
• Asetusalue: -10 ~ 10

Sekoitusventtiili: 
2. vesipiirin lämpötilan ohjaamiseen (vain piiri 2).

Arvot on valmiiksi asetettu 2. lämpöalueen 
sekoitusventtiili sarjalle ATW-2KT-05. Emme 
suosittele muuttamaan näitä asetuksia.

Jos käytetään muuta kuin ATW- 2KT-05 
sekoitusventtiiliä, aseta seuraavat parametrit
• Suhteellinen kaista: 0 ~20 K (oletus 6.0 K).
• Poikkeutuskerroin: 0.0 ~20 % (oletus 2.5 %).
• Käyntiaika: 10 ~250 sec (oletus 140 sek).

• Ylikuumenemissuojaus: OFF, 3 ~10 ºC
(oletus 5 ºC).
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�  Veden laskentatila 

Disabled (Ei käytössä) 

Valinta "Disabled" poistaa 
kyseisen piirin käytöstä.

Points (Pisteet)
"Points" on kaikkein monipuolisin 
laskentatapa. 

Aseta 4 pistettä ja yksi huippupiste, 
muodostaaksesi käyrän jonka 
perusteella yksikkö määrittelee lähtevän 
veden lämpötilan ulkoilman 
lämpötilanmuutosten mukaan.

Valitse muutettava parametri Alas-
nuolipainikkeella. Voit muuttaa 
parametrin arvoa Vasen/Oikea-
nuolipainikkeilla.
Huippupisteen poikkeutus

Korkea ulkoilman lämpötila

Matalan ulkolämpötilan asetuspiste 

Matala ulkolämpötila

Korkean ulkolämpötilan asetuspiste

Gradient (Käyrä)
Määrittelee samat pisteet kuin "Points" 
toiminto, mutta automaattisesti. 

Käyttäjä voi ainoastaan muuttaa käyrän 
kulmaa ja toiminto asettaa 4 pisteen 
arvot automaattisesti tämän perusteella

Valitse muutettava parametri Alas-
nuolipainikkeella. Voit muuttaa 
parametrin arvoa Vasen/Oikea-
nuolipainikkeilla.

Huippupisteen poikkeutus

Säätökäyrä

Fix (Kiinteä)

Aseta piirin kiinteä lämpötila; yksikkö 
tuottaa tämän parametrin lämpöistä 
vettä.

Kiinteä lämpötila
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7.8.2.5 Käyttöveden lämmityksen asetukset

Control (Ohjaus): 
• High Efficiency (Korkea hyötysuhde):

Kompressori säädetään energiatehokkaimmalle
nopeudelle. Sähkövastus käynnistyy vasta kun
kompressori lämmittää vettä maksimi lämpötilalla.

• High Speed (Nopea lämmitys): Lämpöpumppu
käynnistetään maksimi nopeudelle jotta veden
lämmitys tapahtuu mahdollisimman nopeasti.

Asetuslämpötila: 

Käyttäjän asettama käyttöveden 
lämpötila välillä 30°C - Maksimi 
asetusarvo. (Maksimiarvo riippuu 
asentajan asettamista rajoituksista).

Lämpöpumpun ohjaus: 
Käyttöveden asetuslämpötilan 
saavuttamiseen voidaan valita kaksi eri 
ohjaustapaa:

• ΔT: Tämä on energiatehokkain tapa
saavuttaa käyttöveden asetuspiste.
Lähtevä vesi on 15º korkeampi kuin
käyttövesivaraajan lämpötila, ja
nousee jatkuvasti kunnes varaajan
lämpötila saavuttaa asetuspisteen
(asetuslämpötila).

• Fix: Nopein tapa saavuttaa
asetuspisteen lämpötila. The outlet
water temperature is set to HP
Control setting. HP Control setting
can be only adjuested in case HP
Control is Fix.

Maksimi asetuslämpötila:
Käyttöveden korkein sallittu 
asetuslämpötila (asentajan 
määrittelemä raja-arvo) 

LP:n ohjausasetus: 
Käyttöveden lämpötila Kiinteällä 
(Fix) lämpöpumpun ohjauksella

Käyttövesi-toiminnon tila: 
• Disabled (Ei käytössä)
• Enabled (Käytössä

Toimintatila: Vain kun käyttövesivastus on 
aktivoitu (DSW4 pinni 3 ON-asennossa).

• Standard (Vakio): Käyttöveden lämmitys
käynnistyy kun varaajan lämpötila laskee niin
alas että lämpöpumppu käynnistyy. Käyttövesi
lämmitetään lämpöpumpulla tai
sähkövastuksella (jos vastus käytettävissä).

• High Demand (Korkea pyynti): Käyttöveden 
lämmitys käynnistyy kun asetuspisteen ja 
todellisen lämpötilan välinen ero kasvaa 
differenssiarvoa suuremmaksi. Lämmitys tapahtuu 
lämpöpumpulla, vastuksella tai molemmilla.

1 / 4

2 / 4
Lämpötila differenssi: 
Arvo jossa lämpöpumppu alkaa lämmittämään 
käyttövesivaraajaa uudelleen

• Saatavilla vain jos käyttöveden ohjaus on "High
Demand" asetuksella

LP ON lämpötila differenssi: 
Lämpötilaero jossa lämpöpumppu aloittaa 
käyttöveden lämmittämisen

LP OFF lämpötila differenssi: 
Lämpötilaero jossa lämpöpumppu lopettaa 
käyttöveden lämmittämisen
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Maksimi aika: 

Maksimi aika jonka lämpöpumppu voi 
lämmittää käyttövettä. Kun 
lämpöpumppu keskeyttää käyttöveden 
lämmittämisen, käyttövesivastus jatkaa 
lämmittämistä, kunnes muut olosuhteet 
keskeyttävät käyttöveden 
lämmittämisen.
• Asetusalue: OFF, 5 ~250 min

• Saatavilla vain "High Speed" ja
"Standard" tiloissa.

Syklin pituus: 

Määrittelee lämpöpumpun kahden 
peräkkäisen käyttöveden lämmityksen 
välisen minimiajan. 
Lämpöpumppu ei lämmitä käyttövettä 
tämän viiveajan aikana.
• Asetusalue: 0 ~24 tuntia
• Saatavilla vain "Standard" tilassa.

3 / 4

4 / 4

Käyttövesivastus: Vain kun käyttövesivastus on 
aktivoitu (DSW4 pinni 3 ON-asennossa).

• Waiting time (Viive): Käyttövesivastuksen
käynnistysviiveen aktivointi tai deaktivointi.

• Electrical Heater waiting time (Vastuksen
viiveaika): Kompressorin käynnistymisen ja
käyttövesivastuksen käynnistymisen välinen
viiveaika.

• Saatavilla vain "High Speed" tilassa

Anti-Legionella -toiminto: 

Käyttövesivaraajan lämpötila voidaan nostaa 
normaallia korkeammaksi Legionella-bakteerien 
tappamiseksi. 

Anti-Legionella -toimintoa voidaan käyttää vain 
jos varaajassa on sähkövastus jolla lämpötila 
saadaan nostettua riittävän korkeaksi.

Katso asetusparametrit alla.

Lämmityspiirin prioriteetti: 

Jos lämmityspiirille on annettu prioriteetti, 
lämpöpumppu lämmittää lämmityspiiriä aina 
tarvittaessa (ja käyttövesi lämmitetään 
tarvittaessa vastuksella).

Kun lämmitys (tai jäähdytys) piirin pyynti poistuu, 
lämpöpumppu jatkaa käyttöveden lämmittämistä 
jos käyttövedellä on vielä pyyntiä.
• Saatavilla vain "Standard" tilassa.

Lämmityspiirin prioriteetin lämpötila: 

Ulkoilman lämpötila jonka alapuolella 
lämmityspiirin prioriteetti aktivoituu.
• Asetusalue: -20~0 ºC
• Saatavilla vain "Standard" tilassa.

�  Anti-Legionella -toiminto

Anti-Legionella -toiminnon tila (käytössä/ei käytössä) 

Anti-Legionella -toiminnon suorituspäivä

Anti-Legionella -toiminnon suoritusaika

Anti-Legionella -toiminnon veden asetuslämpötila.

Anti-Legionella -toiminnon pituus: välillä 10 - 60 minuuttia.
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7.8.2.6 Uima-altaan asetukset

Tila: 

Uima-allas -toiminnon valinta käyttöön tai pois käytöstä

Aseta Tulo 3, Lähtö 1 ja Anturi 2. (katso Kappale “7.9.2.10 Tulojen, Lähtöjen 
ja Antureiden asetukset”)

Poikkeutus lämpötila: Asetuslämpötilaa 
nostetaan tämän parametrin verran.

Asetuslämpötila: 
Uima-altaan asetuslämpötila.

• Asetusalue: 24~33 ºC
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7.8.2.7 Lisälämmityksen asetukset

Lämmönlähde: 
• HP Only (Pelkkä LP)
• HP + Heater (LP + Vastus)
• HP + Boiler (LP + Kattila)
• HP + Heater  + Boiler (LP +

Vastus + Kattila) (Vain YUTAKI S
ja YUTAKI S COMBI)

Aurinkolämpö: 
Aurinkolämpö-toiminnolla voidaan lämmittää 
käyttövettä aina kun sitä on saatavilla.
• Aseta Tulo 4, Lähtö 4 ja Anturi  (katso

Kappale “8.6.2.9 Tulojen, Lähtöjen ja Antureiden 
asetukset”)

• Disabled: Aurinkopaneeleita ei ole asennettu.
• Input Demand: Käyttövesivaraaja lämmitetään aurinkolämmöllä tai YUTAKI

yksiköllä. Aurinkolämpö voi keskeyttää YUTAKI yksikön käyttöveden lämmityksen.
- Käyttöveden (DHW) Hystereesi (OFF, 35 ~ 240 min)
- Käyttöveden (DHW) maksimi käyntiaika (5 ~240 min)

• Total Control: YUTAKI yksikkö ohjaa aurinkolämpöä, eri lämpötilojen
perusteella: Käyttövesivaraaja lämmitetään joko aurinkopaneeleilla tai
lämpöpumpulla, aurinkopaneeleiden lämpötilasta riippuen. Katso lisätietoja
Kappaleesta “Aurinkolämpö - Kokonaisohjaus”.

Lämmityskattila: Lämmityskattila käy vain jos 
yksikkö lämmittää Lämmitysverkkoa tai 
Käyttövettä. Kattilaa ei käytetä muilla toiminnoilla 
(Uima-allas ja Jäähdytys). Aseta Lähtö 3 ja 
Kattilan anturi 1 (katso Kappale “8.6.2.9 Tulojen, 
Lähtöjen ja Antureiden asetukset”)
Katso lisätietoja Kappaleesta “Lämmityskattila”

Sähkövastus: (Vain kun lämmönlähteeksi on 
asetettu LP+Vastus tai LP+Vastus+Kattila). 
Katso lisätietoja seuraavasta Kappaleesta 
“Sähkövastus”

�  Sähkövastus
Toiminta: 
• Starting: Lämmitysverkon vastus käynnistetään jos 

lämmitysverkon tai ulkoilman lämpötila on matala ja antaa
lisälämpöä lämpöpumpun tukena.

• Backup: Lämmitysverkon vastus käynnistetään jos 
ulkoilman lämpötila on matala (Bivalentin pisteen
alapuolella) ja antaa lisälämpöä lämpöpumpun tukena 
kylmimpinä päivinä.

Bivalentti piste: 
• Sähkövastuksen sallitaan käynnistyä kun ulkolämpötila

laskee tämän arvon alapuolelle. Vain Varalämmönlähde 
(Backup) -asetuksella.

Lähtevän veden poikkeutus: 
• Sähkövastuksen poikkeutus. Korkeampi arvo tarkoittaa

vastuksen aikaisempaa sammuttamista. Vain 
Varalämmönlähde (Backup) -asetuksella.

Tehoportaiden välinen viive: 
• Sähkövastuksen tehoportaiden päällekkäinen aina

siirryttäessä tehoportaiden 1 ja 2 välillä.
Vain Varalämmönlähde (Backup) -asetuksella.

Viiveaika: 
• Sähkövastuksen käynnistysviive

kun olosuhteet sallivat 
sähkövastuksen käynnistymisen.
Koskee vain varalämmönlähdettä.

Suhteellinen kaista: 
• Asetus määrittelee kuinka nopeasti

asetuslämpötila saavutetaan. 
Korkeampi arvo tarkoittaa 
nopeampaa lämmitystä eli 
sähkövastuksen runsaampaa käyttöä.

Poikkeutus: 
• Asetus varmistaa että asetuslämpötilaa

ei ylitetä. Korkeampi arvo tarkoittaa 
vähäisempää sähkövastuksen käyttöä.
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�  Aurinkolämpö - Kokonaisohjaus
Käyttöveden maksimi käyntiaika: 
• Maksimiaika jonka aurinkolämpö voi lämmittää

käyttövettä. Tämän ajan kuluttua aurinkopiirin 
pumppu sammutetaan paneelin lämpötilasta 
riippumatta.

Käyttöveden minimi aika: 
• Aurinkopaneelin minimi pysäytysaika pysähdyksen

jälkeen kun aurinkolämpö on pysäytetty paneelin 
matalan lämpötilan johdosta.

