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Säkerhetsinformation
Denna handbok beskriver installations- och servicemo-
ment avsedda att utföras av fackman.

Handboken ska lämnas kvar hos kunden.

Apparaten får användas av barn över 8
år och av personer med fysisk, sensorisk
eller mental funktionsnedsättning samt
av personer som saknar erfarenhet eller
kunskap under förutsättning att de får
handledning eller instruktioner om hur
man använder apparaten på ett säkert
sätt och informeras så att de förstår
eventuella risker. Produkten är avsedd
för användning av experter eller utbilda-
de användare i affärer, hotell, lätt indu-
stri, på lantbruk och i liknande miljöer.

Barn skall instrueras/övervakas för att
säkerställa att de aldrig leker med produk-
ten.

Låt inte barn rengöra eller underhålla
apparaten utan handledning.

Detta är en originalhandbok. Översätt-
ning får ej ske utan godkännande av
Kaukora.

Med förbehåll för konstruktionsändring-
ar.

Elektrisk installation och ledningsdragning
ska utföras enligt gällande bestämmelser.

JÄSPI Inverter Nordic ska installeras via all-
polig brytare. Kabelarea ska vara dimensio-
nerad efter vilken avsäkring som används.

Om matningskabeln är skadad får den en-
dast ersättas av Kaukora, dess serviceom-
bud eller liknande behörig personal för att
undvika eventuell fara och skada.

Symboler

OBS!

Denna symbol betyder fara för människa eller
maskin.

TÄNK PÅ!

Vid denna symbol finns viktig information om
vad du ska tänka på när du installerar eller
servar anläggningen.

TIPS!

Vid denna symbol finns tips om hur du kan
underlätta handhavandet av produkten.

Märkning
CE-märket är obligatoriskt för de flesta produkter
som säljs inom EU, oavsett var de är tillverkade.

CE

Klassificering av inkapsling av elektroteknisk utrust-
ning.

IP24

Fara för människa eller maskin.
!

Läs användarhandboken.

Läs installatörshandboken.

Säkerhetsföreskrifter

Varning
Installera systemethelt i enlighetmeddenna installationshand-
bok.
Felaktig installation kan medföra sprängning, personskada, vat-
tenläckage, köldmedieläckage, elstöt och brand.

Beaktamätvärdena vid ingrepp i kylsystemet vid service i små
rum, så att gränsen för köldmediets koncentration inte över-
skrids.
Konsultera en expert för tolkning av mätvärdena. Om köldmedie-
koncentrationen överskrider gränsen kan syrebrist uppstå vid ett
eventuellt läckage, vilket kan orsaka allvarliga olyckor.

Använd originaltillbehör och angivna komponenter för instal-
lationen.
Om andra delar än de av oss angivna används, kan vattenläckage,
elstöt, brand och personskada uppstå eftersom aggregatet kanske
inte fungerar korrekt.

Ventilera arbetsområdet väl – köldmedieläckage kan förekom-
ma under servicetillfället.
Om köldmediet kommer i kontakt med öppen låga, bildas giftig
gas.

Installera aggregatet på ett ställe med god bärighet.
Olämpligt val av installationsplats kan medföra att aggregatet faller
ned och orsakar materiella skador och personskador. Installation
utan god bärighet kan även orsaka vibrationer och oljud.

Installera aggregatet stabilt, så att det klarar jordbävningar
och vind av orkanstyrka.

JÄSPI Inverter NordicKapitel 1 | Viktig information4

1 Viktig information



Olämpligt val av installationsplats kan medföra att aggregatet faller
ned och orsakar materiella skador och personskador.

Elinstallationen ska utföras av behörig elektriker och systemet
ska anslutas som separat krets.
Strömförsörjning med otillräcklig kapacitet och bristfällig funktion
kan orsaka elstöt och brand.

Använd angivna kablar för elanslutningen, dra fast kablarna
ordentligt i plintarna och dragavlasta kablarna korrekt för att
inte överbelasta plintarna.
Lösa anslutningar eller kabelfästen kan orsaka onormal värmeut-
veckling eller brand.

Kontrollera, efter slutförd installation eller service, att inget
köldmedium i gasform läcker ut från systemet.
Om köldmediegas läcker ut i huset och kommer i kontakt med en
aerotemper, en ugn eller annan het yta, uppstår giftig gas.

Stäng av kompressorn innan köldmediekretsen bryts/öppnas.
Om köldmediekretsen bryts/öppnas medan kompressorn är igång
kan luft komma in i processkretsen. Detta kan medföra onormalt
högt tryck i processkretsen, vilket kan medföra sprängning och
personskada.

Stäng av strömförsörjningen vid service eller inspektion.
Om strömförsörjningen inte stängs av, föreligger risk för elstötar
och för skador på grund av roterande fläkt.

Kör inte aggregatetmedborttagenpanel eller borttaget skydd.
Att vidröra roterande utrustning, heta ytor eller högspänningsfö-
rande del kan medföra personskada på grund av fasthakning,
brännskada eller elstöt.

Stäng av strömmen innan elarbete påbörjas.
Underlåtenhet att stänga av strömmen kan medföra elstöt, skada
på och felaktig funktion hos utrustningen.

Försiktighet
Utför elinstallationerna noggrant.
Anslut inte jordledaren till gasledning, vattenledning, åskledare
eller telefonlednings jordledare. Felaktig jordning kan orsaka såväl
fel i aggregatet som elstötar till följd av kortslutning.

Använd huvudbrytare med tillräcklig brytförmåga.
Om brytaren har otillräcklig brytförmåga, kan driftstörningar och
brand uppstå.

Använd aldrig något annat än en säkringmed rätt utlösnings-
ström på de ställen säkring ska användas.
Att ansluta aggregatet med koppartråd eller annan metalltråd kan
orsaka aggregathaveri och brand.

Kablar ska förläggas så de inte kan skadas avmetallkanter eller
kläms av paneler.
Felaktig installation kan leda till elstöt, generering av värme och
brand.

Installera inte aggregatet nära ställen där läckage avbrandfar-
lig gas kan tänkas förekomma.
Om läckande gas samlas runt aggregatet, kan brand uppstå.

Installera inte aggregatet där korrosiv gas (till exempel svavel-
syrahaltig gas) eller brandfarlig gas eller ånga (till exempel
thinner- och petroleumångor) kan bildas eller samlas, eller där
flyktiga brännbara ämnen hanteras.
Korrosiv gas kan orsaka korrosion på värmeväxlaren, brott i plast-
detaljer etc. och brandfarlig gas eller ånga kan orsaka brand.

Använd inte aggregatet där vattenstänk förekommer, till ex-
empel i tvätterier.
Inomhusdelen är inte vattentät och elstöt och brand kan därför
uppstå.

Använd inte aggregatet för specialändamål som livsmedelsför-
varing, kylning av precisionsinstrument, fryskonservering av
djur, växter eller konst.
Sådan användning kan skada föremålen.

Installera och använd inte systemetnärautrustning somgene-
rerar elmagnetiska växelfält eller högfrekventa övertoner.
Utrustning som växelriktare, reservelverk, medicinsk högfrekvens-
utrustning och telekommunikationsutrustning kan påverka aggre-
gatet och orsaka driftstörningar och haveri. Aggregatet kan dess-
utom störa medicinsk utrustning och telekommunikationsutrust-
ning, så att den fungerar felaktigt eller inte alls.

Installera inte utomhusdelen på platserna nedan.
- Platser där läckage av brandfarlig gas kan förekomma.
- Platser där kolfiber, metallpulver eller annat pulver kan förekomma
i luften.
- Platser där ämnen som kan påverka aggregatet, till exempel sul-
fidhaltig gas, klorgas, sura eller basiska ämnen, kan uppstå.
- Platser där direkt exponering för oljedimma eller ånga förekom-
mer.
- Fordon och fartyg.
- Platser där maskiner som genererar högfrekventa övertoner an-
vänds.
- Platser där kosmetika eller specialspray ofta används.
- Platser som kan utsättas för direkt salthaltig atmosfär. I detta fall
måste utedelen skyddas mot ett direkt intag av salthaltig luft.
- Platser där stora snömängder förekommer.
- Platser där systemet utsätts för skorstensrök.

Om utomhusdelens bottenram är korroderad eller på annat
sätt skadad till följd av lång ackumulerad drifttid, får den inte
användas.
Användning av en gammal och skadad ram kan medföra att aggre-
gatet faller ned och orsakar personskada.

Om lödning måste ske nära aggregatet, var uppmärksam så
att inte smältstänk skadar dropptråget.
Om smältstänk kommer in i aggregatet vid lödning kan det uppstå
små hål i tråget, med vattenläckage som följd. För att undvika
skador, behåll inomhusdelen i dess förpackning eller täck över den.

Låt inte dräneringsröret mynna ut i diken där giftig gas, inne-
hållande till exempel sulfider, kan uppstå.
Om röret mynnar ut i ett sådant dike kommer nämligen giftig gas
att strömma in i rummet och allvarligt äventyra användarnas hälsa
och säkerhet.

Isolera aggregatets anslutningsrör så att omgivningsluftens
fukt inte kondenserar på dem.
Ofullständig isolering kan orsaka kondensering, vilket kan leda till
fuktskador på tak, golv, möbler och värdefullt lösöre.

Installera inte utomhusdelen på ställen där insekter och små-
djur kan tänkas bygga bo.
Insekter och smådjur kan komma in i elektronikdelarna och orsaka
haveri och brand. Instruera användaren att hålla rent omkring ut-
rustningen.

Var försiktig när du bär aggregatet för hand.
Om aggregatet väger mer än 20 kg, ska det bäras av två personer.
Använd skyddshandskar för att minska risken för skärskador.

Avfallshantera förpackningsmaterialet korrekt.
Kvarlämnat förpackningsmaterial kan orsaka personskada, eftersom
spik och trä kan ingå i förpackningen.

Vidrör inga knappar med våta händer.
Det kan medföra elstöt.

Vidrör inga köldmedierör med bara händer när systemet är i
drift.
Under drift blir rören antingen mycket varma eller mycket kalla,
beroende på driftsätt. Detta kan orsaka brännskador eller
köldskador.

Stäng inte av strömförsörjningen omedelbart efter att driften
stoppats.
Vänta i minst 5 minuter, annars kan vattenläckage uppstå eller
haveri inträffa.

Styr inte systemet med huvudbrytaren.
Det kan orsaka brand eller vattenläcka. Dessutom kan fläkten
starta oväntat, vilket kan orsaka personskada.
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Serienummer
Serienumret hittar du uppe till vänster på baksidan och
nere på sidan.

F2120

Serienummer

TÄNK PÅ!

Produktens serienummer (14 siffror) behöver
du vid service- och supportärenden.

Återvinning
Lämna avfallshanteringen av emballaget till den
installatör som installerade produkten eller till
särskilda avfallsstationer.

När produkten är uttjänt får den inte slängas
bland vanligt hushållsavfall. Den ska lämnas in

till särskilda avfallsstationer eller till återförsäljare som
tillhandahåller denna typ av service.

Felaktig avfallshantering av produkten från användarens
sida gör att administrativa påföljder tillämpas i enlighet
med gällande lagstiftning.

Miljöinformation
Denna enhet innehåller en fluorinerad växthusgas som
omfattas av Kyoto-avtalet.

Utrustningen innehåller R410A, en fluorinerad växthus-
gas med ett GWP-värde (Global warming potential) av
2088. Släpp inte ut R410A i atmosfären.
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Installationskontroll
Enligt gällande regler skall värmeanläggningen undergå installationskontroll innan den tas i bruk. Kontrollen får
endast utföras av person som har kompetens för uppgiften. Fyll även i sidan för information om anläggningsdata i
Användarhandboken.

