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RC-HY20/40



Veast teatades anna alati ka seadme 
seerianumber.

RC-HY20/40 – suurepärane valik

RC-HY20/40 on elektriline juhtmoodul, mis aitab tagada sinu 
kodus soodsa ja keskkonnahoidliku kütte. MHI õhk-vesi 
soojuspump ja toaseade tagavad usaldusväärse ja ökonoomse 
kütte.
Varuvariandina võib kasutada automaatselt rakenduvat 
lisasoojendit (nt elektri-/õli-/gaasiboiler), kui juhtub midagi 
ootamatut.

RC-HY20/40 suurepärased omadused:
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Sümbolid ekraanil

Seadme töö ajal võidakse ekraanile kuvada järgmisi 
sümboleid.







 (W)



temperature

INDOOR CLIMATE 1

advanced

scheduling off

temperature heating 1.1.1

temperature cooling 1.1.2



scheduling 1.3

cooling off

heating off

SCHEDULING HEATING 1.3.1

activated

schedule 2

system

schedule 3schedule 1

all

mon

tues

wed

thur

fri

sat

sun

21:30 - 06:00 20.5°

Schedule: 

Activated: 

System ( RC-HY40): 

Day: 



Time period: 

Adjusting: 

Conflict: 

SCHEDULING COOLING 1.3.2

activated

schedule 2schedule 1

all

mon

tues

wed

thur

fri

sat

sun

21:30 - 06:00 on

Schedule: 

Activated: 

Day: 

Time period: 

Adjusting: 

Conflict:



advanced 1.9

curve

external adjustment

min. flow line temp.

room sensor settings

cooling settings

own curve

curve

external adjustment

min. flow line temp.

room sensor settings
cooling settings

own curve
point offset

heating curve1.9.1.1
system

outdoor temp. °C

flow temperature °C

cooling curve 1.9.1.2
system

outdoor temp. °C

flow temperature °C



 

external adjustment 1.9.2

climate system 1

climate system 2

climate system 3

climate system 4

°C

°C

:



room sensor settings 1.9.4

heating factor system 1

control room sensor syst 2

control room sensor syst 3

cooling factor system 1

control room sensor syst 1

control room sensor syst 4

cooling  (accessory required)

min. flow line temp. heating 1.9.3.1

climate system 1

climate system 2

climate system 3

climate system 4

°C

°C

°C

°C

20

20

20

20

min. flow line temp. cooling 1.9.3.2

climate system 1

climate system 2

climate system 3

climate system 4

°C

°C

°C

°C

18

18

18

18



cooling 1.9.5

delta at +40 °C

delta at +20 °C °C

°C

°C

DM

heat/cool sen.

heat at room under temp.

set pt value cool/heat sensor

BT74

cooling 1.9.5

set pt value cool/heat sensor

heat at room under temp.

cool at room over temp.

use room sensor

°C

°C

°C

delta at +20 °C

delta at +40 °C

heat/cool sen.

set pt value cool/heat sensor

heat at room under temp.

cool at room over temp.

start active cooling 

step difference compressors ( RC-HY40)

degree minutes cooling ( RC-HY40)

time betw. switch heat/cool

delta at +20 °C

delta at +40 °C

heat/cool sen.

set pt value cool/heat sensor

heat at room under temp.

cool at room over temp.

start active cooling



point offset 1.9.8

change in curve

outdoor temp. point

°C

°C

outdoor temp. °C

flow temperature °C

outdoor temp. point

change in curve

own heating curve 1.9.7.1

flow line temp. at -20 °C

flow line temp. at -10 °C

flow line temp. at 0 °C

flow line temp. at 10 °C

flow line temp. at -30 °C

flow line temp. at 20 °C

°C

°C

°C

°C

°C

°C

own cooling curve 1.9.7.2

flow line temp. at 10 °C

flow line temp. at 20 °C

flow line temp. at 30 °C

flow line temp. at 40 °C

flow line temp. at 0 °C

°C

°C

°C

°C

°C

20

20

20

20

20

step difference compressors ( RC-HY40)

degree minutes cooling ( RC-HY40)

time betw. switch heat/cool



temporary lux

HOT WATER 2

comfort mode

scheduling

advanced

active

economy

off

temporary lux

comfort mode

scheduling

advanced

off

temporary lux 2.1

3 hrs

6 hrs

12 hrs

one time
increase

economy

comfort mode 2.2

normal

luxury

economy: 

normal: 

luxury: 



advanced 2.9

periodic increase

hot water recirc.