Käyttövesivaraajan maksimilämpötila:
• Käyttöveden maksimilämpötila jossa

aurinkolämmitys on vielä sallittu.

Paneelin minimi lämpötila:
• Paneelin minimi lämpötila jossaa

aurinkolämmitys sallitaan käynnistyä

Paneelin ylilämpö: 
• Paneelin lämpöanturin mittaama

lämpötila jossa aurinkopiirin pumppu 
pysäytetään järjestelmän suojaamiseksi.

• Jos aurinkopiirin pumppu pysäytetään
ylilämmön johdosta, YUTAKI yksikkö 
asettaa Aurinkopaneelin ylilämpö -lähdön
tilaan "1" kun tämä toiminto on otettu 
käyttöön Kappaleessa “8.6.2.9 Tulojen,
Lähtöjen ja Antureiden asetukset” kuvatulla 
tavalla

Paneelin jäätymissuojalämpötila: 
• Aurinkopaneelin minimilämpötila jossa

aurinkopiirin pumppu käynnistetään
aurinkopiirin jäätymisen estämiseksi.

ΔT käynnistys: 
• Aurinkopaneelin ja varaajan välisen

lämpötilaeron määrittely. Aurinkopaneelin 
sallitaan käynnistyä kun aurinkopaneelin 
lämpötila on tämän parametrin verran 
korkeampi kuin varaajan lämpötila.

ΔT katkaisu: 
• Aurinkopaneelin ja varaajan välisen

lämpötilaeron määrittely. Aurinkopaneeli 
pysäytetään kun aurinkopaneelin lämpötila 
on tämän parametrin verran matalampi 
kuin varaajan lämpötila.

�  Lämmityskattila
Bivalentti piste: 
• Kattilan on sallittua käynnistyä kun

ulkolämpötila laskee tämän arvon 
alapuolelle.

Minimi ON aika: 
• Kattilan minimi käyntiaika

käynnistyksen jälkeen

Minimi OFF aika: 
• Kattilan minimiaika

pysähdyksissä edellisen 
pysäytyksen jälkeen

Lämmitysverkon viive: 
• Kattilan lämmitysverkon lämmityksen käynnistysviive

kun muut kattilan käynnistymisen ehdot ovat 
täyttyneet.

Käyttövesi kattilalla: 
• Sallii käyttöveden lämmittämisen

ainoastaan lämmityskattilalla.
Disabled = Ei käytössä
Enabled = Käytössä

Käyttöveden viive: 

• Kattilan käyttöveden lämmityksen
käynnistysviive kun muut kattilan
käynnistymisen ehdot ovat
täyttyneet.

Yhdistelmä-tila: 
• Serial (Sarja): Kattila toimii lämpöpumpun kanssa

sarjassa. Kattila antaa lisälämpöä vain kun 
lämpöpumpun teho yksistään ei riitä.

• Parallel (Rinnakkain): Kattila toimii lämpöpumpun
rinnalla. Kattila kattaa koko lämmöntarpeen. Kun kattila
on käynnissä, lämpöpumpun ei ole sallittua käynnistyä

Lähtöveden poikkeutus: 
• Kattilan poikkeutus. Korkeampi arvo tarkoittaa että kattila

pysähtyy aikaisemmin.
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7.8.2.8 Lämpöpumpun asetukset

Vesipumpun asetukset: 

Lämpöpumpun vesipumpun 
asetukset.
Katso lisätiedot seuraavalta 
sivulta.

Yö-tila: 
Laskee kompressorin kierroksia 
käyntiäänen laskemiseksi.
Yleensä yöaikaan.
Katso lisätiedot seuraavalta sivulta.

Kompressorin minimi ON aika: Kompressorin 
suojaamiseksi ja katkokäynnin estämiseksi 
kompressorille voidaan määritellä minimi käyntiaika 
jonka aikana kompressorin ei ole sallittua pysähtyä.

Kompressorin minimi OFF aika: Kompressorin 
suojaamiseksi ja katkokäynnin estämiseksi 
kompressorille voidaan määritellä minimi 
pysähdyksissä oloaika jonka aikana kompressorin ei 
ole sallittua käynnistyä.

Juuttumisen esto: Pumpun juuttumisenesto 
estää vesipumpun juuttumisen pitkien 
käyttökatkojen aikana, käyttämällä pumppua 
lyhyen aikaa kerran viikossa. Sekoitusventtiilit 
avataan täysin auki pumpun käynnin aikana 
(sekoitusventtiilin aukeamisajasta riippuen).

Ulkolämpötilan keskiarvo (OTC)

Ulkolämpötilan keskiarvoa käytetään tasaamaan 
ulkolämpötilan hetkellisiä vaihteluita.

Ulkolämpötilan keskiarvo mitataan asetetulta 
aikaväliltä (1 - 24 tuntia) ja tätä arvoa käytetään 
lämmitysverkon asetuspisteen mukauttamiseen.

1 / 2

2 / 2
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�  Vesipumpun asetukset

Toimintatila: 
• ΔT: Pumpun ohjaus ylläpitää vakio ΔT:tä tulo- ja

lähtöveden välillä
• Fix: Vesipumppu käy kiinteällä esiasetetulla

nopeudella (%).

Lämmitysverkon pumpun nopeus: 
Lämmitysverkon pumpun nopeus % kun kiinteä 
nopeus (Fix) on valittuna.

Käyttöveden pumpun nopeus:  
Pumpun nopeus käyttöveden lämmityksellä.

Uima-altaan nopeus: 
Pumpun nopeus % maksimiarvosta Uima-
allas -toiminnolla.

Minimi OFF aika: 
Vesipumpun minimi OFF aika.

• Vain jos Economic -tila on aktivoitu
DSW-kytkimellä.

Minimi ON Time: 
Vesipumpun minimi ON aika.

• Vain jos Economic -tila on aktivoitu
DSW-kytkimellä.

Pumpun pysäytysviive: 
Pumpun käyntiaika kompressorin 
pysähtymisen jälkeen.

Pysäytysehdot: 
• Standard (Vakio)
• Thermo OFF: Vesipumppu

pysähtyy kun kompressori
pysähtyy. (DSW5 pin 4 ON).

2 / 2

1 / 2

�  Yö-tila

Lämpöpumpun maksimiteho Yö-tilan aikana.
Yö-tilan (kompressorin nopeuden rajoitus) käyntitila:
Enabled = Käytössä, Disabled = Ei käytössä
Yö-tilan aloitusaika
Yö-tilan lopetusaika
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7.8.2.9 Lisätoimintojen asetukset

Tässä valikossa asetetaan järjestelmän, lämmitys-/jäähdytysverkon, käyttöveden ja Hätäkäytön lisäasetukset

Käyttövesi: 
Käyttöveden lisäasetukset.
Katso lisätiedot alta.

Hätäkäyttö: 
Lämmitysverkon ja käyttöveden Hätäkäytön lisäasetukset.
Katso lisätiedot alta.

Järjestelmä: 
Järjestelmän lisäasetukset.
Katso lisätiedot alta.

Lämmitys-/jäähdytysverkko: 
Lämmitys-/jäähdytysverkon lisäasetukset.
Katso lisätiedot alta.

�  Järjestelmän lisäasetukset

Vesipiirin erotuslämmönvaihtimen tila: 
Valitse Enabled jos järjestelmässä on 
erotuslämmönvaihdin tai puskurivaraaja. 
Tarkasta että WP3 on asetettu lähtöön 2 
(katso Kappale "7.9.2.10 Tulojen, Lähtöjen 
ja Antureiden asetukset")
Energia-asetukset: 
Virrankulutuksen mittaksen asetukset.
Katso lisätiedot alta.

Smart -toiminto: 
Lämpöpumpun tehon rajoitus tai lisäys 
saatavilla olevan sähköenergian 
mukaan. Katso lisätiedot alta.

Energia-asetukset
Tila: 
Energiamittauksen tila:
Enabled = Käytössä, Disabled = Ei käytössä

Tehon laskenta: 
Tulevan ja lähtevän veden lämpötilan sekä 
vesivirtaaman perusteella laskettu teho on 
nähtävissä "Operation information - Energy data" 
valikossa.

Energiamittari 1 tai 2 (Power meter): 
• Energiamittari mittaa yksikön todellisen

energiankulutuksen.
• Jos energiamittaus on käytössä, sen tiedot

on nähtävissä "Operation information - 
Energy data" valikossa.

• Jos "Energiamittari" ei ole käytössä,
YUTAKI yksikön ohjelmisto arvioi 
järjestelmän energiankulutuksen.

• Käytettäessä Energiamittaria 1 tai 2, sille
tulee määritellä tulo "Inputs" valikossa 
(katso Kappale "7.9.2.10 Tulojen, Lähtöjen 
ja Antureiden asetukset")
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Smart -toiminnot
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Tila: 
Smart -toimintojen valinta 
käyttöön tai pois käytöstä.

Aktivointi: 
• Suljettu: Aktiivinen kun tulo kiinni
• Avoin: Aktiivinen kun tulo auki

Kattilan käynnistys: 
Lupa käyttää kattilaa kun 
lämpöpumpun käynti on estetty.

Käyttövesivastuksen käynnistys: 

Lupa käyttää käyttövesivastusta 
kun lämpöpumpun käynti on 
estetty.

Smart -toiminnot: 

Tarkasta että Smart Act/SG1 on asetettu tuloon 5 
(katso Kappale "7.9.2.10 Tulojen, Lähtöjen ja 
Antureiden asetukset")
• HP Block: Lämpöpumpun käynti on estetty

kaikissa olosuhteissa kun tulo on aktiivisena.
• HP Limited (A): Virrankulutus on rajoitettu "x"

ampeerimäärään (arvo joka on asetettu
"Ampeerirajoitus" parametriin).

• SG Ready: Lämpöpumpuissa on Smart Grid -
valmius. Tämä ohjaus ottaa vastaan komentoja
sähköverkon kuormituksesta kahdella DI-tulolla.
Katso lisätietoja Huolto-ohjeesta. SG2:lle tulee 
määritellä tulo.

• DHW Block: Käyttövesi-toiminto on estetty 
kaikissa olosuhteissa kun tulo on aktiivisena.

• DHW only: Lämpöpumpun on sallittu 
ainoastaan lämmittää käyttövettä kun tulo on
aktiivisena. Lämpöpumpun kaikki muut 
toiminnot on estetty.

Ampeerirajoitus: 

Maksimivirran rajoitus. Näkyvissä vain kun 
Smart -toiminto on asetettu tilaan "HP Limited 
(A)".

�  Lämmitysverkon lisätoiminnot

Lämmityksen Auto On/Off: 

Pysäyttää automaattisesti lämmitystoiminnon 
kun edellisen päivän ulkoilman keskiarvoinen 
lämpötila on korkeampi kuin asetettu 
pysäytyslämpötila.

• Tila: Automaattisen pysäytyksen valinta:
Enabled = Käytössä
Disabled = Ei käytössä

• Switch Off temperature: Lämmitystoiminto
pysäytetään kun ulkoilman lämpötilan
keskiarvo on tätä arvoa korkeampi.

• Switch On differential: Edellisen päivän
ulkolämpötilan keskiarvon ja "Switch Off
temperature" arvon välinen differenssi.
Määrittelee koska lämmitystoiminto
käynnistetään uudelleen automaattisesti.

Auto Lämmitys/Jäähdytys: 

Vain yksiköt jooissa on lämmitys ja 
jäähdytys, ja kun jäähdytys on valittu 
käyttöön.

Mahdollistaa automaattisen vaihdon 
lämmitys- ja jäähdytystoimintojen välillä 
ulkoilman lämpötilan keskiarvon 
perusteella.

• Tila: Automaattisen vaihdon valinta:
Enabled = Käytössä
Disabled = Ei käytössä

• Lämmitykselle vaihdon lämpötila:
Yksikkö vaihtaa lämmitykselle kun
ulkoilman mitattu lämpötila on
matalampi kuin lämmityksen raja-arvo.

• Jäähdytykselle vaihdon lämpötila:
Yksikkö vaihtaa jäähdytykselle kun
ulkoilman mitattu lämpötila on
matalampi kuin jäähdytyksen raja-arvo.
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�  Käyttöveden lisätoiminnot
Piirin pumppu: Tällä lähdöllä voidaan 
ohjata käyttövesipiirin pumppua. Lähtö 
määritellään "I/O ja anturit" -valikossa. 
(katso Kappale "7.9.2.10 Tulojen, 
Lähtöjen ja Antureiden asetukset")

• Disabled (Ei käytössä.
• Demand: Käyttövedenkierrätys

käytössä.
• Anti Legionella: Käyttöveden kierrätys

Anti-Legionella -toiminnon aikana.
• Timer: Käyttöveden kierrätystä

voidaan ohjata ajastimella.

Käyttöveden kierrätyksen ajastus: 
• Frequency: Ajastuksen päivien

valinta (Päivittäin, viikonloppu, 
arkipäivä)

• Starting Time: Käyttöveden
kierrätyksen aloitusaika.

• Stopping Time: Käyttöveden
kierrätyksen lopetusaika.

• Operation: Jos asetus: ON,
vesipumppu on käynnissä "Aloitus" ja
"Lopetus" aikojen välissä. Jos asetus 
on: Timer, vesipumpun on sallittu 
käydä "Aloitus" ja "Lopetus" aikojen 
välisinä aikoina asetettujen ajastusten 
(ON Time ja OFF Time) mukaisesti

• ON Time: Vesipumpun
käyntiaika.

