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Ecowec-hybridivaihdin asennusohje

Wasenco Oy:n sitoutuu voimassa oleviin takuuehtoihin, jos asennuksissa ja huolloissa noudatetaan annettuja ohjeita.
Tarkastakaa ohjeet ja toimenpiteet aina ennen asennuksen ja huollon aloittamista tämän oppaan avulla.
Wasenco Oy pidättää oikeuden ohjeiden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.
Käyttöohjeen alkuperäiskieli on suomi. Muun kieliset ovat käännöksiä alkuperäisestä. (Direktiivi 2006/42/EY)
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1. Tietoa asiakirjoista
1.1 Johdanto, asennusohje

1.2 Asiakirjojen symbolit

Seuraavat ohjeet koskevat tuotteita:

Ohjeissa on käytetty erilaisia
varoitussymboleja, jotka yhdessä tekstin
kanssa ilmaisevat suoritettaviin
toimenpiteisiin liittyvät riskit.

Ecowec-R10-S0-FW RST (AISI 304)
Ecowec-R10-S3-FW RST (AISI 304)

Symbolit ovat tekstin vasemmalla puolella.
Ohjekirjassa on käytetty kolmea symbolia,
jotka ilmaisevat eriasteisia vaaroja.

Ecowec-R10-S0-FWEP HST (AISI 316)
Ecowec-R10-S3-FWEP HST (AISI 316)
Asennusohjeessa selostetaan Ecowechybridivaihtimen asennus ja käyttöönotto.

http://wasenco.com/ladattava-aineisto/

VAARA! Varoittaa välittömästä
vaarasta, joka aiheuttaa hengenvaarallisia tai
vakavia vammoja, ellei tarpeellisiin
suojaustoimenpiteisiin ryhdytä.

Asennusohjeessa selostetaan Ecowechybridivaihtimen toiminta, lisävarusteet ja
tekniset tiedot. Ohjeet sisältävät myös
vinkkejä ja neuvoja, jotka kannattaa huomioida
ennen hybridivaihtimen asennusta. Siksi
suosittelemme, että luet ohjeen ennen
asennusta. Huolto-ohjeen voi

Varoitus! Tapaturmavaara! Varoittaa
mahdollisesta vaarasta, joka voi aiheuttaa
hengenvaarallisia tai vakavia vammoja, ellei
tarpeellisiin suojaustoimenpiteisiin ryhdytä.

Asennusohje ladataan osoitteesta:

Maakohtaisia ohjeita ja lomakkeita toimitetaan
tarvittaessa hybridivaihtimen mukana.
Maakohtaiset asennusohjeet ladataan
Wasenco Oy:n internet-sivuilta osoitteesta:
www.wasenco.com

Varo! Laitteiston vaurioitumisvaara.
Varoittaa mahdollisesta vaarasta, joka voi
aiheuttaa aineellisia vahinkoja, ellei
tarpeellisiin suojaustoimenpiteisiin ryhdytä.

Neljäs symboli kiinnittää huomion
käytännöllisiin tietoihin tai vihjeisiin siitä,
kuinka toimenpide tulisi suorittaa.
Huom! Tietoa, joka helpottaa laitteiston
käsittelyä tai ilmaisee mahdollisen
käyttöteknisen haittapuolen.
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2. Tärkeää tietoa / turvamääräykset

Varoitus! Tapaturmavaara! Huolehdi siitä, etteivät lapset leiki tuotteella.

Varo! Hybridivaihtimen saa asentaa ainoastaan riittävän pätevyyden omaava asentaja.
Asennuksessa on noudatettava paikallisia määräyksiä ja tätä asennusohjetta..

Varo! Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu henkilöille, joilla on alentunut fyysinen, aistillinen tai
psyykkinen kyky, ellei heitä valvo tai opasta henkilö, joka on vastuussa heidän turvallisuudestaan.

Varo! Hybridivaihdin on sijoitettava tilaan, jossa lämpötila ei laske alle nollan!

Varo! Hybridivaihtimen asennustilassa ja/tai välittömässä läheisyydessä pitää olla
lattiakaivo.