periodic increase 2.9.1

activated

period

start time

Next periodic increase

days

all

mon

tues

wed

thur

fri

sat

sun

activated

schedule 2schedule 1

SCHEDULING HOT WATER 2.3

normal

Schedule: 

Activated: 

Day:

Time period: 

Adjusting: 

Conflict: 



hot water recirc. 2.9.2

operating time

downtime min

min

period 1

period 2

period 3

downtime



service info 3.1

op. prioritisation

hot water charging

hot water top

calculated flow temp.

degree minutes

outdoor temp.

charge pump speed

status AA25

hot water

49.0 °C

52.0 °C

5.8 °C

-700

-5.6 °C

57 %

ext heat. med. pump runs

compressor info 3.2

status:

number of starts:

total operating time:

- of which hot water:

heating

195 hrs

5 hrs

slave 1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8

service info

INFO 3

compressor info

add. heat info

alarm log

off

runs

indoor temp. log

service info

compressor info

add. heat info

alarm log

indoor temp. log



add. heat info 3.3

status:

time factor:

off

alarm log 3.4

alarm log 3.4

outdoor temp.

condenser return

condenser out

addition

hot water charging

heat medium flow

evaporator

operating time

-

-

-

-

-

-

-

-

op. mode -

week

indoor temp.°C

indoor temp. log3.5



myUpway™

internet 4.1.3

tcp/ip settings

proxy settings

request new connection string

serial number

myUpway   4.1.3.1

switch off all users

connection string

number of users

plus functions

op. mode

my icons

op. mode

HEAT PUMP 4

my icons

time & date

language / language

off

auto

plus functions

holiday setting

svenska

time & date

language

holiday setting

advanced



tcp/ip settings 4.1.3.8

confirm reset

automatic

ip-address

net mask

gateway

dns

 

confirm reset

proxy settings 4.1.3.9

use proxy

server

port

user name

password



 4.1.6 - Smart price adaption™

area

affect room temperature

activated

affect hot water

price of electricity
overview

area

smart price adaption 4.1.6

price of electricity overview

affect room temperature

affect hot water

affect cooling

affect hot water

affect cooling

affect room temperature

SG Ready 4.1.5

affect room temperature

affect hot water

affect cooling ( )



tariff periods, electricity

tariff per, ext. shunt add

SMART ENERGY SOURCE 4.1.8

settings

set. price

tariff per, ext. step add

tariff periods, OPT10

control method CO 2

smart energy source

settings 4.1.8.1

settings

set. price

CO2 impact*

tariff per, ext. shunt add

tariff per, ext. step add

control method price per kWh

smart energy source

settings 4.1.8.1

control method CO 2

smart energy source

settings 4.1.8.1

smart energy source™

control method

price per kWh, low tariff

price per kWh, high tariff

tariff

price, electricity

price taken from

price, extern shunt add.

tariff

set. price 4.1.8.2

price per kWh, low tariff

price per kWh, high tariff

price, extern shunt add.

tariff

price, extern step add.

tariff

set. price 4.1.8.2



CO2, ext. shunted contr. add.

CO2, ext. step contr. add.

CO2, electricity

CO2 impact 4.1.8.3

CO2, electricity

CO2, ext. shunted contr. add.

