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GARANTIVILLKOR 
Om det uppstår fel på värmepumpen bör du ta kontakt med den som utfört installationen. Han kan avgöra 

om det rör sig om ett fel som täcks av garanti och kan kontakta AB Kyl & Värmepumpar för 

garantireparation. 

 

Garanti för gäller för produkten enligt följande villkor i sammandrag: 

1. AB Kyl & Värmepumpar lämnar garanti för material-, konstruktions- och fabrikationsfel under två år 

räknat från installationsdagen. 

2. Garantin täcker ej fel som beror på dålig vattenkvalitet (kalkhaltigt/aggressivt), ej heller på 

felaktigheter i elförsörjningen (spänningsvariationer/störningar). 

3. Garantin gäller endast om installations- och skötselanvisningarna följts. 

4. Vid leverans ska produkten undersökas och felaktigheter rapporteras före användande. Under 

garantitiden ska upptäckta fel rapporteras omgående. 

5. AB Kyl & Värmepumpar ansvarar inte för fel som reklameras mer än två år från installationsdagen. 

6. AB Kyl & Värmepumpars ansvar omfattar inte ersättning för eventuell ökad energiförbrukning som 

uppkommit till följd av fel i produkten. 

7. Vid behov av justering och service av produkten kontaktar du din installatör. 

 

AB Kyl & Värmepumpar är medlem i Svenska Värmepumpsföreningen (SVEP). 
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INSTALLATIONSBEKRÄFTELSE 
Denna blankett ska fyllas i och skickas in till AB Kyl & Värmepumpar efter installation av produkten. 

Den är underlag för eventuella framtida garantireklamationer. 

Installerad produkt 

Beteckning Tillverkningsnummer 

Beteckning Tillverkningsnummer 

Beteckning Tillverkningsnummer 

Installationsdatum 

 

 

Installationsplats 

Kundens namn 

Adress 

Postnummer och ort 

Telefonnummer 

 

Installatör 

Namn 

Adress 

Postnummer och ort 

Telefonnummer 

Installatör 

 

Vik ihop och skicka till AB Kyl & Värmepumpar enligt adress på omstående sida. 
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SÄKERHETSINSTRUKTIONER 
Installation 

Endast behörig installatör får installera värmepumpen. 

Gällande installationsanvisningar ska följas och installatör ska montera säkerhetsbrytare vid 

inkoppling. 

Transport 

Maskinen är transportsäkrad med band på pall, och ska under hela transporten stå upprätt. 

Värmepumpen kan vid intagning kortvarigt läggas på rygg. 

Hantering av kylvätska 

Endast av tillverkaren rekommenderad kylvätska får användas till maskinen. 

Montering, demontering och kvittblivning 

Vid demontering eller skrotning av maskinen, kontakta tillverkaren eller närmaste miljömyndighet. 

Justering, underhåll, service och reparation 

Endast behörig personal får utföra underhåll, service och reparation av maskinen. 

Före ingreppet ska alltid säkerhetsbrytaren stängas, och vid behov även låsas. 

Utbyte av väsentliga delar och komponenter utanför gällande ritningsunderlag får ej göras utan 

tillverkarens medgivande. 

För övrigt får endast likvärdiga delar användas. 

Inspektion och kontroll 

Vid ingrepp i maskinen undvik kontakt med hetgasröret, som kan ha en temperatur upp till 100C. 
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PRODUKTBESKRIVNING 
Scandinavia 9000 

Scandinavia 9000 är en värmeanläggning som svarar för villans uppvärmning och tillsammans med 

ackumulatortank KV300/KV500 för varmvattensbehovet. 

Scandinavia 9000 finns i 8 effektstorlekar, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 18,5 respektive 24,5 kW. 

Denna manual avser Scandinavia 9000 med effekt upp till 14 kW.  

TEKNISKA DATA 
Scandinavia   9007 9008 9010 9012 9014 

Avgiven/tillförd effekt vid 0/35C * kW  7,2/1,7 9/2,1 10,5/2,4 13/3 15,4/4,4 

Verkningsgrad  EN 14511 COP  4,2 4,3 4,4 4,3 4,4 

Energiklass utan styrning, golvvärme (35ºC)  A++ A++ A++ A++ A++ 

Energiklass utan styrning, radiator (55ºC)  A+ A+ A+ A+ A+ 

Ljudeffektnivå ** db(A)  46 46 46 46 46 

Elektrisk inkoppling  3-fas 400V 50 Hz 

Säkringsstorlek A  16 16 16 16 20 

Kompressor startström A  40 46 52 64 74 

Tillsatsvärme (elkassett) kW  6 6 4,5  4,5 4,5  

Kompressortyp  Scroll 

Köldbärarpump  Inbyggd 

Värmebärarpump  Inbyggd 

Förångarväxlare  Hellödd rostfri plattvärmeväxlare 

Kondensorväxlare  Hellödd rostfri plattvärmeväxlare 

Anslutning köldbärare DN  25 25 25 25 25 

Anslutning värmebärare DN  25 25 25 25 25 

Köldmedietyp   R407C R407C R407C R407C R407C 

Färg, pulverlackerad  Vit 

Vikt kg  140 150 150 160 170 

Mått (b x d x h) mm 600 x 600x 1450 

* Effektuppgifterna vid BOW 35 enligt EN 14511(inklusive cirkulationspumpar).  

