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Kuvassa olevien anturien selitys 
T1 Ulkolämpöanturi
T6 Ohituspellin anturi.
T11 Lämminvesivaraajan yläosassa oleva lämpöanturi.
T12 Lämminvesivaraajan alaosassa oleva lämpöanturi.
T14 Lämminvesivaraajan ulosvirtauslämpötilan anturi.
T15 CTS 602 -ohjausyksikön sisällä oleva lämpöanturi.

Anturien T1, T6, T11, T12, T14 ja T15 lämpötila-arvot voidaan lukea  
NÄYTÄ DATA -valikosta.

Sulake

Sähkövaatimus 
N 230 V Hz
max. 10 A

T1 on kiinnitettävä 
ulkopuolelle
pohjoisseinälle

Suojatermostaatti kytkee
kiertovesipumpun pois
toiminnasta, jos tulolämpötila on
liian suuri lattialämmityksessä.

T15 on ohjaava anturi, mistä 
syystä ohjausyksikkö on 
sijoitettava ”neutraaliin" tilaan.

CTS-600
Käyttöpaneeli

Etäkäyttökytkin
(takkakytkin)

3N 400V
max. 3x16A

LÄMPÖANTURIEN 
YLEISKUVAUS
Anturien sijainti
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HUOLTO
Varmistu siitä, että laite on jännitteetön ennen huoltotoimien aloittamista. Jos et ole varma osaamisestasi tai siitä 
mitä tulee tehdä ota yhteyttä Nilan Suomi Oy:n huoltoon tai asennusliikkeeseesi.

Alle 2 kk käyttöönotosta
· Vaihda toimituksessa tulevat suodattimet uusiin EU5 tai EU7-suodattimiin. 

Suodattimia on kolmea eri tasoa EU3, EU5 ja EU7.  EU7 on tihein ja soveltuu esimerkiksi allergia- ja astmakoteihin-
Tuloilmasuodatuksen tulisi olla vähintään tasoa EU5. Suodattimia voi tilata maahantuojalta www.nilan.fi 

3 kk välein: 
· Puhdista suodattimet ja vaihda uusiin tarvittaessa. Tavallisesti suodatin tulisi vaihtaa uuteen kerran vuodessa. 
· CTS 602 -ohjausyksikön suodatinhälytys auttaa suodattimen huoltovälien muistamisessa. 

Puhdista suodatin pölynimurilla tai vie se ulos ja ravista sitä.  
Jos suodatin on erityisen likainen, se tulisi vaihtaa uuteen. 

Vähintään kerran vuodessa:  
· Tarkista anodin tilaa mittaavan järjestelmän tila kerran vuodessa. Irroita anodiin menevä johdin (kelta/vihreä), 

tällöin paneliin pitäisi syttyä HÄLYTYS ANODI. Aseta johdin takaisin ja kuittaa hälytys, anodin tilan tulisi näyt-
tää Näytä data -valikossa normaalia. 

· Tarkista tuloilma tukkeutumien varalta. 
· Tarkista höyrystimen pinta ja puhdista se, jos havaitset likajäämiä. 
· Tarkista, että höyrystimen pintaan muodostuva kondenssivesi pääsee virtaamaan ulos vapaasti kondenssivesi-

letkun ja kondenssiveden poistoaukon kautta.
· Puhdista kondenssivesiputki esimerkiksi painevedellä huuhtelemalla. Tukkiutuneen  

kondenssiputken takia vesi voi tulvia suojakaukalossa ja vioittaa laitetta. Älä poista letkun vesilukkoa!

Suoja-anodin vaihto-ohjeet
· Katkaise vedensyöttö varaajalle. 
· Avaa lämminvesihana ja odota kunnes veden tulo loppuu. 
· Anodi sijaitsee varaajan etuosassa. 
· Avaa anodin yhde, anodi tippuu alas varaajasta. 
·  Varaajasta tulee hieman vettä kunnes tyhjiö lopettaa veden tulon. 
· Suoja-anodin voi tilata maahantuojalta www.nilan.fi
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TURVATERMOSTAATTI
HUOM.:
Mikäli lämminvesivaraaja kytketään lattialämmitysjärjestelmään, varaaja on lattialämmityksen 
ylikuumenemisriskin ehkäisemiseksi varustettava ULKOISELLA turvatermostaatilla tai vastaavalla 
järjestelyllä. (ei sisälly Nilanin toimitukseen).

OHJAUSPANEELI

CTS 602 -ohjausjärjestelmän toimintoja hallitaan valikkojen kautta seuraavilla painikkeilla:

1. ESC Valikkovalinnan peruutus, paluu päävalikkoon
2.  (YLÖS) Valikon selaus ylöspäin, asetusarvojen muuttaminen.
3.  (ALAS) Valikon selaus alaspäin, asetusarvojen muuttaminen.
4. ENTER Valikkokohdan tai asetusarvon hyväksyntä.
5. OFF  Järjestelmän kytkeminen pois päältä. 
6. ON  Järjestelmän kytkeminen päälle.

Ohjauspaneelin keltainen LED-merkkivalo kertoo järjestelmän tilan:

Kompressori toiminnassa (palaa yhtäjaksoisesti)
Hälytystila (vilkkuu)

Ohjauspaneelissa on kaksirivinen tekstinäyttö; kummallekin riville mahtuu 8 merkkiä. 
Ylärivillä näkyy asetuksen tai toiminnon kuvaus. 
Alarivillä näkyvät asetuksen tai toiminnon asetusarvot. 
Teksti pysyy näytöllä niin pitkään kuin järjestelmän virransyöttö on kytkettynä. Teksti ei poistu, 
vaikka järjestelmän virta kytketään pois päältä tai ohjausyksikkö on jonkin aikaa poissa käytöstä.
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Valikkojen käyttö

Määrätyn asetuksen tai toiminnon muuttamiseksi on asianomainen valikko ensin haettava näytölle 
painamalla nuolipainiketta         ylös tai        alas.
Avaa valikko painamalla painiketta ENTER.
Voit muuttaa halutun parametrin asetusarvoa painamalla yhtäjaksoisesti painiketta ENTER,  
kunnes asetusarvo alkaa vilkkua.
Muuta nyt asetusarvoa nuolipainikkeilla         ja       .
Tallenna uusi asetus painamalla ENTER.
Siirry ohjauspaneelin luo tai ota esiin valikkojen yleiskuvaus, kun luet alla olevia
valikkokuvauksia. Jos mitään painiketta ei paineta 1 minuutin kuluessa, ohjausyksikkö palaa  
automaattisesti päävalikkoon.
Jos ohjausyksikkö palaa päävalikkoon kesken asetusten muokkauksen, uudet tiedot tallentuvat muis-
tiin, jos ne on hyväksytty painamalla ENTER Asetusten muokkausta voidaan aina jatkaa palaamalla 
takaisin edelliseen vaiheeseen.