• OFF Time: Vesipumpun
pysäytysaika.

Käyttövesi Boosteri: 
Käyttövesivaraajan kertaluontoinen pakotettu 
lämmitys "DHW Boost" lämpötilaan. 

Kätevä toiminto tilanteissa joissa käyttöveden 
kulutus on normaalia suurempi.
• Aktivointi: Push (suosikki-painike), Avoin (NC)

tai Suljettu (NO). Aseta tulo 6 DHW Boost -
komennolle (jos käytössä ulkoinen auki/kiinni -
ohjaus). (katso Kappale "7.9.2.10 Tulojen,
Lähtöjen ja Antureiden asetukset")

• Boost asetus: Käyttöveden Boost -toiminnon 
asetuslämpötila johon käyttövesivaraaja
lämmitetään.

�  Hätäkäyttö -toiminto
Lämmitysverkko: 
Hätäkäyttö-toiminnon valinta käyttöön/
pois käytöstä lämmitysverkolle.
Saatavilla vain jos "Lämmönlähde" 
valikossa "7.9.2.7 Lisälämmön 
asetukset" sisältää "Sähkövastus tai 
kattila" option.

Käyttövesi: 
Hätäkäyttö-toiminnon valinta käyttöön/
pois käytöstä käyttövedelle. Saatavilla 
vain jos käyttöveden sähkövastus on 
valittu käyttöön (DSW kytkimellä).

Toimintatila: 
Hätäkäyttö-tilan valinta:
• Manual: Hätäkäyttö-tilaa ohjataan 

manuaalisesti (DSW4 pin 4 ON). Hätäkäytön
aikana lämmitysverkon ja käyttöveden 
lämmittämiseen käytetään ainoastaan 
sähkövastusta.

• Automatic: Hätäkäyttö-toiminto aktivoituu 
automaattisesti kun lämpöpumppu on
vikatilassa ja lämmitysverkossa tai 
käyttövedessä on lämmityspyyntiä.
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7.8.2.10 Tulojen, Lähtöjen ja Antureiden asetukset

Lähdöt:
Asetettavissa on 8 eri lähtöä. Lähtöjen 
mahdolliset asetukset riippuvat järjestelmän 
toiminnoista ja vaihtoehdoista.

Apuanturit: 
Asetettavissa on 7 eri apuanturia. 

Tulot: 
Asetettavissa on 7 tuloa järjestelmän 
toiminnoista ja vaihtoehdoista riippuen.

�  Saatavilla olevat tulot:

• Disabled (Ei käytössä)
• Pyynti ON/OFF (tulon 1 oletus): Piireissä 1 ja 2 pyynti ON-tilassa kun signaali on ON-tilassa.
• Pyynti ON/OFF C1: Piirissä 1 pyynti ON-tilassa kun signaali on ON-tilassa.
• Pyynti ON/OFF C2: Piirissä 2 pyynti ON-tilassa kun signaali on ON-tilassa.
• Energiamittari 2: Vastaanottaa energiamittarin 2 pulssit ja lähettää ne keskussäätimelle kulutuksen laskentaa varten.
• ECO C1 + C2: Vaihtaa Piirit 1 ja 2 ECO-tilaan kun kontakti on suljettu.
• ECO C1 (tulon 2 oletus, jos järjestelmässä on Piiri 1): Vaihtaa Piirin 1 ECO-tilaan kun kontakti on suljettu.
• ECO C2: Vaihtaa Piirin 2 ECO-tilaan kun kontakti on suljettu.
• Pakotettu Off: Lämmitys/jäähdytysverkko ja käyttöveden lämmitys estetty.
• Smart Act / SG1 (Kiinteästi tulo 5 jos Smart -toiminto käytössä): Aktivoi Smart -toiminnon.
• Uima-allas (Kiinteästi tulo 3 jos uima-allas käytössä): Uima-altaan pyynti ON-tilassa kun signaali on ON-tilassa.
• Solar (Kiinteästi tulo 4 jos aurinkolämpö käytössä): Ilmaisee YUTAKI yksikölle kun aurinkopaneeli kykenee antamaan

lämpöenergiaa.

• Toimintatila: Jäähdytys- ja Lämmitystoimintojen välillä vaihtaminen.
• Käyttövesi Boost (Kiinteästi tulo 6 jos Käyttövesi Boost on käytössä): Jos asetettu avoimeksi (NC), boost signaali ON-tilassa

kun kontakti on avoinna. Jos asetettu suljetuksi (NO), boost signaali ON-tilassa kun kontakti on suljettuna.

• Energiamittari 1 (Kiinteästi tulo 7 jos Energiamittari 1 on käytössä): Vastaanottaa Energiamittarin 1 pulssit ja lähettää ne
keskussäätimelle kulutuksen laskentaa varten.

• Pakotettu lämmitys: Yksikkö pakotetaan lämmitykselle kun kontakti on suljettuna.
• Pakotettu jäähdytys: Yksikkö pakotetaan jäähdytykselle kun kontakti on suljettuna.
• SG2: Smart Grid -toiminnon eri tilojen aktivointi.
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�  Saatavilla olevat lähdöt:

• Disabled (Ei käytössä)
• Uima-altaan 3-tieventtiili: (Kiinteästi lähtö 1 jos uima-allas käytössä): Uimaaltaan 3-tieventtiilin ohjaussignaali.
• Vesipumppu 3: (Kiinteästi lähtö 2 jos erotuslämmönvaihdin tai puskurivaraaja on asennettu): Erotuslämmönvaihtimen tai

puskurivaraajan vesipumpun ohjaussignaali.

• Kattila: (Kiinteästi lähtö 3 jos kattila on käytössä): Lämmityskattilan ohjaussignaali.
• Aurinkopiirin pumppu: (Kiinteästi lähtö 4 jos aurinkopiirin pumppu käytössä): Aurinkopiirin pumpun ohjaussignaali.
• Hälytys: (Lähdön 5 oletus): Signaali aktiivinen jos yksikössä hälytys aktiivisena.
• Käyntitila: (Lähdön 6 oletus): Signaali aktiivinen kun kompressori on aktiivisena.
• Jäähdytys: (Lähdön 7 oletus): Signaali aktiivinen kun jäähdytystoiminto on aktiivisena.
• Pyynti ON C1: (Lähdön 8 oletus): Signaali aktiivinen kun Piirissä 1 on pyyntiä.
• Lämmitys: Signaali aktiivinen kun lämmityspiirin lämmitys on aktiivisena.
• Käyttövesi: Signaali aktiivinen kun käyttöveden lämmitys on aktiivisena.
• Aurinkopaneelin ylilämpö: Signaali aktiivinen kun paneelissa ylilämpö (vain kun paneelin ohjaustila on "Kokonaisohjaus")
• Sulatus: Signaali aktiivinen kun ulkoyksikkö on sulatuksella.
• Käyttöveden kierrätys: Signaali aktiivinen riippuen kohdassa Piirin pumppu valitusta vaihtoehdosta.
• Vastusrele 1: Sähkövastuksen 1 ohjaussignaali (Vain YUTAKI S80 ja YUTAKI M -yksiköt)
• Vastusrele 2: Sähkövastuksen 2 ohjaussignaali (Vain YUTAKI S80 ja YUTAKI M -yksiköt)

�  Saatavilla olevat anturit:

• Disabled (Ei käytössä)
• Two3: (Kiinteästi anturi 1 jos kattila käytössä): Anturi valvoo veden lämpötilaa kattilan ollessa käynnissä.
• Uima-allas: (Kiinteästi anturi 2 jos uima-allas käytössä): Anturi mittaa uima-altaan veden lämpötilaa kun uima-allas on valittu

käyttöön.

• Aurinkopaneelin anturi: Aurinkopaneelin lämpöanturi "Kokonaisohjaus" -toiminnon aikana.
• C1 + C2 ulkolämpö: Käytä tätä anturia kun apulämpöanturi on valittu käyttöön Piireissä C1 ja C2.
• C1 ulkolämpö: Käytä tätä anturia kun apulämpöanturi on valittu käyttöön Piirissä C1.
• C2 ulkolämpö: Käytä tätä anturia kun apulämpöanturi on valittu käyttöön Piirissä C2.
• Ulkolämpöanturi (NTC): (Anturin 3 oletus) Käytetään ulkoilman lämpötilan mittaamiseen silloin kun ulkoyksikön

asennuspaikka ei mahdollista riittävän tarkan mittauksen suorittamista.

7.8.3 KÄYTTÖÖNOTTO (COMMISSIONING) 

Käyttöönotto -valikossa voidaan säätää useita parametreja:

Lattiavalun kuivatus: 
• Piirin 1 asetuslämpötila
• Piirin 2 asetuslämpötila
• Aloita lattiavalun kuivatus

Ilmaus: 
• Kestoaika
• Aloita ilmaus

Yksikön testikäyttö: 
• Kestoaika
• Toimintatila (vain jäähdytystoiminto)
• Aloita testikäyttö
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7.8.4 SÄÄTIMEN ASETUKSET (CONTROLLER SETTINGS)

Säätimen asetukset -valikossa voidaan säätää useita parametreja:

Säätimen valinnat: 
• Näyttötapa (Yksikkö / Huonetermostaatti)
• Suosikki-toiminto (Eco/Comfort, Yö-tila, Käyttövesi Boost, Ajastin)
• Lämpöanturin poikkeutus

Huoneiden nimet: 
• Luo tai muuta Piirien 1 ja 2 nimet
Päiväys ja kellonaika: 
• Päiväyksen ja kellonajan asetus
• Euroopan kesäaika

Säätimen näyttökielen valinta.

Näytön asetukset: 
• Kirkkaus
• Taustavalon viive
• Kontrasti
• ON ledin kirkkaus

7.8.5 TIETOJA JÄRJESTELMÄSTÄ (ABOUT) 

Tietoja -valikossa näytetään seuraavat tiedot:

Järjestelmän tiedot: 
• Yksikön tyyppi
• Yksikön teho
• Säätimen firmware
• Sisäyksikön piirikortin firmware
• Kielipaketti
• Kylmäaine

Yhteystiedot: 

Suosittelemme asentajaa 
kirjaamaan järjestelmään sekä 
oman puhelinnumeron että 
laitteen huoltoliikkeen 
puhelinnumeron.
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7.8.7 PALUU KÄYTTÄJÄ (USER) -TILAAN 

Tällä toiminnolla poistutaan "Asentaja" tilasta.
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7.8.6 TEHDASASETUSTEN PALAUTUS (FACTORY RESET)
Tämä toiminto näkyy asentajalle. Tämä toiminto nollaa kaikki käyttäjän tekemät asetukset ja palauttaa järjestelmän tehtaalla 

asetettuihin oletusasetuksiin.



8.1 Painikkeiden selitykset

OK















 LDC-näyttö

Näytössä näytetään laitteen tiedot.

 OK-painike

Muutettavien parametrien valinta ja uusien arvojen vahvistus.

 Nuoli-painikkeet

Valikon sivuilla liikkuminen ja parametrien selaaminen.

 Run/Stop-painike

Käynnistää/pysäyttää valitun Alueen tai koko järjestelmän jos mitään Aluetta ei ole valittu. 

 Menu-painike

Avaa laitteen valikon.

 Paluu-painike

Paluu edelliselle sivulle.

 Suosikit-painike

Tällä painikkeella aktivoidaan nopeasti asetettu suosikki-toiminto (ECO/Comfort, Ajastin tai Käyttövedden boost -toiminto).
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8 YUTAKI KASKADISÄÄDIN
Uusi YUTAKI KASKADISÄÄDIN (PC-ARFH1E) on käyttäjäystävällinen kaukosäädin joka kommunikoi YUTAKI yksikön kanssa 
H-LINK -yhteyden avulla.
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8.2 SYMBOLEIDEN SELITYKSET 
8.2.1 Yleiset symbolit

Symboli Nimi Selitys

OFF

Piirien 1 & 2, 
Käyttöveden ja 

Uima-altaan tila.

Piiri I tai II on Pyynti-OFF tilassa

Piiri I tai II on Thermo-OFF tilassa

Piiri I tai II on käynnissä välillä 0 < X ≤ 33% vesipiirin 
tavoitelämpötilasta

Piiri I tai II on käynnissä välillä 33 < X ≤ 66% vesipiirin tavoitelämpötilasta

Piiri I tai II on käynnissä välillä 66 < X ≤ 100% vesipiirin tavoitelämpötilasta

Toimintatila

Lämmitys

Jäähdytys

Auto

88 Asetuslämpötilat

Arvo Näyttää asetuslämpötilan Piirille 1, Piirille 2, Käyttövedelle sekä Uima-altaalle

Piiri 1, Piiri 2, Käyttövesi tai Uima-allas on pysäytetty painikkeella tai ajastimen ohjaamana

Hälytys Aktiivinen hälytys. Näytössä näytetään tämä symboli sekä hälytyskoodi

Ajastin

Yksinkertainen ajastin

Viikkoajastin

Poikkeus Näyttää asetetun ajastuksen poikkeukset

Asentaja -tila 
(Installer)

Valikon lukitus

Ilmaisee että käyttäjä on sisäänkirjaantuneena Asentaja-tason käyttäjätunnuksella, jolla on 
laajemmat käyttöoikeudet yksikön asetusten muuttamiseen

Ulkoilman lämpötila Ulkoilman lämpötila näytetään symbolin oikealla puolella
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Ilmaisee että säätimen valikko on lukittu Keskussäätimestä. Symboli ilmestyy näyttöön myös jos 
kommunikaatioyhteys säätimen ja sisäyksikön välillä on katkennut



8.2.2 Täydellisen näkymän symbolit

Symboli Nimi Selitys

Pumppu
Ilmaisee että pumppu on käynnissä.
Järjestelmässä voi olla kolme pumppua. Jokainen pumppu on numeroitu, ja käynnissä olevien
pumppujen numerot näytetään pumppu-symbollin alla pumpun ollessa käynnissä.