** Ljudeffektnivå uppmätt enligt EN ISO 3741 vid BOW 45 (EN 12102). 

Eltillskott är inte medräknat. 

AB Kyl & Värmepumpar förbehåller sig rätten till konstruktionsändringar. 
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MÅTT 
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KOMPONENTPLACERING 
1. Elpanel (se detaljbild, bestyckning kan 

variera, se kretsschema!) 

2. Värmebärarpump 

3. Köldbärarpump (typ TOP-RS) 

4. Brine-koppel (extra tillbehör) 

5. Smutsfilter 

6. Kondensor 

7. Torkfilter (rött) 

8. Synglas 

9. Förångare 

10. Kompressor.  

11. Högtryckspressostat 

12. Lågtryckspressostat 

13. Elkassett 

14. Reglerpanel 

 

15. Kontaktor kompressor 

16. Motorskydd kompressor 

17. Brytare köldbärarpump 

- Till (upp) 

- Auto (ned) 

18. Kontaktor elkassett 

19. Manöversäkring 6A 

20. Transformator display 

 

REGLERING 
Menysystemet 

Alla inställningar görs via en tryckkänslig panel, pekskärm, där alla kommandon ges genom att peka 

på ikoner på skärmen. 

Om du inte vill använda fingrarna kan du använda något trubbigt föremål, t ex. baksidan av en 

penna. Obs, skärmen tål inte att du använder vassa föremål såsom spetsen på pennor, knivar eller 

skruvmejslar. 

1 

2 3 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

4 

15 

16 

17 18 19 20 
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Menyfunktionen kan närmast liknas vid den som finns på moderna mobiltelefoner. De vanligaste 

inställningarna når du direkt via ikoner, medan de avancerade inställningarna görs via listor i ett 

menysystem, radmenyer. Varje menybild har en hjälpfunktion som man når genom att trycka på 

frågetecknet uppe i högra hörnet. Du, som användare av styrningen, skall normalt sett aldrig behöva 

gå in i installatörens menyer.  

Varje meny förutom Grundmeny, har ett unikt namn på menyn. Använd dessa beteckningar vid sup-

port-ärenden. 

Displayen är bakgrundsbelyst. Bakgrundsbelysningen tänds vid start, larm och när man pekar på 

displayen. Den släcks efter ca: 20 minuter. 

Alla värden som ändras gäller direkt från inmatning. Det finns alltså ingen knapp för att konfirmera 

ändringen. 

Startbild 

 

Startbilden visas då systemet startas och då 

ingen knapp varit rörd under ca 20 minuter. 

 

I denna meny kan man se status på anläg-

gningen, utetemperaturen och rumstempera-

turen om en rumsgivare är ansluten. 

 

I denna bild kan användaren direkt ändra 

rumstemperaturen för värmesystem 1, som 

normalt är det första och oftast enda 

värmesystemet.  

 

I underkant visas om kompressor eller tillsats är 

i drift samt varmvattenproduktion 

 

Med en tryckning på högerpilen kommer man 

till Grundmenyn, MENY 1. 

 

 

Grundmeny 

 

I ovankant av skärmen visas driftstatus och 

tid. 

?:  Hjälptext om aktuell bild. 

Temperatur: Visar systemtemperaturer. 

Statistik: Visar drifttider. 

Varmvatten: välj extra varmvattenkomfort 

samt ställ in veckoschema för 

varmvattenproduktion. 

Larmmeny: Titta på larmhistorik och kvittera 

aktuella larm. 

Driftstatus: Se vad värmepumpen håller på 
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med just nu i en grafisk bild. 

Inställningar: Gå vidare till nästa meny. 

 

Temperaturer 
 

 

Visar samtliga temperaturgivare i systemet  

En översikt i tabellformat av samtliga 

installerade temperaturgivare i anläggningen. 

  

 

Statistik 
 

 

Visa driftstatistik för värmesystemet. 

Denna bild visar drifttider och antal starter för 

värmepump och tillsatsvärmekällor..  

 

Extra varmvatten 
 

 

I denna meny ställer man in extra 

varmvattenhöjning och veckoschema för 

varmvattenproduktion. 

Varmvatten komfort: Beställ extra mycket 

varmvatten under en begränsad tid, t.ex. för att 

fylla en badtunna.  

OBS Denna funktion använder elpatronen för 

att toppa upp varmvattnet och innebär därför en 

ökad energiåtgång. 

Tänk på att även om varmvattenhöjningen 

startar direkt när du trycker på plusknappen så 

tar det en stund för värmepumpen att fylla 

varmvattentanken med det varmare vattnet. 

Kalender-ikonen: Inställningar för varmvatten 

höjning under vissa tider. 

Grundinställning av varmvattentemperaturen 

görs av din installatör. 
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Larmmenyn 
 

 

Visa aktuella larm och kvittera larm. 