Käyttötila

Päävalikko ja asetusten muuttaminen
Päävalikossa näkyy kolme pääasetusta. Käyttötila määräytyy näiden asetusten perusteella, asetuk-
set ovat käyttäjän muutettavissa. Päävalikko näkyy näytöllä noin 15 sekunnin ajan virrankytkennän 
jälkeen.
Näytöllä näkyy kirjain W, kun käyttöveden lisälämmitysvastus on kytkettynä ja*, kun  
toiminnot ovat käyttäjäohjauksessa.

Haluttu huonelämpötila voidaan asettaa painamalla painiketta ENTER yhden kerran.  
Merkin °C vieressä oleva numero alkaa vilkkua. Lämpötilaa voidaan nyt muuttaa  
nuolipainikkeilla        ja       . Tallenna asetus painamalla ENTER.
Käyttötilaa voidaan muuttaa painamalla ENTER kaksi kertaa. Nykyinen käyttötila alkaa  
vilkkua, ja sitä voidaan muuttaa nuolipainikkeilla. Tallenna asetus painamalla ENTER.
Puhallinnopeutta (1, 2 ,3 tai 4) voidaan muuttaa painamalla ENTER kolme kertaa.
Nykyinen puhallinnopeus alkaa vilkkua.
Asetusta voidaan nyt muuttaa nuolipainikkeilla. Tallenna asetus painamalla ENTER.

AUTO     W *
>2<      19°C

Ilmanvaihdon asetus

Näkyy näytöllä, 
kun aktiivinen 
toiminto on 
käyttäjäohjauksessa

Näytössä W, kun
käyttöveden 
lämmitin on 
kytkettynä.

Haluttu huonelämpötila.
(5-30 ºC.)

OFF: Laite pois päältä (käyttäjävalinnat kumoavat)

AUTO: Viikko-ohjelmien käyttö mahdollista

LÄMPÖ:  Virtauksen lämm. ensis. lämpöpumpulla. 
Toimintoa täydentää käyttöveden lämmitin

Viikkoajastimen oletusasetus OHJELMA 1

Käyttötila 
AUTO,
LÄMM tai OFF
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Muuta asetusta painamalla: 
         tai

• valitaksesi valikkokohdan
• muuttaaksesi asetusarvoa

ENTER

•  aktivoida valikkokohdan (asetus-
arvo vilkkuu)

• vahvistaaksesi ja tallentaaksesi 
muutokset

NÄYTÄ
TIEDOT

KÄYTTÄJÄ-
ASETUS

04– 03 - 27
TI.. 12:10

KESKUSLÄM-
MITYS

VESI-
LÄMMIN

ILMAN
VAIHTO

ILMAN
SUODIN

KIELI
SUOMI

Valikkojen yleiskuvaus

Päävalikko
Päävalikon valikkokuvissa on paksureunainen kehys.
Päävalikko näkyy näytöllä noin 15 sekunnin ajan virrankytkennän jälkeen.
Vilkkuvat valikkokohdat on erotettu lainausmerkeillä ” ”.

AUTO
>2<   ”21°C”

”AUTO”
>2<      21°C

AUTO
”>2<”   21°C

AUTO
>2< ”20°C ”

”LÄMPÖ”
>2<      21°C

AUTO
”>1<”   21°C

Käyttötilassa AUTO järjestelmä ohjaa lämmitystä nykyisen 
ja halutun huonelämpötilan välisen eron mukaan. Ilmoitettu 
puhallinnopeus koskee poistovirtausta. Viikkoajastin on 
käytettävissä AUTO-tilassa.

Lämmitys valitun lämpötilan
mukaan. Viikkoajastin ei ole
toiminnassa.

AUTO W
>2<     21 °C

P 
Ä 
Ä 
V 
A 
L 
I
K 
K 
O
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HÄLYTYSTEN TARKASTELU
Jos järjestelmässä tapahtuu hälytys, CTS 602 -ohjausyksikön keltainen LED-
merkkivalo alkaa vilkkua.
Vilkkuvat valikkokohdat on erotettu lainausmerkeillä ” ”.

NÄYTÄ
HÄLYT

NÄYTÄ
DATA

AUTO       W
>2<     21 °C

KÄYTT.
ASETUS

02– 03 - 27
TI..      12:34

VIIKO
OHJELMA

KESKUS
LÄMM.

LÄMMIN
VESI

ILMAN
VAIHTO

ILMAN
SUODATIN

HÄLYT. 6
SULATUS

02 - 03 - 26
TI..      11:32

HÄLYT. 2: 4
PAINE

HÄLYT. 4
PRESSO

HÄLYT. 1: 6
SULATUS

HÄ 3 – HÄ
16

Hälytysloki:
Tiedot pysyvät muistissa, jos 
virransyöttö katkeaa.
Sisältää 16 uusinta hälytystä.
HÄ 1 on uusin.
Hälytyslokiin tallentuvat 
hälytyshetkellä vallinneet tiedot.

Hälytysluettelo: Pyyhkiytyy sähkö-katkoksen 
yhteydessä. Sisältää 0-3 aktiivista hälytystä.
Hälytykset voivat olla aktiivisa tai inaktiivisia.
Ensimmäisinä näkyvät uusimmat ja 
kriittisimmät hälytykset.HÄLYT. 13

LÄMPÖS.

HÄLYLOKI
02 – 03 – 26
TL: 11.32

STATUS
HÄLY

H POIS
100%

T !      20 ºC.
T 2     20 ºC.