DatumSignaturAnmärkningBeskrivning✔

Värmebärare (se avsnitt "Röranslutningar")

System urspolat

System urluftat

Smutsfilter

Avstängnings- och avtappningsventil

Laddflöde inställt

El (se avsnitt "Elinkopplingar")

Säkringar fastighet

Säkerhetsbrytare

Jordfelsbrytare

Värmekabel typ/effekt

Säkringsstorlek, värmekabel (F3)

Kommunikationskabel ansluten

JÄSPI Inverter Nordic adresserad (enbart
vid kaskadkoppling)

Anslutningar

Huvudspänning

Fasspänning

Övrigt

Kondensvattenrör

Isolering kondensvattenrör, tjocklek (om
inte KVR 10 används)

OBS!

För att undvika skador på värmepumpens elektronik, kontrollera anslutningar, huvudspänning och fasspän-
ning innan maskinen startas.
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Inomhusmodul

JÄSPI Tehowatti Air
Rostfritt stål, 3 x 400 V

LVI Code 505 85 28

Styrmodul

JÄSPI MCU40

Styrmodu

LVI Code 526 01 53
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Transport och förvaring
JÄSPI Inverter Nordic ska transporteras och förvaras stå-
ende.

OBS!

Säkerställ att värmepumpen inte kan ramla
omkull under transport.

Kontrollera att värmepumpen inte skadats under trans-
port.

Uppställning
■ Placera JÄSPI Inverter Nordic utomhus på ett fast

vågrätt underlag som tål dess tyngd, helst betongfun-
dament. Används betongplintar ska dessa vila på ma-
kadam eller singel.

■ Förångarens underkant ska vara i nivå med genomsnitt-
ligt lokalt snödjup. Betongfundamentet eller betong-
plintarna bör därför vara minst 70 mm höga.

■ JÄSPI Inverter Nordic bör inte ställas upp intill ljudkäns-
liga väggar t ex intill sovrum.

■ Se även till så att uppställningen inte medför obehag
för grannarna.

■ JÄSPI Inverter Nordic ska inte placeras så att rundgång
av uteluften kan ske. Detta medför lägre effekt och
sämre verkningsgrad.

■ Förångaren behöver skyddas mot direkt vind / blåst,
då detta påverkar avfrostningsfunktionen negativt.
Placera JÄSPI Inverter Nordic skyddad från vind / blåst
mot förångaren.

■ En mindre mängd vatten kan droppa ut genom dräne-
ringshålet under JÄSPI Inverter Nordic. Se till att detta
vatten kan rinna undan genom att välja lämpligt ma-
terial under JÄSPI Inverter Nordic (se avsnitt Kondens-
vatten).

■ Iakttag försiktighet så att värmepumpen inte repas vid
installationen.

LEK   

F2120

min 300 mm

LEK   

F2120

LEK

min
70 mm

Placera inte JÄSPI Inverter Nordic direkt på gräsmatta
eller annat icke fast underlag.

Om risk för snöras från taket föreligger ska ett skyddande
tak eller liknande monteras över värmepump, rör och
kablage.
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Lyft från gatan till uppställningsplats
Om underlaget tillåter är det enklast att använda en
handtruck för att köra fram JÄSPI Inverter Nordic till
uppställningsplatsen.

OBS!

Tyngdpunkten är förskjuten till ena sidan (se
tryck på emballage).

L
E
K

C:a 180 kgCirka 180 kg

Behöver JÄSPI Inverter Nordic transporteras över mjukt
underlag, t ex gräsmatta, rekommenderar vi en kranbil
som kan lyfta den till uppställningsplatsen. När JÄSPI In-
verter Nordic lyfts med kran ska emballaget vara orört,
se illustration ovan.

Om kranbil inte kan användas går det att transportera
JÄSPI Inverter Nordic med en förlängd säckkärra. JÄSPI In-
verter Nordic ska tas från den tyngsta sidan och man
behöver vara två personer för att få upp JÄSPI Inver-
ter Nordic.

Lyft från pall till slutlig placering
Före lyftet demonteras emballaget liksom lastsäkringen
mot pallen.

Placera lyftstroppar runt varje maskinfot. För lyftet från
pallen till fundamentet krävs fyra personer, en för varje
lyftstropp.

Skrotning
Vid skrotning forslas produkten bort i omvänd ordning.
Lyft då i bottenplåt istället för i pallen!

Kompressorvärmare
JÄSPI Inverter Nordic är försedd med två kompressorvär-
mare som värmer kompressorn före uppstart och vid kall
kompressor.

OBS!

Kompressorvärmaren ska ha varit aktiv i cirka
3 timmar före första start, se avsnitt “Uppstart
och kontroll”.

Kondensvatten
Kondensvattentråget samlar upp och leder bort det
mesta av kondensvattnet ut från värmepumpen.

OBS!

Det är viktigt för värmepumpens funktion att
avledningen av kondensvattnet fungerar samt
att utloppet på kondensvattenröret är placerat
så att huset inte kan ta skada.

Kondensvattenavledning bör kontrolleras re-
gelbundet, särskild under höst. Rengör vid be-
hov.

OBS!

Elektrisk installation och ledningsdragning ska
utföras under överinseende av behörig elinstal-
latör.

TIPS!

Rör med värmekabel för dränering av konden-
svattentråget ingår inte.

För att säkerställa funktionen bör tillbehöret
KVR 10 användas.

■ Kondensvattnet (upp till 50 liter/dygn) som samlas
upp i tråget ska ledas bort via ett rör till ett lämpligt
avlopp där kortast möjliga sträcka utomhus rekommen-
deras.

■ Den del av röret som inte ligger frostfritt måste vara
uppvärmt av värmekabel för att förhindra igenfrysning.

■ Dra röret med en fallande lutning från JÄSPI Inver-
ter Nordic.

■ Utloppet på kondensvattenröret måste ligga på frost-
fritt djup alternativt inomhus (med reservation för lo-
kala bestämmelser och regler).

■ Använd vattenlås vid installationer där luftcirkulation
kan förekomma i kondensvattenröret.

■ Isoleringen ska sluta tätt mot kondensvattentråget.
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Rekommenderade alternativ för avledning av
kondensvatten

Stenkista

LEK

Frostfritt djup

F2120

Frostfritt djup

Om huset har källare ska stenkistan placeras på ett så-
dant sätt att kondensvattnet inte påverkar huset. Annars
kan stenkistan placeras rakt under värmepumpen.

Utloppet på kondensvattenröret måste ligga på frostfritt
djup.

Avlopp inomhus

Vattenlås

Skarv

Kondensvattnet leds till avlopp inomhus (med reserva-
tion för lokala bestämmelser och regler).

Dra röret med en fallande lutning från JÄSPI Inverter Nor-
dic.

Kondensvattenröret måste ha ett vattenlås för att för-
hindra luftcirkulation i röret.

KVR 10 skarvas enligt bild. Rördragning insida hus ingår
ej.

Stuprörsavlopp

LEK

 

F2120

Frostfritt

djup
Frostfritt

djup

Vattenlås

Utloppet på kondensvattenröret måste ligga på frostfritt
djup.

Dra röret med en fallande lutning från JÄSPI Inverter Nor-
dic.

Kondensvattenröret måste ha ett vattenlås för att för-
hindra luftcirkulation i röret.
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TÄNK PÅ!

Om inte något av de rekommenderade alterna-
tiven används måste god avledning av konden-
svatten tillses.
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Installationsutrymme
Avståndet mellan JÄSPI Inverter Nordic och husvägg ska
vara minst 350 mm, men inte mer än 500 mm vid
vindutsatta lägen. Fritt utrymme ovanför JÄSPI Inver-
ter Nordic ska vara minst 1 000 mm. Fritt utrymme
framför ska vara minst 1 000 mm för ev. framtida service.

3
5
0
 m

m

Fritt utrymme bakom

Fritt utrymme framför 
dock 1000 mm för ev. framtida service

Min. avstånd
vid användning
av flera F2300

600 mm

 1
0
0
0
 m

m

400 mm 

Minimalt 
fritt utrymme

600mm 

Minimalt 
fritt utrymme

Minimalt fritt
utrymme Minimalt fritt utrymme

Min avstånd vid användning
av flera JÄSPI Inverter Nordic

600 mm

600 mm

Minst 1 000 mm

Fritt utrymme bakom*350 – 500 mm

400 mm

Fritt utrymme framför för ev. framtida service

* Utrymmet bakom får inte överstiga 500 mm vid vindutsatta lägen.
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Bipackade komponenter

JÄSPI Inverter Nordic-8,
JÄSPI Inverter Nordic-12

Filterkulventil (G1").

LEK

LEK

2 st. flexrör (DN25, G1") med
4 st. packningar.

JÄSPI Inverter Nordic-16,
JÄSPI Inverter Nordic-20

Filterkulventil (G1 1/4").

LEK

LEK

2 st. flexrör (DN25, G1 1/4")
med 4 st. packningar.
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Demontering av sidolucka och topplåt
L
E
K
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Allmänt
JÄSPI Inverter Nordic (1x230V)

LEK

GQ1

AA2

UB1

BT12

EP2

XL1

BT3

XL2

HS1

XL21

BT84

QN1

QN4

RM1

QN2

BP11

QN34

BT15

BT14 EB10

QA40 GQ10

BT17

RA1

BP9

BP1

BP2

BP8

XL20

BT81

HQ9

CA1
X6
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JÄSPI Inverter Nordic (3x400V)

LEK

GQ1

AA2

UB1

BT12

EP2

XL1

BT3

XL2

HS1

XL21

BT84

QN1

QN4

RM1

QN2

BP11

QN34

BT15

BT14 EB10

QA40 GQ10

BT17

RF2RA1

BP9

BP1

BP2

BP8

XL20

BT81

HQ9
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Data

Serie.n
r.

Art.nr. 711453

OUT

IN

PF4

BT16

PF1

BT28

EP1

WM5

XL40

XL1

XL2

PF3

PF3
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Röranslutningar
Anslutning, värmebärare ut ur JÄSPI Inverter Nor-
dic

XL1

Anslutning, värmebärare in till JÄSPI Inverter Nor-
dic

XL2

Serviceanslutning, högtryckXL20
Serviceanslutning, lågtryckXL21
Anslutning, avlopp kondensvattentrågXL40

Givare etc.
HögtryckspressostatBP1
LågtryckspressostatBP2
LågtrycksgivareBP8
HögtrycksgivareBP9
Tryckgivare, insprutningBP11
Temperaturgivare, returledningBT3
Temperaturgivare, kondensor framledningBT12
Temperaturgivare, hetgasBT14
Temperaturgivare, vätskeledningBT15
Temperaturgivare, förångareBT16
Temperaturgivare, suggasBT17
Temperaturgivare, omgivningBT28
Temperaturgivare, insprutning, EVI kompressorBT81
Temperaturgivare, suggas förångareBT84

Elkomponenter
GrundkortAA2
Kondensator (1x230V)CA1
KompressorvärmareEB10
FläktGQ1
InverterQA40
Harmonic filter (3x400V)RA1
Drossel (1x230V)RA1
EMC-filter (3x400V)RF2
Kopplingsplint (1x230V)X6

Kylkomponenter
FörångareEP1
KondensorEP2
KompressorGQ10
PartikelfilterHQ9
TorkfilterHS1
ExpansionsventilQN1
BypassventilQN4
4-vägsventilQN2
Expansionsventil, underkylningQN34
BackventilRM1

Övrigt
TypskyltPF1
SerienummerPF3
Skylt, röranslutningPF4
Kabelgenomföring, inkommande matningUB1
KondensvattentrågWM5

Beteckningar enligt standard EN 81346-2.
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Elbox

L
E
K

AA2 FC1X24 F4 X7 F2 F1

S2

S1

X23

X22

X21

X28 X27 F3 X2 X1 X5

X9

S3

Elkomponenter
GrundkortAA2

Kopplingsplint, inkommande matningX1
Kopplingsplint, kompressor matningX2
Kopplingsplint, extern manöverspän-
ning

X5

Kopplingsplint, 230V~X7
Kopplingsplint, anslutning KVRX9
Kopplingsplint, Kompressor blockering,
Tariff

X21

Kopplingsplint, kommunikationX22
Kopplingsplint, kommunikationX23
Anslutningsplint, fläktX24
Anslutningsplint, expansionsventil QN1X27
Anslutningsplint, underkylning QN34X28

Säkring, manöver 230V~F1
Säkring, manöver 230V~F2
Säkring för extern värmekabel, KVRF3
Säkring, fläktF4
Automatsäkring (Ersätts med personskyddsauto-
mat (FB1) vid montering av tillbehör KVR 10.)

