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General 
The VST 11 reversing valve gives you the option to use 

hot water accessories in different systems together 

with Jäspi heat pumps. This aisa requires a hot water 

accumulator. 

COMPONENTS 

IIIIIIIIIIE::.. 

AB 

ON 10 Valve motor + reversing valve 

FUNCTION 

When there is hot water demand the charge flow is 

guided to the hot water accumulator using the reversing 

valve (ON10). ln other cases the charge flow is con

trolled through the remaining parts of the system, for 

example the heating system. 

See the outline diagram on page 12. 

POOL HEA TING 

The reversing valve (ON 19) with a similar function can 

be used to control pool heating. For information about 

pool heating and outline diagrams for docking, see 

nibe.eu. 
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Technical specifications 
VST 11 

Voltage 

Max. charge power kW 

Connections 0 

Kvs 

Run time sec 

Power consumption w 

Enclosure class 

Part No. 

230V~50 Hz 

17kW 

28mm, Compression ring 

7,5 

8 

7 (during operation} 

IP54 

M02248 
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Suomi 

Tärkeää 

TU RVALLISU USTI EDOT 

Tässä käsikirjassa selostetaan asennus- ja huoltotoimen
piteitä, jotka tulisi teettää ammattilaisella. 

Käsikirja tulee jättää asiakkaalle. 

Tätä laitetta saavat käyttää yli 8-vuotiaat 
lapset ja henkilöt, joiden fyysiset, aistivarai
set tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneet tai 
joilla ei ole riittävästi kokemusta tai tietoa, 
jos heille on opastettu tai kerrottu laitteen 
turvallinen käyttö ja he ymmärtävät laitteen 
käyttöön liittyvät vaaratekijät. Älä anna 
lasten leikkiä laitteella. Lapset eivät saa 
puhdistaa tai huoltaa laitetta valvomatta. 

Pidätämme oikeudet rakennemuutoksiin. 

©KAUKORA OY. 

SYMBOLIT 

& HUOM! 

Tämä symboli merkitsee ihmistä tai konetta 
uhkaavaa vaaraa. 

3W MUISTA!

Tämä symboli osoittaa tärkeän tiedon, joka pi
tää ottaa huomioon laitteistoa asennettaessa 
tai huollettaessa. 
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VIHJE! 

Tämä symboli osoittaa vinkin, joka helpottaa 
tuotteen käsittelyä. 

MERKINTÄ 

CE CE-merkintä on pakollinen useimmille EU:n alu
eella myytäville tuotteille valmistusajankohdasta 
riippumatta. 

IP 21 Sähköteknisten laitteiden koteloinnin luokittelu. 

� Lue asennusohje. 
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Yleistä 
Vaihtoventtiili VST 11 mahdollistaa käyttöveden 

lämmittämisen eri järjestelmissä yhdessä JÄSPI 

lämpöpumppujen kanssa. Tätä varten tarvitaan myös 

lämminvesivaraa esim VLM STAR

KOMPONENTIT 

IIIIIIIIIIE::.. 

AB 

ON1 0Venttiilitoimilaite + vaihtoventtiili 

TOIMINTA 

Käyttövesitarpeen yhteydessä latausvirtaus ohjataan 

lämminvesivaraajaan vaihtoventtiilillä (ON10). Muissa 

tapauksissa latausvirtaus ohjataan järjestelmän muihin 

osiin, esim. lämmitysjärjestelmään. 

Katso periaatekaavio sivulla 24. 

ALLAS LÄMMITYS 

Vaihtoventtiiliä (ON19) voidaan käyttää allaslämmityksen 

ohjaukseen. Lisätietoa allaslämmityksestä ja liitäntäperi

aatekaaviosta on osoitteessa nibe.fi. 
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Tekniset tiedot 

VST 11 

Jännite 

Suurin lämmitysteho kW 

Liittimet 0 

Kvs 

Toiminta-aika s 

Tehonkulutus w 

Kotelointiluokka 

Tuotenro. 

230V~50 Hz 

17kW 

28 mm puserrusliitin 

7,5 

8 

7 (käytön aikana) 

IP54 

M02248 
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