T 3     20 ºC.
T 4     20 ºC

T 5     20 ºC.
T 6     20 ºC

T 7     20 ºC.
T 8     20 ºC

T 9     20 ºC.
T 10   20 ºC

T 11   20 ºC.
T 12   20 ºC

T !3    20 ºC.
T 14   20 ºC

T 15   20 ºC.

02 – 03 – 26
TL: 11.32

IN 9 – 14
00000000

OUT 1 – 8
00000000

OUT 17– 21
00000000

P 
Ä 
Ä 
V 
A 
L 
I
K 
K 
O

Muuta asetusta painamalla: 
         tai

• valitaksesi valikkokohdan
• muuttaaksesi asetusarvoa

ENTER
•  aktivoida valikkokohdan (asetus-

arvo vilkkuu)
• vahvistaaksesi ja tallentaaksesi 

muutokset
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TIETOJEN TARKASTELU
Järjestelmän hetkellisiä käyttötietoja voidaan tarkastella NÄYTÄ 
DATA -valikossa.
Vilkkuvat valikkokohdat on erotettu lainausmerkeillä ” ”.

NÄYTÄ
HÄLYT

NÄYTÄ
DATA

AUTO       W
>2<     21 °C

KÄYTT.
VALINTA

04– 03 - 27
TI..      12:10

VIIKO
OHJELMA

KESKUS
LÄMM.

LÄMMIN
VESI

ILMAN
VAIHTO

ILMAN
SUODATIN

KIELI
SUOMI

P 
Ä 
Ä 
V 
A 
L 
I
K 
K 
O  

STATUS
LÄMMITIN

HUONE
T 15     21°C

ULKOIL.
T 1       9°C

VESI YLÄ
T 11     50°C

VESI ALA
T 12    40°C

VIRTAUSL
T 14    40°C

OHITUSP.
T   6 -1°C

POISTOP.
NOP. 2

SOFTA
1      1.00

SOFTA
2          0.92

CTS 602 -ohjausyksikön
lämpöanturin mittaama
huonelämpötila

Järjestelmän  ohjelmaversio

Ohjausyksikön
ohjelmistoversio 0.92 – 1.00

Antureiden sijainti käy ilmi
kappaleen 2.1.1 kuvasta

Muuta asetusta painamalla: 
         tai

• valitaksesi valikkokohdan
• muuttaaksesi asetusarvoa

ENTER
•  aktivoida valikkokohdan (asetus-

arvo vilkkuu)
• vahvistaaksesi ja tallentaaksesi 

muutokset
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KÄYTTÄJÄASETUKSET

Vilkkuvat valikkokohdat on erotettu lainausmerkeillä ” ”. 

NÄYTÄ
HÄLYT

NÄYTÄ
DATA

AUTO     W
>2<     21 °C

KÄYTT.
ASETUS

02– 03 - 27
TI..     12:10

VIIKO
OHJELMA

KESKUS
LÄMM.

LÄMMIN
VESI

ILMAN
VAIHTO

ILMAN
SUODATIN

KIELI
SUOMI

P 
Ä 
Ä 
V 
A 
L 
I
K 
K 
O

ASETUS
POISTO

AIKA
     01.45

NOP.
               4

AIKA
      ”01.45”

NOP.
           ” 4 ”

Aktivoitava käyttötapa, kun järjestelmää 
ohjataan ulkoisen kytkintoiminnon kautta.
Toiminto ohjaa ohjelmaa, niin kauan kuin 
se on aktivoituna. Jos kytkin vapautetaan 
ja aktivoidaan jälleen, ajastus alkaa uudel-
leen Aseta aika ja nopeus. Käyttötilassa 
JATKA, myös huonelämpöasetukseksi voi-
daan valita 5-30 º C.

ASETUS
”POISTO”

ASETUS
”JATKA”

ASETUS
”OFF”

Aika, jonka
käyttötoiminto
näkyy ajastimessa
(min).
Maks. 8 tuntia.

Toimintoasetus off

Asetettu puhallinnopeus.Kun JATKA-tilassa valintana 
on OFF, puhallin, huonelämpötilan säätö ja kompressori 
pysähtyvät. Lämminvesivaraajan sähkönsyöttö pysyy 
päällä.
POISTO-tilassa asetus OFF kytkee puhaltimen ja
huonelämpotilan säädön valmiustilaan. (min/max-asetukset 
voimassa). Käyttöveden lämmitys keskeytyy ja kompressori 
kytkeytyy pois päältä. Lämminvesivaraajan lämmönsäätö 
pysyy aktiivisena. Aktiiviset POISTOP.-käyttäjätoiminnot 
poistuvat, jos puhallinnopeutta muutetaan päävalikosta.
Aktiiviset JATKA-käyttäjätoiminnot poistuvat, jos
lämpötilaa ja puhallinnopeutta muutetaan päävalikosta.
Jos käyttäjäasetus on aktiivinen, toimintoa ei voida poistaa
tai kumota kytkintoiminnon kautta.

HUOMIO:  

Jos asetusta tai puhallinnopeutta muutetaan päävalikosta,
käyttäjätoiminto kumoutuu nykyiselle ajanjaksolle.
Perusasetus muuttuu pysyvästi, mutta toimintovalikon
asetukset eivät muutu.
Jos paneelin OFF-painiketta painetaan, laite sammuu ja
toiminto nollautuu.

Muuta asetusta painamalla: 
         tai

• valitaksesi valikkokohdan
• muuttaaksesi asetusarvoa

ENTER
•  aktivoida valikkokohdan (asetus-

arvo vilkkuu)
• vahvistaaksesi ja tallentaaksesi 

muutokset



12

PÄIVÄMÄÄRÄN JA KELLONAJAN ASETUS

Vilkkuvat valikkokohdat on erotettu lainausmerkeillä ” ”.

NÄYTÄ
HÄLYT

AUTO       W
>2<     21 °C

KÄYTT.
ASETUS

02– 03 - 27
TI..     12:10

VIIKO
OHJELMA

KESKUS
LÄMM.

LÄMMIN
VESI

ILMAN
VAIHTO

ILMAN
SUODATIN

KIELI
SUOMI

P 
Ä 
Ä 
V 
A 
L 
I
K 
K 
O

VUOSI
               04

KK
               03

PÄIVÄ
                27

KK
             ”03”

PÄIVÄ
             ”27”

Kello toimii sähkökatkon aikana  
vähintään 24 tuntia.
Järjestelmä antaa hälytyksen, 
jos päivämäärä- ja aika-
asetukset pyyhkiytyvät.