FC1

Dipswitch, adressering av värmepump vid multi-
drift

S1

Dipswitch, olika tillvalS2
Reset-knappS3

Beteckningar enligt standard EN 81346-2.
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Allmänt
Rörinstallationen skall utföras enligt gällande regler.

Rördimension bör ej understiga rekommenderad rördia-
meter enligt tabellen. Varje system måste dock dimen-
sioneras individuellt för att klara rekommenderade
systemflöden.

Minsta systemflöden
Anläggningen ska vara dimensionerad för att lägst klara
minsta avfrostningsflöde vid 100% pumpdrift, se tabell.

Minsta re-
kommende-
rade rördi-
mension
(mm)

Minsta re-
kommende-
rade rördi-
mension
(DN)

Minsta flö-
de vid av-
frostning
(100%

pumphastig-
het (l/s)

Luft/vatten-
värme-
pump

22200,27F2120-8
(1x230V)

22200,27F2120-8
28250,35F2120-12

(1x230V)
28250,35F2120-12
28250,38F2120-16
35320,48F2120-20

OBS!

Ett underdimensionerat system kan innebära
skador på maskin samt medföra driftsstörning-
ar.

JÄSPI Inverter Nordic arbetar upp till en returtemperatur
av ca 55 °C och en utgående temperatur från värmepum-
pen av ca 65 °C.

JÄSPI Inverter Nordic är inte utrustad med avstängnings-
ventiler på vattensidan, utan sådana måste monteras
för att underlätta eventuell framtida service. Returtem-
peraturen begränsas av returledningsgivaren.

Vattenvolymer
Beroende på storlek på din JÄSPI Inverter Nordic krävs
en tillgänglig vattenvolym för att undvika korta drifttider
och för att kunna avfrosta. För optimal drift av JÄSPI In-
verter Nordic rekommenderas en minimalt tillgänglig
vattenvolym på 10 liter gånger storlekssiffra. T.ex. JÄS-
PI Inverter Nordic-12: 10 liter x 12 = 120 liter. Detta gäller
individuellt för värme- respektive kylsystem.

OBS!

Rörsystemet skall vara urspolat innan värme-
pumpen ansluts så att föroreningar ej skadar
ingående komponenter.

Rörkoppling värmebärare
■ Värmepumpen ska avluftas vid den övre anslutningen

(XL1) med avluftningsnippeln på bipackat flexrör.

■ Montera det medlevererade smutsfiltret före inloppet,
det vill säga den nedre anslutningen (XL2) på JÄSPI In-
verter Nordic.

■ Värmeisolera samtliga rör utomhus med minst 19 mm
tjock rörisolering.

■ Montera avstängnings- och avtappningsventil så att
JÄSPI Inverter Nordic kan tömmas vid längre strömav-
brott.

■ De bipackade flexrören fungerar som vibrationsdäm-
pare. Flexrören monteras så att en böj uppstår, därmed
fungerar vibrationsdämpningen.

Laddpump
Laddpumpen (ingår ej i produkten) matas och styrs från
inomhusmodulen / styrmodulen. Den har en inbyggd
frysskyddsfunktion och ska därför inte stängas av vid
frysrisk.

Vid temperatur under +2 °C går laddpumpen periodvis,
för att förhindra att vattnet fryser i laddkretsen. Funktio-
nen skyddar även mot för hög temperatur i laddkretsen.

Tryckfall, värmebärarsida
JÄSPI Inverter Nordic-8, -12, -16, -20

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 0,55 0,6 0,65 0,7 0,75 0,8 0,85 0,9

Tryckfall 

[kPa]

Flöde [l/s]

Tryckfall F2120

Tryckfall
(kPa)

Flöde
(l/s)

-12/-16/-20

-8
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Värmeisolering

LEK

Värmeisolering

Montering flexslang

L
E
K

Data

Serie.n
r.

Art.nr. 711453

OUT

IN

XL1

XL2
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Allmänt
■ Inkoppling av värmepumpen får inte ske utan elleve-

rantörens medgivande och ska ske under överinseende
av behörig elinstallatör.

■ Om JÄSPI Inverter Nordic säkras med automatsäkring,
ska denna ha minst motorkaraktäristik ”C”. Beträffande
säkringsstorlek, se avsnitt ”Tekniska data”.

■ JÄSPI Inverter Nordic innehåller inte allpolig arbetsbry-
tare för inkommande elektrisk matning. Därför ska
värmepumpens matningskabel anslutas till en arbets-
brytare med minst 3 mm brytaravstånd. Om fastighe-
ten har jordfelsbrytare bör värmepumpen förses med
en separat sådan. Jordfelsbrytaren bör ha en märkut-
lösningsström på högst 30 mA. Inkommande matning
ska vara 400V 3N~ 50Hz via elcentral med säkringar.

Vid 230V~ 50Hz ska inkommande matning vara 230V~
50Hz via elcentral med säkringar.

■ Vid eventuellt isolationstest av fastigheten ska värme-
pumpen bortkopplas.

■ Om styrningen ska matas separerad från övriga kom-
ponenter i värmepumpen (t.ex. vid tariffinkoppling)
ansluts en separat manöverkabel till kopplingsplint
(X5).

■ Förläggning av kablar för starkström samt signalkablar
ska göras bakifrån i kabelgenomföringarna på värme-
pumpens högra sida, sedd framifrån.

■ Kommunikationskabeln ska vara en skärmad kabel
med tre ledare och anslutas mellan JÄSPI Inverter Nor-
dic kopplingsplint X22 och inomhusmodulen / styrmo-
dulen.

■ Laddpumpen ansluts till inomhusmodulen / styrmodu-
len. Se var laddpumpen ska anslutas i installationshand-
boken för din inomhusmodul / styrmodul.

OBS!

Elinstallation samt eventuell service ska göras
under överinseende av behörig elinstallatör.
Bryt strömmen med arbetsbrytaren innan
eventuell service. Elektrisk installation och led-
ningsdragning ska utföras enligt gällande na-
tionella bestämmelser.

OBS!

För att undvika skador på luft/vattenvärmepum-
pens elektronik, kontrollera anslutningar, hu-
vudspänning och fasspänning innan maskinen
startas.

OBS!

Vid inkoppling ska hänsyn tas till spänningsfö-
rande extern styrning

OBS!

Om matningskabeln är skadad får den endast
ersättas av Kaukora, dess serviceombud eller
liknande behörig personal för att undvika
eventuell fara och skada.
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Åtkomlighet, elkoppling
Demontering av sidolucka
Skruva loss skruvarna och lyft av locket.

L
E
K
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Konfiguration med hjälp av
DIP-switch
På grundkortet (AA2) väljs kommunikationsadress för
JÄSPI Inverter Nordic mot inomhusmodulen / styrmodu-
len. DIP-switch S1 används för konfiguration av adress
och funktioner. Vid kaskaddrift med exempelvis Jäspi
MCU 40 krävs adressering. Som standard har JÄSPI Inver-
ter Nordic adress 1. I en kaskadkoppling måste alla JÄS-
PI Inverter Nordic ha en unik adress. Adressen kodas bi-
närt.

OBS!

Ändring av DIP-switchars läge får endast ske
med produkt i spänningslöst läge.

Grundin-
ställning

Adress

(com)

SlavDIP S1 position

(1 / 2 / 3)

OFF01Slav 1off / off / off
OFF02Slav 2on / off / off
OFF03Slav 3off / on / off
OFF04Slav 4on / on / off
OFF05Slav 5off / off / on
OFF06Slav 6on / off / on
OFF07Slav 7off / on / on
OFF08Slav 8on / on / on

Grundin-
ställning

FunktionInställningDIP S1 posi-
tion

OFFTillåter kylaON4

GrundinställningInställningDIP S2 position

OFFOFF1
OFFOFF2
OFFOFF3
OFFOFF4

Switch S3 är reset-knappen som startar om styrningen.

TÄNK PÅ!

DIP S1 position 4 måste ändras till ON för att
det ska gå att köra kyla.
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Anslutningar

TÄNK PÅ!

För att undvika störningar får oskärmade
kommunikations- och/eller givarkablar till ex-
terna anslutningar inte förläggas närmare än
20 cm från starkströmsledningar.

Kraftanslutning

L
E
K

Data

Serie.n
r.

Art.nr. 711453

OUT

IN

L
E
K

Inkommande matning

Förskruvning

Inkommande matningskabel är medlevererad och fa-
briksinkopplad till kopplingsplint X1. Utanför värmepum-
pen finns ca. 1,8 m kabel tillgänglig.

Vid installation monteras förskruvningen på baksidan
av värmepumpen. Den delen av förskruvningen som
spänner åt kabeln ska dras med ett åtdragningsmoment
över 3,5Nm.
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Anslutning av extern manöverspänning

OBS!

Märk upp aktuell ellåda med varning för extern
spänning.

Vid anslutning av extern manöverspänning tar du bort
byglarna på kopplingsplint X5 (se bild).

L

0

L
E
K

1. 2. 3. 4.

Extern manöverspänning (230V~ 50Hz) ansluts till
kopplingsplint X5:L, X5:N och X5:PE (enligt bild).

F2120 Externt

AA2:X5

N

L

N

L

ExterntJÄSPI Inverter Nordic

Används extern manöverspänning vid tariffstyrning ska
du ansluta en slutande kontakt till anslutning X21:1 och
X21:2 (kompressorblockering) för att undvika larm.

Kompressorblockering ska göras antingen på inomhus-
modulen/styrmodulen eller på luft/vattenvärmepumpen,
inte på båda samtidigt.

F2120

N

L

AA2:X21

Kompressorblockering

Extern värmekabel i kondensvattenrör (KVR
10)
JÄSPI Inverter Nordic är försedd med plint för extern
värmekabel (EB14, inte medlevererad). Anslutningen är
avsäkrad med 250 mA (F3) från fabrik. Om annan värme-
kabellängd ska användas måste säkringen bytas ut mot
lämplig storlek.

Art.nrSäkring (F3)Total ef-
fekt (W)

Längd
(m)

718085T100mA/250V151
518900*T250mA/250V453
718086T500mA/250V906

* Monterad från fabrik.