Varo! Hybridivaihdin sijoitetaan tukevalle alustalle. Alustan pitää kantaa hybridivaihtimen
kokonaispaino täytettynä (ks. Tuotekortti).

Varo! Vuotojen ehkäisemiseksi varmistaudu siitä, että liitoksiin ei synny jännityksiä!

Varo! On erittäin tärkeää, että hybridivaihtimesta on poistettu kaikki ilma asennuksen
jälkeen.

Varo! Hybridivaihdin tulee varustaa ylivuodolla (paineeton järjestelmä) tai ilmausventtiilillä
(paineellinen järjestelmä).

Varo! Hybridivaihdin tulee varustaa hyväksytyllä varoventtiilillä (paineellinen järjestelmä).
Wasenco Oy
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Varo! Jos laitteistoon kuuluu suljettu paisuntasäiliö, myös se tulee varustaa hyväksytyllä
painemittarilla ja varoventtiilillä.

Varoitus! Tapaturmavaara! Henkilövahinkojen vaara! (Hybridivaihtimen kytkentä
lämpöpumpun primääripiiriin). Tilat, joissa ilmaa raskaammat höyryt voivat syrjäyttää ilman, on
varustettava riittävällä ilmanvaihdolla.

VAARA! Vaarallinen sähköjännite! Liitäntälaitteet ovat jännitteellisiä ja sähköisku voi
aiheuttaa hengenvaaran. Kaikki jännitteensyötöt on katkaistava ennen asennuksen aloittamista.
Hybridivaihdin ei sisällä sähköisiä laitteita.

Varo! Laitteiston saa ottaa käyttöön vain, jos lämmitysjärjestelmä, lämmönkeruupiiri ja/tai
käyttövesijärjestelmä on täytetty. Muussa tapauksessa kiertovesipumput ja sähkökattila saattavat
vaurioitua.
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3. Hybridivaihtimen tiedot, mitat ja liitännät
3

Putkiliitoskoot:

2

8

1. Jätevesivaihdin du Ø 114,3 mm
HST PN 10, liitäntä viemäriputkistoon
DN 100-laippaliitoksella
(lisävaruste)
2. Kannessa 2 x DN 20 / ¾” SK, säiliön
täytölle, varoventtiilille (DN 20 / 4 bar)
ja ilmaukselle
3. Edessä 4 x DN 50 / 2” SK, kytkennät
lämpöpumpun primääripiirikytkentään
tai sähkövastuksille
4. Edessä 3 kpl ½” SK, lämpötilamittaus
5. Pohjassa 1 kpl ¾” SK, tyhjennys
6. Aurinkovaihdin DN 150 (lisävaruste)

8

5

4

1

5

7
1

5

9

Muut tiedot:

4

7. Nostolenkit 2 kpl
8. Pohjassa säädettävät jalat 3 kpl
• Paino 500 kg tyhjänä lisävarusteilla

9

Lisävarusteet:
•

6

•
2

8

•

8

3

•
•

Lisälämmönsiirtimet (3 kpl)
integroituna kanteen, varustettuna
jakotukkiparilla HST PN 10,
liitäntä 2 x DN 50 / 2” SK
Kondenssieriste 20mm,
jälkiasennettava. PE / Velour-pinnoite
Aurinkovaihdin DN 150 laipalla, liitäntä
2 x 18 mm Cu
Elektrolyyttinen kiillotus (AISI 316)
Huuhtelu-/pesuliitäntä DN 15 / ½”SK
jätevesivaihtimen ylä- tai alapäähän

Paineluokat:
•
•
•

7

Kuva 1. Hybridivaihtimen mitat ja liitännät
Tuotemerkintöjen lyhenteet:
Ecowec-R10-S3-FWEP HST (AISI 316)
Ecowec = tuotenimi
R10 = pyöreä hybridivaihdin, tilavuus 1000 l
S3 = lämmönsiirtimet 3 kpl jakotukkiparilla
F = laippapari viemärivaihtimeen DN 100
W = huuhtelu-/pesuliitännät viemärivaihtimessa
EP = vaihtimen elektrolyyttinen kiillotus
HST (AISI 316) = materiaali

