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Pro vlastníky domu

Všeobecné informace

Všeobecné informace
NIBE SPLIT je systém na vytápìní, chlazení a ohøev teplé vody pro malé domy. Systém je tvoøen venkovním modulem (AMS 10),
který využívá energii z venkovního vzduchu a pøedává ji do vnitøního modulu (ACVM 270), který zajišťuje regulaci a rozvod tepla
po domì.
Aby vám systém NIBE SPLIT pøinesl nejvìtší užitek, pøeètìte si celý oddíl Pro vlastníky domu v tìchto pokynech pro instalaci a
údržbu.
NIBE SPLIT je kvalitní systém, nabízející dlouhou provozní životnost a spolehlivý provoz.

Údaje o instalaci

Vyplní instalaèní technik po instalaci systému
Instalaèní technik musí vyplnit údaje o instalaci a kontrolní
seznam na str. 32, aby platila záruka.
Sériové èíslo se musí uvádìt pøi každé korespondenci se spoleèností NIBE.
Vnitøní jednotka: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Venkovní jednotka: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Datum instalace
Kontrolní seznam na str. 32vyplnìn
Instalaèní technici

Vytápìní
Radiátorové

Podlahové

Chlazení
Jiné
Podlahové
Vnìjší zdroj tepla
Sluneèní
Plynový

Konvektory s ventilátory

Konvektory s ventilátory
Olejový

Pøíslušenství
Ohøívaè odkapávací mísy

Na døevo

RE 10

RG 10

Není k dispozici
Na brikety
ESV22

Elektrický
VCC22

ACK22

Nastavení
Zadejte odchylky od výchozího nastavení.
Nabídka

Nasta- Nabídka
vení

Nastavení

................................................

........... ................................................

...........

................................................

........... ................................................

...........

................................................

........... ................................................

...........

................................................

........... ................................................

...........

................................................

........... ................................................

...........

Datum ________ Podpis ______________________________

Toto zaøízení není urèeno k používání osobami (vèetnì dìtí) se sníženými tìlesnými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo osobami s nedostatkem zkušeností a znalostí. Tyto osoby mohou zaøízení obsluhovat pouze pokud jsou pod dohledem nebo vyškoleny osobou, která odpovídá za jejich
bezpeènost.
Dìti musí být pod dohledem, aby se zajistilo, že zaøízení není používáno ke hraní.
Výrobce si vyhrazuje právo k technickým zmìnám a ke zmìnám vzhledu.
©NIBE 2008.
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Pro vlastníky domu
Informace o instalaci

Informace o instalaci
2. Horké chladivo (nyní v plynném stavu) je vedeno do

Informace o výrobku
NIBE SPLIT je kompletní, moderní systém tepelného èerpadla,
který nabízí efektivní úsporu energie a snížení emisí oxidu
uhlièitého. Vestavìný ohøívaè teplé vody, elektrokotel, obìhová èerpadla a klimatizaèní systém ve vnitøním modulu
znamenají bezpeènou a hospodárnou výrobu tepla.
Teplo se získává z venkovního vzduchu prostøednictvím venkovního modulu (AMS 10), ve kterém chladivo obíhající v
uzavøeném okruhu pøenáší teplo ze zdroje tepla (venkovního
vzduchu) do vnitøního modulu (ACVM 270). Díky tomu nejsou
nutné vrty a spirály v zemi.

Vlastnosti NIBE SPLIT
႑

Optimální roèní èinitel vytápìní díky kompresoru øízenému
støídaèem.

႑

Venkovní jednotka s kompaktními rozmìry.

႑

Obìhové èerpadlo s regulací otáèek, které zásobuje tepelné èerpadlo vhodným prùtokem.

႑

Optimalizované provozní náklady. Otáèky kompresoru se
upravují podle spotøeby.

႑

Vestavìný spirálový ohøívaè vody v ACVM 270.

႑

Vestavìné hodiny pro plánování extra teplé vody a snižování/zvyšování teploty na výstupu.

႑

Pøipraven k øízení dvou topných systémù.

႑

Vestavìná funkce aktivního chlazení.

႑

Možnost pøipojení vnìjších zdrojù tepla.

ACVM 270.

3. Chladivo uvolòuje teplo pro následný rozvod v systému.
4. Chladivo (nyní v kapalném stavu) je vedeno zpìt do AMS
10 a celý postup se opakuje.
Když se tento postup obrátí, chladivo v AMS 10 bude moci
získávat teplo z vody a uvolòovat ho do venkovního vzduchu,
takže v pøípadì potøeby mùže tepelné èerpadlo místo vytápìní
chladit.
ACVM 270 na základì porovnání údajù z teplotního èidla
urèuje, zda má AMS 10 bìžet. V pøípadì zvýšených nárokù
na vytápìní mùže ACVM 270 zapojit elektrokotel ve formì
vnitøního elektrokotle nebo jakéhokoliv vnìjšího pøipojeného
elektrokotle.

Princip èinnosti NIBE SPLIT

3

1

2
4

Funkce
NIBE SPLIT je systém, který mùže zajišťovat vytápìní, ohøev
teplé vody a chlazení.
Princip èinnosti bìhem vytápìní lze zjednodušit takto:

1. Chladivo v AMS 10 získává teplo z venkovního vzduchu
a potom ho stlaèuje, èímž dále zvyšuje teplotu.
4
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Pro vlastníky domu
Pøední panel, vnitøní modul

Pøední panel, vnitøní modul
Symbol teplé vody

Symbol elektrokotle
Pokud je pøipojen elektrokotel
„I“ stupeò elektrokotle 1
„II“ stupeò elektrokotle 2
„III“ stupeò elektrokotle 3
Souèasnì lze zapojit více než jeden stupeò
elektrokotle.

Tepelné èerpadlo plní teplou vodu.
„A“ Probíhá doèasné zvyšování teploty.
„B“ Probíhá èasované, napø. pravidelné
zvyšování teploty.

Symbol kompresoru
- Požadavek na vytápìní nebo chlazení
„A“ - režim vytápìní
„B“ - režim chlazení
Provozní stav
Stisknìte tlaèítko (zmìnu není nutné
potvrzovat tlaèítkem Enter).
- Na displeji se zobrazí aktuální
pracovní režim.
- Dalším stisknutím tlaèítka se zmìní
pracovní režim.
Stisknutím tlaèítka Enter se vrátíte do
normálního režimu zobrazení.

Symbol obìhového èerpadla
Obìhové èerpadlo v provozu.
V pøípadì dvou obìhových èerpadel
(vyžaduje se pøíslušenství ESV 22) je
signalizováno bìžící èerpadlo.

Symbol klimatizaèního systému
A

I II III

AB

I II

Probíhá vytápìní/chlazení.

50.0°C
Tepl. teplé vody
1.0

13.43

Popis aktuálního parametru na
displeji
Informaèní symboly

Informace o rùzných pracovních režimech
najdete v pøíslušných oddílech o nastavování

1.0

komfortu.

Èíslo nabídky
Aktivovaný zámek

Extra teplá voda (XTUV)
Zmìnu není nutné potvrzovat tlaèítkem
Enter.

Tlaèítko Plus
- Procházení systému nabídek vpøed
- Zvýšení hodnoty vybraného parametru

Nabídka 1.0
Stisknutím tohoto tlaèítka pøejdete
pøímo do nabídky 1.0.