Byt automatsäkring (FC1) mot personskyddsautomat
(FB1) vid installation av KVR 10 om det inte finns en ex-
tern personskyddsautomat för installationen. Person-
skyddsautomat (FB1) finns som bifogad komponent till
KVR 10.

Anslutning för extern värmekabel (EB14) görs till kopp-
lingsplint X9:L och X9:N. Om jordledare finns ska den
anslutas på X9:PE. Se följande bild och läs vidare i instal-
latörshandboken för KVR 10.

F2120 Externt

L

N

AA2:X9

ExterntJÄSPI Inverter Nordic

Extern värmekabel

OBS!

Röret måste tåla värmen från värmekabeln.

För att säkerställa funktionen ska tillbehöret
KVR 10 användas.
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Kabeldragning

Följande bild visar rekommenderad kabeldragning från
elbox fram till kondensvattentråg på insidan av JÄSPI In-
verter Nordic. Övergång mellan elkabel och värmekabel
ska ske efter genomföring till kondensvattentråget. Av-
ståndet mellan elboxen och genomföringen till konden-
svattentråget är ca 1 600 mm.

LEK

L
E
K

Data

Serie.n
r.

Art.nr. 711453

OUT

IN

EB14

LEK

L
E
K

Data

Serie.n
r.

Art.nr. 711453

OUT

IN

EB14
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Anslutningsmöjligheter

Kommunikation
JÄSPI Inverter Nordic kommunicerar med Kaukora inom-
husmoduler / styrmoduler genom att en skärmad kabel
(max area 0,75 mm²) med treledare till kopplingsplint
X22:1–4 ansluts, enligt följande bild.
Vid kaskadkoppling, förbind kopplingsplint X23 med
nästa värmepumps kopplingsplint X22.

Programvaruversion

För att JÄSPI Inverter Nordic ska kunna kommunicera
med inomhusmodul / styrmodul ska dess programvaru-
version vara lägst enligt tabellen.

ProgramvaruversionInomhusmodul /
Styrmodul

v7865Jäspi Tehowatti AIR
v7839R2Jäspi MCU 40

Lossa kontakterna i JÄSPI Inverter Nordic

PRESS

1

PULL

LE
K

2 3

Dra upp!

Tryck ned!

1 2 3
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Jäspi Tehowatti AIR

Inomhusmodul

F2120

AA3-X4

3

2

1

4

GND

GND

A

A

B

GND

A

B

B

3

2

1

4

14

13

12

11

10

15

AA2:X23

AA2:X22

JÄSPI Inverter Nordic

Inomhusmodul

Jäspi MCU 40

L N 1 1 0 2 3 4PE

1 2 3 4

LEK

ON

12345678

-X9

-X2 24

20

21

22

23

15

16

17

18

19

10

11

12

13

14

5

6

7

8

9

1

1NLPEPE

12345678

2
1 2

3 4 5 6 7 8 9

2

3

4

-X8

-X4

-X10-X1

AA5-X4

F2120

SMO

AA5 X4

3

2

1

4

GND

GND

A

A

B

B

G
N

D

AB

3

2

1

4

F2120

3

2

1

4

GND

GND

A

A

B

B

3

2

1

4

3 2 145

AA2:X23

AA2:X22 AA2:X22

AA2:X23

JÄSPI Inverter Nordic JÄSPI Inverter Nordic

Styrmodul

För inkoppling i inomhusmodul / styrmodul, se respektive
manual på kaukora.fi.

Anslutning av tillbehör
Instruktioner för inkoppling av tillbehör finns i den
medföljande installationsanvisningen för respektive till-
behör. Se avsnitt "Tillbehör" för lista över de tillbehör
som kan användas till JÄSPI Inverter Nordic.
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Förberedelser
■ Kontrollera att rörsystemet är färdigställt.

■ Kontrollera rörsystemets täthet.

■ Kontrollera att elinstallationen är färdigställd.

■ Kontrollera att elektrisk matning är inkopplad så att
kompressorvärmaren (EB10) kan påbörja uppvärmning
av kompressorn, om behov finns.

■ Kompressorvärmaren (EB10) måste har varit i drift i ca
3 timmar, innan kompressordrift får ske. Detta görs
genom att manöverspänning är tillkopplat. JÄSPI Inver-
ter Nordic tillåter kompressorstart efter kompressorn
har värmts upp. Detta kan ta upp till 3 timmar.

Balanstemperatur
Balanstemperatur är den utomhustemperatur då värme-
pumpens avgivna effekt är lika stor som husets effektbe-
hov. Detta innebär att värmepumpen täcker hela husets
effektbehov ner till denna temperatur.

Påfyllning och luftning
Påfyllning och luftning av värmebärarsystemet.
1. Fyll upp värmebärarsystemet till erforderligt tryck.
2. Lufta av systemet med avluftningsnippel på flexrör

(bipackat) och eventuell cirkulationspump.

LEK

QM20

Uppstart och kontroll
1. Kommunikationskabel, kopplingsplint (X22:1-4)

måste vara inkopplad.
2. Om kyldrift med JÄSPI Inverter Nordic önskas måste

DIP-switch S1 position 4 ändras enligt beskrivning i
avsnitt 25.

3. Arbetsbrytaren slås till.
4. Kontrollera att JÄSPI Inverter Nordic är spännings-

satt.
5. Kontrollera att säkring (FC1) är till.
6. Återmontera bortskruvade plåtar och lock.
7. Efter spänningstillslag på JÄSPI Inverter Nordic och

ett kompressorbehov från inomhusmodulen / styr-
modulen startar kompressorn när den har värmts
upp, efter max 180 minuter.

Längden av denna tidsfördröjning beror på om
kompressorn har varit uppvärmd sedan tidigare. Se
anvisning i avsnitt "Förberedelser".

8. Justera in laddflödet enligt dimensionering. Se även
avsnitt “Injustering, laddflöde”.

9. Justera menyinställningar via inomhusmodulen /
styrmodulen vid behov.

10. Fyll i igångkörningsrapporten i användarhandboken.
11. Ta bort skyddsfilmen från locket på JÄSPI Inverter Nor-

dic.

OBS!

Vid inkoppling skall hänsyn tas till spänningsfö-
rande extern styrning.

Efterjustering, värmebärarsida
Under den första tiden frigörs luft ur värmevattnet och
avluftningar kan bli nödvändiga. Hörs porlande ljud från
värmepumpen, cirkulationspumpen och radiatorer krävs
ytterligare avluftningar av hela systemet. När systemet
stabiliserats (korrekt tryck och all luft bortförd) kan vär-
meautomatiken ställas in på önskade värden.
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Injustering, laddflöde
För korrekt funktion av värmepumpen under hela året
krävs att laddflödet är korrekt injusterat.

Används en Kaukora inomhusmodul Jäspi Tehowatti AIR
eller tillbehörsstyrd laddpump till styrmodulen Jäspi MCU
40, kommer styrningen sträva efter att hålla ett optimalt
flöde över värmepumpen.

En justering kan behövas, framförallt för laddning av
separat varmvattenberedare. Därför rekommenderas
att ha möjlighet till justering av flödet över varmvatten-
beredaren med hjälp av en trimventil.
1. Rekommendation vid otillräcklig varmvatten och

informationsmeddelande "hög kondensor ut" under
varmvattenladdning: öka flödet

2. Rekommendation vid otillräcklig varmvatten och
informationsmeddelande "hög kondensor in" under
varmvattenladdning: minska flödet
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Allmänt
JÄSPI Inverter Nordic är försedd med en intern elektro-
nisk styrning som sköter de funktioner som är nödvändi-
ga för driften av värmepumpen, t. ex. avfrostning, stopp
vid max/min temperatur, inkoppling av kompressorvär-
mare och skyddande funktioner under drift.

Temperaturer, antal starter och drifttid, avläses i inom-
husmodulen / styrmodulen.

Den inbyggda styrningen visar informationer med hjälp
av status-LED och kan användas vid service.

Under normal drift behöver villaägaren inte ha tillgång
till styrningen.

JÄSPI Inverter Nordic kommunicerar med Kaukora inom-
husmodul / styrmodul vilket innebär att alla inställningar
och mätvärden från JÄSPI Inverter Nordic justeras och
avläses i inomhusmodulen / styrmodulen.

LED status
Grundkortet (AA2) har sex status LED för enkel kontroll
och felsökning.

FörklaringTillståndLED

Styrkort utan spänningSläcktPWR

(grön) Styrkort spänning påslagenFast sken

CPU utan spänningSläcktCPU

CPU arbetarBlinkar(grön)

CPU arbetar ej korrektFast sken
Ingen kommunikation mot
inomhusmodul / styrmodul

SläcktEXT COM

(grön)
Kommunikation mot inom-
husmodul / styrmodul

Blinkar

Ingen kommunikation mot
inverter

SläcktINT COM

(grön)
Kommunikation mot inver-
ter

Blinkar

Ingen avfrostning eller
skydd aktivt

SläcktDEFROST

(grön)
Något skydd är aktivtBlinkar
Avfrostning pågårFast sken
Inga fel föreliggerSläcktERROR

(röd) Infolarm (temporärt), aktivBlinkar
Bestående larm, aktivFast sken
Relä i strömlöst lägeSläcktK1, K2, K3,

K4, K5 Relä dragetFast sken
Ingen funktionN-RELAY
Ingen funktionCOMPR. ON

Masterstyrning
För att styra JÄSPI Inverter Nordic behövs en Kaukora
inomhusmodul / styrmodul som kallar på JÄSPI Inver-
ter Nordic efter behov. Alla inställningar för JÄSPI Inver-
ter Nordic görs via inomhusmodulen / styrmodulen. Den
redovisar även status och givarvärden från JÄSPI Inver-
ter Nordic.

EnhetParame-
terrymd

VärdeBeskrivning

°C4 – 144Brytvärde aktivering passiv
avfrostning

°C-5 – 5-3Starttemperatur BT16 för att
räkna index

(1 / 0)Ja / NejNejTillåt avisning fläkt
(1 / 0)Ja / NejNejTillåt slient mode
(1 / 0)Ja / NejNejTillåt avfrosta oftare
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Styrvillkor

Styrvillkor avfrostning
■ Om temperaturen på förångningsgivaren (BT16) un-

derstiger starttemperaturen för avfrostningsfunktion,
räknar JÄSPI Inverter Nordic upp tiden till "aktiv avfrost-
ning" varje minut kompressorn är igång, för att skapa
avfrostningsbehov.

■ Tid till "aktiv avfrostning" visas i minuter i inomhus-
modulen / styrmodulen. När detta värde är 0 minuter
startar avfrostningen.

■ "Passiv avfrostning" startas, om kompressorbehovet
har uppfyllts, samtidigt som avfrostningsbehov förelig-
ger och utetemperaturen (BT28) är större än 4 °C.

■ Avfrostning görs aktiv (med kompressor på och fläkt
av) eller passiv (med kompressor av och fläkt på).

■ Om förångaren blir för kall startas en "säkerhetsavfrost-
ning". Denna avfrostning kan startas tidigare än den
normala avfrostningen. Om tio säkerhetsavfrostningar
sker i rad måste förångaren (EP1) på JÄSPI Inverter Nor-
dic kontrolleras, vilket indikeras med ett larm.

■ Om "avisning fläkt" är aktiverad i inomhusmodulen /
styrmodulen, startar "avisning fläkt" i anslutning till
nästkommande "aktiv avfrostning". "Avisning fläkt"
avlägsnar isuppbyggnad på fläktbladen och det
främre fläktgallret.