VUOSI
             ”04”

Sekuntinäyttö nollautuu
minuuttiasetuksen
yhteydessä.

Kesä- ja talviaika on asetettava manuaalisesti.

AIKA
                12

MINUUTTI
                10

MINUUTTI
             ”10”

Muuta asetusta painamalla:
          tai

• valitaksesi valikkokohdan
• muuttaaksesi asetusarvoa

ENTER
•  aktivoida valikkokohdan (asetus-

arvo vilkkuu)
• vahvistaaksesi ja tallentaaksesi 

muutokset
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VIIKKO-OHJELMA

Vilkkuvat valikkokohdat on erotettu lainausmerkeillä ” ”.

NÄYTÄ
HÄLYT

NÄYTÄ
DATA

AUTO       W
>2<     21 °C

KÄYTT.
ASETUS

02– 03 - 27
TI..      12:34

VIIKKO
OHJELMA

KESKUS
LÄMM.

LÄMMIN
VESI

ILMAN
VAIHTO

ILMAN
SUODATIN

KIELI
SUOMI

P 
Ä 
Ä 
V 
A 
L 
I
K 
K 
O

ASETUS
OHJELMA

MA 1   6.00
>3<    21 º C

MA 2    8.00
>1<    17 º C

ASETUS
”OHJELMA 1”

Tässä pyyhkiytyvät kaikki 
viikkoohjelmat, jotka käyttäjä on 
ohjelmoinut.
Järjestelmäohjaus jatkuu AUTO-
tilassa, mutta ilman aktiivista viikko-
ohjelmaa.

ASETUS
”OHJELMA 3”

Kun ohjelma on asetettu kuudelle
mahdolliselle maanataille, voidaan
asetukset siirtää kopiointitoiminnon 
avulla tiistaille. Asetukset voidaan 
kopioida myös muille vastaavia 
asetuksia tarvitseville päiville, mikä 
helpottaa ohjelmointia.

MA 3 - 6

ASETUS
”POISTA”

MA            TI
KOPI

ASETUS
”OHJELMA”

TI 1     06.00
>3<    21 º C

TI 2 - 6

Tässä voidaan valita jokin 
kolmesta
viikko-ohjelmasta. 
Tehdasasetuksia ei voi 
poistaa. Käyttäjä voi 
muuttaa niitä, mutta 
alkuperäinen ohjelma on 
aina käytettävissä. Usein 
jokin perusohjelmista 
sopii, mahdollisesti pienin 
muutoksin, oman viikko 
ohjelman lähtökohdaksi. 
Viikkoajastimen 
oletusasetus OHJELMA 
1. Lisätietoja vakio-ohjel-
mista kappaleessa 6.

MA            TI
”KOPI”

TI            ON
KOPI

TI            ON
”KOPI”

Kun asetukset vilkkuvat, niitä voi muuttaa painikkeella ENTER 
ja nuolipainikkeilla. Päiväohjelma alkaa aina maanataista.
Kopiointitoiminnolla samat asetukset voidaan kopioida koko
viikoksi. Jos tiettyä asetusta halutaan muuttaa, ko. kohta 
on ensin haettava näyttöön viikko-ohjelmaa selaamalla. 
Paina ENTER, kunnes asetusarvo alkaa vilkkua. Muuta 
asetusta nuolipainikkeilla ja paina lopuksi ENTER. Jos samaan 
ajankohtaan on ohjelmoitu useita toimintoja, Viimeisin 
(alin) aktivoituu. Toiminnot voidaan syöttää missä tahansa 
järjestyksessä. Joukossa voi olla myös käyttämättömiä 
toimintoja.

Muuta asetusta painamalla: 
          tai

• valitaksesi valikkokohdan
• muuttaaksesi asetusarvoa

ENTER
•  aktivoida valikkokohdan (asetus-

arvo vilkkuu)
• vahvistaaksesi ja tallentaaksesi 

muutokset
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KESKUSLÄMMITYS
Vilkkuvat valikkokohdat on erotettu lainausmerkeillä ” ”. 

NÄYTÄ
HÄLYT

NÄYTÄ
DATA

AUTO       W
>2<     21 °C

KÄYTT.
ASETUS

04– 03 - 27
TI..      12:10

VIIKKO
OHJELMA

LÄMMIN
VESI

ILMAN
VAIHTO

ILMAN
SUODATIN

KIELI
SUOMI

P 
Ä 
Ä 
V 
A 
L 
I
K 
K 
O

KÄYTTTAPA 
TARP.MUK.

VIRTAUS
MIN     25 ºC

VIRTAUS
MAX   37 ºC

VIRTAUS
MAX ” 37”ºC

KÄYRÄ
               ”5”

VIRTAUS
MIN ”25 ”ºC

Keskuslämmitys off
Lämpöpumppu on, lämmönsyöttö
käyttöveden lämmitimelle, 
poistopuhallus off.
Kierrätyspumppu off, mutta 
herätysohjaus on aktiivinen. 
Pumpun herätys toimii, kun pumppu 
on ollut viikon käyttämättömänä. 
Voimassa myös, kun käyttäjä on 
kytkenyt keskuslämmityksen OFF-
tilaan.

KÄYRÄ
                 5

SIIRTYMÄ
KÄY  ” 0” ºC

SIIRTYMÄ
KÄY      0 ºC

SIIRTYMÄ
T15   ” 0” ºC

SIIRTYMÄ
T15       0 ºC

VIIVE
           0 MIN

TARPEEN MUKAAN -
käyttötilassa toimii vedenlämmitin
huonelämpöasetusten mukaan.
Virtauslämpötila säätyy automaattisesti 
käyräasetusten mukaan.  
Jäähdytyksellä on mahdollisesti oma 
asetus. Mitä matalampi on ulkolämpötila, 
sitä korkeampi on virtauslämpötila, ja 
päinvastoin. Käyrä nro 1 soveltuu taloihin, 
joiden lämpöhukka on pieni, käyrä nro 10 
soveltuu
taloihin, joiden lämpöhukka on suuri. 
Käyrä nro 5 soveltuu useimpiin 
tapauksiin. Minimivirtauslämpötila-
asetus kumoaa käyräohjaustoiminnon 
mahdollisesti laskemat alemmat arvot. 
Maksimivirtauslämpötila-asetus kumoaa 
käyräohjaustoiminnon mahdollisesti 
laskemat suuremmat arvot.