Viz oddíl „Ovládání – Všeobecné informace“

Tlaèítko Mínus
- Procházení systému nabídek vzad
- Snížení hodnoty vybraného parametru

Posun topné køivky
- Otáèením doprava (+) se zvyšuje
pokojová teplota (jestliže se
nepoužívají pokojová èidla).
Když se otoèí ovladaè, na displeji se
zobrazí nabídka 2.0 a zmìní se
hodnota aktuální výstupní teploty.

Viz oddíl „Ovládání – Všeobecné informace“

Tlaèítko Enter
- Výbìr dolní položky v systému nabídek
- Aktivace zmìny parametru
- Potvrzení zmìny parametru

Hlavní vypínaè
1 Normální režim
Jsou zapojené všechny øídicí
funkce.
0 Zastavení

Viz oddíl „Ovládání – Všeobecné informace“

Stavový indikátor
Bìhem normálním provozu svítí stavový
indikátor zelenì.
V pøípadì alarmu svítí èervenì.

Nouzový režim
V provozu jsou pouze obìhové
èerpadlo a elektrokotel (stupeò 2).

NIBE™ SPLIT
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Pro vlastníky domu
Pøední panel, vnitøní modul

Jak používat pøední panel
Všechny nejpoužívanìjší parametry, napøíklad požadovanou
míru komfortu poskytovaného tepelným èerpadlem atd., se
nastavují jak na pøedním panelu, tak na øídicím poèítaèi.
Optimální funkènost systému vyžaduje nastavení nìkterých
základních parametrù (viz str. 8) a celkové provedení instalace podle pokynù.
Na displeji se normálnì zobrazuje nabídka 1.0 (teplota v
ohøívaèi vody).

Tlaèítka Plus, Mínus a Enter se používají k procházení
systému nabídek a ke zmìnám nastavených hodnot
v nìkterých nabídkách.

Typy nabídek
Ovládání je rozdìleno do nìkolika rùzných typù nabídek
podle toho, do jaké „hloubky“ potøebujete vstoupit.
႑

Normální [N]:

Nastavení, které jako zákazník èasto
potøebujete.

႑

Rozšíøené [U]:

Zobrazují se všechny podrobné nabídky vyjma servisních.

႑

Servis [S]:

Zobrazují se všechny nabídky.

Zmìna typu nabídky se provádí v nabídce 8.1.1

Rychlé pøecházení
Chcete-li se rychle vrátit z dílèí nabídky do hlavní nabídky,
stisknìte jedno z následujících tlaèítek:

Zámek
Zámek lze aktivovat v hlavních nabídkách souèasným stisknutím tlaèítek Plus a Mínus. Pak se na displeji zobrazí symbol
klíèe.
Stejným zpùsobem se zámek deaktivuje.

6
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Nastavení komfortního vytápìní

Nastavení komfortního vytápìní
႑ Obìhové èerpadlo se mùže zapínat podle potøeby.

Všeobecné informace

2. „AutoK“*

Pokojová teplota je závislá na nìkolika faktorech.
႑

K udržení tepla v domì v teplejších roèních obdobích
obvykle staèí sluneèní svìtlo a vyzaøování tepla z osob a
domácích spotøebièù.

႑

Když se venku ochladí, musí se spustit topný systém. Èím
je venku chladnìji, tím teplejší musí být radiátory a podlahové vytápìní.

႑ ACVM 270 volí pracovní režimy automaticky v závislosti na venkovní teplotì (nyní mùže zvolit také chlazení). To znamená, že se pøepíná mezi pracovními
režimy „Vytápìní“, „Chlazení“ a „Teplá voda“.
႑ Obìhové èerpadlo se mùže zapínat podle potøeby.

3. „Teplo“/„Elektrokotel“
႑ Probíhá pouze vytápìní a chlazení.

Øízení vytváøeného tepla
Normálnì ohøívá tepelné èerpadlo vodu (topné médium) na
požadovanou teplotu pøi urèité venkovní teplotì. Probíhá to
automaticky na základì shromáždìných teplotních hodnot
z venkovního èidla a èidel v potrubí topného systému (na
výstupu). Teplotu mùže ovlivòovat doplòkové pøíslušenství,
napøíklad pokojové snímaèe.

႑ Obìhové èerpadlo je po celou dobu v provozu.
႑ Pokud se zobrazuje „Elektrokotel“, v pøípadì potøeby
je povoleno zapnutí elektrokotle.

4. „Chlazení“*/„Super chlazení“
႑ Je-li povolen elektrokotel, zobrazuje se „Super chlazení“. Pak bìží kompresor pouze v režimu chlazení.
Jinak se pøepíná režim na chlazení nebo ohøev teplé
vody.

Je však nutné nejprve nastavit správné výchozí parametry v
tepelném èerpadle, viz oddíl „Výchozí nastavení“.
Teplotní údaje, které venkovní èidlo (nainstalované na vnìjší
zdi domu) odesílá do øídicího poèítaèe tepelného èerpadla,
poskytují vèasné informace o zmìnách teploty. Pøed aktivací
øídicího systému nemusí být v domì chladno; jakmile venkovní
teplota klesne, automaticky se zvýší teplota vody v topném
systému (výstupní teplota) uvnitø domu.
Výstupní teplota tepelného èerpadla (nabídka 2.0) se bude
pohybovat kolem teoretické požadované hodnoty, která je
na displeji uvádìna v závorkách.
Teplota topného systému
Teplotu topného systému s ohledem na venkovní teplotu
mùžete urèovat volbou topné køivky a otoèným ovladaèem
„Posun topné køivky“ na pøedním panelu tepelného èerpadla.

Provozní stav
Tlaèítko „Provozní stav“ se používá k nastavování požadovaného pracovního režimu s ohledem na aktivaci nebo
deaktivaci obìhového èerpadla a elektrokotle.

႑ Obìhové èerpadlo je po celou dobu v provozu.

5. „Teplá voda“
႑ Probíhá pouze ohøev teplé vody.
႑ V provozu je pouze kompresor.

6. „Pouze elektrokotel“
႑ Kompresor je blokován. Tato funkce se aktivuje
stisknutím „tlaèítka pracovního režimu“ na 7 sekund.
* Aby bylo možné využívat funkce chlazení, systému musí
být navržen tak, aby vydržel nízké teploty, a musí se aktivovat
chlazení v nabídce 9.3.3.

Ruèní zmìna pokojové teploty
Chcete-li doèasnì nebo trvale zvýšit nebo snížit pokojovou
teplotu, otoète ovladaè „Posun topné køivky“ doprava nebo
doleva. Jedna èárka pøedstavuje zmìnu pokojové teploty
pøibližnì o 1 stupeò.

Zmìnu není nutné potvrzovat tlaèítkem Enter.

Po stisknutí tlaèítka se na displeji na pøedním panelu zobrazí
aktuální pracovní režim a když tlaèítko podržíte, režim se
zmìní.

UPOZORNÌNÍ!
Termostaty radiátorù nebo podlahového vytápìní
mohou zabránit zvýšení pokojové teploty; v takovém
pøípadì se musí nastavit na vyšší hodnotu.