CO2, ext. step contr. add.

tariff periods, electricity 4.1.8.4

start date
stop date

periods with low tariff

weekdays

date date

jan
dec
wkdays

period
period

period
period

price per kWh, low tariff

price per kWh, high tariff

price, extern step add.

tariff

tariff

set. price 4.1.8.2

tariff

price per kWh, low tariff

price per kWh, high tariff

price per kWh, low tariff

price per kWh, high tariff

set. price 4.1.8.2

price, electricity

price, extern shunt add.

price, extern step add.



 4.1.8.6 - 

start date
stop date

periods with low tariff

weekdays

jan
dec
wkdays

tariff per, ext. shunt add 4.1.8.6

date date

period
period

period
period

 4.1.8.7 - 

start date
stop date

periods with low tariff

weekdays

jan
dec
wkdays

tariff per, ext. step add 4.1.8.7

date date

period
period

period
period

 4.2 - 

op. mode 4.2

auto

manual

add. heat only

op. mode

functions



holiday setting 4.7

activated

start date

stop date

heating

desired room temperature

hot water comfort

cooling

ventilation

0

economy

off

normal

20.0°

offpool

"compressor" 

"addition"

"heating" 

"cooling" 

time & date 4.4
time

day

year

month

24 h

12 h

date

language 4.6



advanced 4.9

op. prioritisation

auto mode setting

degree minute setting

factory setting user

schedule blocking off

op. prioritisation 4.9.1

min

min

min

hot water

heating

pool

30

30

30

op. prioritisation

start cooling

stop heating

stop additional heat

filtering time

°C

°C

°C

hrs

auto mode setting 4.9.2

current value

start compressor

start diff additional heat

diff. between additional steps

DM

DM

DM

DM

degree minute setting 4.9.3

step difference compressors DM



Day: 

Time period: 

Blocking: 

Conflict:

activated

schedule 2schedule 1

all

mon

tues

wed

thur

fri

sat

sun

schedule silent mode 4.9.6

diff. between additional steps

.

Do you want to reset all user settings to
factory settings?

factory setting user 4.9.4

yesno

activated

schedule 2schedule 1

all
mon
tues
wed
thur
fri
sat
sun

schedule blocking4.9.5

Schedule: 

Activated:



Schedule: 

Activated:

Day: 

Time period: 

Conflict: 



 

info / action

reset alarm

aid mode

Low pressure alarm

alarm

info / action:

reset alarm:

aid mode:



 

 

 

 

 

 



HSB60/100/140 

HMK60/100 

・
・
・
・



Hooldus

PT300/500 

Süsteemi töövalmiduse, töökindluse ja pikaealisuse tagamiseks 
on vaja seda perioodiliselt üle kontrollida ja hooldada.
Hooldamine sisaldab järgmisi tegevusi:

・ rutiinsed ülevaatused ning kaitsva magneesiumanoodi 
väljavahetamine

・kogumispaagi puhastamine

Kontrolli ohutusventiili tööd regulaarselt 
(min iga 14 päeva järel) või siis iga kord enne soojendi 

käivitamist, järgides ventiilitootja juhiseid.

Kaitsva magneesiumanoodi kontrollimine

Ühe PT-seeria spiraaliga kogumismahutid on korrosiooni-
tõrjeks kaetud seestpoolt keraamilise emailiga ning lisaks 
kaitstud isoleeritud magneesiumanoodiga. Tavatöö käigus 
anood esmalt korrodeerub, kaitstes nii kogumispaagi sisekihti. 
Seetõttu tuleb anoodi seisukorda aeg-ajalt kontrollida. Kaitsva 
anoodi korrodeerumise kiirus on erinev ning oleneb piirkonna 
vee kvaliteedist. Soovitame kontrollida kaitsva anoodi seisu-
korda kord aastas, et kogumispaak oleks korrosiooni eest 
optimaalselt kaitstud. 

TEADMISEKS 
Isoleeritud anood võimaldab anoodi kulumisastet 
jälgida, mõõtes kaitsva alalisvoolu intensiivsust nii, 

et anoodi ei pea eemaldama ega paaki tühjendama 
(mis katkestaks kogumispaagi töö). See lahendus 

lihtsustab süsteemi kasutamist ning tagab selle 
pika töökindluse ja tööea.