Aktiv avfrostning:
1. Fyrvägsventilen slår över mot avfrostning.
2. Fläkten stannar och kompressorn fortsätter gå.
3. När avfrostningen är färdig växlar fyrvägsventilen

tillbaka mot värmedrift. Kompressorhastigheten är
låst under en kort period.

4. Omgivningstemperaturgivaren är låst och larm på
hög returtemperatur är spärrat, under två minuter
efter en avfrostning.

Passiv avfrostning:
1. Om inget kompressorbehov finns, kan passiv avfrost-

ning starta.
2. Fyrvägsventilen växlar ej.
3. Fläkten går med hög hastighet.
4. Om kompressorbehov uppstår, avbryts passiv avfrost-

ning och kompressorn startar.
5. När passiv avfrostning är färdig, stannar fläkten.
6. Omgivningstemperaturgivaren är låst och larm på

hög returtemperatur är spärrat, under två minuter
efter en avfrostning.

Det finns flera möjliga orsaker till att en aktiv
avfrostning avslutas:
1. Om temperaturen på förångargivaren har uppnått

sitt stoppvärde (normalt stopp).
2. När avfrostningen har pågått längre än 15 minuter.

Detta kan bero på för lite energi i värmekällan, för
stark vindpåverkan mot förångaren och/eller att gi-
varen på förångaren inte är korrekt och därmed visar
för låg temperatur (vid kall uteluft).

3. När temperaturen på returledningsgivaren, BT3,
understiger 10 °C.

4. Om temperaturen på förångaren (BP8) understiger
sitt lägsta tillåtna värde. Efter tio misslyckade avfrost-
ningar måste JÄSPI Inverter Nordic kontrolleras.
Detta indikeras med ett larm.
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Styrning – Värmepump EB101
Dessa inställningar görs på displayen i inomhusmodulen
/ styrmodulen.

Tyst läge tillåtet

Här ställer du in om tyst läge ska vara aktiverat för vär-
mepumpen. Observera att du nu har möjlighet att
schemalägga när tyst läge ska vara aktivt.

Funktionen bör endast användas i begränsade perioder
eftersom JÄSPI Inverter Nordic eventuellt inte uppnår
sin dimensionerade effekt.

Detektera kompressorfas

Här visas på vilken fas värmepumpen har detekterats om
du har JÄSPI Inverter Nordic 230V~50Hz. Fasdetektering
sker normalt automatisk i samband med uppstart av
inomhusmodulen / styrmodulen. Du kan ändra denna
inställning manuellt.

Strömbegränsning

Här ställer du in om strömbegränsningsfunktionen ska
vara aktiverad för värmepumpen, om du har JÄSPI Inver-
ter Nordic 230V~50Hz. Vid aktiv funktion kan du begrän-
sa värdet för maximal ström.

Inställningsområde: 6 – 32 A

Fabriksinställning: 32 A

Spärrband 1

Här kan du välja ett frekvensområde, inom vilket värme-
pumpen inte får arbeta. Denna funktion kan användas
om vissa kompressorhastigheter medför störande ljud i
huset.

Spärrband 2

Här kan du välja ett frekvensområde, inom vilket värme-
pumpen inte får arbeta.

Avfrostning

Här kan du göra olika inställningar som påverkar avfrost-
ningsfunktionen.

Starttemperatur för avfrostningsfunktion

Här ställer du in vid vilken temperatur (BT16) avfrostnings-
funktionen ska börja verka. Värdet ska endast ändras i
samråd med din installatör.

Inställningsområde: -5 – 5 °C

Fabriksinställning: -3 °C

Brytvärde aktivering passiv avfrostning

Här ställer du in över vilken temperatur (BT28) "passiv
avfrostning" ska aktiveras. Vid passiv avfrostning tinas is
genom att använda energin i omgivningsluften. Fläkten
är aktiv vid passiv avfrostning. Värdet ska endast ändras
i samråd med din installatör.

Inställningsområde: 2 – 10 °C

Fabriksinställning: 4 °C

Avfrosta oftare

Här aktiverar du om avfrostning ska ske oftare än nor-
malt. Detta val kan göras om värmepumppen får larm
på grund av stor ispåbyggnad under drift som orsakas
av t.ex. snö.

Start manuell avfrostning

Här kan du manuellt starta en "aktiv avfrostning", i fall
funktionen behöver testas i servicesyfte eller om behov
föreligger. Detta kan vara motiverat ihop med "avisning
fläkt".

Avisning fläkt

Här ställer du in om funktionen "avisning fläkt" ska vara
aktiverad under nästkommande "aktiv avfrostning".
Denna kan aktiveras om is / snö fastnar på fläkt, galler
eller fläktkonan, vilket kan uppmärksammas genom
onormalt fläktljud från JÄSPI Inverter Nordic.

Möjlighet finns att ställa in återkommande avisning. Var
tionde avfrostning blir då en "Avisning fläkt". (Detta kan
höja din årliga energiförbrukning.)

"Avisning fläkt" innebär att fläkt, galler eller fläktkonan
värms med hjälp av varm luft från växlaren (EP1).
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Felsökning

OBS!

Vid åtgärd av driftstörning som kräver ingrepp
bakom faststruvade luckor ska inkommande
el brytas på säkerhetsbrytaren av eller under
överinseende av behörig installatör.

TÄNK PÅ!

Larm kvitteras på inomhusmodulen / styrmo-
dulen (JÄSPI Tehowatti Air / JÄSPI MCU40).

Följande tips kan användas för att åtgärda komfortstör-
ningen:

Grundläggande åtgärder
Börja med att kontrollera eventuella larm-meddelanden
i info-menyn på inomhusmodulen (JÄSPI Tehowatti Air
/ styrmodulen (JÄSPI MCU40). Följ instruktionerna på
displayen på inomhusmodulen (JÄSPI Tehowatti Air) /
styrmodulen (JÄSPI MCU40).

JÄSPI Inverter Nordic ej i drift

JÄSPI Inverter Nordic kommunicerar alla larm till inom-
husmodulen / styrmodulen (JÄSPI Tehowatti Air / JÄSPI
MCU40).
■ Tillse att JÄSPI Inverter Nordic är spänningssatt och att

behov av kompressordrift finns.

■ Kontrollera inomhusmodulen / styrmodulen (JÄSPI
Tehowatti Air / JÄSPI MCU40). Se motsvarande kapitel
"Komfortstörning" i installationshandboken för inom-
husmodulen / styrmodulen (JÄSPI Tehowatti Air /
JÄSPI MCU40).

JÄSPI Inverter Nordic kommunicerar ej
■ Kontrollera att JÄSPI Inverter Nordic är korrekt instal-

lerad i inomhusmodul (JÄSPI Tehowatti Air) eller styr-
modulen (JÄSPI MCU40).

■ Kontrollera att kommunikationskabeln är korrekt an-
sluten och fungerande.

Låg temperaturpåvarmvattnet, eller uteblivet
varmvatten

TÄNK PÅ!

Inställning av varmvatten görs alltid på inom-
husmodulen (JÄSPI Tehowatti Air) eller styrmo-
dulen (JÄSPI MCU40).

Denna del av felsökningskapitlet gäller endast om vär-
mepumpen är dockad till varmvattenberedare.
■ Stor varmvattenåtgång.

– Vänta tills varmvattnet hunnit värmas upp.

■ Inställningar för varmvatten görs på displayen i inom-
husmodulen / styrmodulen.
– Se manualen för inomhusmodulen eller styrmodulen.

■ Igensatt smutsfilter.
– Kontrollera om larm "hög kondensor ut" finns som

infomeddelande. Kontrollera och rengör smutsfiltret.

Låg rumstemperatur
■ Stängda termostater i flera rum.

– Sätt termostaterna på max i så många rum som
möjligt.

■ Felaktiga inställningar i inomhusmodul eller styrmodul.
– Se manualen för inomhusmodulen / styrmodulen

(JÄSPI Tehowatti Air / JÄSPI MCU40).

■ Felaktigt flöde över värmepumpen.
– Kontrollera om larm "hög kondensor in" eller "hög

kondensor ut" finns som infomeddelande. Följ in-
struktionen för injustering laddflöde.

Hög rumstemperatur
■ Felaktiga inställningar i inomhusmodul eller styrmodul.

– Se manualen för inomhusmodulen eller styrmodulen.

Isuppbyggnad på fläkt, galler och / eller
fläktkonan på utomhusmodulen
■ Aktivera "avisning fläkt" i inomhusmodulen/styrmodu-

len.

■ Kontrollera att luftflödet är korrekt över förångaren.

Stor mängd vatten under
JÄSPI Inverter Nordic
■ KVR 10 behövs.

■ Om KVR 10 är monterad, kontrollera att vattenavled-
ningen har fritt flöde.
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Givarplacering

L
E
K

Givare

1

1

2 1 2 3 4 1 2 3 4

2 3 4 1 2 3 4

BT28

BT3

BT12

BT16

BT14

BT15

BT17

BT81

BT84

BP8

BP8

BP11

BP9

BP11

BT3

BT28

BT16

BT12

BT14

BT15

BT17

BT81

BT84

BP8

BP9

BP9

BP11

LågtrycksgivareBP8
HögtrycksgivareBP9
Tryckgivare, insprutningBP11
Temperaturgivare, returledningBT3
Temperaturgivare, kondensor framledningBT12
Temperaturgivare, hetgasBT14
Temperaturgivare, vätskeledningBT15
Temperaturgivare, förångareBT16
Temperaturgivare, suggasBT17
Temperaturgivare, omgivningBT28
Temperaturgivare, insprutning, EVI kompressorBT81
Temperaturgivare, suggas, förångareBT84

Data för temperaturgivare returledning (BT3),
kondensor fram (BT12), vätskeledning (BT15) och
insprutning (BT81)

Spänning (VDC)Resistans
(kOhm)

Temperatur (°C)

3,256351,0-40
3,240251,6-35
3,218182,5-30
3,189133,8-25
3,15099,22-20
3,10574,32-15
3,04756,20-10
2,97642,89-5
2,88933,020
2,78925,615
2,67320,0210
2,54115,7715
2,39912,5120
2,24510,0025
2,0838,04530
1,9166,51435
1,7525,30640
1,5874,34845
1,4263,58350
1,2782,96855
1,1362,46760
1,0072,06865
0,8911,73970
0,7851,46975
0,6911,24680
0,6071,06185
0,5330,90890
0,4690,77995
0,4140,672100
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Data för hetgasgivare (BT14)

Spänning (V)Resistans
(kOhm)

Temperatur (°C)

4,81118,740
4,7796,1345
4,7278,3050
4,6664,1155
4,5952,7660
4,5143,6465
4,4336,2670
4,3330,2775
4,2225,3880
4,1021,3785
3,9718,0790
3,8315,3395
3,6813,06100
3,5211,17105
3,369,59110
3,198,26115
3,017,13120
2,846,18125
2,675,37130
2,504,69135
2,334,10140

Data för förångargivare (BT16), omgivningsgivare
(BT28), suggasgivare (BT17) och suggas, förångare
(BT84)

Spänning (VDC)Resistans
(kOhm)

Temperatur (°C)

4,7177,58-50
4,6257,69-45
4,5143,34-40
4,3732,87-35
4,2125,17-30
4,0319,43-25
3,8215,13-20
3,5811,88-15
3,339,392-10
3,077,481-5
2,806,0000
2,544,8445
2,283,93510
2,033,21715
1,802,64420
1,592,18625
1,391,81730
1,221,51835
1,071,27440
0,931,07545
0,810,91150
0,710,77555
0,620,66260
0,540,56865
0,470,49070
0,410,423375
0,360,36780
0,320,32085
0,280,28090
0,250,24595
0,220,216100
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Kan bero påBeskrivning bestående larmLarmtext i displayLarm
S-serie

Larm
VVM/SMO

Dåligt flöde.5 upprepade larm för lågt lågtryck
inom 4 timmar.