Jakmile stisknete tlaèítko Enter, displej se vrátí k normálnímu
zobrazení.
Pokud je elektrokotel deaktivován v nabídce, používá se ve
všech pracovních režimech pouze na ochranu pøed zamrznutím.
Jednotlivé pracovní režimy:

1. „Auto“
႑ ACVM 270 volí pracovní režimy automaticky v závislosti na venkovní teplotì. To znamená, že se pøepíná
mezi pracovními režimy „Vytápìní“ a „Teplá voda“.
Aktuální pracovní režim je zobrazen v závorkách.
NIBE™ SPLIT
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Pro vlastníky domu
Nastavení komfortního vytápìní

Výchozí nastavení

Nastavování s grafy

Základní vytápìní se nastavuje v nabídce 2.1.2 a otoèným
ovladaèem „Posun topné køivky“.

Graf vychází z dimenzované venkovní teploty v dané oblasti
a z dimenzované výstupní teploty topného systému. Když se
tyto dvì hodnoty „setkají“, je možné odeèíst koeficient køivky
regulace vytápìní. To se provádí v nabídce 2.1.2 „Topná
køivka“. Pøípustné minimální a maximální teploty v øídicím
systému pøedstavují omezení, která nejsou v grafech.

Jestliže se nedosáhne požadované pokojové teploty, možná
bude nutné upravit nastavení.
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Topna krivka
2.1.2

Nabídka 2.1.2 Topna krivka

Posun topné kivky

VÝSTUPNÍ TEPLOTA
FRAMLEDNINGSTEMPERATUR

Jestliže neznáte správné nastavení, øiïte se základními údaji
z grafu automatického øídicího systému vytápìní na protìjší
stranì.
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Pøizpùsobení výchozího nastavení
Jestliže se nedosáhne požadované pokojové teploty, možná
bude nutné upravit nastavení.
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Nastavení komfortního vytápìní

Chladné poèasí
႑

Když je pokojová teplota pøíliš nízká, hodnota „Topna
krivka“ v nabídce 2.1.2 se zvýší o jeden krok.

႑

Když je pokojová teplota pøíliš vysoká, hodnota „Topna
krivka“ v nabídce 2.1.2 se sníží o jeden krok.

Teplé poèasí
႑

Pokud je pokojová teplota pøíliš nízká, zvyšte nastavení
„Posun topné køivky“ o jeden krok doprava.

႑

Pokud je pokojová teplota pøíliš vysoká, snižte nastavení
„Posun topné køivky“ o jeden krok doleva.

NIBE™ SPLIT

9

Pro vlastníky domu
Nastavení komfortního chlazení

Nastavení komfortního chlazení
Všeobecné informace
Aktivace chlazení je podmínìna volbou „Zapnuto“ v nabídce
9.3.3 Chladici system. Upozornìní! Klimatizaèní systém musí
podporovat chlazení. Nastavení musí provést instalaèní
technik pøi uvádìní systému do provozu.
Je-li pøipojeno pokojové èidlo, spouští a zastavuje chlazení v
závislosti na venkovní teplotì. Nejnižší vypoèítaná teplota na
výstupu se nastavuje v nabídce 2.2.4.

Chlazení ovládané venkovním èidlem v pracovním režimu AutoK
Pokud je chladicí systém nastaven na „Zapnuto“ v nabídce
9.3.3 a venkovní teplota je vyšší nebo rovna nastavené
spouštìcí teplotì chlazení v nabídce 8.2.4, spustí se chlazení.
Když teplota klesne pod rozdíl nastavené hodnoty a hodnoty
v nabídce 8.2.5, chlazení se zastaví.
Vypoèítaná teplota na výstupu se urèuje ze zvolené køivky
chlazení v nabídce 2.2.2 a z odchylky køivky chlazení v nabídce 2.2.1. Pøípustná minimální teplota v øídicím systému
pøedstavuje omezení, která nejsou v grafu.
Vypoèítaná teplota
framledningstemp.
prùtoku
°C
20

15

k=1

10

k=2

5
0
0

20

30

k=3Venkovní
teplota
Utetemp.
40 °C

Ovládání režimu chlazení pomocí pokojového
èidla
Pokud je nainstalován RG 10, chlazení se spustí v pøípadì,
že pokojová teplota pøekraèuje nastavenou pokojovou teplotu
(nabídka 6.3) o hodnotu nastavenou v nabídce 8.2.5 a že
venkovní teplota je vìtší nebo rovna nastavené hodnotì
venkovní teploty (nabídka 8.2.4).
Když pokojová teplota klesne pod nastavenou pokojovou
teplotu v nabídce 6.3 o hodnotu nastavenou v nabídce 8.2.5
nebo venkovní teplota klesne pod nastavenou hodnotu v
nabídce 8.2.4 o hodnotu nastavenou v nabídce 8.2.5, chlazení se vypne.
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Nastavení komfortního ohøevu teplé vody
Vestavìný ohøívaè vody je spirálový model, který je vytápìn
obíhající vodou ohøívanou tepelným èerpadlem.

Extra teplá voda

Pøi „normální“ spotøebì staèí spustit kompresor tepelného
èerpadla, který dokáže zásobovat teplou vodou všechna odbìrná místa v domì. V takovém pøípadì se teplota teplé vody
v ohøívaèi pohybuje mezi dvìmi nastavenými hodnotami.

Ve všech funkcích „Extra teplá voda“ se doèasnì zvyšuje
teplota teplé vody. Nejprve je teplota zvýšena kompresorem
na nastavitelnou hodnotu (nabídka 1.5) a potom je zvyšována
elektrokotlem, dokud nedosáhne hodnoty zastavovací teploty
(nabídka 1.4).

V èásti 1.0 [N] Teplota TUV dole na str. 43 je kompletní popis
nastavení teplot teplé vody v nabídkách.

Dostupný objem

Doèasná funkce „Extra teplá voda“ se aktivuje ruènì, zatímco
èasovaná funkce se aktivuje pomocí nastavení v øídicím poèítaèi.
Pøi zobrazení:

Objem teplé užitkové vody pøi rùzných prùtocích vody, 40 °C (litry)

႑

Úroveò
komfortu 400
Vysoká

႑

8 l/min

”A“ nad ikonou

je aktivní doèasná extra teplá voda;

”B“ nad ikonou

je aktivní èasovaná extra teplá voda.

300

UPOZORNÌNÍ!

12 l/min
200

„Extra teplá voda“ obvykle znamená aktivaci elektrokotle a tudíž zvyšuje spotøebu elektrické energie.

16 l/min

100

Normální

Funkci „Extra teplá voda“ lze aktivovat tøemi rùznými
zpùsoby:
1. Pravidelná, èasovaná Extra teplá voda
႑ Interval mezi zvyšováním teploty se volí v nabídce
1.7. Nabídka 1.8 ukazuje, kdy má probìhnout další
zvýšení teploty.

0

Úspora
Vysoká

Normální

Stanovení priorit
Je-li nutné ohøát vodu v ohøívaèi, tepelné èerpadlo tento požadavek upøednostní a pøepne celý výkon tepelného èerpadla
do režimu ohøevu teplé vody.

႑ Zvýšená teplota je udržována elektrokotlem po dobu
jedné hodiny.

2. Èasovaná Extra teplá voda podle rozvrhu
႑ Èasy spouštìní a zastavování ve dnech v týdnu, kdy
se požaduje zvýšení teploty, se nastavují v dílèích
nabídkách pod nabídkou 7.5.0.