Isoleeritud kaitsev magneesiumanood

Kaitsva magneesiumanoodi kulumise mõõtmine

Et kontrollida anoodi kulumisastet, toimi järgmiselt:
1. Eemalda korpuse kate koos termoisolatsiooniga.
2.Ühenda ühendusjuht (kaitse) kogumispaagi ülaosast lahti.
3.Ühenda pingemõõtur (mõõtühik mA) kaitsejuhi ja 

keermestihvti M5 vahele ning mõõda kaitsva alalisvoolu 
intensiivsust.

Täis kogumispaagi korral peaks kaitsva alalisvoolu intensiivsus 
olema vähemalt 0,3 mA. Kui intensiivsus on alla selle, eemalda 
anood ja kontrolli selle kulumist vaatluse teel. Kui anood on 
märgatavalt korrodeerunud (üle 50%), vaheta see kohe välja. 
Pärast mõõtmist ühenda anoodi kaitsejuhe paagi külge.

ETTEVAATUST 
Isegi kui vooluintensiivsuse mõõtmised ei näita anoodi 

kulumist, ei ole anoodi tööaeg pikem kui 18 kuud. Selle aja 
möödudes tuleb anood välja vahetada.

PE

M5 tihvt

0,3 mA

Kaitsva alalisvoolu intensiivsuse mõõtmine

ETTEVAATUST 



Hooldus

Kogumispaagi puhastamine

Kogumispaagi töö ajal sadestub soojendatud veest paagi 
seintele katlakivi. Koguneva katlakivi kogus oleneb vee 
karedusest, töötemperatuurist ja tööajast. Katlakiviga kaetud 
soojenduspinnad vähendavad kogumispaagi soojendusvõim-
sust, suurendavad elektrikulu ning pikendavad soojenemis-
aega. Soovitatav on kogumispaaki katlakivist puhastada vähe-
malt kord iga kahe aasta järel. Kui vesi on kare või väga kare, 
tuleks puhastada sagedamini.
Kogumispaagi puhastamine:
1.  Valmista ette uus kontrollava tihend. Vana tihendit ei 

tohi uuesti kasutada (kontrollava tihendite loendit vaata 
PT300 kasutusjuhendist).

2. Kogumispaagid, millel on elektriline soojendi, tuleb 
esmalt vooluvõrgust lahti ühendada.

3. Lülita kogumispaagi spiraalisoojendid välja (OFF) ning 
oota, kuni paagis olev vesi on jahtunud.

4. Keera soojaveeliin kinni ning tühjenda paak 
tühjendusventiili kaudu.

5. Eemalda kontrollava lukustusplaat ja tihend.
6. Eemalda kontrollava kruvid ja äärikuga kate, loputa 

kogumispaak üle ja eemalda kogunenud mustus ja 
katlakivi. Kui vaja, eemalda spiraali külge kogunenud 
katlakivi – see tagab korraliku soojusvahetuse. Ole 
ettevaatlik, et emailkatet mitte kahjustada.

7. Paigalda uus tihend ning kinnita kontrollava äärikuga 
kate oma kohale tagasi. Kruvi kinnitusmoment: 35±5 
Nm.

8. Täida paak veega ning ventileeri, nagu kirjeldatud 
menüüs 4.2 (Start-Up).

9. Kontrolli, kas kontrollava on kindlalt suletud.
10. Paigalda oma kohale tagasi isolatsioon ning kontrollava 

lukustusplaat.
Nüüd on kogumispaak kasutamiseks valmis.

OLULINE 
Mehaaniliselt puhastades ole ettevaatlik, et emaili mitte 

kahjustada. Keemilisel puhastamisel jälgi, et puhastamiseks 
kasutatud kemikaalid on neutraalsed.

Kinnitusmoment 
35 ± 5 Nm

Kontrollava katte paigaldamine (paigaldusjärjekord).

