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ASENNUS-/KÄYTTÖOHJE 
 
Hydro-Pro Lämpöpumppu 
 
Hydro-Pro lämpöpumput on tarkoitettu uima- tai porealtaan lämmitykseen. 
Lukekaa ohje huolellisesti läpi ennen asennusta välttääksenne myöhemmin toimintahäiriöitä. 
Lämpöpumpun teho riippuu veden virtauksesta sekä ilman ja altaan lämpötilasta. Kylminä päivinä 
pumppu käy kauemmin ja lämpiminä lyhemmän aikaa saavuttaakseen asetetun lämpötilan altaaseen. 
Kylmällä ilmalla allas kannattaa peittää, jos allasta ei käytetä. Noin 70 % lämpöhäviöstä tapahtuu 
altaan pinnan kautta. Altaan peittäminen myös vähentää lämpöpumpun käyntiaikaa. 
 
Lämpöpumppu täytyy aina sijoittaa ulkotiloihin, koska se ottaa energiansa ympäröivästä ilmasta. 
Asennustilan täytyy olla avoin ja hyvin ilmastoitu. Lämpöpumpun edessä täytyy olla vapaata tilaa 
vähintään 2,5 metriä esimerkiksi seinään, pensasaitaan jne. (tuulettimen ulospuhallus). 
Lämpöpumpun imupuolen etäisyys seinästä, pensaista, aidasta jne. ei saa alittaa 0,3 metriä (katso 
muut mitat englannin kielisestä ohjeesta sivu 4.). Imu ja ulospuhallus ilman sekoittuminen huonontaa 
hyötysuhdetta. Lämpöpumppu voidaan asentaa altaan vedenpinnan ylä- tai alapuolelle, kuitenkin 
enintään  
2 m kumpaankin suuntaan. Vältä asennusta hiljaisuutta vaativien tilojen, kuten makuuhuoneen, 
seinien lähelle. Normaalisti laite kannattaa sijoittaa enintään 7,5 m etäisyydelle altaasta, jotta 
lämpöhäviöt olisivat mahdollisimman pieniä. Putket kannattaa myös eristää niille tarkoitetulla 
materiaaleilla. 
 
Kun lämpöpumppu on asennettu paikalleen, mukana toimitetut 50 mm yhdistäjät kierretään laitteen 
sivussa sijaitseviin yhteisiin ja kiristetään käsin. Asenna altaan vedenkierron putkitus seuraavasti: 
-suodattimelta tuleva putki asennetaan kohtaan "water inlet". 
-altaan tulosuuttimille menevä putki asennetaan kohtaan "water outlet". 
 
Lämpöpumpun lämmönsiirrin vaatii tietyn vastapaineen toimiakseen. Poikkeustapauksissa voi olla 
tarpeen sulkea hiukan paluupuolen venttiiliä lämmönsiirtimen vastapaineen lisäämiseksi. 
Lämpöpumppu toimii, kun vastapaine lämmönsiirtimessä ylittää 0,2 bar. 
 
Lämpöpumput voidaan liittää suoraan suodatinkiertoon ilman ohivirtausta virtauksen ollessa alle 11 
m³/h. Suodatinlaitteistoihin joiden virtaus ylittää 11 m³/h on asennettava sivuvirtaus ohittamaan osa 
veden virtauksesta. 
 
Kloorin, hapon tai muun kemikaalin annostuksen tulee tapahtua lämpöpumpun jälkeen 
lämmönsiirtimen syöpymisen estämiseksi. 
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Kun lämpöpumppu on toiminnassa, siitä saattaa valua runsaastikin kondenssi vettä. Kosteus tiivistyy 
lämpöpumpun kennossa ja valuu pohjassa olevasta poistoaukosta. Aukkoon voi liittää muoviletkun, 
veden johtamiseksi pois laitteen vierestä. Kondenssi vettä voi kostealla ilmalla tulla useita litroja 
tunnissa ja useasti sitä voidaan luulla esim. putkisto vuodoksi. Siitä voi varmistua helposti kahdella 
tavalla: kytkeä lämpöpumppu pois päältä ja jättää suodattimen pumppu päälle, hetken kuluttua 
kondenssi veden valuminen pitäisi loppua tai vähentyä oleellisesti. Tai valuvasta vedestä voi mitata 
klooripitoisuuden. Mikäli kloori pitoisuus on 0 mg/l se on kondenssi vettä (mikäli altaan vedessä on 
klooria). 
 
Tärkeää 
Lämpöpumppu suojataan sateelta ja lumelta rakentamalla sen päälle katos, joka ylittää 300 mm 
lämpöpumpun takapuolelta, 700 mm sivuilta ja 500 mm lämpöpumpun päältä. 
Laitteen saa liittää sähköverkkoon vain henkilö tai yritys, jolla on asianomainen urakointilupa. 
Johdon/syöttövirran kytkemiseksi irrota laitteen peltipaneeli etu-/ulospuhallus puolelta (neljä ruuvia) 
.Kytkentä tehdään liittimiin Power supply. 
Liitäntään on asennettava päälle/pois kytkin ja vikavirtasuoja. 
Kylmäkoneiston huollon saa suorittaa ainoastaan hyväksytty yritys. 
 