Larm finns i flera olika kategorier.  

A: Den allvarligaste, stoppar kompressorn 

direkt 

B: Driftstörning som stoppar del av 

värmesystemet 

C: Driftstörning, övrigt 

D och E: Varningar. 

Larm i kategori A, B och D måste kvitteras av 

användaren,  

Kvittera larm: 

Tryck på ikonen ovanför vänsterpilen för att 

kvittera. OBS Det kan ta upp till fem sekunder 

innan skärmen uppdateras och visar att larmen 

är kvitterade.  

Larmmenyn - historik 
 

 

Larmhistorik 

Visar larmhistorik. Larmen visas med senast 

inkomna larm överst, dra med fingret nedifrån 

och upp för att rulla i listan. Genom att trycka på 

de små bokstavsikonerna kan du filtrera bort vissa 

larmkategorier. 

 

Driftstatus 
 

 

Denna bild visar en grafisk bild av 

anläggningen. 

Bilden har inga inställningsmöjligheter. 

 

 



13 

Inställningar 
 

 

?:  Hjälptext  

Schemaläggning: Ställ in schema för semester, 

nattsänkning samt varmvattenproduktion. 

Värmekurva: Ställ in värmekurvan för 

aktiverade värmezoner. 

Datum och tid: Ställ datum och tid i styrningen. 

Driftläge: Välj driftläge – Automatik eller 

avstängd. 

Versionsinfo: Visa aktuell programvaruversion. 

Installatörens menyer: Installatörens menyer 

 

Värmekurva 
 

 

 

 

Värmekurva nivå: Parallellförskjut kurvan 

upp/ner oavsett utetemperatur. Med ansluten 

rumsgivare är detta även önskad rumstemperatur. 

Värmekurva lutning: Justera brantheten på 

värmekurvan. 

Värmekrets 1 till 4: Välj värmekrets att 

se/ändra. Endast installerade värmekretsar visas  

Kalenderikonen: Ställ in nattsänkning, 

semestersänkning mm.  

 

Exempel på uträknad 

framledningstemperatur: 

Nivå = 20,0 °C 

Lutning = 30, 40 resp 50 för de tre kurvorna 
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Datum och tid 
 

 

Ställ systemklockan i CCV. 

Tryck på SET-knappen för att komma till 

inställningsläget, justera med +/– och stega 

vidare mellan fälten med SET. Ställ tiden genom 

att trycka på OK-knappen. 

Om displayen är ansluten till internet via  

nätverkskabeln så hämtar systemet datum och tid 

automagiskt. 

 

 

Driftläge 
 

 

Välj driftläge för anläggningen.  

Avstängd: All värmeproduktion avstängd 

Automatik: CCV väljer själv den mest 

ekonomiska uppvärmningsvarianten. 

Endast varmvatten: Sommarläge, 

värmeproduktion till huset är blockerad. 

Endast värmepump: Tillsatsvärme är 

blockerad. 

Endast tillsats: Värmepumpen är blockerad, all 

uppvärmning sker med tillsats. 

Versionsinformation 
 

 

Visar serienummer och programversion för CCV 

styrdator. 
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Schemaläggning - nattsänkning  

 

Nattsänkning kan ställas in individuellt för 

varje veckodag men storleken på 

sänkningen är gemensam för samtliga 

installerade värmezoner. 

Klicka på ett fält så visas en ändringsruta. 

Ändring sker endast på hela timmar. 

Ändra tiderna och tryck på vänsterpil för 

att spara. Den röda Reset-knappen 

återställer hela schemat till 

standardinställningen. 

Se avsnitt Fel! Hittar inte referenskälla. 

för närmare information 

Schemaläggning - semestersänkning  

 

Semestersänkning startar direkt när man 

knappar in ett datum i framtiden. 

Sänkningen upphör vid midnatt, dagen 

innan angivet datum. 

Se avsnitt Fel! Hittar inte referenskälla. 

för närmare information 

Schemaläggning - varmvattenhöjning  

 

Varmvattenhöjning kan till exempel 

användas för att säkerställa god tillgång på 

duschvatten på morgonen.  

Klicka på ett fält så visas en ändringsruta. 

Ändring sker endast på hela timmar. 

Ändra tiderna och tryck på vänsterpil för 

att spara. Den röda Reset-knappen 

återställer hela schemat till 

standardinställningen. 

Se avsnitt Fel! Hittar inte referenskälla. 

för närmare information 

OBS: Graden av varmvattenhöjning kan 

endast ändras av installatören. 

Inställningen vid leverans motsvarar vad 

värmepumpen maximalt kan producera 

utan tillsatsvärme. 
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Husets värmekurva 

Inställningen av husets värmekurva är en 

central del som påverkar styrsystemet. 

Värmekurvan talar om för styrsystemet hur 

stort temperaturbehov (framlednings-

temperatur/börvärde) som din fastighet har 

för en viss utomhustemperatur. Det är 

viktigt att värmekurvan ställs in korrekt för 

att få bästa funktion och ekonomi. Det är 

stor skillnad på värmekurvan mellan olika 

fastigheter beroende bl. a. på isolering och 

antalet radiatorer. 