Kaitsva magneesiumanoodi väljavahetamine

Vaheta kaitsev magneesiumanood välja iga 18 kuu järel 
(olenemata mõõtmise tulemusest). Magneesiumanoodi asemel 
võid kasutada ka titaananoodi. Paigaldamisel järgi anoodi 
paigaldusjuhendit.

ETTEVAATUST 
Vaheta kaitsev magneesiumanood välja iga 18 kuu järel. 

Selle õigeaegne väljavahetamine ja õige paigaldus on tingimused, 
millest oleneb kogumispaagi garantii.

Magneesiumanoodi välja vahetamiseks toimi järgmiselt:

Kui ülaltoodud toimingud on tehtud, on kogumispaak 
kasutamiseks valmis.
Jälgi, et pärast uue magneesiumanoodi paigaldamist ühendad 
anoodi kaitsejuhtme kogumispaagi ülaosa külge. Anoodi ja 
paagi vahelise kokkupuute puudumine takistab anoodi tööd 
ning paak ei ole korrosiooni eest kaitstud.

1

2 3

Kaitsva magneesiumanoodi väljavahetamine 

Ühenda anoodi kaitsejuhe kogumispaagi ülaosa küljes oleva 
tihvti M5 külge.

1.  Seadmetel, millel on elektriline soojendi, ühenda esmalt 
seade vooluvõrgust lahti.

2. Lülita kogumispaagi spiraalisoojendid välja (OFF) ning 
oota, kuni paagis olev vesi on jahtunud.

3. Keera soojaveeliin kinni ning lase tühjendusventiili 
kaudu paagist pisut vett välja.

4. Eemalda korpuse kate koos termoisolatsiooniga (1).
5. Eemalda anoodi kaitsejuhe (2).
6. Eemalda kulunud magneesiumanood (3).
7. Kinnita uus magneesiumanood.
8. Ühenda anoodi kaitsejuhe kogumispaagi külge.
9. Täida paak veega ning ventileeri, nagu kirjeldatud 

menüüs 4.2 (Start-Up).
10. Kontrolli, kas paigaldatud anood on kindlalt kinni.
11. Kinnita termoisolatsioon ja korpuse kate oma kohale 

tagasi. 



Hooldus

FDCW60/71/100/140

Kui soojuspump paikneb õues, on vajalik ka mõningane 
välihooldus.

MÄRKUS 
Ebapiisav hooldus võib põhjustada HSB-le raskeid kahjustusi, 

mida garantii ei kata.

FDCW võrede ja alumise paneeli kontrollimine 

Kontrolli aasta läbi regulaarselt, et lehed, lumi jms ei ole võret 
ummistanud.
Tuulise ilmaga ja/või lumesaju korral tuleb olla eriti tähele-
panelik, kuna võred võivad siis ummistuda.
Samuti kontrolli, kas alumise paneeli tühjendusavad (kolm) on 
lehtedest jm mustusest puhtad.

Hoia lumest ja jääst puhas

LEK

Ära lase lumel FDCW võredele ega tühjendusavadele 
koguneda.

LEK

Hoia seade lumest ja/või jääst puhas.

Väliskesta puhastamine

Vajaduse korral võib väliskesta puhastada niiske lapiga.
Puhastamisel tuleb hoolikalt jälgida, et ei kriimustataks 
soojuspumpa. Ära pritsi vett võredesse ega FDCW külgedele, 
seadme sisemusse ei tohi sattuda vett! Ära kasuta seadme 
FDCW puhastamiseks leeliselisi aineid.



Tehnilised andmed

Tehnilised andmed

Selle toote üksikasjalikud tehnilised andmed on toodud paigal-
dusjuhendis.



Kontrollnimekiri

Kontrollnimekiri: Enne kasutamist kontrollida

Jah/Ei 
Seadistus (menüü

Jah Tüüp Seadistus (menüü 5.3.2)  
Ei

KontrollitudMärkusedSoe vesi

Ohutusventiil 

Segamisventiil 

Kas see on paigaldatud külmaveetorustikku? 