V tomto režimu neprobíhá vytápìní ani chlazení.
Priority lze stanovit pomocí parametrù na pøedním panelu.

႑ Zvýšená teplota je udržována elektrokotlem po zvolený èasový interval.

Viz „1.0 [N] Teplota TUV“ na str. 43.

3. Doèasná Extra teplá voda
႑ Po stisknutí tlaèítka se na displeji zobrazí režim „Extra
teplá voda“ (A) a jestliže tlaèítko podržíte, zmìníte
režim ze 3 hodin na pohotovostní režim.
႑ Zvýšená teplota je udržována elektrokotlem až do
uplynutí èasového intervalu.

NIBE™ SPLIT
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Údržba
ACVM 270 a AMS 10 po uvedení do provozu vyžadují minimální údržbu.

Údržba AMS 10

NIBE SPLIT obsahuje mnoho souèástí, proto má vestavìné
monitorovací funkce, které vám usnadní práci.

AMS 10 je vybaven øídicím a monitorovacím zaøízením,
pøesto je nutná jistá zevní údržba.

Dojde-li k neobvyklé události, na displeji se zobrazí hlášení
o závadì ve formì rùzných textù „alarmu“.

Bìhem roku pravidelnì kontrolujte, zda není vstupní møížka
ucpaná listím, snìhem nebo nìèím jiným. V chladných mìsících se ujistìte, že pod AMS 10 není vrstva ledu nebo námraza. Silný vítr v kombinaci se silným snìžením mùže ucpat
møížky na pøívodu a odvodu vzduchu. Ujistìte se, že møížky
nezakrývá sníh.

Kontrola pojistných ventilù v ACVM 270
ACVM 270 je vybaven pojistnými ventily pro ohøívaè vody a
klimatizaèní systém, nainstalovanými instalaèním technikem.

Také zkontrolujte, zda není ucpaný odvod vodního kondenzátu pod AMS 10.

Pojistný ventil klimatizaèního systému
BP5

Bude-li tøeba, vnìjší kryt lze vyèistit vlhkou látkou. Pøi èištìní
je tøeba dávat pozor, aby se tepelné èerpadlo nepoškrábalo.
Nestøíkejte vodu do møížek ani na boèní strany, aby nevnikla
do AMS 10. Chraòte AMS 10 pøed stykem se zásaditými
èisticími prostøedky.

FL2

!

POZOR!
V AMS 10 se otáèí ventilátor.

Pojistný ventil klimatizaèního systému (FL2) musí být úplnì
uzavøený. Pravidelnì se musí provádìt následující kontroly:
႑

Otevøete ventil.

Tipy pro úsporu

႑

Zkontrolujte, zda ventilem protéká voda. Pokud ne, vymìòte pojistný ventil.

႑

Znovu zavøete ventil.

႑

Po kontrole pojistného ventilu bude možná nutné doplnit
topný systém, viz oddíl „Plnìní topného systému“.

Systém NIBE SPLIT vytváøí teplo a ohøívá teplou vodu podle
vašich potøeb. Také se snaží vyhovìt všem požadavkùm prostøednictvím prvkù, které vám usnadní nastavovat ovládací
parametry.

Pojistný ventil ohøívaèe teplé vody
Pojistný ventil ohøívaèe vody po použití teplé vody obèas vypouští trochu vody. Dùvodem je, že studená voda, která
vstupuje do ohøívaèe a nahrazuje teplou vodu, se po ohøátí
rozpíná, což zpùsobuje zvýšení tlaku a otevøení pojistného
ventilu.
Pravidelnì kontrolujte také pojistný ventil ohøívaèe vody.
Vzhled a umístìní pojistného ventilu se v rùzných instalacích
liší. Chcete-li informace, obraťte se na instalaèního technika.

Tlakomìr v ACVM 270
Když je topný systém uzavøený, normálnì má pracovní rozsah
0,5 – 1,5 bar. Zkontrolujte ho na tlakomìru (BP5).

Pokojová teplota je pøirozenì ovlivòována spotøebou energie.
Proto dbejte na to, abyste nenastavovali vyšší teplotu, než je
nutné.
Mezi další faktory, které ovlivòují spotøebu energie, patøí napøíklad spotøeba teplé vody a úroveò izolace domu, stejnì
jako požadovaná míra komfortu.
Také si zapamatujte:
႑ Otvírejte ventily termostatu až na doraz (vyjma místností,
v nichž má být z rùzných dùvodù chladnìji, napø. ložnic).
Ventily termostatù v radiátorech a podlahovém vytápìní
mohou negativnì ovlivòovat spotøebu energie. Zpomalují
prùtok v topném systému, což musí tepelné èerpadlo kompenzovat zvyšováním teplot. Pak je více vytížené a spotøebuje
více energie.

Vyprázdnìní ohøívaèe teplé vody
Ohøívaè vody je spirálového typu a vypouští se na principu
sifonu. Vypouštìt lze buï pomocí vypouštìcího ventilu na
vstupním potrubí studené vody, nebo vložením hadice do
pøípojky pro studenou vodu.

Vyprázdnìní nádrže
Je-li nutné vyprázdnit nádrž v ACVM 270, obraťte se na instalaèního technika.
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Postup pøi poruchách funkènosti
Podle následujícího pøehledu najdìte a vyøešte všechny problémy s vytápìním nebo teplou vodou.
Pøíznak

Pøíèina

Øešení

Nízká teplota teplé vody nebo nedostatek
teplé vody

Pøerušený okruh nebo vypnutý miniaturní sí- Zkontrolujte a vymìòte spálené pojistky.
ťový jistiè (MCB).
Tepelné èerpadlo a elektrokotel nevytváøejí Zkontrolujte a vymìòte všechny spálené obteplo.
vodové a síťové pojistky.
Možná se vypnul proudový chrániè.

Nahoïte proudový chrániè; pokud se vypíná
opakovanì, zavolejte elektrikáøe.

Pøepínaè (SF1) je pøepnutý do polohy 0.

Pøepnìte pøepínaè do polohy 1.

Velká spotøeba teplé vody.

Poèkejte nìkolik hodin a zkontrolujte, zda
vzrostla teplota teplé vody.

Pøíliš nízká nastavená spouštìcí teplota v øídi- Upravte nastavení spouštìcí teploty v nabídce
cím systému.
1.2.
Nízká pokojová teplota.

Možná se vypnul proudový chrániè.

Nahoïte proudový chrániè; pokud se vypíná
opakovanì, zavolejte elektrikáøe.

Tepelné èerpadlo a elektrokotel nevytváøejí Zkontrolujte a vymìòte všechny spálené obteplo.
vodové a síťové pojistky.
Nesprávní nastavení parametru „Strmost
Upravte nastavení.
køivky“, „Posun topné køivky“ a/nebo „Posun
køivky chlazení“.
Pøerušený okruh nebo vypnutý miniaturní sí- Zkontrolujte a vymìòte spálené pojistky.
ťový jistiè (MCB).
Tepelné èerpadlo v nesprávném pracovním Zmìòte pracovní režim na „Auto“ nebo
režimu „Teplá voda“ nebo „Chlazení“.
„AutoK“.
Omezovaè proudu snížil proud, protože v Vypnìte jeden nebo nìkolik spotøebièù.
objektu se používá pøíliš mnoho spotøebièù.
Vysoká pokojová teplota.