Låg lp kyldrift212156 (80)

Kraftig vindpåverkan.
Fläkt blockerad eller ej kopp-
lad.

5 misslyckade startförsök.Fläktlarm från värme-
pump

233224 (182)

Anslutning framledning retur-
ledning omvänd.

Retur är varmare än framledning.Förväxl. Givare
fram / retur

234225 (8)

Avbrott eller kortslutning på
givaringång.

Givarfel BT3.

Givarfel BT12.

Givarfel från värmepump235227 (34)

227 (36)

Givarfel BT14.227 (38)

Givarfel BT15.227 (40)

Givarfel BT16.227 (42)

Givarfel BT17.227 (44)

Givarfel BT28.227 (46)

Givarfel BT81.227 (48)

Givarfel BP8.227 (50)

Givarfel BP9.227 (52)

Givarfel BP11.227 (54)

Givarfel BT84.227 (56)
För låg systemtemperatur
och/eller flöde.

10 misslyckade avfrostningar i följd.Misslyckad avfrostning236228 (2)

För liten tillgänglig systemvo-
lym.

Kraftig vindpåverkan.
Dåligt flöde, dålig värmeöver-
föring.

Drift stoppas från innedel efter
mindre än 5 minuter.

Korta drifttider för kompr.237229 (4)

Felaktiga inställningar för
värme och/eller varmvatten.
Störning i köldmediekretsen.3 upprepade larm för hög hetgas in-

om 4 timmar.
Hetgaslarm238230 (78)

Brist på köldmedium.
Brist på köldmedium.5 upprepade larm för låg förång-

ningstemperatur inom 4 timmar.
Låg förångningstemp.240232 (76)

Blockerad expansionsventil.

Kraftig vindpåverkan.
Dålig anslutning mellan
grundkort och inverter.

5 kommunikationsfel mot inverter.Kommunikationsfel mot
Inverter.

254264 (204)

Inverter strömlös eller trasig.
Dåligt luftflöde, på grund av
t.ex. löv, snö eller is.

10 upprepade avfrostningar enligt
skyddsvillkor.

Återkomm.
säkerhetsavfr.

291341 (6)

Brist på köldmedium.
Brist på köldmedium.5 upprepade lågtryckslarm inom 4

timmar.
Återkommande lågtryck294344 (72)

Blockerad expansionsventil.

Störning i köldmediekretsen.
Igensatt smutsfilter, luft eller
stopp i värmebärarflödet.

5 upprepade högtryckslarm inom 4
timmar.

Återkommande högtryck295346 (74)

Dåligt systemtryck.
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Kan bero påBeskrivning bestående larmLarmtext i displayLarm
S-serie

Larm
VVM/SMO

Ej kompatibel inverter.Initieringsfel inverter.Ospecificerat fel314400 (207)

Inverter ej kompatibel.400 (209)

Konfigurationsfil saknas.400 (211)

Laddfel konfiguration.400 (213)
Kommunikation mot AA2-
X20 avbruten.

3 upprepade kommunikationsfel in-
om 2 timmar eller varaktigt i 1 timme

Komm.fel mot inverter319421 (104)

Dålig anslutning mellan
grundkort och inverter.
Dåligt värmebärarflöde.2 upprepade LP/HP pressostatlarm

inom 2,5 timmar.
Utlöst pressostat322425 (108)

Brist på köldmedium.
Störning i spänningsmatning.Tillfälligt fel i inverter, 2 gånger inom

60 minuter.
Skyddsstopp inverter323427 (110)

Störning i spänningsmatning.Tillfälligt fel i inverter, 3 gånger inom
2 timmar.

Skyddsstopp inverter324429 (112)

Störning i spänningsmatning.Fasspänning till inverter för hög, 3
gånger inom 3 timmar eller varaktigt
i 1 timme.

Hög nätspänning325431 (114)

Låg spänningsmatning eller
fasbortfall.

Fasspänning till inverter för låg, 3
gånger inom 3 timmar eller varaktigt
i 1 timme.

Inverterlarm typ I326433 (116)

Fasbortfall på fas L2.Fas L2 har saknats 3 gånger inom 3
timmar eller varaktigt i 1 timme.

Inverterlarm typ I327435 (118)

Störning i spänningsmatning.Tillfälligt fel i inverter, 3 gånger inom
2 timmar eller varaktigt i 1 timme.

Nätstörning328437 (120)

Felkoppling i inverterns
kopplingsplint X5.
Dålig kylning av inverter.Invertern har tillfälligt nått max ar-

betstemperatur p g a dålig kylning 3
gånger inom 2 timmar eller varaktigt
i 1 timme.

Överhettad inverter329439 (122)

Defekt inverter.

För hög ström till inverter.Ström till inverter för hög 3 gånger
inom 2 timmar eller varaktigt i 1
timme.

Inverterlarm typ II330441 (124)

Låg spänningsmatning.

Dålig kylning av inverter.Invertern har tillfälligt nått max ar-
betstemperatur p g a dålig kylning 3
gånger inom 2 timmar eller varaktigt
i 1 timme.

Överhettad inverter331443 (126)

Defekt inverter.

Störning i spänningsmatning.Invertern känner av ett tillfälligt fel
inom 10 sek efter kompressorstart,
5 gånger i följd.

Inverterskydd332445 (128)

Defekt kompressor.

Störning i spänningsmatning.Kompressorfas saknas 3 gånger inom
2 timmar eller varaktigt i 1 minut.

Fasbortfall333447 (130)

Felinkopplad kompressorka-
bel.
Defekt inverter.Kompressor startar inte vid behov, 3

gånger inom 2 timmar.
Missl. kompressorstarter334449 (132)

Defekt kompressor.
Störning i spänningsmatning.Strömmen ut från invertern till kom-

pressorn har tillfälligt varit för hög 3
gånger inom 2 timmar eller varaktigt
i 1 timme.

Hög strömlast kompres-
sor

336453 (136)

Dåligt värmebärarflöde.

Defekt kompressor.
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Kan bero påBeskrivning bestående larmLarmtext i displayLarm
S-serie

Larm
VVM/SMO

Störning i spänningsmatning.För hög uteffekt från invertern 3
gånger inom 2 timmar eller varaktigt
i 1 timme.

Hög effektlast kompres-
sor

337455 (138)

Dåligt värmebärarflöde.

Defekt kompressor.
Fel på tryckgivare BP8, BP9.Tryckskillnad mellan BP9 och BP8 va-

rit för låg vid kompressorstart 3
gånger inom 30 minuter.

Misslyckad start, ej tryck-
diff.

353501 (184)

Kompressorn komprimerar
inte köldmediet tillräckligt.

Kompressorhaveri.
Inverterns skyddsfunktion
sänker varvtalet utanför
kompressorns arbetsområde.

Kompressorhastighet under lägsta
tillåtna varvtal.

Kompressorhastighet för
låg

354503
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Kondensvattenrör
Kondensvattenrör, olika längder.

KVR 10-10

1 meter

KVR 10-30

3 meter

KVR 10-60

6 meter

Varmvattenberedare/Ackumulatortank
JÄSPI Buffer 270

LVI Code 536 01 56

JÄSPI Buffer 100

LVI Code 505 85 28

JÄSPI Buffer 500

LVI Code 536 01 57

JÄSPI Buffer 200

LVI Code 536 01 19
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Ljudtrycksnivåer
JÄSPI Inverter Nordic placeras oftast intill en husvägg
vilket ger en riktad ljudspridning som skall beaktas. Man
skall därför alltid sträva efter att vid uppställning välja

den sida som är vänd mot det minst ljudkänsliga grann-
området.

Ljudtrycksnivåerna påverkas av ytterligare väggar, murar,
marknivåskillnader m.m. och får därför endast ses som
riktvärden.

2 m

6 m

10 m

L
E
K

2016128JÄSPI Inverter Nordic

55555353LW(A)Ljudeffektnivå (LWA), enligt EN12102 vid 7 / 45 (nominell)

41413939dB(A)Ljudtrycksnivå (LPA) vid 2 m*

31,531,529,529,5dB(A)Ljudtrycksnivå (LPA) vid 6 m*

27272525dB(A)Ljudtrycksnivå (LPA) vid 10 m*

* Fritt fält.
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Tekniska data
8JÄSPI Inverter Nordic – 1x230V

Utomhustemp. /
Framledningstemp.

Effektdata enligt EN 14511, dellast1)

5,17 / 1,72 / 3,00-7 / 35 °CUppvärmning

Avgiven effekt / tillförd eleffekt / COP (kW/kW/-)
vid nominellt flöde

4,03 / 0,91 / 4,432 / 35 °C

4,07 / 1,16 / 3,512 / 45 °C

3,57 / 0,78 / 4,577 / 35 °C

3,66 / 0,98 / 3,747 / 45 °C

3,80 / 1,28 / 2,9735 / 7 °CKylning

Avgiven effekt / tillförd eleffekt / EER (kW/kW/-)
vid maximalt flöde

5,10 / 1,37 / 3,7335 / 18 °C

Elektrisk data

230V ~ 50HzMärkspänning

14ArmsMax driftström värmepump

13ArmsMax driftström kompressor

40WMax effekt, fläkt

16ArmsAvsäkring

IP24Kapslingklass

Köldmediekrets

R410ATyp av köldmedium

2088GWP köldmedium

ScrollTyp av kompressor

2,4kgFyllnadsmängd

5,01tCO2-ekvivalent (Kylkretsen är hermetiskt tillsluten.)

4,5MPaBrytvärde pressostat HP (BP1)

0,7MPaDifferens pressostat HP

0,12MPaBrytvärde pressostat LP

0,7MPaDifferens pressostat LP

Köldbärare

2 400m3/hMax luftflöde

-25 / 38°CMin/Max lufttemp, värme

15 / 43°CMin/Max lufttemp, kyla

reverserande cykelAvfrostningssystem

Värmebärarkrets

0,45 (4,5 bar)MPaMax systemtryck värmebärare

0,08 / 0,32l/sRekomenderat flödesintervall, värmedrift

0,27l/sMin dimensionerande flöde avfrostning (100 % pumphastighet)

26 / 65°CMin/Max VB-temp kontinuerlig drift

G1 1/4" utvändig gängaAnslutning värmebärare JÄSPI Inverter Nordic

G1 utvändig gängaAnslutning värmebärare flexrör

20 (22)DN (mm)Min rekomenderad rördimension (system)

Mått och vikt

1 130mmBredd

610mmDjup

1 070mmHöjd med benställning

150kgVikt (exkl. emballage)

Övrigt

Bly i mässingsdetaljerÄmnen enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, artikel 33 (Reach)

536 01 79Part nr JÄSPI INVERTER NORDIC 8, 1X230V
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2016128JÄSPI Inverter Nordic – 3x400V

Utomhustemp. /
Framledningstemp.