Kas see on paigaldatud õiges suunas?

KontrollitudMärkusedSoojendus

Süsteemi maht

Ohutusventiil 

Paisupaak 

Sisemine soojendi 

Väline soojusallikas 

Süsteemi maht x 5% või rohkem ℓ

Kas FL2 on paigaldatud? 

ℓ

Lubatud/keelatud (menüü 5.1.12) 

KontrollitudMärkusedJahutus

Torusüsteem, kondensatsiooni isolatsioon 

Tagasivooluventiil (QN12) Kas see on paigaldatud õiges suunas?

KontrollitudMärkusedKülmaaine süsteem

Toru pikkus (vahemikus 30 m) 

Kõrguse erinevus (vahemikus 7 m) 

Proovirõhk 

Lekete leidmine 

Seiskumine rõhupuuduse tõttu -1 bar või vähem ühe tunni jooksul 

KontrollitudMärkusedElektripaigaldus

Elamu põhikaitse 

Kaitsmegrupp 

Voolupiirik/vooluandur 

faas 

faas 

Kas see on paigaldatud õigesti, kui vooluallikas on 3-faasiline?

KontrollitudMärkusedTarvikud

Väline tsirkulatsioonipump 

Puhverpaak 

Kaitseventiil 

Toaandur

Jah/Ei 

Jah/Ei Maht ℓ

Jah/Ei 



Sõnastik

Sõnastik

Lisasoojus

Lisasoojus on soojus, mis tekib lisaks soojusele, mida toodab 
soojuspumbas olev kompressor. Lisasoojendid võivad olla 
näiteks sukelkuumuti, elektrisoojendi, päikesepaneelid, gaasi-/
õli-/pelleti-/puidupõleti või kaugküte.

Arvestuslik sisendvee temperatuur

Temperatuur, mis soojuspumba arvutuse järgi on vajalik, et 
küttesüsteem suudaks tagada optimaalse toatemperatuuri. Mida 
külmem on välistemperatuur, seda kõrgem on arvestuslik 
sisendtemperatuur.

Tsirkulatsioonipump

Pump, mis paneb vedeliku torusüsteemis ringlema.

Kliimasüsteem

Kliimasüsteeme võib nimetada ka küttesüsteemideks. Hoonet 
köetakse radiaatorite, põrandakütte või ventilaatoriga konvek-
torite abil.

Kompressor

Tihendab gaasilises olekus külmaainet. Kui külmaaine on 
tihendatud, suurenevad rõhk ja temperatuur.

Kondensaator

Soojusvaheti, kus kuum gaasilises olekus külmaaine 
tihendatakse (jahtub ja muutub vedelikuks) ning mis vabastab 
energiat maja kütte- ja soojaveesüsteemi.

COP

Kui soojuspumba COP on 5, tähendab see, et maksad ainult 
viiendiku sellest, mis on sinu küttevajadus. Seda soojuspumba 
efektiivsuse tõttu. Seda mõõdetakse erinevate väärtustena, nt: 
7/45, kus 7 on välistemperatuur ning 45 on see, mitu kraadi 
soojendust peab sisendtemperatuur tagama.

Sisekliima häired

Sisekliima häired on sooja vee / sisekliima soovimatud 
muutused, näiteks kui sooja vee temperatuur on liiga madal, 
või kui toatemperatuur ei ole soovitud tasemel.
Soojuspumba rike võib mõnikord ilmneda sisekliima häirena.
Enamasti märkab juhtmoodul tõrkeid ning annab sellest teada 
häiretega ning kuvab ekraanile juhised, kuidas tõrge kõrvaldada.

Soe tarbevesi

Näiteks dušist tulev soe vesi.

DUT, dimensioonitud välistemperatuur

Dimensioonitud välistemperatuur on olenevalt elukohast 
erinev. Mida madalam on dimensioonitud välistemperatuur, 
seda väiksem väärtus tuleb valida soojenduskõvera menüüs 
„selecting a heat curve“.