Vastuksen 
tehoporras Ilmaisee lämmitysverkon sähkövastuksen tehoportaan

Käyttövesivastus Ilmaisee että Käyttövesivastus on käynnissä (jos se on valittu käyttöön)

Aurinkolämmitys Aurinkolämmitys käynnissä

Kattila Lämmityskattila on käynnissä

Tariffi Tariffisignaali ilmaisee järjestelmän kuluttaman energian sen hetkisen tariffin

Keskus/Paikallis- 
ohjaus

- Ei symbolia tarkoittaa että järjestelmä on Paikallisohjauksessa

Keskussäädin-ohjaus 

Pakotettu OFF Kun Pakotettu-OFF tulo on määritelty ja signaali vastaanotetaan, kaikki näytön kohteet (Piirit 1 & 2, 
Käyttövesi, ja/tai Uima-allas) pakotetaan OFF-tilaan, ja tämä pieni symboli ilmestyy näyttöön.

Auto ON/OFF Kun päivittäinen keskiarvo on korkeampi kuin Kesä-tilan automaattinen pysäytyslämpötila, 
lämmityspiirit 1 ja 2 pakotetaan OFF-tilaan (Vain jos Auto ON/OFF on valittu käyttöön).

Anti-Legionella Anti-Legionella -toiminnon aktivointi.

Käyttöveden 
boost -toiminto Käynnistää käyttövesivastuksen käyttöveden välittömään lämmittämiseen.

ECO -toiminto

- Ei symbolia tarkoittaa että yksikkö on Comfort (Mukavuus) -tilassa

ECO/Comfort -toiminnon tila piireissä 1 ja 2.
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8.3 VALIKKO
Valikot

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6
Käyntitiedot

Yleiset

Moduleiden tiedot

Piiri 1

Piiri 2

Käyttövesi

Uima-allas 

Sähkövastus

Lämmityskattila 

Aurinkolämpö 

Hälytyshistoria

Järjestelmän asetukset

Yleiset asetukset

Loma-tila

Eco-toiminnon poikkeutus

Huonetermostaatit 

Termostaatti 1 

Termostaatti 2 

Langaton anturi ID  1 

Langaton anturi ID  2 

Kompensointi kertoimet 

Huoneenlämpö Pyynti-OFF 

Osoitteiden tarkastus 
Keskussäädin 

Ajastukset

Piiri 1

Lämmitys (Ilma/Vesi)

Ajastimen tyyppi

Yksinkert.

Normaali

Jäähdytys (Ilma/Vesi)

Ajastimen tyyppi

Yksinkert.

Normaali

Piiri 2

Lämmitys (Ilma/Vesi)

Ajastimen tyyppi

Yksinkert.

Normaali

Jäähdytys (Ilma/Vesi)

Ajastimen tyyppi

Yksinkert.

Normaali

Käyttövesi

Ajastimen tyyppi

Yksinkert.

Normaali
Uima-allas

Ajastimen tyyppi

Valikot
Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6

Yksinkert.
Normaali

Poista kaikki ajastukset 

Vesipiirien asetukset 

Lämmitysverkko

Piiri 1 

Piiri 2 

Jäähdytysverkko

Piiri 1 

Piiri 2 

Käyttövesi 

Uima-allas 

Kaskadi-asetukset

Moduliden asetukset 

Lämmitysverkko  

Piiri 1 

Veden laskennan tila

Eco poikkeutus

Toimintarajat

Piiri 2 

Veden laskennan tila

Eco poikkeutus

Toimintarajat

Sekoitusventtiili

Jäähdytysverkko

Piiri 1  

Veden laskennan tila

Eco poikkeutus

Toimintarajat

Piiri 2  

Veden laskennan tila

Eco poikkeutus

Toimintarajat

Sekoitusventtiili
Käyttövesi

Käyttövesivastus
Anti Legionella 

Uima-allas

Tila 
Asetuslämpötila

Lämpötilan poikkeutus 
Lisälämmitys

Lämmönlähde
Sähkövastus
Lämmityskattila
Aurinkolämpö

Tila

Tulojen pyynnit

Kokonaisohjaus

Lämpöpumppu
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Valikot
Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6

Vesipumpun asetukset 

Ulkolämpötilan keskiarvo-ajastin 

Minimi ON-aika

Minimi OFF-aika

Juuttumisenesto

Tila 

Käynnistyspäivä

Aloitusaika
Lisätoiminnot

Järjestelmä 

Smart -toiminto 
Lämmitysverkon toiminnot

Lämmityksen Auto On/Off 
Auto Lämmitys/Jäähdytys

Käyttövesi 

Piirin pumppu

Kierrätyksen ajastin
Käyttöveden Boost -toiminto

Hätäkäyttö

Tulot/Lähdöt ja Anturit 

Tulot 

Lähdöt 

Lisäanturit

Valikot
Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6

Säätimen asetukset

Säätimen asetukset 
Huoneiden nimet
Päiväys ja kellonnaika

Päiväyksen ja kellonajan asetus
Euroopan kesäaika
UTC aikavyöhyke

Näytön asetukset 
Kielen valinta

Käyttöönotto 

Lattiavalun kuivatus

Aloita lattiavalun kuivatus
Tietoja

Järjestelmän tiedot
Yhteystiedot

Tehdasasetusten palautus

Paluu Käyttäjä-tilaan (USER)

�  Asentaja-tila (Installer Mode)
Symboli      tarkoittaa että kyseinen valikko on saatavilla vain "Asentaja" käyttäjätasolla, joka antaa laajemman pääsyn kuin
normaali "Käyttäjä" käyttäjätaso. Voit kirjautua "Asentaja" käyttäjätasolle pitämällä "OK" ja "     " painettuina vähintään 3 sekunnin 
ajan.

OK +

Näyttöön ilmestyy viesti "Enter password" (Syötä salasana).

Asentaja (Installer) käyttäjätason salasana on:

Oikea Vasen

Vahvista salasana "OK" painikkeella.

Jos syötetty salasana on oikea, "Asentaja" symboli ilmestyy näytön ilmoitusalueelle (alariville).

"Asentaja" symboli

Säädin poistuu "Asentaja" tilasta automaattisesti 30 minuuttia viimeisen painikkeen painalluksen jälkeen. Voit poistua "Asentaja" 
tilasta myös pitämällä "    " painike painettuna 3 sekunnin ajan tai menemällä valikon kohtaan "Return to user mode (Palaa 
Käyttäjä-tilaan)".

? HUOM
Seuraavissa kappaleissa selitetään "Asentaja" käyttäjätasolla muutettavat parametrit. "Asentaja" käyttäjätunnuksella voidaan muuttaa myös
alemman "Käyttäjä" käyttäjätason parametreja.
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8.4 KASKADISÄÄTIMEN ASETUKSET



• Valitse haluamasi kieli nuoli-painikkeilla.
• Vahvista valinta OK-painikkeella.



• Aseta päiväys ja kellonaika nuoli-painikkeilla.
• Vahvista valinta OK-painikkeella.

8.4.1 Asetus-assistentti



• Valitse Asetus-assistentti (Configuration Assistant) joka helpottaa asetusten tekemistä.
• Vahvista valinta OK-painikkeella.



• Valitse lämmityspiirien määrä (1 tai 2) .
• Vahvista valinta OK-painikkeella.
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• Valitse lämmityspiirin 1 tyyppi: Underfloor heating (Lattialämmitys), Fan coils (Konvektorit) tai Radiators (Radiaattorit)
• Toista sama vaihe myös lämmityspiirille 2.
• Vahvista valinta OK-painikkeella.



• Valitse "Yes" jos järjestelmään on asennettu käyttövesivaraaja.
• Vahvista valinta OK-painikkeella.



• Valitse "Yes" jos järjestelmään on asennettu Uima-allas.
• Vahvista valinta OK-painikkeella.



• Valitse "Yes" jos järjestelmään on asennettu Lämmityskattila.
• Vahvista valinta OK-painikkeella.
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• Valitse "Yes" jos järjestelmään on asennettu sähköinen varalämmitysvastus.
• Tämä sivu näytetään vain jos järjestelmään EI ole asennettu lämmityskattilaa.
• Vahvista valinta OK-painikkeella.



• Valitse bivalenttipiste lämmityskattilalle tai varasähkövastukselle (välillä -20°C - 20°C).
• Vahvista valinta OK-painikkeella.



• Valitse Piiriin 1 tai 2 asennetun huonetermostaatin tyyppi (edellisestä asetuksesta riippuen): Ei mitään (None), 
langallinen (wired) tai langaton (wireless).

• Toista tämä vaihe myös lämmityspiirille 2.
• Vahvista valinta OK-painikkeella.



• Valitse asennettujen moduleiden määrä (1 - 8)
• Vahvista valinta OK-painikkeella.
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• Asetus-assistentti on nyt suoritettu loppuun.
• Vahvista valinta OK-painikkeella, jolloin säädin palaa Etusivulle.

8.4.2 Lisäasetukset



• Valitse "Lisäasetukset (Advance Configuration) tehdäksesi täydelliset asetukset.
• Vahvista valinta OK-painikkeella.



• Valitse haluamasi Suosikki-toiminto: Eco/Comfort, Timer (Ajastin), DHW Boost (Käyttövesi Boost -pikalämmitys).
• Valitse kesäaika Käyttöön (Enabled) tai Pois käytöstä (Disabled).
• Valitse "Next" ja paina "OK".
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• Valitse Piirien 1 ja 2 asetukset: Ei käytössä (Disabled), Pisteet (Points), Käyrä (Gradient), Kiinteä asetus (Fix).
• Valitse Käyttövesi (DHW) ja Uima-allas (Swimming Pool) Käyttöön (Enabled) tai Pois käytöstä (Disabled).
• Valitse lämmitystapa: Pelkkä lämpöpumppu (HP only), Lämpöpumppu + Sähkövastus (HP + EH), Lämpöpumppu + Kattila (HP 

+ Boiler).
• Aseta sähkövastuksen käyttötapa: Ei käytössä (Disabled) tai Varalämmönlähtenä (Backup).
• Aseta lämmityskattilan asennustapa: Rinnakkain (Parallel) tai Sarjaan (Serial).
• Aseta Aurinkolämmön vaihtoehdot: Ei käytössä (Disabled), Pyynti tulolla (Input Demand), Kokonaisohjaus (Total Control). (vain jos 

Käyttövesi (DWH) on valittu käyttöön).
• Valitse vesilämmönvaihdin Käyttöön (Enable) tai Pois käytöstä (Disable).
• Valitse "Next" ja paina "OK".



• Aseta Piirien 1 ja 2 asetukset: Pois käytöstä (Disabled), Pisteet (Points), Käyrä (Gradient), Kiinteä (Fix).
• Koskee vain Jäähdytys-toimintoa.



• Valitse haluamasi modulit Käyttöön (Enabled) tai Pois käytöstä (Disabled) (moduli 1 on oletuksena käytössä).
• Valitse "Next" ja paina "OK".



• Valitse Käyttövesi kullekin modulille joko Käyttöön (Enabled) tai Pois käytöstä (Disabled)
• Valitse "Next" ja paina "OK".
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• Aseta Keskussäädin ohjauksen asetukset: Paikallinen (Local) tai Täysi (Full).
• Määrittele termostaatin (1 tai 2) tyyppi : Ei mitään (None), Langallinen (wired) tai Langaton (wireless).
• Jos valittuna on Langallinen termostaatti, tarkasta RT-osoite.
• Valitse langattoman termostaatin ID (1 tai 2) jos valittuna on langaton termostaatti.
• Valitse "Wizard complete (asetus Wizard suoritettu loppuun)" ja paina "OK".



• Valitse "Yes" päättääksesi asetus Wizard-toiminnon.
• Paina lopuksi "OK" jolloin säädin palaa Etusivulle.
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8.5 PERUSNÄYTTÖ

 













 Päiväys ja kellonaika
Näytössä näytetään kellonaika ja päiväys. Näitä tietoja
voidaan muuttaa "Asetukset" valikossa.

 Toimintatila (Lämmitys / Jäähdytys / Auto)
Symboli näyttää yksikön toimintatilan. Voit vaihtaa 
Toimintatilaa painamalla "OK", ja valitsemalla Lämmityksen, 
Jäähdytyksen tai Auto-tilan. (Jos käytetävissä).

 Lämmityspiirien 1 ja 2 ohjaus

Näyttää kunkin lämmityspiirin lasketun asetuslämpötilan ja 
piirin todellisen lämpötilan prosenttiarvona asetuslämpötilasta. 
Näyttää myös ECO -toiminnon ja Ajastimen aktivoinnin jos ne 
on valittu käyttöön.