Effektdata enligt EN 14511, dellast1)

13,50/4,70/2,8710,13/3,33/3,047,35/2,43/3,025,17/1,72/3,00-7 / 35 °CUppvärmning

Avgiven effekt / tillförd eleffekt / COP (kW/kW/-)
vid nominellt flöde

9,95/2,36/4,227,80/1,79/4,365,21/1,22/4,274,03/0,91/4,432 / 35 °C

10,41/2,88/3,617,97/2,24/3,565,27/1,49/3,544,07/1,16/3,512 / 45 °C

5,17/1,01/5,115,17/1,01/5,113,54/0,69/5,123,57/0,78/4,577 / 35 °C

5,49/1,33/4,145,49/1,33/4,143,64/0,91/4,003,66/0,98/3,747 / 45 °C

8,10/3,50/2,317,09/2,72/2,614,69/1,70/2,763,80/1,28/2,9735 / 7 °CKylning

Avgiven effekt / tillförd eleffekt / EER (kW/kW/-)
vid maximalt flöde

9,26/3,64/2,548,19/2,83/2,905,44/1,73/3,155,10/1,37/3,7335 / 18 °C

Elektrisk data

400V 3N ~ 50HzMärkspänning

119,576ArmsMax driftström värmepump

108,565ArmsMax driftström kompressor

80684540WMax effekt, fläkt

13101010ArmsSäkring

IP24Kapslingklass

Köldmediekrets

R410ATyp av köldmedium

2088GWP köldmedium

ScrollTyp av kompressor

332,62,4kgFyllnadsmängd

6,266,265,435,01tCO2-ekvivalent (Kylkretsen är hermetiskt tillsluten.)

4,5MPaBrytvärde pressostat HP (BP1)

0,7MPaDifferens pressostat HP

0,12MPaBrytvärde pressostat LP

0,7MPaDifferens pressostat LP

Köldbärare

4 5004 1503 4002 400m3/hMax luftflöde

-25 / 38°CMin/Max lufttemp, värme

15 / 43°CMin/Max lufttemp, kyla

reverserande cykelAvfrostningssystem

Värmebärare

0,45 (4,5 bar)MPaMax systemtryck värmebärare

0,19/0,750,15/0,600,11/0,440,08/0,32l/sRekomenderat flödesintervall, värmedrift

0,480,380,350,27l/sMin dimensionerande flöde avfrostning (100 % pumphastighet)

26 / 65°CMin/Max VB-temp kontinuerlig drift

G1 1/4" utvändig gängaAnslutning värmebärare JÄSPI Inverter Nordic

G1 1/4" utvändig gängaG1 utvändig gängaAnslutning värmebärare flexrör

32 (35)25 (28)25 (28)20 (22)DN (mm)Min rekomenderad rördimension (system)

Mått och vikt

1 2801 130mmBredd

612610mmDjup

1 1651 070mmHöjd med benställning

183177167kgVikt (exkl. emballage)

Övrigt

Bly i mässingsdetaljerÄmnen enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, artikel 33 (Reach)

536 01 76536 01 75536 01 74536 01 73Part nr JÄSPI INVERTER NORDIC
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SCOP & Pdesignh JÄSPI Inverter Nordic enligt EN 14825

2016128JÄSPI Inverter Nordic

SCOPPdesignhSCOPPdesignhSCOPPdesignhSCOPPdesignh

5,05115,05114,8384,805,9SCOP 35 Medelklimat (Euro-
pa)

3,912,33,912,33,788,33,756,3SCOP 55 Medelklimat (Euro-
pa)

4,25134,25134,059,34,036,8SCOP 35 Kallt klimat

3,53143,53143,339,83,337,4SCOP 55 Kallt klimat

5,5135,5135,489,25,435,9SCOP 35 Varmt klimat

4,5134,5134,489,24,356,3SCOP 55 Varmt klimat

1)Effektangivelser inklusive avfrostningar enligt EN 14511 vid värmebärarflöde motsvarande DT=5 K vid 7 / 45.
2)Nominellt flöde motsvarar DT=10 K vid 7 / 45.

Energimärkning, medelklimat

JÄSPI Inver-
ter Nordic-20

JÄSPI Inver-
ter Nordic-16

JÄSPI Inver-
ter Nordic-12

JÄSPI Inver-
ter Nordic-8

Modell

SMOSMOSMOSMOModell styrmodul

35 / 5535 / 5535 / 5535 / 55°CTemperaturtillämpning

A+++ / A+++A+++ / A+++A+++ / A++A+++ / A++Produktens effektivitetsklass rumsuppvärmning1)

A+++ / A+++A+++ / A+++A+++ / A+++A+++ / A+++Systemets effektivitetsklass rumsuppvärmning2)

1Skala för produktens effektivitetsklass rumsuppvärmning A++ till G.
2Skala för systemets effektivitetsklass rumsuppvärmning A+++ till G.

Redovisad effektivitet för systemet tar även hänsyn till dess temperaturregulator. Om systemet kompletteras med extern tillsatspanna
eller solvärme ska den totala effektiviteten för systemet räknas om.
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Arbetsområde
JÄSPI Inverter Nordic-8 arbetsområde
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JÄSPI Inverter Nordic-12 arbetsområde
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Under kort tid är det tillåtet att ha lägre arbetstempera-
turer på vattensidan, t.ex. vid uppstart.
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Uppvärmning

Effekt och COP vid olika
framledningstemperaturer
Maximal avgiven effekt vid kontinuerlig drift. Avfrostning
är inte inkluderad.

JÄSPI Inverter Nordic-8

JÄSPI Inverter Nordic-8max ochmin uppvärmningskapa-
citet
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JÄSPI Inverter Nordic-12
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JÄSPI Inverter Nordic-16

JÄSPI Inverter Nordic-16 max och min uppvärmningska-
pacitet
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Kylning

Effekt vid olika framledningstemperaturer
(kylning)

JÄSPI Inverter Nordic-8 max och min kylningskapacitet
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Energimärkning
Informationsblad

KaukoraTillverkare

JÄSPI InverterHPM-
20

Jäspi InverterHPM-
16

JÄSPI InverterHPM-
12

JÄSPI InverterHPM-
8

Modell

JÄSPI Tehowatti AirJäspi Tehowatti AIRJäspi Tehowatti AIRJÄSPI Tehowatti AirModell varmvattenberedare

35 / 5535 / 5535 / 5535 / 55°CTemperaturtillämpning

XLXLXLXLDeklarerad tapprofil varmvattenberedning

A++ / A++A++ / A++A++ / A++A++ / A++Effektivitetsklass rumsuppvärmning, medelklimat

AAAAEffektivitetsklass varmvattenberedning, medelklimat

11,0 / 12,311,0 / 12,38,0 / 8,35,9 / 6,3kWNominell värmeeffekt (Pdesignh), medelklimat

4 502 / 6 5244 502 / 6 5243 409 / 4 5292 544 / 3 472kWhÅrlig energiförbrukning rumsuppvärmning, medelkli-
mat

1616161616611661kWhÅrlig energiförbrukning varmvattenberedning, medel-
klimat

199 / 153199 / 153190 / 148189 / 147%Säsongsmedelverkningsgrad rumsuppvärmning, me-
delklimat

104104101101%Energieffektivitet varmvattenberedning, medelklimat
35353535dBLjudeffektnivå LWA inomhus

13,0 / 14,013,0 / 14,09,3 / 9,86,8 / 7,4kWNominell värmeeffekt (Pdesignh), kallt klimat

13,0 / 13,013,0 / 13,09,2 / 9,25,9 / 6,3kWNominell värmeeffekt (Pdesignh), varmt klimat

7 543 / 9 7657 543 / 9 7655 666 / 7 2394 182 / 5 524kWhÅrlig energiförbrukning rumsuppvärmning, kallt klimat
1758175818951895kWhÅrlig energiförbrukning varmvattenberedning, kallt

klimat
3 153 / 3 8673 153 / 3 8672 241 / 2 7411 452 / 1 939kWhÅrlig energiförbrukning rumsuppvärmning, varmt kli-

mat
1448144814731473kWhÅrlig energiförbrukning varmvattenberedning, varmt

klimat
167 / 138167 / 138159 / 130158 / 130%Säsongsmedelverkningsgrad rumsuppvärmning, kallt

klimat
95958888%Energieffektivitet varmvattenberedning, kallt klimat

217 / 177217 / 177216 / 176214 / 171%Säsongsmedelverkningsgrad rumsuppvärmning, varmt
klimat

116116114114%Energieffektivitet varmvattenberedning, varmt klimat
53535353dBLjudeffektnivå LWA utomhus

Data för systemets energieffektivitet

JÄSPI InverterHPM-
20

Jäspi InverterHPM-
16

JÄSPI InverterHPM-
12

JÄSPI InverterHPM-
8

Modell

JÄSPI Tehowatti AirJäspi Tehowatti AIRJäspi Tehowatti AIRJÄSPI Tehowatti AirModell varmvattenberedare

SMOSMOSMOSMOModell styrmodul

35 / 5535 / 5535 / 5535 / 55°CTemperaturtillämpning

VITemperaturregulator, klass
4,0%Temperaturregulator, bidrag till effektivitet

203 / 157203 / 157194 / 152193 / 151%Systemets säsongsmedelverkningsgrad rumsuppvärm-
ning, medelklimat

A+++ / A+++A+++ / A+++A+++ / A+++A+++ / A+++Systemets effektivitetsklass rumsuppvärmning, medel-
klimat

171 / 142171 / 142163 / 134162 / 134%Systemets säsongsmedelverkningsgrad rumsuppvärm-
ning, kallt klimat

221 / 181221 / 181220 / 180218 / 175%Systemets säsongsmedelverkningsgrad rumsuppvärm-
ning, varmt klimat

Redovisad effektivitet för systemet tar även hänsyn till dess temperaturregulator. Om systemet kompletteras med extern tillsatspanna
eller solvärme ska den totala effektiviteten för systemet räknas om.
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Teknisk dokumentation

JÄSPI Inverter HPM-8Modell

JÄSPI Tehowatti AirModell varmvattenberedare

Luft-vatten

Frånluft-vatten

Vätska-vatten

Vatten-vatten

Typ av värmepump

Ja NejLågtemperatur-värmepump

Ja NejInbyggd elpatron för tillsats

Ja NejVärmepump för värme och varmvatten

Medel Kallt VarmtKlimat

Medel (55 °C) Låg (35 °C)Temperaturtillämpning

EN14825 / EN14511 / EN16147 / EN12102Tillämpade standarder
%147ƞsSäsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärm-

ning
kW6,3PratedNominell avgiven värmeeffekt

DeklareradCOP för rumsuppvärmning vid dellast och vid utomhustemperatur
Tj

Deklarerad kapacitet för rumsuppvärmning vid dellast och vid utomhustempe-
ratur Tj

-2,48COPdTj = -7 °CkW5,5PdhTj = -7 °C
-3,80COPdTj = +2 °CkW4,1PdhTj = +2 °C
-4,45COPdTj = +7 °CkW2,9PdhTj = +7 °C
-5,26COPdTj = +12 °CkW3,3PdhTj = +12 °C
-2,48COPdTj = bivkW5,5PdhTj = biv
-2,34COPdTj = TOLkW5,7PdhTj = TOL
-COPdTj = -15 °C (om TOL < -20 °C)kWPdhTj = -15 °C (om TOL < -20 °C)

°C-10TOLMin uteluftstemperatur°C-7TbivBivalenttemperatur

-COPcycCOP vid cyklingkWPcychKapacitet vid cykling
°C65WTOLMax framledningstemperatur-0,99CdhDegraderingskoefficient