 

 

Figur 1 Husets värmekurva 

I ovanstående exempel visas framlednings-

värdet på y-axeln som en funktion av 

utetemperaturen, x-axeln. Observera att 

värdet på utetemperaturen minskar åt 

höger. 

I CCV PRO finns flera möjligheter att 

ställa in värmekurvan. Lutningen på 

kurvan kan ändras och den kan också 

justeras upp och ned. I exemplet ovan visas 

tre olika kurvlutningar. 

I CCV PRO finns dessutom möjlighet att 

bryta kurvan på upp till sex olika ställen. 

Inställning av värmekurvan 

Hur inställning av kurvan görs finns 

beskrivet under Reglering. 

Att ställa in kurvan riktigt kan behöva 

göras under en längre tid. Välj att inte 

Värdet på kurvlutningen ställs in vid 

en utomhustemperatur på 0°C . 
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använda rumsgivaren under den första 

tiden. 

Under inställningsperioden är det viktigt 

att: 

• Alla termostatventiler är fullt öppna 

• Utomhustemperaturen är lägre än 

+5°C. Om utomhustemperaturen är 

högre än +5°C använd 

fabriksinställd kurva. 

• Nattsänkningsfunktion ej är vald. 

• Alla övriga delar i radiatorsystemet 

är korrekt installerade och 

injusterade. 

 

Riktvärden: Kurvlutning 

Endast golvvärme 30 

Väl isolerat hus 35 

Normalt isolerat 

hus 

40 

Dåligt isolerat hus, 

små radiatorer 

50 

Beräkning av framledningsvärde 

I värmefallet styrs 

framledningstemperaturen beroende av 

aktuell utetemperatur. Denna följer en 

matematisk kurva se Figur 1 Husets 

värmekurva  

Värmefallet kan min- och maxbegränsas så 

att framledningstemperatur inte får 

överskrida t.ex. 70°C (maxvärdet) eller 

underskrida 10°C (minvärdet).   

Reglerkurvan kan även knäckas ±5 °C i 

sex punkter mellan +12 och -30 °C. Detta 

för att kunna detaljjustera 

framledningstemperaturen vid olika 

väderfall. 

Värmebalansberäkning 

För att optimera antalet start och stopp av 

värmepumpen används i CCV PRO en 

metod som styrs av beräkning av 

värmebalansen i systemet. 

Varje minut läses aktuell utetemperatur 

och framledningstemperatur av och 

jämförs mot värmekurvan. Om börvärdet 

för framledningstemperaturen skiljer sig 

från det uppmätta värdet adderas skillnaden 

till värmebalansen. Värmebalansen har 

enheten gradminuter (°Cminuter). Då det 

finns ett värmebehov kommer värmebalan-

sen att vara ett negativt tal, 

värmeunderskott. 

När värmebalansen uppnått det inställda 

värdet för A0 kommer värmepumpen att 

starta. 

Ex. 1 Om det inställda värdet för 

värmepump steg 1, A0, har värdet -60 och 

temperaturskillnaden mellan är- och 

börvärde för framledningstemperaturen är -

3°C (konstant värde) så kommer värme-

pumpen att starta om 20 minuter. 60/3=20. 

Ex. 2 Om temperaturskillnaden är -6°C 

(konstant värde) så kommer värmepumpen 

att starta om 10 minuter.  

Ex. 3 Vanligtvis varierar 

temperaturskillnaden över tiden. 
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Uppmätt Framledningstemperatur

Önskat värde

2

VP

Tillsats

Värmebalans

GradMinuter

Värmepump 

startar

Tillsats 

startar

1

4

3

 

Figur 2 Värmebehov och in- och urkoppling av värmepump och tillsats 

I exemplet ovan varierar skillnaden mellan bör- och ärvärde för framledningstemperaturen 

från -2°C minut 1, ner till -6 °C. Varje värde på skillnaden summeras till värmebalansen 

var minut. När värmebalansen kommit ner till A0, som är ställd på -60, så startar 

värmepumpen, vilket sker efter ca 15 minuter.  

Värmepumpinkoppling i värmefall 

Efter att CCV PRO gjort en värmebalansberäkning ska den ta ställning till om värme-

pumpen skall vara inkopplad och om tillsatsvärme behövs. För att ange hur CCV PRO 

ska agera finns det tre inställbara värden som styr detta: Värmepumpens in- och urkop-

plingströghet A0 samt tillsatspannans in- och urkopplingströghet A2.   

Parametern A0 bestämmer när värmepumpen skall startas. I standardfallet är den satt till -

60 gradminuter. 

Det innebär att värmepumpen startas när värmebalansen är under -60. 

Urkoppling sker vid gradminuter. 

När temperaturen är högre än börvärdet, får vi ett värmeöverskott i värmesystemet. Det 

resulterar i att värmebalansen börjar stiga, och att först tillsatsvärmen och sedan värme-

pumpen(arna) stannar. Då värmebalansen nått upp till värdet Noll har fastigheten inget 

värmebehov och värmepumpen(arna) stannar. 