PUMPPU
”TALVI”

DRIFTART
”BEHOV”

DRIFTART
”VARME”

DRIFTART
”OFF”

VIIVE
      ” 0” MIN

PUMPPU
”JATKUVA”

Keskuslämmitys on, 
T º C -virtaus, ohjaus käyräasetuksen 
mukaan, mahdollinen muutosasetus.
Lämpöpumppu on, 
käyttöveden lämmitin on, 
ilman energian talteenotto off, 
poistopuhallus off.
Kierrätyspumppu on/off, riippuu 
PUMPPU TALVI -tilassa valitusta 
asetuksesta tai jatkuvasti on 
tilassa PUMPPU JATKUVA

Jatkuva

Tarpeen 
mukaan

Muuta asetusta painamalla: 
          tai

• valitaksesi valikkokohdan
• muuttaaksesi asetusarvoa

ENTER
•  aktivoida valikkokohdan (asetus-

arvo vilkkuu)
• vahvistaaksesi ja tallentaaksesi 

muutokset
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Muuta asetusta painamalla: 
          tai

• valitaksesi valikkokohdan
• muuttaaksesi asetusarvoa

ENTER
•  aktivoida valikkokohdan (asetus-

arvo vilkkuu)
• vahvistaaksesi ja tallentaaksesi 

muutokset

LÄMMINVESI
Vilkkuvat valikkokohdat on erotettu lainausmerkeillä ” ”. 

NÄYTÄ
HÄLYT

NÄYTÄ
DATA

AUTO      W
>2<     21 °C

KÄYTT.
ASETUS

VIIKKO
OHJELMA

KESKUS
LÄMM.

LÄMMIN
VESI

ILMAN
VAIHTO

ILMAN
SUODATIN

KIELI
SUOMI

P 
Ä 
Ä 
V 
A 
L 
I
K 
K 
O

Lisäsähkölämmityksen (T11) lämpötila 
on määritettävä 5–10 °C matalammaksi 
kuin kompressorin ensisijainen 
lämmityslämpötila (T12).
T11:n asetusväli: OFF - 85 ºC.

Kompressori kytkeytyy
turvallisuussyistä pois päältä 
60 ºC lämpötilassa veden 
ylikuumenemisen estämiseksi.

SÄHKÖVAS
T 11    30 ºC

SÄHKÖVAS
T 11 ”40 ºC”

KOMP
T 12    55°C

KOMP
T 12  ”45°C”

Käyttövesi lämmitetään ensisijaisesti
lämpöpumpulla, joka siirtää energiaa
veteen vesisäiliössä olevan
lauhduttimen kautta.
Lisäsähkölämmitys voidaan kytkeä
päälle lämmitysajan lyhentämiseksi,
jos kuumaa vettä tarvitaan paljon tai
jos järjestelmä on kytketty jatkuvaan
ilmanvaihtoon.
T12:n sallittu asetusväli on OFF(--)–
60 °C. Suosittelemme T12:n
asetusarvoksi 45–55 °C.
Suosittelemme T12:n asetusarvoksi
45–55 °C
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Muuta asetusta painamalla: 
          tai

• valitaksesi valikkokohdan
• muuttaaksesi asetusarvoa

ENTER
•  aktivoida valikkokohdan (asetus-

arvo vilkkuu)
• vahvistaaksesi ja tallentaaksesi 

muutokset

ILMANVAIHTO
Vilkkuvat valikkokohdat on erotettu lainausmerkeillä ” ”. 

NÄYTÄ
DATA

AUTO      W
>2<     21 °C

KÄYTT.
ASETUS

04– 03 - 27
TI..     12:10

VIIKKO
OHJELMA

KESKUS
LÄMM.

LÄMMIN
VESI

ILMAN
VAIHTO

ILMAN
SUODATIN

P 
Ä 
Ä 
V 
A 
L 
I
K 
K 
O

Puhallin käynnistyy ja 
pysähtyy samanaikaisesti 
kompressorin
kanssa.

I.VAIHTO.
”KOMFORT”

I.VAIHTO
”TALVI”

Jatkuva käyttö valitulla
puhallinnopeudella.
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ILMANSUODATIN 

Vilkkuvat valikkokohdat on erotettu lainausmerkeillä ” ”.

NÄYTÄ
HÄLYT

NÄYTÄ
DATA

AUTO       W
>2<     21 °C

KÄYTT.
ASETUS

04– 03 - 27
TI..      12:10

VIIKKO
OHJELMA

KESKUS
LÄMM.

LÄMMIN
VESI

ILMAN
VAIHTO

ILMAN
SUODATIN

KIELI
SUOMI

P 
Ä 
Ä 
V 
A 
L 
I
K 
K 
O

HÄLYTYS
”180 PÄIVÄÄ”

HÄLYTYS
90 PÄIVÄÄ

HÄLYTYS
”90 PÄIVÄÄ”

Suodatinhälytys, oletusasetus

HÄLYTYS
”360 PÄIVÄÄ”

HÄLYTYS
”30 PÄIVÄÄ”

Muuta asetusta painamalla: 
          tai

• valitaksesi valikkokohdan
• muuttaaksesi asetusarvoa

ENTER
•  aktivoida valikkokohdan (asetus-

arvo vilkkuu)
• vahvistaaksesi ja tallentaaksesi 

muutokset
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KIELEN VALINTA

Vilkkuvat valikkokohdat on erotettu lainausmerkeillä ” ”. 

NÄYTÄ
HÄLYT

NÄYTÄ
DATA

AUTO      W
>2<     21 °C

KÄYTT.
ASETUS

04– 03 - 27
TI..     12:10

VIIKKO
OHJELMA

KESKUS
LÄMM.