Asetuslämpötilaa voidaan muuttaa tässä näkymässä nuoli-
näppäimillä (jos veden laskentatila on Kiinteä (Fix))

"OK" painikkeen painaminen avaa seuraavat Pikatoiminnot: 
- Timer: Ajastinvalikko jossa voidaan muuttaa 

ajastinasetuksia
- OTC: OTC Asetuslämpötila (Käyttäjä-tunnuksella ei voida

muuttaa OTC -tilaa tai sen asetuslämpötilaa)
- ECO/Comfort: ECO ja Comfort -tilojen valinta.
- Status: Tärkeimmät käyntitiedot.

 Käyttöveden ohjaus

Näyttää käyttöveden asetuslämpötilan sekä todellisen 
lämpötilan prosenttiarvona asetuslämpötilasta. Näyttää 
myös käyttöveden sähkövastuksen toiminnan, ajastimen 
aktivoinnin ja käyttöveden Boost -toiminnon jos ne on valittu 
käyttöön.

Asetuslämpötilaa voidaan muuttaa tässä näkymässä nuoli-
näppäimillä.

"OK" painikkeen painaminen avaa seuraavat Pikatoiminnot: 
- Timer: Ajastinvalikko jossa voidaan muuttaa  

ajastinasetuksia
- DHW boost: Aktivoi käyttövesivastuksen käyttöveden 

lämmittämiseksi nopeammin
- Status: Tärkeimmät käyntitiedot.

Jos Anti-Legionella -toiminto on käynnissä, sen symboli 
näytetään asetuslämpötilan alapuolella.

 Uima-altaan ohjaus

Näyttää uima-altaan asetuslämpötilan sekä todellisen 
lämpötilan prosenttiarvona asetuslämpötilasta. 

Asetuslämpötilaa voidaan muuttaa tässä näkymässä nuoli-
näppäimillä.

"OK" painikkeen painaminen avaa seuraavat Pikatoiminnot: 
- Timer: Ajastinvalikko jossa voidaan muuttaa  

ajastinasetuksia
- Status: Tärkeimmät käyntitiedot.

 Yksikön tilasignaalit

Näytön tässä osassa näytetään yksikön tilaa koskevat 
symbolit. Näitä voi olla: Sulatus-toiminto, Vesipumput, 
Kattilan toiminta, Tariffi-syöttö, yms...

 Ulkoilman lämpötila / Hälytys

Normaalin toiminnan aikana ulkoilman lämpötila näytetään
Koti-symbolin vieressä.

Hälytyksen aikana näytössä näytetään häiriötä koskeva
Hälytyskoodi.

 Käytettävät painikkeet / Asentaja-tila

Näyttää ohjauspaneelin painikkeet jotka ovat käytettävissä 
tällä hetkellä.

Kun Asentaja-tila aktivoidaan, sen symboli ilmestyy tämän 
näytön osan viereen.

OK painike

"OK" painikkeen painaminen avaa seuraavat Pikatoiminnot: 
• Timer: Ajastinvalikko jossa voidaan muuttaa 

ajastinasetuksia
• Operation mode: Toimintatilan valinta: Lämmitys, Jäähdytys 

tai Auto-tila.
• ECO/Comfort: ECO ja Comfort -tilojen valinta.
• Status: Tärkeimmät käyntitiedot.
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8.5.1 Pikatoiminnot

Seuraavat Pikatoiminnot ilmestyvät näyttöön painettaessa "OK" painiketta valitun Piirin (Zone) kohdalla: 

 -
 -
 -
 -
 -

Timer: Ajastin-valikko.
OTC: Lämmityskäyrä-valikko. Vain Lämmityspiirit 1 ja 2 ja vain "Täydessä" näkymässä.
Eco / Comfort: Eco/Comfort -tilojen aktivointi. Vain Lämmityspiirit 1 ja 2.
Status: Näyttää yksikön tämän hetkiset käyntitiedot.
DHW Boost: Käyttövesivastuksen ja lämpöpumpun aktivointi (jos toiminto on sallittu, nopeuttaa käyttöveden lämmitystä). 
Saatavilla vain Käyttövesi-toiminnolla. 

YUTAKI KASKADISÄÄDIN

PMML0510 rev.1 - 10/2019130



SU
O
M
I

8.6 VALIKKO
8.6.1 KÄYNTITIEDOT

Käyntitiedot -valikossa voidaan tarkastella järjestelmän käyntitietoja ja muuttaa tärkeimpiä parametreja.

Näyttää käyttöveden tiedot:
• Käyntitila
• Tämän hetkinen lämpötila
• Asetuslämpötila
• Käyttövesivastuksen tila
• Käyttövesivastuksen toiminta
• Legionella -toiminnon tila
• Legionella -toiminnon toiminta

Näyttää tärkeät tiedot:
• Toimintatila
• Veden asetuslämpötila
• Ulkoilman lämpötila
• Ulkoilman 2. lämpötila
• Ulkoilman keskiarvolämpötila
• Ulkoilman 2. keskiarvolämpötila
• Lämpötilan 24h keskiarvo

Näyttää moduleiden tiedot: 
• Käyntitila
• Tuloveden lämpötila
• Lähtöveden lämpötila
• Käyttövesi (Käytössä/Ei käytössä)
• Tyyppi (Master tai Slave)

Näyttää Piirien 1 ja 2 tiedot:
• Käyntitila (Pyynti ON/OFF)
• Tila (Eco/Confort)
• Sisäilman lämpötila
• Sisäilman asetuslämpötila
• Veden tämän hetkinen lämpötila
• Veden asetuslämpötila
• Veden lämmityskäyrän asetuslämpötila
• Sekoitusventtiilin asento (vain Piiri 2)

1 / 2

Näyttää Sähkövastuksen tiedot:
• Käyntitila (Pyynti ON/OFF)
• Tämän hetkinen lämpötila
• Asetuslämpötila
• Kuormitus
• Tehoporras

Näyttää Uima-altaan tiedot:
• Käyntitila (Pyynti ON/OFF)
• Tämän hetkinen lämpötila
• Asetuslämpötila

Näyttää Lämmityskattilan tiedot:
• Käyntitila (Pyynti ON/OFF)
• Tämän hetkinen lämpötila
• Asetuslämpötila

Näyttää Aurinkolämmön tiedot: 

• Käyntitila (Pyynti ON/OFF)
• Aurinkopaneelin lämpötila

Näyttää järjestelmän hälytyshistorian

2 / 2
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8.6.2 JÄRJESTELMÄN ASETUKSET (SYSTEM CONFIGURATION)

Tässä valikossa asetellaan kaikki järjestelmän asetukset.

Jäähdytys/Lämmityspiirin asetukset:
• Piiri 1
• Piiri 2

Käyttöveden asetukset (DHW):
• Tila
• Toimintatila
• Ohjaus
• Asetuslämpötila
• LP ohjaus
• LP ohjausasetukset
• Maksimi asetuslämpötila
• Lämpötilaero
• LP OFF lämpötilaero
• LP ON lämpötilaero
• Maksimiaika
• Syklin aika
• Lämmitysverkon prioriteetin tila
• Lämmitysverkon prioriteetin lämpötila
• Käyttövesivastus (DWH)
• Anti-Legionella -toiminto

Yleiset tiedot:
• Loma-tila
• Ilman Eco -tilan poikkeutus
• Huonetermostaatit
• Keskusohjaus

Ajastinasetukset:
• Piiri 1
• Piiri 2
• Käyttövesi (DHW)
• Uima-allas
• Ajastusten poisto

Kaskadi asetukset: 
• Lähtöveden poikkeutus
• Moduleiden asetukset

Uima-altaan asetukset:
• Tila
• Asetuslämpötila
• Poikkeutuslämpötila

1 / 2

Valinnaistoimintojen asetukset:
• Järjestelmä
• Lämmityspiirin toiminnot
• Käyttövesi (DHW)
• Hätäkäyttö -toiminto

Tulo/lähtö ja anturiasetukset:
• Tulot
• Lähdöt
• Lisäanturit

Lisälämmityksen asetukset:

• Lämmönlähde (Pelkkä LP, LP+Kattila, LP
+Vastus, LP+Vastus+Kattila)

• Sähkövastus
• Lämmityskattila
• Aurinkopaneeli

Lämpöpumpun asetukset: 
• Vesipumpun asetukset
• Yö-tila
• Ulkoilman keskiarvon ajastin
• Minimi ON aika
• Minimi OFF aika
• Juuttumisenesto

2 / 2
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8.6.2.1 Yleiset asetukset

Huonetermostaatit: 
Langallisten ja langattomien termostaattien asetukset:

• Termostaatti 1: Ei mitään (None), Langallinen (wired) tai Langaton (wireless)
• Paritus ID Termostaatti 1: (1 tai 2)
• Termostaatti 2: Ei mitään (None), Langallinen (wired) tai Langaton (wireless)
• Paritus ID Termostaatti 2: (1 tai 2)
• Kompensointi kerroin (Katso alla oleva kappale "Kompensointi kerroin)
• Huonetermostaatin pyynti OFF: Poikkeutusarvo asetuslämpötilan ja termostaatin katkaisulämpötilan (OFF) välillä;

tämä parametri antaa positiivisen eroarvon lämmityksellä ja negatiivisen eroarvon jäähdytyksellä
• Tarkasta RT Osoite: Langattomien termostaattien asetusten hyväksyntä

Holiday Mode: Loma-jakson asetukset
• Vuosi (Year)
• Kuukausi (Month)
• Päivä (Day)
• Paluuaika (Returning time)
• Asetuslämpötila
• Loma-jakson Start/Stop

Ilman Eco Poikkeutus Piirit 1-2:

Sisäilman lämpötilan poikkeutus ECO - 
toiminnolla.

Sisäilman lämpötilan asetuspistettä lasketaan 
tämän parametrin verran ( 1 - 10 °C)

Keskusohjaus:
• Ohjaustyypin valinta:

Paikallinen (Local) tai Täysi (Full).

�  Lämmityksen/Jäähdytyksen kompensointikertoimet

YUTAKI yksikön lämmityspiiriin lähettämän veden lämpötila määritellään OTC-ohjauksen avulla (Katso "Veden laskentatila"). 

Tämä ohjaus määrittelee lämmityspiirin veden lämpötilan ulkoilman lämpötilan perusteella. Korkeampi ulkoilman lämpötila tarkoittaa 
pienempää kiinteistön lämmitystarvetta, ja täten matalampaa lämmityspiirin vedenlämpötilaa. Käänteisesti, ulkoilman lämpötilan 
laskiessa kiinteistön lämmitystarve kasvaa, joten lämmityspiirin vedenlämpötilan tulee olla korkeampi.

Sisäilman lämpötilan kompensointi mahdollistaa OTC-ohjauksen laskeman vedenlämpötilan kompensoinnin sisäilman 
asetuslämpötilan ja todellisen lämpötilan välisen eron perusteella.

Lämmityksellä, jos sisäilman todellisen ja asetuslämpötilan välinen ero on suuri, YUTAKI yksikkö nostaa lähtevän veden lämpötilaa 
jotta sisäilman asetuslämpötila saavutetaan nopeammin, eli järjestelmä kompensoi asetuslämpötilan ja todellisen lämpötilan välistä 
eroa.

Jos huoneita on kaksi, YUTAKI yksikkö määrittelee saman lämpötilan molemmille huoneille OTC-ohjauksella. Jos toisessa 
huoneessa asetuslämpötilan ja todellisen lämpötilan välinen ero on suurempi, YUTAKI yksikkö nostaa lämmityspiiriin lähtevän 
veden lämpötilaa jotta molempien huoneiden todellinen lämpötila saavuttaa asetuslämpötilan nopeammin.

Kompensointia ei suoriteta jos Kompensointikerroin (Compensation factor) on 0 tai kun OTC asetus on Kiinteä (Fix), ja 
vedenlämpötila määritellään OTC-ohjauksella. Katso kappale "Veden laskentatila".

Mitä suurempi kerroin on, sitä enemmän YUTAKI yksikkö nostaa lähtevän veden lämpötilaa sisäilman todellisen ja 
asetuslämpötilan välisen eron perusteella.

Maksimi kompensointikerroin lämmitys + ja -: Maksimiero sisäilman todellisen ja asetuslämpötilan välillä. Jos sisilman 
todellisen ja asetuslämpötilan välinen ero on suurempi kuin tämä arvo, YUTAKI yksikkö asettaa asetetun arvon maksimiarvoksi.
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8.6.2.2 Ajastinasetukset

? H U O M

Ajastukset huomioidaan vain jos kyseinen Alue (Zone) on ON-tilassa kyseisen ajastuksen alkaessa.

Ohjauspaneeliin tulee asettaa päiväys ja kellonaika ennen Ajastimen käyttöä.

Valitse Alue (Zone) jonka haluat ajastaa tai jonka ajastukset haluat poistaa (Delete).

Heating/Cooling (Air): To set the timer to 
adjust the room temperature. Only when using 
room thermostats.
Heating/Cooling (Water): To set the timer to 
adjust the water working conditions. 