Nesprávní nastavení parametru „Strmost
Upravte nastavení.
køivky“, „Posun topné køivky“ a/nebo „Posun
køivky chlazení“.
Tepelné èerpadlo v nesprávném pracovním Zmìòte pracovní režim na „AutoK“.
režimu.
Nesprávnì nastavené chlazení.

Nespouští se kompresor.

Upravte nastavení. Zkontrolujte nabídky
2.2.1, 2.2.2 a 8.2.4.

Neuplynul minimální èas mezi opakovaným Poèkejte 30 minut a zkontrolujte, zda se
spuštìním kompresoru, pøípadnì èas od za- spustil kompresor.
pnutí napájení.
Aktivoval se alarm.

Viz oddíl „Alarmy“.

Nelze resetovat alarm.

Aktivujte pracovní režim „Pouze elektrokotel“.

Nesvítí displej.

Zkontrolujte a vymìòte všechny spálené obvodové a síťové pojistky.
Zkontrolujte, zda nejsou vypnuté jistièe venkovní jednotky.
Zkontrolujte, zda je pøepínaè (SF1) v normální
poloze (1).

NIBE™ SPLIT
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Pracovní režim „Pouze elektrokotel“
V pøípadì závady, která zpùsobí snížení pokojové teploty,
mùžete v ACVM 270 normálnì aktivovat režim „Pouze
elektrokotel“, což znamená, že vytápìní bude zajišťováno
pouze elektrokotlem.
Aktivujte tento režim tak, že 7 sekund podržíte tlaèítko pracovního režimu

.

Upozoròujeme, že se jedná pouze o doèasné øešení, protože
vytápìní elektrokotlem nepøináší žádnou úsporu.

Nouzový režim
Nouzový režim se aktivuje pøepnutím pøepínaèe do polohy
“. Používá se v pøípadì, že øídicí systém, a tudíž i pra„
covní režim „Pouze elektrokotel“ nefunguje tak, jak by mìl.
Nouzový režim se aktivuje pøepnutím pøepínaèe (SF1) do
polohy „

“.

V nouzovém režimu platí následující omezení:
႑

Pøední panel nesvítí a není zapojený øídicí poèítaè v ACVM
270.

႑

AMS 10 je vypnutý a v provozu jsou pouze obìhové èerpadlo a elektrokotel v ACVM 270.

႑

Je zapojený elektrický stupeò 4 kW. Elektrokotel je øízen
samostatným termostatem (BT30).

႑

Automatická regulace vytápìní není v provozu, takže je
nutné ruèní pøepojení. Zavolejte instalaèního technika.
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Signalizace alarmu
V systému NIBE SPLIT je mnoho monitorovacích funkcí, které
vás upozorní na jakékoliv závady; øídicí poèítaè vysílá signály
alarmu, které se zobrazují na displeji na pøedním panelu.

Co se stane v pøípadì alarmu?

႑

Stávající alarmy, které vyžadují nápravné opatøení od vás
nebo instalaèního technika.

႑

Úplný seznam alarmù je na str. 57.

Doporuèená opatøení

႑

Podsvícení displeje zaène blikat a stavový indikátor se
rozsvítí èervenì.

႑

Alarmy kompresoru a chyby venkovního èidla zmìní pracovní režim na „Ochrana proti zamrznutí“ a sníží teplotu
výstupu na minimální pøípustnou hodnotu, aby vás informovaly, že nìco není v poøádku.

1. Na displeji tepelného èerpadla zjistìte, jaký alarm se aktivoval.

2. Jako zákazník mùžete odstranit nìkteré alarmy. Pøíslušná
opatøení najdete v následující tabulce. Pokud se alarm
neodstraní nebo není uvedený v tabulce, obraťte se na
instalaèního technika.

Rùzné typy alarmù
႑ Alarmy s automatickým resetem (nemusí se potvrzovat,
když zmizí pøíèina).
Text alarmu na displeji

Popis alarmu

Zkontrolujte/opravte pøed zavoláním instalaèního nebo servisního technika

LP-LARM

Aktivoval se nízkotlaký presostat.

Zkontrolujte termostaty radiátorù/podlahového vytápìní, zda nejsou zavøené.

HP-LARM

Aktivoval se vysokotlaký presostat.

Zkontrolujte termostaty radiátorù/podlahového vytápìní, zda nejsou zavøené.
Pokud probíhá chlazení: Zkontrolujte, zda
není ucpaný prùtok vzduchu do AMS 10.

Závada napájení VJ/Chyba pøi komunikaci s Venkovní jednotka není napájena/pøerušená Zkontrolujte, zda nejsou vypnuté nìkteré jisVJ
komunikace
tièe venkovní jednotky.
Nesvítí displej.

Zkontrolujte a vymìòte všechny spálené obvodové a síťové pojistky.
Zkontrolujte, zda nejsou vypnuté jistièe venkovní jednotky.
Zkontrolujte, zda je pøepínaè (SF1) v normální
poloze (1).

Potvrzování alarmù
Potvrzení alarmu nezpùsobí žádnou škodu. Pokud pøíèina
alarmu pøetrvává, objeví se znovu.
႑

Když se aktivuje alarm, lze ho potvrdit vypnutím a zapnutím ACVM 270 pomocí spínaèe (SF1). Upozoròujeme, že
po zapnutí napájení se aktivuje 30minutová prodleva pøed
restartováním tepelného èerpadla. Chcete-li se této prodlevì vyhnout, místo toho mùžete potvrdit alarm v nabídce 9.7 (servisní nabídka).

႑

Když není možné resetovat alarm spínaèem (SF1), lze aktivovat pracovní režim „Pouze elektrokotel“, který bude
v domì nadále udržovat normální teplotu.
Nejjednodušší je stisknout tlaèítko „Pracovní režim“ na
7 sekund.

UPOZORNÌNÍ!
Opakované výskyty alarmu znamenají závadu v instalaci.
Obraťte se na instalaèního technika!

NIBE™ SPLIT
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Všeobecné informace pro instalaèního technika
Pøeprava a skladování

Montáž

Venkovní modul AMS 10

Venkovní modul AMS 10

AMS 10 se musí pøepravovat a skladovat svisle.
Je-li tøeba zvednout tepelné èerpadlo bez obalového materiálu pomocí popruhù, zajistìte ochranu podle obrázku.
Pravá strana tepelného èerpadla (pøi pohledu zepøedu) je
tìžší.

Umístìte AMS 10 venku a pomocí stojanu nebo nástìnné
montáže ho pøipevnìte k pevnému povrchu, pokud možno
k betonovým základùm blízko zdí. Vzdálenost mezi zemí a
AMS 10 musí být alespoò 200 mm. AMS 10 se nesmí umisťovat ke zdem citlivým na hluk, napøíklad vedle ložnice. Také
se ujistìte, že umístìní nebude rušit sousedy. Bìhem instalace
je tøeba dávat pozor, aby se tepelné èerpadlo nepoškrábalo.
Mùže vznikat velké množství kondenzaèní vody a snìhové vody z rozmrazování. V místì instalace zajistìte
vhodný odvod a ujistìte se, že v obdobích, kdy mùže vznikat
led, nemùže voda vytéci na cesty.