LÄMMIN
VESI

ILMAN
VAIHTO

ILMAN
SUODATIN

KIELI
SUOMI

P 
Ä 
Ä 
V 
A 
L 
I
K 
K 
O

SPROG
”SUOMI”

SPROG
”NORWEG”

SPROG
”DANISH”

SPROG
”SWEDISH”

SPROG
”FRENCH”

SPROG
”GERMAN”

SPROG
”ENGLISH”

Muuta asetusta painamalla: 
          tai

• valitaksesi valikkokohdan
• muuttaaksesi asetusarvoa

ENTER
•  aktivoida valikkokohdan (asetus-

arvo vilkkuu)
• vahvistaaksesi ja tallentaaksesi 

muutokset
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Viikko-ohjelmat
 
Viikko-ohjelma-valikossa voit valita erilaisia esiasetettuja viikko-ohjelmia, joita ei tarvitse määrittää erikseen.
Viikko-ohjelmia voidaan myös muokata omien toiveiden mukaisiksi.

Keskuslämmitys

Lisäkuvaus CTS 602 -ohjausyksikön asetuksista VGU 250 EK9 -laitteen keskuslämmitystoimintoa varten. 

Käyttötapa

Valittavissa on kolme eri käyttötapaa:

Minimivirtauslämpötila
Tämän toiminnon avulla määritetään minimivirtauslämpötila. Asetus kumoaa käyräohjaustoiminnon  
laskemat alemmat arvot. Toimintoa voidaan tarvita esim. lattialämmityksen yhteydessä, kun mukavuussyistä  
halutaan pitää yllä määrättyä lämpötilaa.

Maksimivirtauslämpötila
Tämän toiminnon avulla määritetään maksimivirtauslämpötila. Asetus kumoaa käyräohjaustoiminnon  
laskemat suuremmat arvot.

Käyrä
Virtauslämpötilan ohjaus tapahtuu automaattisesti valitun käyrän perusteella. Katso kaaviokuva.

Ohjelma Viikonpäivä Toiminto Aika Ilmanvaihto Lämpötila

Ohjelma 1 maanantai -
perjantai

1
2
3
4

6.00
8.00
15.00
22.00

3
1
3
1

21
17
21
17

lauantai -
sunnuntai

1
2

8.00
23.00

3
1

21
17

Ohjelma 2 maanantai -
sunnuntai

1
2

8.00
23.00

3
1

21
17

Ohjelma 3 maanantai -
perjantai

1
2

7.00
16.00

3
OFF

21
21

Käyttötapa Kesk.läm.st. Tvirtaus määritys Kiertovesipumppu Lämpöumppu

OFF OFF Ei
OFF, mutta
jumiutumisenesto käyt.

On,
käyttövesi ja ilma.

Lämmitys ON

Käyrä miinus mah-
dollinen siirto xx°C 
käyrällä. Mahd. 
jatkuva virtaus, ks. 
käyrä.

On/off. Riippuu valitusta
pumpputilasta/ pyyn-
nöstä.

On,
käyttövesi ja ilma.

Pyyntö
On/off, seuraa
T15 -anturia
forskydning

Käyrä miinus
mahdollinen siirto 
xx°C käyrällä.

On/off. Riippuu valitusta
pumpputilasta/ pyyn-
nöstä.

On,
käyttövesi ja ilma.
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Virtauslämpötila määräytyy ulkolämpötilan funktiona: mitä matalampi ulkolämpötila, sitä korkeampi virta-
uslämpötila. Käyrä nro 1 soveltuu taloihin, joiden lämpöhukka on pieni, ja käyrä nro 10 soveltuu taloihin, joi-
den lämpöhukka on suuri. Käyrä nro 5 soveltuu useimpiin tapauksiin. Käyräohjaustoiminto on käytössä vain 
ennalta määritettyjen minimi- ja maksimivirtauslämpötilojen välillä. 

Jos virtauslämpötilan halutaan pysyvän vakiona, on min/max-lämpötilojen eroksi asetettava 1°C.
Esim. minimivirtauslämpötila = 49°C ja maksimivirtauslämpötila = 50°C.

Siirtymä käy
Tämän toiminnon avulla käyriä voidaan siirtää (1°C askelin) 10°C ylöspäin ja 5°C alaspäin.

Siirtymä T15
Käytetään tarvittaessa. Tässä valikossa syötetty arvo määrittää poikkeaman, joka haluttuun
huoneenlämpötilaan nähden vallitsee, ennen kuin keskuslämmitys käynnistyy.
Poikkeamaksi voidaan valita 1–5°C, jolloin ilma-ilma-lämpöpumpulla on prioriteettiasema
sähkötoimiseen keskuslämmityskattilaan nähden.

Viive
Käytetään tarvittaessa. Tässä valikossa syötetty arvo määrittää, kuinka kauan poikkeama
halutusta huonelämpötilasta saa kestää, ennen kuin keskuslämmitys käynnistyy.

Pumppu
Tällä toiminnolla valitaan keskuslämmitysjärjestelmän kiertovesipumpun kahdesta
asetusvaihtoehdosta jompikumpi. 

Talvi = Toiminta tarvittaessa.
Jatkuva = Jatkuva toiminta.

Käyräohjaus Keskuslämmityksen
lämpötila

Ulkolämpötila

Siirtymä

Max lämpötila

Min lämpötila

10

100

80

90

70

60

50 +10

-5
40

30

20
-20-15-10-505101520

9

8

7

6

5

4

3

2

1
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Huolto-ohjeet Nilanin valtuuttamalle  
tekniselle henkilöstölle

Johdanto
Tätä huoltovalikkoa saavat käyttää vain CTS 602 -ohjausyksikön toimintaan hyvin perehtyneet henkilöt. 

Huoltovalikko VGU EK9
Huoltovalikko ei ole näkyvissä käyttäjävalikossa. Paina samanaikaisesti 5 sekunnin ajan        ja ENTER. Tällöin näyt-
töön ilmestyy , >KIELI SUOMI<. Huoltovalikkoon pääsee tällöin painamalla       .  
Huoltovalikko pysyy aktiivisena yhden tunnin ajan.

KIELI
SUOMI

HUOLTO KESKUS
LÄMMITYS

KOKON.
TID           10

TOIMINTA
0/5/10

LISALAMMI
ON

LEGIONEL
OFF

POISTOPH
MAX        4

SULATUS

MANUAL
OFF

YL. START
OFF

ILMAN 
VAIHTO

NOLLAUS
OFF

Keskulämmitys näkyy käyttäjävali-
kossa ja sähkötoiminen  
lämminvesivaraaja aktivoituu.