Värmetillsats in-/urkoppling i värmefall 

I exemplen nedan antar vi att systemet har en värmepump och en tillsats. A0= -50 och 

A2= -600 

Tillsatskällan kopplas in först då värmeunderskottet nått -600 gradminuter. Beroende på 

tillsatsens typ kopplas sedan energin till/från enligt följande principer: 

3-punkts shunt: Shunt öka resp. minska signaler går ut för att hålla framledningstem-

peraturen lika med det beräknade framledningsvärdet.  
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Elpanna i ett eller flera steg: Elkassett tillslag sker då framledningstemperaturen är en 

grad under beräknat värde. Den kopplas ur då framledningstemperaturen är en grad över 

beräknat värde. In-/urkopplingsdifferensen (hysteres) är en inställbar parameter. 

Steg 2 av elkassetten kopplar in och ur en grad under steg 1. 

Sommarspärr 

CCV PRO spärrar värmefall då ute-temperaturen överstiger inställt värde (normalt 17 °C). 

Spärren släpper igen då utetemperaturen sjunkit tre grader under inställt värde. 

Värmetillsats har en egen utetemperaturspärr som hindrar att tillsats kopplas in om 

utetemperaturen överstiger inställt värde (normalt 6°C) . Spärren släpper igen då 

utetemperaturen sjunkit tre grader under inställt värde. 

Reglerfunktion Varmvattenberedning, flytande kondensering 

CCV PRO har funktioner för tappvarmvattenberedning via dubbelmantlad beredare eller 

slingtank (VVB).  

Ett varmvattenfall startar då temperaturen på VVB-givaren understiger den inställda start-

temperaturen. Varmvattenfallet avslutas då VVB-temperaturen stigit till ett inställt stopp-

värde. Ett varmvattenfall kan också avslutas av att returvattnet in till värmepumpen över-

skrider inställt maxvärde. 

Legionella 

CCV PRO har funktioner för att med inställda tidsmellanrum höja 

varmvattentemperaturen för att förhindra bakterietillväxt i varmvattenberedaren.  

Vid användning av slingtank behövs inte denna funktion. 
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UNDERHÅLL 
Kontroll av köldbärare 

Tillsyn av värmepumpen begränsas till kontroll av köldbärarens nivå i nivåkärlet en gång 

per år. Nivån bör ej understiga en fjärdedel av kärlets höjd. 

Rensning av smutsfilter (värmebärare) 

 

Rensning av filter görs vid behov eller minst en gång 

per år. 

• Sätt värmepumpen i läge [OFF] under meny 

[Drift] 

• Bryt strömmen med säkerhetsbrytaren. 

• Lokalisera filtret enligt skiss sidan 23-25. 

• Stäng filterventilen och skruva bort locket till 

filtret. Rensa filtret. 

• Sätt tillbaka locket och öppna ventilen. 

Kontrollera att det inte läcker vid locket. 

• Slut säkerhetsbrytaren 

• Starta värmepumpen med [AUTO] under meny [Drift]. 

 

Kontroll av smutsfilter (köldbärare) 

Filtret på köldbärarsidan behöver normalt inte rensas. Vid 

driftstörning kan filtret dock behöva kontrolleras enligt följande 

punkter: 

• Sätt värmepumpen i läge [OFF] under meny [Drift] 

• Bryt strömmen med säkerhetsbrytaren. 

• Öppna frontluckan. 

• Stäng filterventilen. Ta bort isoleringshättan och skruva bort 

locket till filtret. Rensa filtret. 

Observera att bilden visar en värmepump utrustad med inbyggt 

brine-koppel. Smutsfiltret sitter i mitten. I annat fall sitter filtret 

utanför värmepumpen. 

• Sätt tillbaka locket och öppna ventilen. Kontrollera att det inte 

läcker vid locket. Sätt dit isoleringshättan. 

• Stäng frontluckan. 

• Slut säkerhetsbrytaren 

• Starta värmepumpen med [AUTO] under meny [Drift]. 

• Vid behov av större ingrepp och underhåll kontakta installatören. 
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FELSÖKNING 
Har värmepumpen stannat? 

Om displayen på reglercentralen är blank, kontrollera följande punkter: 

• Är säkerhetsbrytaren tillslagen? 

• Är säkringarna hela? Byt säkringar om indikeringen inte fungerar. OBS! Innan du 

byter säkringar måste säkerhetsbrytaren brytas. 

• Kontrollera värmepumpens manöversäkring. 

• Sätt värmepumpen i läge [OFF] under meny [Drift]. 

• Bryt strömmen med säkerhetsbrytaren. 

• Öppna frontluckan. 

• Kontrollera att manöversäkringen står i uppfällt läge. Fäll annars upp den. 

• Stäng frontluckan. 

• Slut säkerhetsbrytaren. 

 

Om displayen tänds med texten Avstängd: 

• Starta värmepumpen med [AUTO] under meny [Drift]. 

Om displayen inte tänds, eller om säkringen löser ut igen, kontakta installatören! 