Voit asettaa Yksinkertaisen (Simple) ja Viikkoajastuksen (Scheduled), alla olevan kuvan mukaisesti

�  Yksinkertaisen ajastuksen asetus

Yksinkertaiseen ajastukseen voidaan asettaa asetuslämpötila tai toimintatila (ECO tai Comfort), jonka jälkeen laite palaa 
käyttämään aikaisempia asetuksia. Yksinkertaisella ajastuksella EI voida ohjata yksikön ON/OFF-tilaa, vaan siihen tulee käyttää 
Viikkoajastusta.

Aloitusaika: 
Aseta ajastuksen aloitusaika nuoli- 
näppäimillä

Lopetusaika: 
Aseta ajastuksen lopetusaika nuoli- 
näppäimillä

Asetusparametrit: 
Aseta Eco tai Comfort -tilojen 
asetuslämpötilat. Saatavilla vain Ilma (Air) 
asetuksilla (Piiri 1 tai 2).

Ajastuksen tyyppi: Tyypin valinta
• Disable (Ei käytössä)
• Simple timer (Yksinkertainen)
• Schedule (Ajastin)

Tiheys: Ajastuksen tiheys

• Never (ei koskaan)
• Once (Kerran)
• Everyday (Päivittäin)
• Weekend (Viikonloppu)
• Work day (Arkipäivä)

Toimintatila: Toimintatilan valinta
• Eco
• Comfort
• Asetuslämpötila: aseta asetuslämpötila 

nuoli-näppäimillä. (Vain kun OTC on tilassa 
Fix (Kiinteä))

1 / 2
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�  Viikkoajastuksen asetus

Viikkoajastukseen voidaan asettaa asetuslämpötila, toimintatila (ECO tai Comfort) ja käyntitilan (ON/OFF) muutos, jonka jälkeen
yksikkö palaa käyttämään aiempia asetuksia. Manuaaliohjauksilla on prioriteetti ajastuksiin nähden.

Kopioi Piirille 2: 
Tehty ajastus voidaan kopioida Piirille 2.

Ajastusten nollaus (Reset): 
Nollaa ajastukset "OK" painikkeella

Ajastuksen tyyppi: Tyypin valinta
• Disable (EI käytössä)
• Simple timer (Yksinkertainen)
• Schedule (Viikkoajastin)

Ajastusasetukset:
Näyttöön aukeaa uusi 
asetusikkuna. Katso alla 
oleva selitys.

Toimintatilan vaihto: Toimintatilan valinta 
(Vain Piiri 1 tai 2). Veden ohjaustilassa vain 
kun OTC asetuksella Fix.
• Toimintatila (Eco/Comfort asetukset)
• Asetuslämpötila

Painamalla "OK" painiketta kun "Timer Configuration" on valittuna, näyttöön aukeaa ajastusten yksityiskohtainen sivu. Aktiiviset 
ajastukset näytetään viikkonäkymässä.

Kullekin viikonpäivälle voidaan asettaa maksimissaan viisi ajastusta, ja näillä voidaan ohjata yksikön ON/OFF-tilaa, 
asetuslämpötilaa tai toimintatilaa (Eco/Comfort). Painamalla "OK" valitun viikonpäivän kohdalla avaa kyseisen päivän 
yksityiskohtaisen näkymän.

Asetuslämpötilan ajastus
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�  KASKADI-asetukset

Moduleiden asetukset: 

• Kunkin modulin tilan, kylmäainepiirin osoitteen, 
sisäyksikön osoitteen ja käyttöveden ssetus.

Modulin tila: 

• Moduli Käytössä (Enable) tai Pois käytöstä (Disable).

Käyttöveden tila: 

• Käyttöveden valinta Käyttöön (Enable) 
tai Pois käytöstä (Disable) valitulla 
modulilla.

Käyttöveden tyyppi: 

• Valitse Master tai Slave käyttövesipiirin 
asennuksesta riippuen.

• Kun Slave on valittuna, aseta myös 
Master modulin numero.

Kylmäainepiirin osoite: 

• Aseta kylmäainepiirin osoite kullekin modulille, ja 
varmista että se on sama kuin ulkoyksikössä 
(DSW4-RSW1) ja sisäyksikössä (DSW15 – RSW2) 
jotka kuuluvat samaan moduliin.

Sisäyksikön osoite: 

• Tulee olla aina 0 (tehtaan oletus)

Käyttövesi: 

• Aseta valitun modulin käyttöveden Tila ja Tyyppi. 

Lähtöveden lämpötilan poikkeutus
• Voit asettaa YUTAKI Slave yksiköt 

toimimaan korkeammalla 
asetuslämpötilalla kuin YUTAKI 
KASKADISÄÄTIMEN määrittelemä 
asetuslämpötila

• 3 ºC oletuksena (0 - 15 ºC)
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8.6.2.3 Kiinteistön lämmitys/jäähdytys-asetukset

Kiinteistön lämmitys/jäähdytys-asetukset asetellaan seuraavilla parametreilla.

Toimintarajat: 
Asetuspisteen rajoitus joilla estetään liian 
korkean tai matalan asetuspisteen 
asettaminen:
• Lähtevän veden maksimi lämpötila

• Lähtevän veden minimi lämpötila

Veden laskentatila: 

Piirien 1 ja 2 veden asetuspisteiden 
asetus (Lämmitys ja Jäähdytys).

• Disabled (Ei käytössä)
• Points (Pisteet)
• Gradient (Käyrä, vain lämmitys)
• Fix (Kiinteä)
Katso selitykset alta.

Veden Eco-tilan poikkeutus: 

Vedenlämpötilan poikkeutuksen 
määrä Eco-tilassa lämmityksellä ja 
jåähdytyksellä.

Tämä toiminto muuttaa veden 
asetuslämpötilaa asetetun arvon 
verran Eco-toiminnolla.
• Asetusalue: -10 ~ 10

Sekoitusventtiili:
2. vesipiirin lämpötilan ohjaamiseen (vain piiri 2).
Arvot on valmiiksi asetettu 2. lämpöalueen 
sekoitusventtiili sarjalle ATW-2KT-05. Emme 
suosittele muuttamaan näitä asetuksia.

Jos käytetään muuta kuin ATW- 2KT-05 
sekoitusventtiiliä, aseta seuraavat parametrit
• Suhteellinen kaista: 0 ~20 K (oletus 6.0 K).
• Poikkeutuskerroin: 0.0 ~20 % (oletus 2.5 %).
• Käyntiaika: 10 ~250 sek (oletus 140 sek)
• Ylikuumenemissuojaus: OFF, 3 ~10 ºC

(oletus 5 ºC).
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�  Veden laskentatila 

Disabled (Ei käytössä) 

Valinta "Disabled" poistaa kyseisen 
piirin käytöstä.

Points (Pisteet)
"Points" on kaikkein monipuolisin 
laskentatapa.

Aseta 4 pistettä ja yksi huippupiste, 
muodostaaksesi käyrän jonka 
perusteella yksikkö määrittelee lähtevän 
veden lämpötilan ulkoilman 
lämpötilanmuutosten mukaan.

Valitse muutettava parametri Alas- 
nuolipainikkeella. Voit muuttaa 
parametrin arvoa Vasen/Oikea- 
nuolipainikkeilla.
Huippupisteen poikkeutus

Korkea ulkoilman lämpötila

Matalan ulkolämpötilan asetuspiste 

Matala ulkolämpötila

Korkean ulkolämpötilan asetuspiste

Gradient (Käyrä)
Määrittelee samat pisteet kuin "Points" 
toiminto, mutta automaattisesti.

Käyttäjä voi ainoastaan muuttaa käyrän 
kulmaa ja toiminto asettaa 4 pisteen 
arvot automaattisesti tämän perusteella

Valitse muutettava parametri Alas- 
nuolipainikkeella. Voit muuttaa 
parametrin arvoa Vasen/Oikea- 
nuolipainikkeilla.

Huippupisteen poikkeutus

Säätökäyrä

Fix (Kiinteä)

Aseta piirin kiinteä lämpötila; yksikkö 
tuottaa tämän parametrin lämpöistä 
vettä.

Kiinteä lämpötila
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8.6.2.4  Käyttöveden lämmityksen asetukset

Control (Ohjaus):
• High Efficiency (Korkea hyötysuhde): 

Kompressori säädetään energiatehokkaimmalle 
nopeudelle. Sähkövastus käynnistyy vasta kun 
kompressori lämmittää vettä maksimi lämpötilalla.

• High Speed (Nopea lämmitys): Lämpöpumppu 
käynnistetään maksimi nopeudelle jotta veden 
lämmitys tapahtuu mahdollisimman nopeasti.

Asetuslämpötila: 

Käyttäjän asettama käyttöveden 
lämpötila välillä 30°C - Maksimi 
asetusarvo. (Maksimiarvo riippuu 
asentajan asettamista rajoituksista).

Lämpöpumpun ohjaus: 
Käyttöveden asetuslämpötilan 
saavuttamiseen voidaan valita kaksi eri 
ohjaustapaa:

• ΔT: Tämä on energiatehokkain tapa 
saavuttaa käyttöveden asetuspiste. 
Lähtevä vesi on 15o korkeampi 
kuin käyttövesivaraajan lämpötila, 
ja nousee jatkuvasti kunnes 
varaajan lämpötila saavuttaa 
asetuspisteen (asetuslämpötila).

• Fix: Nopein tapa saavuttaa 
asetuspisteen lämpötila. The outlet 
water temperature is set to HP 
Control setting. HP Control setting 
can be only adjuested in case HP 
Control is Fix.

Maksimi asetuslämpötila:
Käyttöveden korkein sallittu 
asetuslämpötila (asentajan 
määrittelemä raja-arvo) 

LP:n ohjausasetus: 
Käyttöveden lämpötila Kiinteällä (Fix) 
lämpöpumpun ohjauksella 

Käyttövesi-toiminnon tila:
• Disabled (Ei käytössä)
• Enabled (Käytössä)

Toimintatila: Vain kun käyttövesivastus on 
aktivoitu (DSW4 pinni 3 ON-asennossa).

• Standard (Vakio): Käyttöveden lämmitys 
käynnistyy kun varaajan lämpötila laskee niin alas 
että lämpöpumppu käynnistyy. Käyttövesi 
lämmitetään lämpöpumpulla tai sähkövastuksella 
(jos vastus käytettävissä).

• High Demand (Korkea pyynti): Käyttöveden 
lämmitys käynnistyy kun asetuspisteen ja todellisen 
lämpötilan välinen ero kasvaa differenssiarvoa 
suuremmaksi. Lämmitys tapahtuu lämpöpumpulla, 
vastuksella tai molemmilla.

1 / 4

2 / 4
Lämpötila differenssi: 
Arvo jossa lämpöpumppu alkaa lämmittämään 
käyttövesivaraajaa uudelleen

• Saatavilla vain jos käyttöveden ohjaus on 
"High Demand" asetuksella

LP ON lämpötila differenssi: 
Lämpötilaero jossa lämpöpumppu aloittaa 
käyttöveden lämmittämisen

LP OFF lämpötila differenssi:
Lämpötilaero jossa lämpöpumppu lopettaa 
käyttöveden lämmittämisen
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Maksimi aika: 

Maksimi aika jonka lämpöpumppu voi 
lämmittää käyttövettä. Kun 
lämpöpumppu keskeyttää käyttöveden 
lämmittämisen, käyttövesivastus jatkaa 
lämmittämistä, kunnes muut olosuhteet 
keskeyttävät käyttöveden 
lämmittämisen.
• Asetusalue: OFF, 5 ~250 min

• Saatavilla vain "High Speed" ja
"Standard" tiloissa.

Syklin pituus: 

Määrittelee lämpöpumpun kahden 
peräkkäisen käyttöveden lämmityksen 
välisen minimiajan.
Lämpöpumppu ei lämmitä käyttövettä 
tämän viiveajan aikana.

• Asetusalue: 0 ~24 tuntia
• Saatavilla vain "Standard" tilassa.

3 / 4

4 / 4

Käyttövesivastus: Vain kun käyttövesivastus on 
aktivoitu (DSW4 pinni 3 ON-asennossa).

• Waiting time (Viive): Käyttövesivastuksen 
käynnistysviiveen aktivointi tai deaktivointi.

• Electrical Heater waiting time (Vastuksen 
viiveaika): Kompressorin käynnistymisen ja 
käyttövesivastuksen käynnistymisen välinen 
viiveaika.

• Saatavilla vain "High Speed" tilassa

Anti-Legionella -toiminto:

Käyttövesivaraajan lämpötila voidaan nostaa 
normaallia korkeammaksi Legionella-bakteerien 
tappamiseksi.

Anti-Legionella -toimintoa voidaan käyttää vain 
jos varaajassa on sähkövastus jolla lämpötila 
saadaan nostettua riittävän korkeaksi.

Katso asetusparametrit alla.

Lämmityspiirin prioriteetti:

Jos lämmityspiirille on annettu prioriteetti, 
lämpöpumppu lämmittää lämmityspiiriä 
aina tarvittaessa (ja käyttövesi 
lämmitetään tarvittaessa vastuksella).

Kun lämmitys (tai jäähdytys) piirin pyynti 
poistuu, lämpöpumppu jatkaa käyttöveden 
lämmittämistä jos käyttövedellä on vielä 
pyyntiä.
• Saatavilla vain "Standard" tilassa.