Valinta 10.

Lämminvesivaraajan  
signaalityyppi.

Käyttöveden 1000 W lisälämmitin 
näkyy käyttäjävalikossa.

OFF: toiminto ei käytössä.
MA-SU: valittuna päivänä 01.00-
06.00 pidetään käyttöveden läm-
pötilä arvossa 65°C.

Poistopuhalluksen minimi-
asetus, 1 tai 2.

Poistopuhalluksen maksimi-asetus, 
3 tai 4

Valinta ILMANV. JATKUVA
(OFF-valintaa ei ole).

Asetus: YL. START OFF:

Asetus: NOLLAUS OFF

LAMMIN  
VESI
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HÄLYTYKSET
Laite antaa hälytyksen, jos järjestelmässä ilmenee toimintahäiriö tai jos sillä on käyttäjälle
tärkeä ilmoitus.

Hälytykset luokitellaan seuraavasti:

I           Ilmoitus             Ei vaikutusta järjestelmän normaaliin toimintaan. Hälytys poistuu, 
kun käyttäjä on kuitannut ilmoituksen.

V          Varoitus          Tilanne muuttuu kriittiseksi, jos ongelmaa ei korjata lähiaikoina.
K         Kriittinen          Toiminta on osittain tai täysin keskeytynyt, kunnes hälytyksen syy  

 on poistettu

Hälytysten yleiskuvaus

Hälytys-
koodi

Luokka Näyttöteksti Kuvaus/syy Korjaava toimenpide

00 - - Ei hälytystä.

01 K HARDWARE Vika ohjauslaitteistossa.
Nollaa hälytys. Jos vika ei
poistu, ota yhteys huoltoon.

02 K TIMEOUT
Varoitus (V) on muuttunut  
kriittiseksi hälytykseksi.

Kirjaa ylös hälytyksen syy ja
nollaa häly. Jos vika ei poistu, 
ota yhteys huoltoon.

03

04 K PAINE

Jäähdytyspiirin korkea- tai 
matalapainekatkaisu on 
lauennut.
Mahdollinen syy:
Korkeapaine:  
- Ylikuumeneminen
- Suodattimen tukkeutu      
   minen
- Viallinen puhallin
Matalapaine:  
- Puutteellinen täytös
- Suodattimen tukkeutu 
   minen
- Viallinen puhallin
- Hyvin kylmät olosuhteet.

Tarkista mahdollinen syy ja
nollaa hälytys.
Jos hälytys ei nollaudu tai se
ilmenee usein, ota yhteys
huoltoon.

06 K SULATUS

Järjestelmän sulatus päällä.
Sulatus on riittämätön ja 
järjestelmä kytkeytyy pois 
toiminnasta. Voi ilmetä, jos 
laitetta käytetään erittäin 
kylmissä oloissa.

Nollaa hälytys. Jos vika ei
poistu, ota yhteys huoltoon.
Kirjaa ylös nykyiset
käyttölämpötilat NÄYTÄ DATA - 
valikosta huoltoliikettä varten.

07
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Hälytys-
koodi

Luokka
Näyttö-
teksti

Kuvaus/syy Korjaava toimenpide

08

09 I YLIKUUM

Virtauslämpötila on 10° yli
KESKUSLÄMMITYS-valikon
”VIRTAUS MAX”-määritettyä
asetusta korkeampi. Kun lämpö-
tila laskee, keskuslämmityksen 
toiminta jatkuu normaalisti.

Voi johtua suurista ja nopeista 
kuormituksenvaihteluista tai 
ilman pääsystä keskusläm-
mitysjärjestelmään. Tarkasta 
keskuslämmitysjärjestelmä ja 
kiertovesipumppu. Ilmaa keskus-
lämmitysjärjestelmä.

10

11

12

13 K
LÄMPÖ-
SUO

Käyttöveden lämpösuoja
lauennut. Toimii VGU:ssa myös
kompressorin
ylikuumenemissuojana

Ota yhteys huoltoon.

14

15

16 I SOFTA
Vika ohjausyksikön  
ohjelmistossa.

Ota yhteys huoltoon.

17 I OH-VAHTI
Vika ohjausyksikön  
ohjelmistossa.

Ota yhteys huoltoon.

18 I SETUP

Osa järjestelmän asetuksista
pyyhkiytynyt. Tämä voi johtua 
pitkäkestoisesta sähkökatkok-
sesta tai salamaniskusta.
Järjestelmän toiminta jatkuu
vakioasetuksilla

Nollaa hälytys. Ohjelmoi viikko-
ajastin tarvittaessa. Jos järjestel-
mä ei toimi asianmukaisesti tai 
jos toiminta on muuttunut, ota 
yhteys huoltoon. Aliohjelma on 
saattanut pyyhkiytyä.

19 I SUODATIN

Järjestelmään on määritetty
säännöllinen suodattimen
tarkastusta/vaihtoa koskeva 
hälytys (30, 90, 180 tai 360 
vuorokautta). Oletusasetus on 
90 vrk.

Puhdista/vaihda suodatin. 
Nollaa hälytys.

20 I LEGIONEL
Legionellabakteerin torjunta-
lämpötilaa ei ole saavutettu
annetussa ajassa.

Ota yhteys huoltoon.

21 I SET AIKA Esiintyy pitkäkestoisen
sähkökatkon yhteydessä.

Tarkista viikkoajastimen asetuk-
set ja nollaa tarvittaessa.
Nollaa hälytys.

22

23 I L VESI Käyttöveden lämmitys ei toimi. Ota yhteys huoltoon.

24 I L LÄMPÖ Keskuslämmitys ei toimi. Ota yhteys huoltoon.

25



24

Muistiinpanoja
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Ostajan on hyväksyttävä ja tutustuttava laitteen 
tuoteominaisuuksiin sekä toimitusehtoihin ennen 
kauppaa. Asiakas on velvollinen tarkastamaan 
uusimmat käyttö- ja huolto-ohjeet Nilanin internet-
sivuilta www.nilan.fi. Olet hyväksynyt takuuehdot 
avaamalla pakkauksen.

Yleistietoja
Maahantuoja antaa tälle tuotteelle mahdollisten 
rakenne-, valmistus- ja materiaalivikojen varalta 
kahden vuoden takuun.  Takuuehdot edellyttävät 
asianmukaista asennusta ja käyttöä. Takuun edun-
saaja on tuotteen haltija.