• Om displayen på reglercentralen visar Status: LARM, har någon säkerhetsfunktion 

löst ut. Gå in på meny [Larm] för att se vilket system som larmat.  

• Kvittera larmen på displayen under menyn [Larm].  

 

Om värmepumpen inte startar eller om den stannar eller larmar igen, kontakta 

installatören.  

OBS! Feltillstånd får inte återställas upprepade gånger då det finns risk att skada 

värmepumpen. 

 

Om felet inte går att lokalisera och avhjälpas enligt ovanstående anvisningar ska 

installatören kontaktas. 

OBS! Servicebesök med anledning av bristande felsökning debiteras enligt gällande 

prislista. Var därför noga med att gå igenom anvisningarna innan du kontaktar 

installatören! 
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INSTALLATIONSANVISNING 
Värmepumpens placering 

Värmepumpen bör placeras så nära yttervägg som möjligt.  Pumpen bör placeras på fast 

underlag, helst betongfundament. Om värmepumpen ska placeras på mjukt underlag ska 

underlagsplattor användas. 

Kontrollera att värmepumpen står vågrätt, kontrollera med vattenpass. 

Kontrollera så att fritt utrymme finns framför aggregatet och att frontluckan kan tas av 

utan problem. 

Kollektorslang ska vara 402,4. 

 

Rörinstallation 

Allmänt 

Rörinstallation ska utföras av behörig installatör. Installationen ska utföras enligt 

Boverkets byggregler samt Varm- och hetvattenanvisningar. Enligt gällande bestämmelser 

ska varmvattenberedaren förses med godkänd säkerhetsventil. 

Vid radiatorsystem med slutet expansionskärl ska även detta system förses med godkänd 

tryckmätare och säkerhetsventil, minst DN20, för max 2,5 bars öppningstryck. Kall- och 

varmvattenledning samt spilledning från säkerhetsventiler ska utföras i värmebeständigt 

och korrosionssäkert material, till exempel koppar. Säkerhetsventilernas spilledningar ska 

stå i oavstängbar förbindelse med avlopp och mynna synligt över detta. Observera att 

värmepumpen ska anslutas till expansionskärl och säkerhetsventil enligt gällande 

föreskrifter. Förbindelseledningen mellan behållaren och säkerhetsventilen ska gå i 

oavbruten stigning. Med oavbruten stigning menas här att ledningen i varje punkt inte får 

vinklas ner under en tänkt horisontallinje. 

OBS! Se till att systemet är noggrant luftat för att undvika driftstörningar. 
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Inkoppling varma sidan 

Systembild 

 

 

1. Säkerhetsventil 

2. Expansionskärl 

3. Erforderlig säkerhetsutrustning 

4. Smutsfilter 

5. Elkassett 

6. Framledningsgivare 

7. Utegivare 

8. Varmvattengivare 

9. Returgivare 

10. Värmebärar-pump 

11. Växelventil 
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Inkoppling varma sidan 

Systembild utjämningstank 

 

 

1. Säkerhetsventil 

2. Expansionskärl 

3. Erforderlig säkerhetsutrustning 

4. Smutsfilter 

5. Elkassett 

6. Utegivare 

7. Framledningsgivare 

8. Varmvattengivare 

9. Returgivare 

10. Värmebärarpump 

11. C-pump radiator 

12. Växelventil 
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Inkoppling varma sidan 

Systembild utjämningstank med dubbla varmvattenslingor 

 

 

1. Säkerhetsventil 

2. Expansionskärl 

3. Erforderlig säkerhetsutrustning 

4. Smutsfilter 

5. Elkassett 

6. Utegivare 

7. Framledningsgivare 

8. Varmvattengivare 

9. Returgivare 

10. Värmebärarpump 

11. C-pump radiator 

12. Växelventil 
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Inkoppling kalla sidan 

Anslutning av köldbärarsystem (kollektor till berg/mark) 

 

Figuren visar den principiella inkopplingen av köldbärarsidan. Streckade delar avser fyllningsutrustning. 

I värmepump levererad med inbyggt brinekoppel är ventilerna 4 och 5 samt smutsfilter 3 

installerade vid leverans. 

OBS! Avluftningsmöjlighet skall anordnas på kollektorrören där luftfickor kan uppstå. 

Rördimension mellan värmepump och kollektorslinga ska ej understiga 28 mm. 

Ventiler enligt skiss ovan ska monteras. Ventiler med avstick monteras för att kunna fylla 

och lufta ur kollektorslingan. 

Det medföljande nivåkärlet ska monteras på från berg/mark ingående ledning, och på 

systemets högsta punkt. 

Ballventil (smutsfilter) monteras enligt skiss. Observera strömningsriktningen på 

ballventilen. Ballventilen finns bipackad i värmepumpen.  

Samtliga ledningar i köldbärarsystemet ska noggrant kondensisoleras. 13 mm 

isoleringstjocklek bör användas. Kraftig isbildning och kondensdropp uppstår i annat fall. 
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Inkopplingsschema 

Denna sida ersätts av inkopplingsschema *.SKD 
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Kretsschema 

Denna sida ersätts av kretsschema *.SKD 



29 

 

 

Elinstallation 

Allmänt 

Installation av och omkoppling av värmepumpen ska utföras av behörig elinstallatör. 