Lämmityspiirin prioriteetin lämpötila:

Ulkoilman lämpötila jonka alapuolella 
lämmityspiirin prioriteetti aktivoituu.

• Asetusalue: -20~0 ºC
• Saatavilla vain "Standard" tilassa.

�  Anti-Legionella -toiminto

Anti-Legionella -toiminnon tila (käytössä/ei käytössä) 

Anti-Legionella -toiminnon suorituspäivä

Anti-Legionella -toiminnon suoritusaika

Anti-Legionella -toiminnon veden asetuslämpötila.

Anti-Legionella -toiminnon pituus: välillä 10 - 60 minuuttia.
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8.6.2.5 Uima-altaan asetukset

Tila: 

Uima-allas -toiminnon valinta käyttöön tai pois käytöstä 

Aseta Tulo 3, Lähtö 1 ja Anturi 2. (katso Kappale "8.6.2.9 Tulojen, 
Lähtöjen ja Antureiden asetukset")

Poikkeutus lämpötila: Asetuslämpötilaa 
nostetaan tämän parametrin verran.

Asetuslämpötila: 
Uima-altaan asetuslämpötila.

• Asetusalue: 24~33 ºC
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8.6.2.6 Lisälämmityksen asetukset

Lämmönlähde:
• HP Only (Pelkkä LP)
• HP + Heater (LP + Vastus)
• HP + Boiler (LP + Kattila)
• HP + Heater + Boiler (LP +

Vastus + Kattila) (Vain YUTAKI S 
ja YUTAKI S COMBI)

Aurinkolämpö: 
Aurinkolämpö-toiminnolla voidaan lämmittää 
käyttövettä aina kun sitä on saatavilla.

• Aseta Tulo 4, Lähtö 4 ja Anturi (katso 
Kappale  “8.6.2.9 Tulojen, Lähtöjen ja Antureiden 
asetukset”)

• Disabled: Aurinkopaneeleita ei ole asennettu.
• Input Demand: Käyttövesivaraaja lämmitetään aurinkolämmöllä tai YUTAKI

yksiköllä. Aurinkolämpö voi keskeyttää YUTAKI yksikön käyttöveden lämmityksen.
-     Käyttöveden (DHW) Hystereesi (OFF, 35 ~ 240 min)
-     Käyttöveden (DHW) maksimi käyntiaika (5 ~240 min)

• Total Control: YUTAKI yksikkö ohjaa aurinkolämpöä, eri lämpötilojen 
perusteella: Käyttövesivaraaja lämmitetään joko aurinkopaneeleilla tai 
lämpöpumpulla, aurinkopaneeleiden lämpötilasta riippuen. Katso lisätietoja 
Kappaleesta "Aurinkolämpö - Kokonaisohjaus".

Lämmityskattila: Lämmityskattila käy vain 
jos yksikkö lämmittää Lämmitysverkkoa tai 
Käyttövettä. Kattilaa ei käytetä muilla 
toiminnoilla (Uima-allas ja Jäähdytys). Aseta 
Lähtö 3 ja Kattilan anturi 1 (katso Kappale 
"8.6.2.9 Tulojen, Lähtöjen ja Antureiden 
asetukset")
Katso lisätietoja Kappaleesta "Lämmityskattila"

Sähkövastus: (Vain kun lämmönlähteeksi on 
asetettu LP+Vastus tai LP+Vastus+Kattila). 
Katso lisätietoja seuraavasta Kappaleesta 
"Sähkövastus"

�  Sähkövastus
Toiminta: 
• Starting: Lämmitysverkon vastus käynnistetään jos 

lämmitysverkon tai ulkoilman lämpötila on matala ja antaa 
lisälämpöä lämpöpumpun tukena.

• Backup: Lämmitysverkon vastus käynnistetään jos 
ulkoilman lämpötila on matala (Bivalentin pisteen 
alapuolella) ja antaa lisälämpöä lämpöpumpun tukena 
kylmimpinä päivinä.

Bivalentti piste: 
• Sähkövastuksen sallitaan käynnistyä kun ulkolämpötila 

laskee tämän arvon alapuolelle. Vain Varalämmönlähde 
(Backup) -asetuksella.

Lähtevän veden poikkeutus: 
• Sähkövastuksen poikkeutus. Korkeampi arvo tarkoittaa 

vastuksen aikaisempaa sammuttamista. Vain 
Varalämmönlähde (Backup) -asetuksella.

Tehoportaiden välinen viive:
• Sähkövastuksen tehoportaiden päällekkäinen aina 

siirryttäessä tehoportaiden 1 ja 2 välillä.
Vain Varalämmönlähde (Backup) -asetuksella.

Viiveaika: 
• Sähkövastuksen käynnistysviive 

kun olosuhteet sallivat 
sähkövastuksen käynnistymisen. 
Koskee vain varalämmönlähdettä.

Suhteellinen kaista: 
• Asetus määrittelee kuinka nopeasti 

asetuslämpötila saavutetaan. 
Korkeampi arvo tarkoittaa 
nopeampaa lämmitystä eli 
sähkövastuksen runsaampaa käyttöä.

Poikkeutus: 
• Asetus varmistaa että asetuslämpötilaa 

ei ylitetä. Korkeampi arvo tarkoittaa 
vähäisempää sähkövastuksen käyttöä.

YUTAKI KASKADISÄÄDIN

PMML0510 rev.1 - 10/2019142



SU
O
M
I

�  Aurinkolämpö - Kokonaisohjaus
Käyttöveden maksimi käyntiaika:
• Maksimiaika jonka aurinkolämpö voi lämmittää 

käyttövettä. Tämän ajan kuluttua aurinkopiirin pumppu 
sammutetaan paneelin lämpötilasta riippumatta.

Käyttöveden minimi aika:
• Aurinkopaneelin minimi pysäytysaika pysähdyksen 

jälkeen kun aurinkolämpö on pysäytetty paneelin 
matalan lämpötilan johdosta.

Käyttövesivaraajan maksimilämpötila:
• Käyttöveden maksimilämpötila jossa 

aurinkolämmitys on vielä sallittu.

Paneelin minimi lämpötila:
• Paneelin minimi lämpötila jossaa aurinkolämmitys 

sallitaan käynnistyä
Paneelin ylilämpö:
• Paneelin lämpöanturin mittaama lämpötila jossa 

aurinkopiirin pumppu pysäytetään järjestelmän 
suojaamiseksi.

• Jos aurinkopiirin pumppu pysäytetään ylilämmön 
johdosta, YUTAKI yksikkö asettaa Aurinkopaneelin 
ylilämpö -lähdön tilaan "1" kun tämä toiminto on otettu 
käyttöön Kappaleessa  "8.6.2.9 Tulojen, Lähtöjen ja 
Antureiden asetukset" kuvatulla tavalla

Paneelin jäätymissuojalämpötila: 
• Aurinkopaneelin minimilämpötila 

jossa aurinkopiirin pumppu 
käynnistetään aurinkopiirin 
jäätymisen estämiseksi.

ΔT käynnistys: 
• Aurinkopaneelin ja varaajan välisen 

lämpötilaeron määrittely. Aurinkopaneelin 
sallitaan käynnistyä kun aurinkopaneelin 
lämpötila on tämän parametrin verran 
korkeampi kuin varaajan lämpötila.

ΔT katkaisu: 
• Aurinkopaneelin ja varaajan välisen 

lämpötilaeron määrittely. Aurinkopaneeli 
pysäytetään kun aurinkopaneelin lämpötila 
on tämän parametrin verran matalampi 
kuin varaajan lämpötila.

�  Lämmityskattila
Bivalentti piste:
• Kattilan on sallittua käynnistyä kun ulkolämpötila laskee 

tämän arvon alapuolelle.
Minimi ON aika: 
• Kattilan minimi käyntiaika 

käynnistyksen jälkeen

Minimi OFF aika: 
• Kattilan minimiaika 

pysähdyksissä edellisen 
pysäytyksen jälkeen

Lämmitysverkon viive:
• Kattilan lämmitysverkon lämmityksen käynnistysviive kun 

muut kattilan käynnistymisen ehdot ovat täyttyneet.

Käyttövesi kattilalla:
• Sallii käyttöveden lämmittämisen ainoastaan 

lämmityskattilalla.
Disabled = Ei käytössä
Enabled = Käytössä

Käyttöveden viive: 

• Kattilan käyttöveden lämmityksen 
käynnistysviive kun muut kattilan 
käynnistymisen ehdot ovat 
täyttyneet.

Yhdistelmä-tila:
• Serial (Sarja): Kattila toimii lämpöpumpun kanssa sarjassa. 

Kattila antaa lisälämpöä vain kun lämpöpumpun teho 
yksistään ei riitä.

• Parallel (Rinnakkain): Kattila toimii lämpöpumpun rinnalla. 
Kattila kattaa koko lämmöntarpeen. Kun kattila on 
käynnissä, lämpöpumpun ei ole sallittua käynnistyä

Lähtöveden poikkeutus:
• Kattilan poikkeutus. Korkeampi arvo tarkoittaa että 

kattila pysähtyy aikaisemmin.
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8.6.2.7 Lämpöpumpun asetukset

Vesipumpun asetukset: 

Lämpöpumpun vesipumpun 
asetukset.

Kompressorin minimi ON aika: Kompressorin 
suojaamiseksi ja katkokäynnin estämiseksi 
kompressorille voidaan määritellä minimi 
käyntiaika jonka aikana kompressorin ei ole 
sallittua pysähtyä.

Kompressorin minimi OFF aika: Kompressorin 
suojaamiseksi ja katkokäynnin estämiseksi 
kompressorille voidaan määritellä minimi 
pysähdyksissä oloaika jonka aikana kompressorin 
ei ole sallittua käynnistyä.

Juuttumisen esto: Pumpun juuttumisenesto 
estää vesipumpun juuttumisen pitkien 
käyttökatkojen aikana, käyttämällä pumppua 
lyhyen aikaa kerran viikossa. Sekoitusventtiilit 
avataan täysin auki pumpun käynnin aikana 
(sekoitusventtiilin aukeamisajasta riippuen).

Katso lisätiedot seuraavalta 
sivulta.
Ulkolämpötilan keskiarvo (OTC): 
Ulkolämpötilan keskiarvoa käytetään 
tasaamaan ulkolämpötilan hetkellisiä 
vaihteluita.

Ulkolämpötilan keskiarvo mitataan 
asetetulta aikaväliltä (1 - 24 tuntia) ja 
tätä arvoa käytetään lämmitysverkon 
asetuspisteen mukauttamiseen.

�  Vesipumpun asetukset
Minimi OFF aika:
Vesipumpun minimi OFF aika.

• Vain jos Economic -tila on aktivoitu 
DSW-kytkimellä.

Minimi ON Time: 
Vesipumpun minimi ON aika.

• Vain jos Economic -tila on aktivoitu
DSW-kytkimellä.

Pumpun pysäytysviive: 
Pumpun käyntiaika kompressorin 
pysähtymisen jälkeen.
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8.6.2.8 Lisätoimintojen asetukset

Tässä valikossa asetetaan järjestelmän, lämmitys-/jäähdytysverkon, käyttöveden ja Hätäkäytön lisäasetukset.

Käyttövesi: 
Käyttöveden lisäasetukset. 
Katso lisätiedot alta.

Hätäkäyttö: 
Lämmitysverkon ja käyttöveden Hätäkäytön lisäasetukset. 
Katso lisätiedot alta.

Järjestelmä: 
Järjestelmän lisäasetukset.
Katso lisätiedot alta.

Lämmitys-/jäähdytysverkko:
Lämmitys-/jäähdytysverkon lisäasetukset. 
Katso lisätiedot alta.

�  Järjestelmän lisäasetukset

Smart -toiminto: 
Lämpöpumpun tehon rajoitus tai lisäys saatavilla 
olevan sähköenergian mukaan. Katso lisätiedot 
alta.

Smart -toiminnot
Tila: 
Smart -toimintojen valinta 
käyttöön tai pois käytöstä.

Aktivointi: 
• Suljettu: Aktiivinen kun tulo kiinni
• Avoin: Aktiivinen kun tulo auki

Kattilan käynnistys: 

Lupa käyttää kattilaa kun 
lämpöpumpun käynti on estetty.

Käyttövesivastuksen käynnistys: 

Lupa käyttää käyttövesivastusta 
kun lämpöpumpun käynti on 
estetty.

Smart -toiminnot:
Tarkasta että Smart Act/SG1 on asetettu tuloon 5 
(katso Kappale "8.6.2.9 Tulojen, Lähtöjen ja 
Antureiden asetukset")

• HP Block: Lämpöpumpun käynti on estetty 
kaikissa olosuhteissa kun tulo on aktiivisena.

• HP Limited (A): Virrankulutus on rajoitettu "x" 
ampeerimäärään (arvo joka on asetettu 
"Ampeerirajoitus" parametriin).

• SG Ready: Lämpöpumpuissa on Smart Grid - 
valmius. Tämä ohjaus ottaa vastaan komentoja 
sähköverkon kuormituksesta kahdella DI-
tulolla. Katso lisätietoja Huolto-ohjeesta. 
SG2:lle tulee määritellä tulo.

• DHW Block: Käyttövesi-toiminto on estetty 
kaikissa olosuhteissa kun tulo on aktiivisena.