Takuuaika
Takuuaika on 36 kk toimituspäivästä 2014 lähtien 
hankituille Nilan-kuluttajalaitteille.
Takuuaika on 24 kk toimituspäivästä ennen 2014 
hankituille Nilan-kuluttajalaitteille.

Takuun sisältö
Takuuseen sisältyvät takuuaikana valtuutetulle 
Nilan lämpöpumppu jälleenmyyjälle ilmoitettujen 
takuunantajan toteamien rakenne-, valmistus-, 
ja raaka-ainevikojen sekä tällaisten vikojen itse 
tuotteelle aiheuttamien vaurioiden korjauskustan-
nukset. 

Vastuun ja takuun rajoitukset
Tämä takuu on annettu edellyttäen, että tuote 
toimii normaaleissa käyttöolosuhteissa sekä että 
käyttöohjetta noudatetaan huolellisesti. Takuunan-
tajan vastuu on rajoitettu näiden ohjeiden mukai-
sesti, eikä takuu siten kata sellaisia vahinkoja, joita 
tuote aiheuttaa toiselle esineelle tai henkilölle.

Takuuseen eivät sisälly viat, jotka ovat aiheutuneet:
- tuotteen kuljetuksesta
- tuotteen käyttäjän huolimattomuudesta tai 

tuotteen ylikuormituksesta, käyttöohjeiden tai 
hoidon laiminlyönnistä

- takuunantajasta riippumattomista olosuhteis-
ta, kuten jännitevaihteluista (jännitevaihtelut 
saavat olla korkeintaan +/- 10 %), ukkosesta, 
tulipalosta tai vahinkotapauksista, muiden kuin 
valtuutettujen jälleenmyyjien suorittamista kor-
jauksista, huolloista tai rakennemuutoksista

- asennus- ja käyttöohjeiden vastaisesta tai muu-
ten virheellisestä tuotteen asennuksesta tai 
sijoituksesta käyttöpaikalle.

- ilman Nilan Suomi Oy:n myöntämää kirjallista lu-
paa tehdyistä muutoksista laitteeseen.

- kondenssivaurioista, jos vesilukkoa tai tippakau-
kaloa ei ole tehty tai viemäröity oikein.

- vuosittaisen huollon laiminlyönnistä.

Takuuseen ei myöskään sisälly tuotteen toiminta-
kunnon kannalta merkityksettömien vikojen, kuten 
pintanaarmujen korjaaminen. Takuuseen eivät 
sisälly tuotteen normaalit käyttöohjeessa esitetyt 
säädöt, käyttöopastuskäynnit, hoito- ja puhdistus-
toimenpiteet, eivätkä sellaiset työt, jotka aiheutu-
vat varo- tai asennusmääräysten laiminlyönneistä 
tai näiden selvittelyistä asennuskohteessa.

Toimenpiteet vian ilmetessä
Vian ilmetessä takuuaikana on asiakkaan viipymät-
tä ilmoitettava tästä tuotteen myyneelle valtuute-
tulle Nilan lämpöpumppu jälleenmyyjälle tai maa-
hantuojalle. Tällöin on ilmoitettava mistä tuotteesta 
on kyse (tuotemalli, sarjanumero), vian laatu mah-
dollisimman tarkasti sekä olosuhteet, joissa vika on 
syntynyt ja/tai ilmenee. Takuuajan jälkeen ei vetoa-
minen takuuaikaiseen ilmoitukseen ole pätevä, ellei 
sitä ole tehty kirjallisesti takuuaikana. 

Takuunaikaiset veloitukset
Nilan ei veloita asiakkaaltaan takuuna korjatuista 
tai vaihdetuista osista, korjaustöistä, tuotteen 
korjaamiseksi tarpeellisista kuljetuksista eikä mat-
kakustannuksistaan. Tällöin kuitenkin edellytetään, 
että:
- vialliset osat luovutetaan maahantuojalle
- virhe kuuluu tässä asiakirjassa ilmoitetun takuu-

vastuun piiriin

Huoltopalvelu Suomessa
Tämän tuotteen takuu-aikaisesta sekä sen jälkei-
sestä huollosta vastaa Suomessa maahantuojan 
valtuuttama huolto-organisaatio koko sen ajan 
mitä lämpöpumpun taloudellinen käyttöikä sitä 
vaatii. Valmistaja takaa koneiden huollon ja toimin-
nallisesti tärkeiden osien saannin seitsemän vuotta 
valmistuksen lopettamisesta. Yleensä osia on silti 
saatavina huomattavasti vanhempiin tuotteisiin.

Miten huoltotilaus tehdään
Kun haluatte huollon tai korjauksen, on toivomuk-
senamme ennen huoltopyynnön tekoa:
- lukekaa käyttöohje huolellisesti ja harkitkaa, 

oletteko toimineet konetta käyttäessänne ohjei-
den edellyttämällä tavalla

- varmistukaa ennen takuukorjauspyyntöä siitä, 
että takuuaikaa on jäljellä, lukekaa huolellisesti 
nämä takuuohjeet ja selvittäkään tuotteen malli 
ja sarjanumero

- huoltotilaus sähköpostilla huolto@nilan.fi

Vastuunrajoitus
Riippumatta siitä, onko takuu voimassa vai ei, sekä 
riippumatta takuuehtojen sisällöstä valmistaja tai 
sen valtuuttama ei ole vastuussa laitteen ehkä ai-
heuttamasta välillisestä vahingosta, kuten tuotan-
non keskeytymisestä, liikevaihdon vähenemisestä, 
menetetystä voitosta, asumiselle aiheutuneesta 
haitasta tms. seikasta, ellei kysymys ole törke-
ästä huolimattomuudesta tai välillisiä vahinkoja 
koskevista ehdoista on tapauskohtaisesti sovittu. 
Valmistaja tai valmistajan valtuuttama ei myöskään 
vastaa viivästymisestä, mikäli viivästyksen aihe-
uttaa seikka, johon Valmistaja tai sen valtuuttama 
jälleenmyyjä ei voi kohtuudella vaikuttaa.  

Nilan Suomi Oy

TAKUUEHDOT
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