All ledningsdragning utförs enligt gällande bestämmelser. 

Elinkoppling görs enligt Inkopplingsschema, sidan 27. 

Skyddsklenspänning 

Följande ut- och ingångar har skyddsklenspänning: Utomhusgivare, framledningsgivare, 

ackgivare och returgivare. 

Matning 

Scandinavia ansluts till 400V 3N~. Säkras med trög säkring eller automatsäkring D-

kvalité. 

Säkringsstorlek: se Inkopplingsschema, sidan 27. 

Allpolig brytare 

Installation ska föregås av allpolig arbetsbrytare. 

Anslutning av givare 

Utegivaren placeras lämpligast på husets nordväst- eller nordsida. Givaren placeras på 2/3 

höjd av fasaden nära hörn, men ej under takutsprång eller annat vindskydd eller ovanför 

ventilationskanaler, dörrar eller fönster där den kan utsättas för annat än den verkliga 

utomhustemperaturen. 

Anslutning av givare i tankar av modell KV300/KV500: 

I toppmatade varmvattenberedare/utjämningstankar placeras givaren i medlevererat 

dykrör. 

I frontmatade varmvattenberedare/utjämningstankar placeras givaren i dykrör strax under 

tankens halva höjd. 

Returgivare och framledningsgivare placeras enligt Systembild, Inkoppling varma sidan. 

Växelventil 

Växelventilen ansluts enligt Systembild, Inkoppling varma sidan. 

Anslutning av elkassett 

Ska elkassett anslutas till värmepumpen ansluts denna enligt inkopplingsschema. 
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Igångkörning 

Fyllning och avluftning 

Vid fyllning av köldbärarsystemet måste köldbärarpumpen vara i drift och en 

förutsättning för detta är att elinstallationen är gjord. 

Blandning av brinevätska 

Brinevätskan cirkulerar i köldbärarsystemet i ett slutet system. Brinevätskan består av 

vatten och frysskyddsmedel. Vi rekommenderar att etanolsprit, typ SWEDOL eller 

BRINOL används. Inblandningsförhållandet ska vara cirka 29 procent, resten vatten. 

Observera att vätskan måste vara ordentligt blandad före igångkörning av värmepumpen. 

Räkna med att det går åt cirka en liter brinevätska per meter kollektorslang. 

Vatten och frysskyddsmedel blandas i ett öppet kärl. 

Fyllning  

Slangar ansluts till ventil 4 och 5 enligt skiss på sidan 26. En yttre stark pump (6) ansluts 

för att erhålla snabbare och effektivare avluftning. Ventil 3 stängs och ventilerna 4 och 5 

öppnas. Se till att ventil 2 står öppen. 

Starta den yttre pumpen och fyll kollektorslangen varpå även köldbärarpumpen i 

värmepumpen startas enligt följande: 

OBS! Se till så att ackumulatortanken är fylld med 

vatten före igångkörning. 

• Slå på arbetsbrytaren. Displayen ska tändas.  

• Starta köldbärarpumpen genom att välja läge Till 

(upp) på brytaren. 

• Brinevätskan cirkuleras i systemet tills vätska utan 

luftinblandning kommer ut i blandningskärlet (7). 

• Halvöppna ventil 3 och stäng den sedan igen för att 

lufta ventilen. 

• Stryp ventil 4 sakta tills nivån i nivåkärlet (1) är 

fyllt till 2/3. Stäng då av fyllningspumpen (6) samtidigt 

som ventil 4 och 5 stängs. 

• Öppna sedan ventil 3. 

• Demontera fyllningsutrustningen. 

• Sätt köldbärarpumpens brytare i läge Auto (ned). 

• För att starta värmepumpen – välj läge Auto i Drift-menyn på displayen. 

OBS! Se till att systemet är noggrant luftat för att undvika driftstörningar. 

Köldbärarpumpens brytare 
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Kontroll av rotationsriktning Scroll-kompressor 

Är värmepumpen utrustad med kompressor av typen Scroll 

(se bild) måste dess rotationsriktning kontrolleras efter 

start. 

Om inte tryckledningen blir varm och sugledningen kall 

när kompressorn är i drift måste faserna i på inkommande 

kopplingsplint (L1/L2/L3) kopplas om annars erhålles 

ingen värme från kompressorn. 

 

 

 

 

 

  

 

 

Tryckledning 

 

 

 

Sugledning 
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Injustering 

 

Börvärdeskurvan väljs  under [INSTÄLLNINGAR], [KURVA], där 

framledningstemperaturens börvärde anges vid 0°C utetemperatur.  

Nedan visas FLbör (börvärde för framledningstemperaturen) beroende av utetemperaturen 

vid olika inställningar av KURVA. Exemplet visar vilken bör-temperatur framledningen 

strävar efter när det är  -7°C ute och KURVA: 40 °C är vald (= Kurva 40 betyder ca 45°C 

när det är -7°C ute). 