• DHW only: Lämpöpumpun on sallittu 
ainoastaan lämmittää käyttövettä kun tulo on 
aktiivisena. Lämpöpumpun kaikki muut 
toiminnot on estetty.
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�  Lämmitysverkon lisätoiminnot

Lämmityksen Auto On/Off:

Pysäyttää automaattisesti lämmitystoiminnon 
kun edellisen päivän ulkoilman keskiarvoinen 
lämpötila on korkeampi kuin asetettu 
pysäytyslämpötila.

• Tila: Automaattisen pysäytyksen valinta: 
Enabled = Käytössä
Disabled = Ei käytössä

• Switch Off temperature: 
Lämmitystoiminto pysäytetään kun 
ulkoilman lämpötilan keskiarvo on tätä 
arvoa korkeampi.

• Switch On differential: Edellisen päivän 
ulkolämpötilan keskiarvon ja "Switch Off 
temperature" arvon välinen differenssi. 
Määrittelee koska lämmitystoiminto 
käynnistetään uudelleen automaattisesti.

Auto Lämmitys/Jäähdytys:

Vain yksiköt joissa on lämmitys ja 
jäähdytys, ja kun jäähdytys on valittu 
käyttöön.

Mahdollistaa automaattisen vaihdon 
lämmitys- ja jäähdytystoimintojen välillä 
ulkoilman lämpötilan keskiarvon 
perusteella.

• Tila: Automaattisen vaihdon valinta: 
Enabled = Käytössä
Disabled = Ei käytössä

• Lämmitykselle vaihdon lämpötila: 
Yksikkö vaihtaa lämmitykselle kun 
ulkoilman mitattu lämpötila on 
matalampi kuin lämmityksen raja-arvo.

• Jäähdytykselle vaihdon lämpötila: 
Yksikkö vaihtaa jäähdytykselle kun 
ulkoilman mitattu lämpötila on matalampi 
kuin jäähdytyksen raja-arvo.

�  Käyttöveden lisätoiminnot
Piirin pumppu: Tällä lähdöllä voidaan 
ohjata käyttövesipiirin pumppua. 
Lähtö määritellään "I/O ja anturit" -
valikossa. (katso Kappale "8.6.2.9 
Tulojen, Lähtöjen ja Antureiden 
asetukset")
• Disabled (Ei käytössä.
• Demand:Käyttövedenkierrätys

käytössä.
• Anti Legionella: Käyttöveden kierrätys 

Anti-Legionella -toiminnon aikana.

• Timer: Käyttöveden kierrätystä
voidaan ohjata ajastimella.

Käyttöveden kierrätyksen ajastus:
• Frequency: Ajastuksen päivien 

valinta (Päivittäin, viikonloppu, 
arkipäivä)

• Starting Time: Käyttöveden 
kierrätyksen aloitusaika.

• Stopping Time: Käyttöveden 
kierrätyksen lopetusaika.

• Operation: Jos asetus: ON, 
vesipumppu on käynnissä "Aloitus" ja 
"Lopetus" aikojen välissä. Jos asetus 
on: Timer, vesipumpun on sallittu 
käydä "Aloitus" ja "Lopetus" aikojen 
välisinä aikoina asetettujen ajastusten 
(ON Time ja OFF Time) mukaisesti

• ON Time: Vesipumpun 
käyntiaika.

• OFF Time: Vesipumpun 
pysäytysaika.

Käyttövesi Boosteri:

Käyttövesivaraajan kertaluontoinen pakotettu 
lämmitys "DHW Boost" lämpötilaan.

Kätevä toiminto tilanteissa joissa käyttöveden 
kulutus on normaalia suurempi.

• Aktivointi: Push (suosikki-painike), Avoin (NC) 
tai Suljettu (NO). Aseta tulo 6 DHW Boost - 
komennolle (jos käytössä ulkoinen auki/kiinni - 
ohjaus). (katso Kappale "8.6.2.9 Tulojen, 
Lähtöjen ja Antureiden asetukset")

• Boost asetus: Käyttöveden Boost -toiminnon 
asetuslämpötila johon käyttövesivaraaja 
lämmitetään.
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�  Hätäkäyttö -toiminto
Lämmitysverkko:
Hätäkäyttö-toiminnon valinta käyttöön/ 
pois käytöstä lämmitysverkolle. 
Saatavilla vain jos "Lämmönlähde" 
valikossa  “8.6.2.6 Lisälämmön 
asetukset" sisältää "Sähkövastus" 
option.
Käyttövesi: 
Hätäkäyttö-toiminnon valinta käyttöön/ 
pois käytöstä käyttövedelle. Saatavilla 
vain jos käyttöveden sähkövastus on 
valittu käyttöön (DSW kytkimellä).

Toimintatila: 
Hätäkäyttö-tilan valinta:

• Manual: Hätäkäyttö-tilaa ohjataan manuaalisesti 
(DSW4 pin 4 ON). Hätäkäytön aikana 
lämmitysverkon ja käyttöveden lämmittämiseen 
käytetään ainoastaan sähkövastusta.

• Automatic: Hätäkäyttö-toiminto aktivoituu 
automaattisesti kun lämpöpumppu on vikatilassa 
ja lämmitysverkossa tai käyttövedessä on 
lämmityspyyntiä.

8.6.2.9 Tulojen, Lähtöjen ja Antureiden asetukset

Lähdöt:
Asetettavissa on 8 eri lähtöä. Lähtöjen 
mahdolliset asetukset riippuvat järjestelmän 
toiminnoista ja vaihtoehdoista.

Apuanturit: 
Asetettavissa on 7 eri apuanturia. 

Tulot: 
Asetettavissa on 7 tuloa järjestelmän 
toiminnoista ja vaihtoehdoista riippuen.

�  Saatavilla olevat tulot:

• Disabled (Ei käytössä)
• Pyynti ON/OFF (tulon 1 oletus): Piireissä 1 ja 2 pyynti ON-tilassa kun signaali on ON-tilassa.
• Pyynti ON/OFF C1: Piirissä 1 pyynti ON-tilassa kun signaali on ON-tilass
• Pyynti ON/OFF C2: Piirissä 2 pyynti ON-tilassa kun signaali on ON-tilassa.
• ECO C1 + C2: Vaihtaa Piirit 1 ja 2 ECO-tilaan kun kontakti on suljettu.
• ECO C1 (tulon 2 oletus, jos järjestelmässä on Piiri 1): Vaihtaa Piirin 1 ECO-tilaan kun kontakti on suljettu.
• ECO C2: Vaihtaa Piirin 2 ECO-tilaan kun kontakti on suljettu.
• Pakotettu Off: Lämmitys/jäähdytysverkko ja käyttöveden lämmitys estetty.
• Smart Act / SG1 (Kiinteästi tulo 5 jos Smart -toiminto käytössä): Aktivoi Smart -toiminnon.
• Uima-allas (Kiinteästi tulo 3 jos uima-allas käytössä): Uima-altaan pyynti ON-tilassa kun signaali on ON-tilassa.
• Solar (Kiinteästi tulo 4 jos aurinkolämpö käytössä): Ilmaisee YUTAKI yksikölle kun aurinkopaneeli kykenee antamaan 

lämpöenergiaa.

• Toimintatila: Jäähdytys- ja Lämmitystoimintojen välillä vaihtaminen.
• Käyttövesi Boost (Kiinteästi tulo 6 jos Käyttövesi Boost on käytössä): Jos asetettu avoimeksi (NC), boost signaali ON-tilassa

kun kontakti on avoinna. Jos asetettu suljetuksi (NO), boost signaali ON-tilassa kun kontakti on suljettuna.

• Pakotettu lämmitys: Yksikkö pakotetaan lämmitykselle kun kontakti on suljettuna.
• Pakotettu jäähdytys: Yksikkö pakotetaan jäähdytykselle kun kontakti on suljettuna.
• SG2: Smart Grid -toiminnon eri tilojen aktivointi.
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�  Saatavilla olevat lähdöt:

• Disabled (Ei käytössä)
• Uima-altaan 3-tieventtiili: (Kiinteästi lähtö 1 jos uima-allas käytössä): Uimaaltaan 3-tieventtiilin ohjaussignaali.
• Vesipumppu 3: (Kiinteästi lähtö 2 jos erotuslämmönvaihdin tai puskurivaraaja on asennettu): Erotuslämmönvaihtimen tai 

puskurivaraajan vesipumpun ohjaussignaali.

• Kattila: (Kiinteästi lähtö 3 jos kattila on käytössä): Lämmityskattilan ohjaussignaali.
• Aurinkopiirin pumppu: (Kiinteästi lähtö 4 jos aurinkopiirin pumppu käytössä): Aurinkopiirin pumpun ohjaussignaali.
• Hälytys: (Lähdön 5 oletus): Signaali aktiivinen jos yksikössä hälytys aktiivisena.
• Käyntitila: (Lähdön 6 oletus): Signaali aktiivinen kun kompressori on aktiivisena.
• Jäähdytys: (Lähdön 7 oletus): Signaali aktiivinen kun jäähdytystoiminto on aktiivisena.
• Pyynti ON C1: (Lähdön 8 oletus): Signaali aktiivinen kun Piirissä 1 on pyyntiä.
• Lämmitys: Signaali aktiivinen kun lämmityspiirin lämmitys on aktiivisena.
• Käyttövesi: Signaali aktiivinen kun käyttöveden lämmitys on aktiivisena.
• Aurinkopaneelin ylilämpö: Signaali aktiivinen kun paneelissa ylilämpö (vain kun paneelin ohjaustila on "Kokonaisohjaus")
• Sulatus: Signaali aktiivinen kun ulkoyksikkö on sulatuksella.
• Käyttöveden kierrätys: Signaali aktiivinen riippuen kohdassa Piirin pumppu valitusta vaihtoehdosta.
• Vastusrele 1: Sähkövastuksen 1 ohjaussignaali (Vain YUTAKI S80 ja YUTAKI M -yksiköt)
• Vastusrele 2: Sähkövastuksen 2 ohjaussignaali (Vain YUTAKI S80 ja YUTAKI M -yksiköt)

�  Saatavilla olevat anturit:

• Disabled (Ei käytössä)
• Two3: (Kiinteästi anturi 1 jos kattila käytössä): Anturi valvoo veden lämpötilaa kattilan ollessa käynnissä.
• Uima-allas: (Kiinteästi anturi 2 jos uima-allas käytössä): Anturi mittaa uima-altaan veden lämpötilaa kun uima-allas on valittu 

käyttöön.

• Aurinkopaneelin anturi: Aurinkopaneelin lämpöanturi "Kokonaisohjaus" -toiminnon aikana.
• C1 + C2 ulkolämpö: Käytä tätä anturia kun apulämpöanturi on valittu käyttöön Piireissä C1 ja C2.
• C1 ulkolämpö: Käytä tätä anturia kun apulämpöanturi on valittu käyttöön Piirissä C1.
• C2 ulkolämpö: Käytä tätä anturia kun apulämpöanturi on valittu käyttöön Piirissä C2.
• Ulkolämpöanturi (NTC): (Anturin 3 oletus) Käytetään ulkoilman lämpötilan mittaamiseen silloin kun ulkoyksikön asennuspaikka ei 

mahdollista riittävän tarkan mittauksen suorittamista.

8.6.3 SÄÄTIMEN ASETUKSET (CONTROLLER SETTINGS)

Säätimen asetukset -valikossa voidaan säätää useita parametreja:

Säätimen valinnat:
• Suosikki-toiminto (Eco/Comfort, Yö-tila, Käyttövesi Boost, Ajastin)

Huoneiden nimet:
• Luo tai muuta Piirien 1 ja 2 nimet
Päiväys ja kellonaika:
• Päiväyksen ja kellonajan asetus
• Euroopan kesäaika

Säätimen näyttökielen valinta.

Näytön asetukset:
• Kirkkaus
• Taustavalon viive
• Kontrasti
• ON ledin kirkkaus
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8.6.4 KÄYTTÖÖNOTTO (COMMISSIONING)

Käyttöönotto -valikossa voidaan säätää useita parametreja:

Lattiavalun kuivatus:
• Piirin 1 asetuslämpötila
• Piirin 2 asetuslämpötila
• Aloita lattiavalun kuivatus

8.6.5 TIETOJA JÄRJESTELMÄSTÄ (ABOUT) 

Tietoja -valikossa näytetään seuraavat tiedot:

Järjestelmän tiedot:
• Tyyppi
• Moduleiden tyypit
• Järjestelmän teho
• Säätimen firmware
• Sisäyksikön piirikortin firmware
• Kielipaketti

Yhteystiedot:

Suosittelemme asentajaa 
kirjaamaan järjestelmään sekä 
oman puhelinnumeron että 
laitteen huoltoliikkeen 
puhelinnumeron.

YUTAKI KASKADISÄÄDIN

PMML0510 rev.1 - 10/2019149



8.6.6 TEHDASASETUSTEN PALAUTUS (FACTORY RESET)

8.6.7 PALUU KÄYTTÄJÄ (USER) -TILAAN

Tällä toiminnolla poistutaan "Asentaja" tilasta.
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Tämä toiminto näkyy asentajalle. Tämä toiminto nollaa kaikki käyttäjän tekemät asetukset ja palauttaa järjestelmän tehtaalla 
asetettuihin oletusasetuksiin.
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