TillsatsvärmeEffektförbrukning i andra lägen än aktivt läge

kW0,0PsupNominell värmeeffektkW0,025POFFFrånläge

kW0,01PTOTermostat-frånläge

ElektriskTyp av tillförd energikW0,025PSBStandbyläge

kW0,037PCKVevhusvärmarläge

Övriga poster

m3/h2 400Nominellt luftflöde (luft-vatten)VariabelKapacitetsreglering

m3/hNominellt värmebärarflödedB35 / 53LWALjudeffektnivå, inomhus/utomhus

m3/hKöldbärarflöde vätska-vatten eller vatten-vat-
tenvärmepumpar

kWh3 472QHEÅrlig energiförbrukning

För värmepump med både rumsuppvärmning och varmvattenberedning

%101ƞwhEnergieffektivitet varmvattenberedningXLDeklarerad tapprofil varmvattenberedning

kWhQfuelDaglig bränsleförbrukningkWh7,56QelecDaglig energiförbrukning

GJAFCÅrlig bränsleförbrukningkWh1 661AECÅrlig energiförbrukning
Kaukora Oy – PL 21, Tuotekatu 11 – 212 01 Raisio – SuomiKontaktinformation
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JÄSPI Inverter HPM-12Modell

Jäspi Tehowatti AIRModell varmvattenberedare

Luft-vatten

Frånluft-vatten

Vätska-vatten

Vatten-vatten

Typ av värmepump

Ja NejLågtemperatur-värmepump

Ja NejInbyggd elpatron för tillsats

Ja NejVärmepump för värme och varmvatten

Medel Kallt VarmtKlimat

Medel (55 °C) Låg (35 °C)Temperaturtillämpning

EN14825 / EN14511 / EN16147 / EN12102Tillämpade standarder
%148ƞsSäsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärm-

ning
kW8,3PratedNominell avgiven värmeeffekt

DeklareradCOP för rumsuppvärmning vid dellast och vid utomhustemperatur
Tj

Deklarerad kapacitet för rumsuppvärmning vid dellast och vid utomhustempe-
ratur Tj

-2,39COPdTj = -7 °CkW7,3PdhTj = -7 °C
-3,85COPdTj = +2 °CkW4,7PdhTj = +2 °C
-4,48COPdTj = +7 °CkW2,9PdhTj = +7 °C
-5,30COPdTj = +12 °CkW3,3PdhTj = +12 °C
-2,39COPdTj = bivkW7,3PdhTj = biv
-2,28COPdTj = TOLkW7,8PdhTj = TOL
-COPdTj = -15 °C (om TOL < -20 °C)kWPdhTj = -15 °C (om TOL < -20 °C)

°C-10TOLMin uteluftstemperatur°C-7TbivBivalenttemperatur

-COPcycCOP vid cyklingkWPcychKapacitet vid cykling
°C65WTOLMax framledningstemperatur-0,99CdhDegraderingskoefficient

TillsatsvärmeEffektförbrukning i andra lägen än aktivt läge

kW0,5PsupNominell värmeeffektkW0,025POFFFrånläge

kW0,007PTOTermostat-frånläge

ElektriskTyp av tillförd energikW0,025PSBStandbyläge

kW0,037PCKVevhusvärmarläge

Övriga poster

m3/h3 400Nominellt luftflöde (luft-vatten)VariabelKapacitetsreglering

m3/hNominellt värmebärarflödedB35 / 53LWALjudeffektnivå, inomhus/utomhus

m3/hKöldbärarflöde vätska-vatten eller vatten-vat-
tenvärmepumpar

kWh4 529QHEÅrlig energiförbrukning

För värmepump med både rumsuppvärmning och varmvattenberedning

%101ƞwhEnergieffektivitet varmvattenberedningXLDeklarerad tapprofil varmvattenberedning

kWhQfuelDaglig bränsleförbrukningkWh7,56QelecDaglig energiförbrukning

GJAFCÅrlig bränsleförbrukningkWh1 661AECÅrlig energiförbrukning
Kaukora Oy – PL 21, Tuotekatu 11 – 212 01 Raisio – SuomiKontaktinformation
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Jäspi Inverter HPM-16Modell

Jäspi Tehowatti AIRModell varmvattenberedare

Luft-vatten

Frånluft-vatten

Vätska-vatten

Vatten-vatten

Typ av värmepump

Ja NejLågtemperatur-värmepump

Ja NejInbyggd elpatron för tillsats

Ja NejVärmepump för värme och varmvatten

Medel Kallt VarmtKlimat

Medel (55 °C) Låg (35 °C)Temperaturtillämpning

EN14825 / EN14511 / EN16147 / EN12102Tillämpade standarder
%153ƞsSäsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärm-

ning
kW12,3PratedNominell avgiven värmeeffekt

DeklareradCOP för rumsuppvärmning vid dellast och vid utomhustemperatur
Tj

Deklarerad kapacitet för rumsuppvärmning vid dellast och vid utomhustempe-
ratur Tj

-2,48COPdTj = -7 °CkW10,9PdhTj = -7 °C
-3,96COPdTj = +2 °CkW6,7PdhTj = +2 °C
-4,67COPdTj = +7 °CkW5,9PdhTj = +7 °C
-5,67COPdTj = +12 °CkW6,5PdhTj = +12 °C
-2,48COPdTj = bivkW10,9PdhTj = biv
-2,40COPdTj = TOLkW11,6PdhTj = TOL
-COPdTj = -15 °C (om TOL < -20 °C)kWPdhTj = -15 °C (om TOL < -20 °C)

°C-10TOLMin uteluftstemperatur°C-7TbivBivalenttemperatur

-COPcycCOP vid cyklingkWPcychKapacitet vid cykling
°C65WTOLMax framledningstemperatur-0,99CdhDegraderingskoefficient

TillsatsvärmeEffektförbrukning i andra lägen än aktivt läge

kW0,7PsupNominell värmeeffektkW0,025POFFFrånläge

kW0,007PTOTermostat-frånläge

ElektriskTyp av tillförd energikW0,025PSBStandbyläge

kW0,037PCKVevhusvärmarläge

Övriga poster

m3/h4 150Nominellt luftflöde (luft-vatten)VariabelKapacitetsreglering

m3/hNominellt värmebärarflödedB35 / 53LWALjudeffektnivå, inomhus/utomhus

m3/hKöldbärarflöde vätska-vatten eller vatten-vat-
tenvärmepumpar

kWh6 524QHEÅrlig energiförbrukning

För värmepump med både rumsuppvärmning och varmvattenberedning

%104ƞwhEnergieffektivitet varmvattenberedningXLDeklarerad tapprofil varmvattenberedning

kWhQfuelDaglig bränsleförbrukningkWh7,36QelecDaglig energiförbrukning

GJAFCÅrlig bränsleförbrukningkWh1 616AECÅrlig energiförbrukning
Kaukora Oy – PL 21, Tuotekatu 11 – 212 01 Raisio – SuomiKontaktinformation

55Kapitel 11 | Tekniska uppgifterJÄSPI Inverter Nordic



JÄSPI Inverter HPM-20Modell

JÄSPI Tehowatti AirModell varmvattenberedare

Luft-vatten

Frånluft-vatten

Vätska-vatten

Vatten-vatten

Typ av värmepump

Ja NejLågtemperatur-värmepump

Ja NejInbyggd elpatron för tillsats

Ja NejVärmepump för värme och varmvatten

Medel Kallt VarmtKlimat

Medel (55 °C) Låg (35 °C)Temperaturtillämpning

EN14825 / EN14511 / EN16147 / EN12102Tillämpade standarder
%153ƞsSäsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärm-

ning
kW12,3PratedNominell avgiven värmeeffekt

DeklareradCOP för rumsuppvärmning vid dellast och vid utomhustemperatur
Tj

Deklarerad kapacitet för rumsuppvärmning vid dellast och vid utomhustempe-
ratur Tj

-2,48COPdTj = -7 °CkW10,9PdhTj = -7 °C
-3,96COPdTj = +2 °CkW6,7PdhTj = +2 °C
-4,67COPdTj = +7 °CkW5,9PdhTj = +7 °C
-5,67COPdTj = +12 °CkW6,5PdhTj = +12 °C
-2,48COPdTj = bivkW10,9PdhTj = biv
-2,40COPdTj = TOLkW11,6PdhTj = TOL
-COPdTj = -15 °C (om TOL < -20 °C)kWPdhTj = -15 °C (om TOL < -20 °C)

°C-10TOLMin uteluftstemperatur°C-7TbivBivalenttemperatur

-COPcycCOP vid cyklingkWPcychKapacitet vid cykling
°C65WTOLMax framledningstemperatur-0,99CdhDegraderingskoefficient

TillsatsvärmeEffektförbrukning i andra lägen än aktivt läge

kW0,7PsupNominell värmeeffektkW0,025POFFFrånläge

kW0,007PTOTermostat-frånläge

ElektriskTyp av tillförd energikW0,025PSBStandbyläge

kW0,037PCKVevhusvärmarläge

Övriga poster

m3/h4 150Nominellt luftflöde (luft-vatten)VariabelKapacitetsreglering

m3/hNominellt värmebärarflödedB35 / 53LWALjudeffektnivå, inomhus/utomhus

m3/hKöldbärarflöde vätska-vatten eller vatten-vat-
tenvärmepumpar

kWh6 524QHEÅrlig energiförbrukning

För värmepump med både rumsuppvärmning och varmvattenberedning

%104ƞwhEnergieffektivitet varmvattenberedningXLDeklarerad tapprofil varmvattenberedning

kWhQfuelDaglig bränsleförbrukningkWh7,36QelecDaglig energiförbrukning

GJAFCÅrlig bränsleförbrukningkWh1 616AECÅrlig energiförbrukning
Kaukora Oy – PL 21, Tuotekatu 11 – 212 01 Raisio – SuomiKontaktinformation
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Översättningstabell

ÖversättningEngelska

2 gånger2 times
4-vägs ventil4-way valve
LarmAlarm
Omgivning, temperaturgivareAmbience temp
InnanBefore
svartBlack
blåBlue
brunBrown
LaddpumpCharge pump
KommunikationCommunication
KommunikationsingångCommunication input
KompressorCompressor
AnslutenConnected
StyrningControl
KompressorvärmareCrank case heater
Droppskålsvärmare/KondensvattentrågvärmareDrip tray heater
EMC filterEMC filter
Förångare, temperaturgivareEvaporator temp.
Extern kommunikationExternal communication
Extern värmareExternal heater (Ext. heater)
FläktFan
FläkthastighetFan speed
FerritFerrite
Vätskeledning, temperaturgivareFluid line temp.
Harmonik filterHarmonic filter
VärmeHeating
Värmekabel till KVR kitHeating cable for KVR kit
HögtryckspressostatHigh pressure pressostat
grön/gulgn/ye (green/yellow)
grågrey
InomhusmodulIndoor module
KompressorblockeringKPR block
LågtryckspressostatLow pressure pressostat
HuvudexpansionsventilMain Exp. valve
MatningMain supply
Nästkommande enhetNext unit
EVI expansionsventilEVI Exp. valve
Till/FrånOn/Off
TillvalOption
OrangeOrange
UtomhusmodulOutdoor module
Styrkort TCBPCBA TCB
Föregående enhetPrevious unit
Personskyddsautomat för KVR kitRCBO for KVR kit
RödRed
ErsättReplace
Returledning, temperaturgivareReturn line temp.
Framledning, temperaturgivareSupply line temp.
Inkommande matning/spänningSupply voltage
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ÖversättningEngelska

TariffTariff
Temperaturgivare, hetgasTemperature sensor, Hot gas
Temperaturgivare, suggasTemperature sensor, Suction gas
ViolettViolett
VitWhite
MedWith
GulYellow
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