Wasenco Oy

Säiliö RST/HST PN 4
Lämmönvaihtimet RST/HST/Cu PN 10
Paineastialuokka I/II

Jäteveden kytkentä hybridivaihtimeen voidaan
tehdä painovoimaisesti tai pumpattuna
alhaalta ylös. Lämpöpumpun primäärikierto on
suositeltavaa kytkeä alhaalta ylöspäin.
Kaikkiin vaihtimiin voidaan kytkeä halutut
nesteet, joista halutaan ottaa lämpöä talteen
tai ohjata talteen otettua lämpöä.
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3.1 Hybridivaihtimen liitäntämahdollisuudet
Hybridivaihtimeen voidaan kytkeä useita eri lämmön ja kylmän lähteitä, joiden energiaa voidaan
siirtää samanaikaisesti kiinteistön lämmitys-/jäähdytysjärjestelmien tehostamiseen.
Yhdistelmämahdollisuuksia on useita ja valinta tulee aina tehdä tapauskohtaisesti. Tässä
käyttöohjeessa ei kuvata kaikkia mahdollisuuksia, vaan pyritään kertomaan hybridivaihtimen
kytkentämahdollisuuksista eri kiinteistöihin ja lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmiin.

Hybridivaihtimen käyttölämpötila-alue on 0-100 °C ja maksimi käyttöpainealue 4 bar
(säiliövaippa) ja 10 bar (lämmönvaihtimet), joka mahdollistaa sen asentamisen ja käytön monissa
käyttösovelluksissa.
Mahdollisia kiinteistötyyppejä hybridivaihtimelle:
 Kerrostalot
 Hotellit
 Kylpylät
 Sairaalat
 Ravintolat
 Pesulat
 Liikekiinteistöt
 Teollisuuslaitokset
 Risteilyalukset
 Uudis- ja korjausrakentamiskohteet
 Kaikki lämmitysmuodot

Kuva 2. Hybridivaihtimen liitäntämahdollisuudet
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4. Kuljetus, pakkauksesta purkaminen ja asennus
4.1 Hybridivaihtimen kuljettaminen

Vaara! Hybridivaihtimen kuljetuksen tai noston yhteydessä tulee huomioida tuotteen paino
ja puristumis-/kaatumisvaara.

Varo! Hybridivaihdinta on kuljetettava ja säilytettävä vaaka-asennossa. Varmista
hybridivaihdin niin, ettei se voi kaatua kuljetuksen ja asennuksen aikana.

Varo! Asennuspaikkaan siirtämistä varten hybridivaihdin on ehkä kallistettava
pystyasentoon.

Varo! Jos hybridivaihtimen luukkujen pultit joudutaan avaamaan, niin uudelleen
asennuksessa pultit ja tiivisteet tulee uusia.

4.2 Hybridivaihtimen purkaminen pakkauksesta
Toimituksen tarkastus
1. Tarkasta, että hybridivaihtimessa ei ole kuljetusvaurioita. Hybridivaihdin on pakattu
aaltopahviin ja suojakelmuun.
2. Poista pakkaus ja tarkasta, että hybridivaihtimen kaikki liitännät on suojattu omilla tulpillaan.

4.3 Hybridivaihtimen asennus
Suositeltu sijainti

Varo! Hybridivaihtimen mahdollisten kondenssiongelmien välttämiseksi on hybridivaihdin
eristettävä lämpöpumppukytkennöissä. Lisäksi liitäntäputket tulisi pitää mahdollisimman lyhyinä.
Hybridivaihdin tulee sijoittaa tukevalle alustalle, mieluiten betonilattialle. Puulattiaa pitää vahvistaa
niin, että se kestää hybridivaihtimen painon täytettynä.
Yksi mahdollinen ratkaisu on alle asennettava, vähintään 8 mm paksuinen teräslevy. Teräslevyn pitää
ylettyä useamman lattiapalkin yli ja jakaa hybridivaihtimen paino suuremmalle alalle. Kun
hybridivaihdin asennetaan uuteen kohteeseen, niin tulee tarkistaa, että sen paino on otettu
huomioon suunnittelu- ja rakennusvaiheessa, ja lattia on asennuspaikalla asianmukaisesti
vahvistettu. Hybridivaihdin pitää säätää aina pystysuoraan säätöjalkojen avulla.
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Tilantarve
Asennuksen ja myöhempien tarkastus- ja kunnossapitotöiden helpottamiseksi hybridivaihtimen
ympärillä pitää olla riittävästi vapaata tilaa alla olevan kuvan mukaisesti:

Kuva 3. Hybridivaihtimen tilantarve
Pystytys

Huom! Hybridivaihtimessa on säätöjalat, joita voidaan säätää alustan epätasaisuuksien
kompensoimiseksi. Jos alustassa on tätä suurempia epätasaisuuksia, niin se pitää ensin tasoittaa.

Huom! Jos hybridivaihdinta joudutaan kallistamaan asennuksen aikana, on huomioitava
hybridivaihtimen ristimitta.

Huom! Hybridivaihdin on varustettu nostolenkeillä. Pystytysvaiheessa hybridivaihdin
voidaan nostaa nostolenkeistä pystyyn. Nosto tehdään esim. taljalla, joka on kiinnitetty tukevasti
asennustilan kattorakenteisiin.
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5. Putkiasennukset

Varo! Putkiasennukset on tehtävä paikallisten määräysten mukaisesti.

Varo! Vuotojen ehkäisemiseksi varmistaudu siitä, että liitoksiin ei synny jännityksiä!

Varo! On erittäin tärkeää, että hybridivaihtimesta ja järjestelmästä on poistettu kaikki ilma
asennuksen jälkeen. Ilmausventtiilejä tulee asentaa tarvittaviin kohtiin.

Huom! Varmista, että putkiasennukset tehdään mitta- ja asennuspiirustuksien mukaisesti.

Varo! Jos hybridivaihtimen vaippatila asennetaan järjestelmään, jossa on suljettu
paisuntasäiliö, myös se tulee varustaa hyväksytyllä painemittarilla ja varoventtiilillä, liitäntäkoko
vähintään DN 20, avautumispaine maks. 4,0 bar tai maakohtaisten määräysten mukaan.

Varo! Jos hybridivaihtimen vaihtimet asennetaan järjestelmään, jossa on suljettu
paisuntasäiliö, myös se tulee varustaa hyväksytyllä painemittarilla ja varoventtiilillä, liitäntäkoko
vähintään DN 20, avautumispaine maks. 10,0 bar tai maakohtaisten määräysten mukaan.

Huom! Varmista, että hybridivaihdin on varustettu riittävällä määrällä sulku- ja
ohitusventtiilejä.
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5.1 Käyttöveden esilämmityskytkentä hybridivaihtimeen
Hybridivaihdin voi tuottaa jäteveden lämmöllä esilämmitettyä käyttövettä.
Käyttövesi lämpiää jätevesivaihtimesta siirtyvän lämmön ansiosta. Jäteveden lämpö siirtyy
hybridivaihtimen vaippatilassa olevaan lämmönsiirtonesteeseen, josta se siirtyy
lisälämmönvaihtimiin. Jätevesi ei voi sekoittua käyttöveteen, koska jätevesi ja käyttövesi kulkevat
omissa lämmönvaihtimissaan.