Vnitøní modul ACVM 270
ACVM 270 lze pøepravovat vodorovnì nebo svisle a musí se
skladovat svisle v suchém prostøedí.

Dodané souèásti

V pøípadì nástìnné instalace se ujistìte, že vibrace se nebudou šíøit dovnitø domu. Také se ujistìte, že zeï a montážní
prvky unesou hmotnost tepelného èerpadla.

LEK

are sor
E AB r giv sen
NIB atu ature r fühler
per per atu
tem
764
per
Ute or tem
tem 018
tdo
Ou AussenArtikel

Vzdálenost mezi AMS 10 a domem musí být alespoò 150
mm. Zajistìte, aby byl nad AMS 10 alespoò jeden metr volného prostoru. AMS 10 se nesmí umisťovat tak, aby
mohlo dojít k recirkulaci venkovního vzduchu. AMS 10
se nesmí umisťovat na vìtrná místa, kde by byl vystaven pøímým poryvùm silného vìtru. Mohlo by dojít ke
snížení výkonu a zhoršení úèinnosti.

Nepøímý pevninský vítr

LEK

Pøímý pevninský vítr

LEK

Èidlo venkovní teploty

Propojky pro pøipojení 1 fáze
Slabý vítr: > 0,5 km
Silný vítr: > 3 km

LE

Slabý vítr: > 1 km
Silný vítr: > 10 km

K

LE

K

LE

K

Proudové èidlo, 3 fáze

Pojistný ventil s tlakomìrem
150 mm

Pøiložená sada je umístìna za pøedním servisním krytem v
ACVM 270.

300 mm

5m

300 mm

Vnitøní modul ACVM 270
႑ Doporuèuje se nainstalovat ACVM 270 do místnosti se
stávající podlahovou výpustí, pokud možno do prádelny
nebo kotelny.
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႑
႑

Povrch musí být pevný, pokud možno s betonovou podlahou nebo betonovými základy.

Otoèný
ovladaè

Nainstalujte ACVM 270 zadní stranou k obvodové zdi, v
ideálním pøípadì do místnosti, ve které hluk nevadí. Neníli to možné, neumisťujte ho ke stìnì ložnice nebo jiné
místnosti, v níž by mohla hluènost pøedstavovat problém.

႑

Jednotku lze vyrovnat pomocí nastavitelných noh.

႑

Potrubí veïte tak, aby nebylo pøipevnìno k vnitøní stìnì
ložnice nebo obývacího pokoje.

႑

Zajistìte volný prostor pøibl. 500 mm pøed výrobkem a
220 mm nad výrobkem pro budoucí servisní úèely.

QN11

Tlaèítko

Dimenzování expanzní nádoby

Vyprázdnìní nádrže

Vnitøní objem ACVM 270 pro výpoèet expanzní nádoby je
280 l. Objem expanzní nádoby musí èinit alespoò 5 % celkového objemu.

Nádrž v ACVM 270 se vyprazdòuje otevøením ventilu (QM1)
a pojistného ventilu (FL2).

UPOZORNÌNÍ!

Tabulka pøíkladù
Celkový objem (l)

Objem expanzní nádoby (l)

280

14

320

16

360

18

Po vyprázdnìní nádrže v ACVM 270 skrz ventil (QM1)
zùstane ve spirále a v tepelném výmìníku trochu vody.
To znamená, že pøi nízkých teplotách hrozí riziko zamrznutí tepelného výmìníku, potrubí a ventilu a hygienické riziko pro spirálu v èásti teplé vody.

Poèáteèní tlak a maximální výškový rozdíl
Poèáteèní tlak tlakové expanzní nádoby musí být dimenzován
podle maximální výšky (H) mezi nádobou a nejvýše umístìným
radiátorem, jak je znázornìno na obrázku. Poèáteèní tlak 0,5
bar (5 mvp) znamená maximální pøípustný výškový rozdíl 5
m.
Pokud není poèáteèní tlak v tlakové nádobì dostateènì vysoký, je možné ho zvýšit skrz plnicí ventil v expanzní nádobì.
Standardní poèáteèní tlak expanzní nádoby se musí uvést v
kontrolním seznamu na str. 32.
QM1

Jakékoliv zmìny poèáteèního tlaku ovlivòují schopnost expanzní nádoby vyrovnávat rozpínání vody.

Doporuèený postup instalace
1. Pøipojte ACVM 270 ke klimatizaènímu systému, k potrubí
studené a teplé vody a rovnìž ke všem vnìjším zdrojùm
tepla. Viz str. 18. Také si pøeètìte popis zapojení na str.
23 a následujících stranách.

H

2. Nainstalujte potrubí chladiva podle popisu na str. 20.
3. Pøipojte omezovaè proudu, centrální regulaci zatížení,
externí kontakty a kabel mezi ACVM 270 a AMS 10. Viz
str. 27.

4. Pøipojte k ACVM 270 vstupní pøívod. Viz str. 26.
5. Postupujte podle pokynù pro uvádìní do provozu na str.
30.

Ruèní pøepojování
Když je ACVM 270 v nouzovém režimu, øídicí systém vytápìní
není v provozu a je nutné ruèní pøepojení.

1. Stisknìte a zajistìte tlaèítko (QN11).
2. Ruènì otoète smìšovací ventil do požadované polohy.
NIBE™ SPLIT
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Instalace potrubí
Všeobecné informace
Instalace potrubí se musí provést v souladu s platnými normami a smìrnicemi. ACVM 270 mùže pracovat se zpìtnou
teplotou až 65 °C a s výstupní teplotou jednotky 65 °C.

Výkonová charakteristika èerpadla
Dispozièní tlak
kPa

dp [kPa]

60

ACVM 270 není vybaven uzavíracími ventily; tyto ventily
musí být nainstalovány vnì vnitøního modulu, aby se v budoucnu usnadnil servis.

50
40

ACVM 270 lze pøipojit k radiátorovému systému, k podlahovému vytápìní a/nebo ke konvektorùm s ventilátory.

30
20

Nainstalujte dodaný pojistný ventil a tlakomìr.
10

Pøetokový ventil
0
0

UPOZORNÌNÍ!

0,05

0,11

0,16

0,22

0,28

0,33

0,39

0,44

0,5

Prùtok

flö
0,55 l/s

Pøipojení dalšího obìhového èerpadla

Všechny varianty zapojení vyžadují volný prùtok, což
znamená, že musí být nainstalován pøetokový ventil.

Pøi pøipojení dalších obìhových èerpadel musí být splnìny
požadavky na tlak, maximální prùtok atd. Viz umístìní na
str. 25 .

Systémové požadavky

Zapojení klimatizaèního systému

Požadavky na minimální konfiguraci:

Potrubní pøípojky pro klimatizaèní systém jsou na horní stranì.

Klimatizaèní systém musí mít objem alespoò 50 l. Pro systémy
s podlahovým vytápìním se vyžaduje alespoò 100 l. Pokud
tuto podmínku nesplòují, musí být nainstalována objemová
nádoba (NIBE UKV).

႑

Musí se nainstalovat všechna potøebná ochranná zaøízení
a uzavírací ventily (co nejblíže ACVM 270).

႑

Podle potøeby nainstalujte odvzdušòovací ventily.