 

Vid leverans av värmepumpen är börvärdeskurvan grundinställd för ett ”normalhus” med 

radiatorer. För att få bästa möjliga uppvärmningsekonomi bör man göra enligt följande: 

Öppna alla termostatventiler/elementkranar helt. 

Vänta minst 12 timmar så att temperaturen i huset stabiliserats. 

Är det vissa rum som är varmare än andra sänker man temperaturen i dessa rum på 

elementen tills fördelningen i rummen är bra. 

Därefter justerar man den totala temperaturen i huset genom att höja eller sänka 

börvärdeskurvan på värmepumpen. En grads temperaturskillnad i huset motsvaras av ca 

tre graders förändring av kurvan. Vill man till exempel höja temperaturen i huset med två 

grader höjer man kurvan med sex grader och tvärtom om man vill sänka. 

Observera att man måste vänta mellan varje justering för att temperaturen ska hinna 

stabiliseras. 
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PRODUKTINFORMATION ENERGIMÄRKNING 
Värmepump 

Leverantörens namn eller varumärke  AB Kyl & Värmepumpar 

Modell: Scandinavia  9007 9008 9010 9012 9014 

Modell varmvattenberedare:       

Temperaturapplikation  35ºC / 55ºC 35ºC / 55ºC 35ºC / 55ºC 35ºC / 55ºC 35ºC / 55ºC 

Deklarerad tapprofil varmvattenberedning  XL XL XL XL XL 

Modellens säsongsrelaterade energieffekt-

vitetsklass vid rumsuppvärmning 
 A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+ 

Energieffektivitetsklass vid vattenuppvärmning  A A A A A 

Nominella avgivna värmeeffekten, medelklimat kW 7,2 / 6,5 9,0 / 7,8 10,5 / 9,2 13,0 / 11,0 15,4 / 13,5 

Årlig energiförbrukning rumsuppvärmning, 

medelklimat 
kWh 4129/5161 5047/6308 5505/6881 7114/8893 8356/10322 

Årlig energiförbrukning för 

varmvattenberedning 
kWh 2150 2110 2140 2320 2430 

Säsongsmedelverkningsgrad för 

rumsuppvärmning, medelklimat 
% 177/139 175/138 173/136 172/135 165/132 

Energieffektivitet vid varmvattenberedning % 98 98 96 94 92 

Ljudeffektnivå, inomhus dB 46,1 46,1 46,1 46,1 46,1 

Nominell avgiven värmeeffekt, kallt klimat kW 7,2 / 6,5 9,0 / 7,8 10,5 / 9,2 13,0 / 11,0 15,4 / 13,5 

Nominell avgiven värmeeffekt, varmt klimat kW 7,2 / 6,5 9,0 / 7,8 10,5 / 9,2 13,0 / 11,0 15,4 / 13,5 

Årlig energiförbrukning rumsuppvärmning, 

kallt klimat 
kWh 4903/6129 5993/7491 6686/8172 8480/10857 10263/12629 

Årlig energiförbrukning rumsuppvärmning, 

varmt klimat 
kWh 2710/3387 3311/4140 3888/4861 4666/5833 5356/6774 

Årlig energiförbrukning varmvattenberedning, 

varmt klimat 
kWh 2150 2110 2140 2320 2430 

Säsongsmedelverkningsgrad för 

rumsuppvärmning, kallt klimat 
% 182/145 180/143 177/140 176/139 173/136 

Säsongsmedelverkningsgrad för 

rumsuppvärmning, varmt klimat 
% 179/142 177/140 174/137 173/136 170/133 

Energieffektivitet vid varmvattenberedning, 

kallt klimat 
% 100 100 100 100 100 

Energieffektivitet vid varmvattenberedning, 

varmt klimat 
% 100 100 100 100 100 

 

Temperaturregulator 

Leverantörens namn eller varumärke JEFF  

Leverantörens modellbeteckning CCV Pro  

Temperaturregulatorns klass VII 

Temperaturregulatorns bidrag till 

säsongsmedelverkningsgraden (en decimal) 
2,5 % 
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FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE 

Maskindirektivet Bilaga 2A 

 

Tillverkare: Adress: 

AB Kyl & Värmepumpar Box 99   564 22 Bankeryd 

 

Tel: E-mail: 

036-372345 nicklas@kylovarmepumpar.se 

 

Ansvarig: Titel: 

Nicklas Berglund Kvalitetsanvarig 

 

försäkrar härmed att: 

Maskin: Modell: 

Värmepump Scandinavia 9000. 9006, 9007, 9008, 9010, 9012, 9014. 

Uppfyller de grundläggande säkerhetskraven i maskindirektivet (89/392/EEG med 

ändringar 91/368/EEG, 93/44/EEG och 93/68EEG) 

Uppfyller kraven i följande andra direktiv 

EMC-Direktivet 89/336 EEG. (fast installation) 

Lågspänningsdirektivet 73/23 EEG. 

CE-märkningsdirektivet 93/68 EEG. 

 

Ort: Datum: 

 

 

 

 

Underskrift: 

 

 
 