Esilämmitetyn käyttöveden lämpötila tulee aina nostaa varsinaisella lämmitysjärjestelmällä
lainsäädännössä vaadittuun lämpötilaan mahdollisten bakteerikantojen tappamiseksi.
Jätevesi voidaan johtaa jätevesivaihtimeen painovoimaisesti ylhäältä alaspäin tai pumpattuna
alhaalta ylöspäin. Jätevesilinja liitetään molemmissa vaihtoehdoissa DN 100 liitäntälaipoilla
jätevesivaihtimeen. Esilämmitettävä käyttövesi liitetään DN 50 sisäkierteisiin jakotukkipariin, jossa
kylmän veden sisäänmeno on merkitty sinisin ja esilämmitetyn veden ulostulo on merkitty punaisin
teippimerkinnöin.
Hybridivaihtimen ylivuoto tulee varustaa vesilukolla ja vaihdinnesteeseen (vesi) tulee lisätä
levänestoainetta täyttösuppilosta (ylivuodon ja täyttösuppilon asennus ja hankinta putkiurakassa).
Aurinkolämpöjärjestelmän glykolikierto voidaan liittää omaan DN 150 kampakuparivaihtimeen ilman
erillistä vesivaraajaa. Aurinkosähkö voidaan ohjata erillisiin sähkövastuksiin (9 kW ja 6 kW), jotka
liitetään lämpöpumpun 2 x DN 50 / 2” SK liittimiin (asennus ja hankinta putkiurakassa).

Kuva 4. Käyttöveden esilämmityksen, jäteveden ja aurinkoenergian kytkentävaihtoehtoja.
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5.2 Lämpöpumpun kytkentä hybridivaihtimeen
Hybridivaihdin voi ottaa talteen jäteveden lämpöenergiaa lämpöpumpun primäärikiertoon erittäin
tehokkaasti. Hybridivaihdin voidaan sijoittaa primäärikierrossa asennusteknisesti vapaavalintaisesti,
kuitenkin aina primäärikierron kylmälle puolelle, jolloin jätevedestä saatava lämpöenergia saadaan
tehokkaasti talteen lämpöpumpun hyödyksi nostamalla primäärikierron lämpötilaa.
Hybridivaihdin voidaan varustaa lisälämmönsiirtimillä, joilla voidaan tuottaa myös jäähdytysenergiaa
kiinteistöön samanaikaisesti jäteveden lämmöntalteenoton rinnalla. Kylmän primääripiiriin kiertäessä
hybridivaihtimen vaippatilassa se kerää jäteveden lämmön ja jäähdytyspiirin lauhdelämmön
hybridivaihtimen kautta lämpöpumpun hyödyksi nostamalla primäärikierron lämpötilaa.
Aurinkoenergian tuottama lisälämpö aurinkokeräimistä tai ylimääräinen aurinkosähkö voidaan myös
siirtää suoraan hybridivaihtimeen ja lämpöpumpun hyödyksi nostamalla primäärikierron lämpötilaa.
Aurinkokeräimet voidaan liittää suoraan DN 150 laippaliitokseen, jossa on integroitu
kampakuparikierukka. Aurinkosähkö voidaan kytkeä samanaikaisesti yhteen tai kahteen
sähkövastukseen (9 kW ja/tai 6 kW), jotka liitetään vapaiksi jääneisiin DN 50 / 2” SK
lämpöpumppuliittimiin hybridivaihtimen ala- tai yläpäähän. Isoimmissa aurinkokeräinjärjestelmissä
suositellaan liuospiirin kytkemistä suoraan lisälämmönvaihtimiin hybridivaihtimen päältä, jolloin
saadaan suurempi lämmönsiirtopinta-ala käyttöön, kuin DN 150 laippaan liitetyn aurinkokierukan
avulla.

Kuva 5. Lämpöpumpun, jäteveden, jäähdytyksen ja aurinkoenergian kytkentävaihtoehtoja.
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5.3 Energiamittausjärjestelmän liittäminen hybridivaihtimeen
Hybridivaihtimesta on helppo lukea energiatuottomäärä ja se voidaan liittää suoraan
taloautomaatiojärjestelmään etäseurantaa varten.

Kuva 6. Esimerkki energiamittausjärjestelmästä, käyttöveden esilämmitys

Kuva 7. Esimerkki energiamittausjärjestelmästä, lämpöpumpun primäärikierto
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5.4 Viemärilinjakytkentä hybridivaihtimeen

Varo! Tukkeumavaara! Viemärilinjan suunnittelussa ja asennuksessa tulee hybridivaihdin
aina varustaa ohivirtauslinjalla. Ohivirtauslinjan koko määräytyy mitoitusvirtaaman mukaisesti.