႑

Pojistný ventil (FL2) musí být nainstalován na (XL15), jak
je znázornìno na obrázku. Pøetoková trubka z pojistného
ventilu musí být po celé délce naklonìná, aby nevznikaly
vzduchové kapsy, a také musí být chránìna pøed mrazem.

Další možnosti najdete v popisu zapojení na str. 23.

Rozmìry a pøipojení
185

(42)

BP5

FL2

660

60

30

32 5532 95 65 52 40

XL1
XL2
XL3
XL4
XL13
XL14
XL15

18

XL2

XL4
XL3

XL1

XL13
XL15

႑

Pøi pøipojování k systému s termostaty na všech radiátorech musí být nainstalován pøetokový ventil nebo se musí
odstranit nìkteré termostaty, aby byl zaruèen dostateèný
prùtok.

႑

Viz pøehledové schéma v oddílu Zpùsoby zapojení na str.
23 .

XL14

UPOZORNÌNÍ!

Pøívod klimatizaèního systému
Vratná klimatizaèního systému
Studená voda
Teplá voda
Chladivo za kondenzátorem
Plynné chladivo
Pøípojka pojistného ventilu, tlakomìr

Výraz „klimatizaèní systém“, používaný v tìchto pokynech pro instalaci a údržbu, oznaèuje vytápìcí nebo
chladicí systémy, které zásobuje ACVM 270 teplou
nebo studenou vodou za úèelem vytápìní nebo chlazení.

NIBE™ SPLIT
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Pøipojení ohøívaèe teplé vody

Pøipojení vnìjšího zdroje tepla

Ohøívaè vody v ACVM 270 musí být vybaven potøebnou sadou
ventilù.

Pøipojte vnìjší zdroj tepla, napøíklad plynový nebo olejový
kotel, k (XL8) (vstup) a (XL9) (výstup) na ACVM 270 (vnitøní
rozmìr G1). Abyste mohli použít tyto pøípojky, musí se odstranit odpovídající vyrážecí èásti na vnìjším panelu. Také
vyøíznìte izolaci nad pøípojkami.

႑

Pokud teplota pøekraèuje 60 °C, musí být nainstalován
smìšovací ventil.

႑

Pojistný ventil musí mít otvírací tlak maximálnì 10,0 bar
a musí být nainstalován na vstupním potrubí pro teplou
vodu, jak je znázornìno v pøehledovém schématu. Pøetoková trubka z pojistného ventilu musí být po celé délce
naklonìná, aby nevznikaly vzduchové kapsy, a také musí
být chránìna pøed mrazem.

႑

XL8

Viz pøehledové schéma v oddílu Zpùsoby zapojení na str.
23 .

XL9

Doplòkový elektrický ohøívaè teplé vody
Je-li nainstalována vana nebo jiné vybavení s výraznou spotøebou teplé vody, tepelné èerpadlo by mìlo být vybaveno
elektrickým ohøívaèem vody.
Ventilový díl je vestavìný, ale pokud se používá ohøívaè vody
jako elektrokotel, musí být oddìlený (jak je znázornìno na
obrázku).

Odpadní výstup na výmìníku
ACVM 270 má odpadní výstup na výparníkové èásti. Veškerá
odpadní voda je vedena hadicemi kolem elektroniky ve výrobku, aby se minimalizovalo riziko poškození. Podle potøeby
lze pøipojit prodlužovací hadici.

Ventilkoppel-del

ROZDÌLOVACÍ PØÍPOJKA VENTILU

Vv från värmepump
ACVM 270

TV VYPNUTA

Proppas
UZAVÍRÁNÍ

Kv

SV

Backventil

Vv

ZPÌTNÝ VENTIL

TV

Blandningsventil-del
ROZDÌLOVACÍ
SMÌŠOVACÍ VENTIL

ROZDÌLOVACÍ PØÍPOJKA VENTILU

ROZDÌLOVACÍ SMÌŠOVACÍ VENTIL

K

LE

ARMATU
R

Hadice do odpadu
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Pøipojení potrubí na chladivo (není souèástí
dodávky)
Nainstalujte potrubí na chladivo mezi venkovní modul AMS
10 a ACVM 270.

Pøipojení potrubí
႑ Instalaci potrubí provádìjte se zavøenými servisními ventily
(QM35, QM36).
႑

Instalace se musí provést v souladu s platnými normami a
smìrnicemi.

Odstraòte vyrážecí èást na vnìjším panelu AMS 10 v
místì, kudy má být vedeno potrubí. Následující obrázek
znázoròuje možné výstupy potrubí.

Parametry
႑ Maximální délka potrubí (L): 12 m
႑

Maximální výškový rozdíl (H): ±7 m
ACVM 270

H

Pøední strana

Vyrážecí èásti

L

AMS 10

L

AMS 10
H

႑

Zajistìte, aby do potrubí nevnikla voda ani neèistota.

႑

Ohýbejte potrubí s co nejvìtším polomìrem (alespoò
R100~R150). Neohýbejte potrubí opakovanì. Použijte
vhodný nástroj na ohýbání.

႑

Pøipojte pøípojku rozšíøeného hrdla a utáhnìte ji s následujícím momentem. Nemáte-li k dispozici momentový
klíè, použijte „utahovací úhel“.
Vnìjší prù- Utahovací
mìr, mìdì- moment
né potrubí (Nm)
(mm)

ACVM 270

Rozmìry a materiály potrubí
Plynová trubka

pr.15,88 mm (5/8") pr.9,52 mm (3/8")

Pøípojka

Rozšíøené hrdlo (5/8")

Materiál

Mìï jakosti SS-EN 12735-1 nebo C1220T,
JIS H3300

pr.9,52

34~42

30~45

200

pr.15,88

68~82

15~20

300

Rozšíøené hrdlo (3/8")

0,8 mm

႑

20

Doporuèená
délka nástroje (mm)

Trubka na kapalinu

Rozmìr potrubí

Minimální tloušťka 1,0 mm
materiálu

Utahovací
úhel (°)

NIBE™ SPLIT

Upozornìní! Pøi svaøování se musí používat ochranná
atmosféra.
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Pøípojky rozšíøených hrdel

Tlaková zkouška a zkouška tìsnosti

Rozšíøení:

ACVM 270 i AMS 10 procházejí tlakovou zkouškou a
zkouškou tìsnosti ve výrobì, ale potrubní pøípojky mezi výrobky se musí zkontrolovat po instalaci.

A

UPOZORNÌNÍ!
Po instalaci se musí provést tlakové zkoušky a zkoušky
tìsnosti potrubí mezi výrobky podle platných pøedpisù.

Vnìjší prùmìr, mìdìné potrubí (mm)

A (mm)

pr.9,52

13,2

pr.15,88

19,7

K tlakování nebo plnìní systému se za žádných okolností nesmí používat jiné médium než dusík.

Podtlakové èerpadlo
K odèerpání veškerého vzduchu použijte podtlakové èerpadlo.
Odsávejte vzduch alespoò jednu hodinu; koneèný absolutní
tlak po odsátí musí být 1 mbar (100 Pa, 0,75 na suchém tlakomìru nebo 750 mikronù).

Vysunutí:
B

Jestliže je v systému zbytková vlhkost nebo netìsnost, na
konci odsávání vzroste podtlak.