 
 
LÄMPÖPUMPUN KÄYTTÖ 
 
Altaan suodatusjärjestelmän tulee olla käynnissä, kun lämpöpumppua käytetään. 
- Suodatinkierron ollessa käynnissä kytke virta lämpöpumppuun ohjauspaneelin vasemmasta 
alakulmasta. 
- Lämpötilan säätö: Muuta lämpötilaa painamalla nuolinäppäimistä ylös tai alas. Muutaman sekunnin 
jälkeen voit lukea todellisen veden lämpötilan näyttöpaneelista.  
- Suodatuslaitteiston käydessä yhtäjaksoisesti ja altaan veden ollessa kylmää, esimerkiksi uimakauden 
alkaessa, käy lämpöpumppu yhtäjaksoisesti pitkään, kunnes altaassa on saavutettu asetettu 
lämpötila. Lämpöpumppu pysähtyy automaattisesti, kun haluttu lämpötila on saavutettu ja 
käynnistyy uudelleen, kun tarvitaan lämmitystä. 
- Lämpöpumpun käyntiaika riippuu veden lämpötilasta, ilman lämpötilasta, ilman kosteudesta, 
auringon paisteesta, tuulesta jne. ja voi vaihdella päivittäin. 
- Käytettäessä lämpöpumppua kesällä on höyrystin (kenno) ajoittain puhdistettava, esimerkiksi 
pölynimurilla. 
- Sulje lämpöpumppu suodattimen huuhtelun ajaksi ja jos suodatinpumppu ei käy. 
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Talviaika ja jäätymisriski 
Ennen talvea tai jäätymisvaaran uhatessa on lämpöpumppu tyhjennettävä vedestä. 
Lämmönsiirtimeen jäänyt vesi voi rikkoa sen. 
- Kytke virta pois lämpöpumpusta ja irrota molemmat yhdistäjän mutterit lämmönsiirtimestä. 
- Tyhjennä lämmönsiirtimeen jäänyt vesi kallistamalla. 
- Peitä ja suojaa lämpöpumppu talven ajaksi sateelta ja lumelta, mutta huolehdi hyvästä 
ilmanvaihdosta kondenssiveden muodostumisen estämiseksi. 
- Lämpöpumppu kestää kylmää, kun se on tyhjennetty vedestä.  
- Ennen seuraavaa kesää ja lämpöpumpun käynnistystä, puhdista imupuoli lehdistä ja muista roskista, 
jotka voivat estää ilmankiertoa ja näin laskea lämpöpumpun tehoa. 
- Pese lämpöpumppu miedolla saippuavedellä ja kuivaa. 
 
Lämpöpumpun turvatoimia 
Kondenssivesi Lämpöpumpun käydessä tulee kondenssivettä ulos tyhjennysreiästä 

lämpöpumpun alla. Tämä on normaalia. Tarkasta ajoittain, että vesi pääsee 
poistumaan vapaasti. 

 
Huurtuminen Ulkoilman lämpötilan laskiessa alle +10 asteen voi lämpöpumpun 

höyrystimeen muodostua huurretta. Automaattinen huurteenpoisto 
käynnistyy huurteen määrän tullessa kyllin suureksi. Huurteenpoiston 
jälkeen lämpöpumppu palaa automaattisesti takaisin normaaliin 
toimintaansa ja jatkaa altaan lämmittämistä.  

 
Aikaviive Lämpöpumpussa on monta turvatoimintoa, jotka estävät liian lyhyen 

käyntiajan ja usein toistuvat käynnistykset. Noin 3 minuutin aikaviive laitteen 
päälle kytkemisestä kompressorin käynnistymiseen on normaalia. 
Lämpöpumpussa on myös paine-/virtauskytkin, joka kytkee laitteen pois 
päältä, mikäli veden virtaus laskee liian pieneksi tai loppuu kokonaan. 
Lämpöpumpun kompressori on varustettu ylikuumenemissuojalla. 
Lämpöpumpun pysähtyessä kompressorin lämpenemisen vuoksi, laitteesta 
on kytkettävä virta pois, jotta ylikuumenemissuoja virittyy uudelleen. 

 
TÄRKEÄÄ   
Laitteen takuu ei koske käyttövirheistä tai väärästä asennuksesta johtuvia vaurioita. Laitteen mukana 
toimitetut yhdistäjät on liitettävä lämmönsiirtimeen ja kiristettävä käsin. 
Altaan vesiarvojen on oltava seuraavissa rajoissa: pH arvo: 7,2 - 7,8     Klooripitoisuus enintään:  3 
mg/l  (ppm) 
Suolapitoisuus:  alle 0,5%     Kalsiumkovuus: 200 - 1000 mg/  (ppm) 
 
Väärät vesiarvot voivat aiheuttaa vaurioita lämpöpumppuun ja ärsytystä uimareiden silmiin ja 
limakalvoihin. Takuu ei koske näitä tapauksia. 
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