Efektiivsus

Soojuspumba efektiivsuse mõõt. Mida suurem number, seda 
tõhusam on soojuspump.

Elektrilisa

See on elekter, mida näiteks sukelkuumuti lisaks kasutab aasta 
kõige külmematel päevadel, et tagada vajalik küte, mida 
soojuspump ei suuda toota.

Filtreerimisaeg

Tähendab aega, mille kohta keskmine temperatuur arvutatakse.

Küttetoru

Toru, mida mööda voolab soojendatud vesi soojuspumbast 
maja küttesüsteemi (radiaatoritesse/küttespiraalidesse).

Soojusvaheti

Seade, mis kannab soojusenergia ühelt soojendusainelt teisele 
üle, ilma aineid segamata. Soojusvahetid on näiteks aurustid ja 
kondensaatorid.

Soojustegur

Näitab, kui palju soojusenergiat annab soojuspump välja 
võrreldes elektrienergiaga, mida see töötamiseks vajab. Teise 
nimega COP.

Soojenduskõver

Soojenduskõver määrab, kui palju soojust peab soojuspump 
välistemperatuurist olenevalt tootma. Kui on valitud suur 
väärtus, annab see soojuspumbale teada, et kui väljas on külm, 
tuleb sooja toatemperatuuri saavutamiseks toota palju soojust 
siis.

Soojendusaine

Kuum vedelik, enamasti tavaline vesi, mis juhitakse soojus-
pumbast maja kliimasüsteemi ning mis hoiab maja sooja. 
Soojendusaine soojendab ka vett kas kahekordse voodriga 
paagis või spiraalpaagis.

Soojendusaine pool

Maja kliimasüsteemi ja kondensaatorisse suunduvad torud 
moodustavad soojendusaine poole.

Segistiventiil

Ventiil, mis segab külma vee ja soojendist väljuva sooja vee.

Välisandur

Andur, mis paikneb õues. See andur annab soojuspumbale 
infot välitingimuste kohta.



Sõnastik

Pressostaat

Rõhulüliti, mis käivitab häire ja/või seiskab kompressori, kui 
süsteemis tekib lubamatult suur või väike rõhk. Kui konden-
satsioonirõhk on liiga kõrge, rakendub kõrgrõhu pressostaat. 
Kui aurustumisrõhk on liiga madal, rakendub madalrõhu 
pressostaat.

Radiaator

Teine sõna kütteelemendi kohta. Seadmega RC-HY20/40 saab 
kasutada ainult vesiradiaatoreid.

Tagasivoolutoru

Toru, mida mööda vesi juhitakse maja küttesüsteemist (radiaa-
torid, küttespiraalid) tagasi soojuspumpa.

Tagasivoolutemperatuur

Radiaatoritest/küttespiraalidest tagasi soojuspumpa jõudva vee 
temperatuur pärast seda, kui vesi on soojuse ära andnud.

Toaandur

Andur, mis paikneb toas. See andur annab soojuspumbale infot 
toatingimuste kohta.

Ohutusventiil

Ventiil, mis avaneb ja laseb välja väikese koguse vedelikku 
siis, kui surve on liiga suur.

Kahesuunaline ventiil

Ventiil, mis võib juhtida vedelikku kahes suunas. Kahesuuna-
line ventiil, mis võimaldab juhtida vedelikku kliimasüsteemi 
siis, kui soojuspump toodab maja jaoks sooja, ning veesoo-
jendisse siis, kui soojuspump toodab sooja vett.

Sisendtemperatuur

Soojuspumbast küttesüsteemi suunduva soojendatud vee 
temperatuur. Mida külmem on välistemperatuur, seda kõrgem 
on sisendtemperatuur.

Veesoojendi

Anum, milles soojendatakse tarbevett. Paikneb kusagil väljas-
pool soojuspumpa.
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