Varo! Tukkeumavaara! Hybridivaihdin tulee varustaa puhdistusluukuilla ennen ja jälkeen
hybridivaihdinta.

Huom! Hybridivaihtimen kohdalla viemärilinjan vetoisuus kasvaa vaihtimen läpi
johdettavasta viemärilinjasta ja sen ohituslinjasta johtuen.

Kuva 8. Esimerkki viemärilinjakytkennästä, jossa viemärilinjan vetoisuus kasvaa virtaussuunnassa.
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6 Käyttöönotto
6.1 Hybridivaihtimen käyttöönotto, käyttöveden esilämmitys
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Varmista että viemärilinja ja muut putkikytkennät on asennettu oikein.
Täytä hybridivaihdin täyttöventtiilistä n. puolilleen.
Lisää levänestoaine täyttösuppilosta ohjeen mukaan.
Täytä hybridivaihdin täyttöventtiilistä täyteen siten että ylivuotoputkesta tulee nestettä.
Täytä käyttöveden esilämmitysvaihtimet.
Hybridivaihdin on käyttövalmis.

6.2 Hybridivaihtimen käyttöönotto, lämpöpumpun primääripiiri
1.
2.
3.
4.

Varmista että viemärilinja ja muut putkikytkennät on asennettu oikein.
Täytä hybridivaihdin primääripiirin täyttöastiasta
Ilmaa hybridivaihdin ja koko primääripiiri
Hybridivaihdin on käyttövalmis.

Huom! Noudata primääripiirinesteen käyttöä koskevia paikallisia määräyksiä.

Huom! Primääripiirinesteenä voidaan käyttää kaikkia lämpöpumpuille tarkoitettuja
lämmönkeruuliuoksia.

Huom! Täytettäessä hybridivaihdin kylmällä lämmönkeruuliuoksella tulee liuoksen
lämpenemisestä aiheutuva laajeneminen ottaa huomioon varoventtiilin tai paisunta-astian avulla.

Wasenco Oy

www.wasenco.com

© 2016 Wasenco Oy.

16

6.3 Hybridivaihtimen käyttöönotto, eristäminen

Huom! Hybridivaihtimen eristyssarja on jälkiasenteinen. Eristys voidaan tehdä, kun
tilanvaraukset on huomioitu ja putkikytkennät tehty.
Eristyssarja on PE-vaahtoeriste 20 mm, jossa on Velour-kangaspinta. Eristyssarjan osat liitetään
toisiinsa tarranauhalla suoraan Velour-pinnasta.

Kuva 9. Hybridivaihtimen PE/Velour-eristesarja ja kiinnitysnauha
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7 Asiakastiedot
Asennuksen ja koekäytön jälkeen asiakkaalle tulee selostaa hybridivaihtimen toiminta. Alla
on tarkistuslista tiedoista, jotka asentajan tulee antaa asiakkaalle/käyttäjälle:
1. Asennetun hybridivaihtimen malli
2. Suunnittelu- ja asennusohjeiden selaaminen, sekä sen sisällön esittely
3. Mahdollisten vikatilanteiden ja korjaustoimenpiteiden kuvailu
4. Putkiasennusten ja säännöllisten hoitotoimenpiteiden, joista asiakkaan pitää itse
huolehtia, läpi käynti:
 Hybridivaihtimen nestepinnan tarkistus käyttöveden esilämmityskytkennässä
 Hybridivaihtimen ilmaus lämpöpumpun primäärikiertokytkennässä
1. Selosta asiakkaalle:
a) Laitteiston takuuehdot
b) Kenen puoleen asiakas voi kääntyä huoltotarpeen ilmetessä
c) Täytä lopuksi alla olevat tiedot:

Asennuspaikka:_________________________________________________
Osoite:________________________________________________________
Asennusliike:___________________________________________________
Asentaja:______________________________________________________
Käyttöönotto päivämäärä:_________________________________________
Ecowec-hybridivaihtimen sarjanumero:_______________________________

Kiitos, että valitsit Ecowec-hybridivaihtimen!
Wasenco Oy
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