Vnìjší prùmìr, mì- B, s nástrojem
dìné potrubí (mm) R410A (mm)

B, s bìžným nástrojem (mm)

pr.9,52

0,7~1,3

0~0,5

Manometer
Tlakomìr

Mätuttag
Mìøicí
výstup

pr.15,88

Servisní ventil,
kapalina

Serviceventil, vätska

Vacuum
Podtlakové
pump
èerpadlo

Serviceventil,
gas
Servisní
ventil, plyn

[TIP]
Pro lepší koneèné výsledky a rychlejší odsávání se musí
dodržet následující body.

႑ Propojovací potrubí musí být co nejvìtší a co nejkratší.

႑

Odsajte vzduch ze systému až na 4 mbar a na
konci odsávání naplòte systém suchým dusíkem na
atmosférický tlak.

Plnìní chladiva
AMS 10 se dodává s potøebným chladivem pro instalaci.

UPOZORNÌNÍ!
Chladivo není nutné doplòovat.

Pøi zapojování potrubí, tlakových zkouškách, zkouškách tìsnosti a odsávání vzduchu mohou být servisní ventily (QM35,
QM36) otevøené, aby se potrubí a ACVM 270 naplnily chladivem.
NIBE™ SPLIT
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Izolace potrubí na chladivo
Izolujte potrubí na chladivo (v plynném i kapalném stavu),
aby si udrželo teplo a pøedešlo se kondenzaci.
႑

Použijte izolaci, která vydrží alespoò 120 °C.

႑

Izolace musí mít tloušťku alespoò 13 mm.

Princip:
or connecting
Kabelážindoor
tdoor units

t
Exterior
Páska
Gas pipi
Plynová
trubka

Liquid
piping
Trubka na
kapalinu

Insulation
Izolace

Pøípojky:
and
Pás(accessory)

22

Pipe
cover
(accesso
Ochrana
potrubí
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Všeobecné informace

Zpùsoby zapojení

NIBE SPLIT lze zapojit nìkolika rùznými zpùsoby; nìkteré z
nich jsou znázornìny na následujících stranách. Podrobnìjší
popisy najdete na stránkách www.nibe.cz.
Požadavky na instalaci
Max. tlak, klimatizaèní systém

0,25 MPa (2,5 bar)

Max. teplota, klimatizaèní systém

+65 °C

Max. teplota v ACVM 270

+65 °C

Max teplota z vnìjšího zdroje tepla

+65 °C

Max teplota výstupu s kompresorem pøi venkovní teplotì -15 °C

+58 °C

Min. teplota výstupu, chlazení

+7 °C

Max. teplota výstupu, chlazení

+25 °C

Min. objem, klimatizaèní systém bìhem vytápìní, chlazení*

50 l

Min. objem, klimatizaèní systém bìhem podlahového chlazení*

100 l

Max. prùtok, klimatizaèní systém

0,57 l/s

Min. prùtok, klimatizaèní systém

0,15 l/s

Jmenovitý** prùtok systému, radiátory

0,22 l/s

Jmenovitý*** prùtok systému, podlahové vytápìní

0,44 l/s

Jmenovitý**** prùtok systému, konvektory s ventilátory

0,22 l/s

Jmenovitý**** prùtok systému, podlahové chlazení

0,44 l/s

* Týká se cirkulaèního objemu
** 7/45 °C, 9 kW
*** 7/35 °C, 9 kW
**** 35/7 °C, 7 kW
Když je pokles tlaku v systému vìtší než dostupný vnìjší tlak, musí se použít vnìjší obìhové èerpadlo. V takových pøípadech se
musí nainstalovat pøemosťovací okruh se zpìtným ventilem.
Nelze-li zaruèit prùtok systému, použijte pøetokový ventil.
Významy symbolù
Symbol Význam
Odvzdušòovací ventil
Uzavírací ventil
Zpìtný ventil
Regulaèní ventil
Pojistný ventil
Teplotní èidlo
Expanzní nádoba
P

Tlakomìr
Obìhové èerpadlo
Trojcestný pøepínací ventil
Ventilátor

NIBE™ SPLIT
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NIBE SPLIT s klimatizaèním systémem a jakýmkoliv elektrokotlem
RG10/
RE10

Klimatizaèní
systém
Distributionssystem
Potøebné
bezpeènostní
Erf. säkerzaøízení
hetsutr.
FQ1

FL1

BT 1

Vnìjší Tillsats
elektrokotel

Venkovní jednotka

Vnitøní jednotka

UPOZORNÌNÍ!
Toto jsou pøehledová schémata. Aktuální instalace se
musí naplánovat podle platných norem.
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Klimatizaèní systém
Radiátorový
systém
Radiatorsystem

Systémy
podlahového vytápìní
Golvvärmesystem
GP10

GP10

UKV

GP10

UKV

CP1

UKV
CP1

CP1

Extra
Dodateèný
system
objem
volym
systému
CM1

CM1

CM1

Överströmnings
Pøetokový ventil ventil

Radiátor
podlahové
vytápìní, stejnì
jako systém
Radiator-a och
golvvärmesystem
för värme
och
fläktkonvektor
för kyla pro chlazení
konvektorù
s ventilátory

AB

EP21-QN25

Överströmnings
Pøetokový ventilventil

Dvojité podlahové vytápìní pro vytápìní a systém
Dubbla
golvvärmesystem
för
värme och fläktkonvektor för k
konvektorù
s ventilátory pro
chlazení

EP21-GP10

EP22-QN12
A

Extra
Dodateèný
system
objem
volym
systému

Extra
Dodateèný
system
objem
volym
systému

Överströmnings
Pøetokový ventil ventil

Chlazení
Kyla

Systém
konvektorù s ventilátory
Fläktkonvektorsystem

EP21-GP10

EP22-QN12

EP21-BT2

A

Chlazení
Kyla

B

AB

EP21-BT2

EP21-QN25

B

EP21-BT3
UKV

CP1

EP21-BT3
UKV

CM1

CP1

GP10
Överströmnings
ventil ventil
Pøetokový

CM1
GP10
Överströmnings
ventil ventil
Pøetokový

Vnìjší elektrokotel
Solfångare
Sluneèní
kolektory

Vedpanna
medseackumulator
Kotel
na døevo
zásobníkem
Solfångare
Sluneèní
kolektory

V1

Ackumulator
Zásobník

V1

Kotel
Ved- na
døevo
panna

Zásobník
Ackumulator

T1

T1
P1

P1

RM

RM

Plynový
kotel
Gaspanna

Olejový kotel/kotel na brikety
Olje-/pelletspanna

Tepelné
èerpadlo na odpadní vzduch
Frånluftsvärmepump

ALT.22
ALT

On/off
Zapnuto/vypnuto
On/off
Zapnuto/vypnuto

ALT.
ALT 1
1

Plynový
GAS
V.

F120
F120

Olej/brikety
Olja/

kotel

pellets
GP12

RM

GP12

RM

HQ

Vysvìtlení
BT1
BT2
BT3
CM1
CP1

Teplotní èidlo, venkovní
Teplotní èidlo, výstupní potrubí 2
Teplotní èidlo, vratná 2
Expanzní nádoba
Vyrovnávací nádoba UKV

EP21
EP22
GP10
GP12
KF

Smìšovací skupina 2
Chlazení/vytápìní
Obìhové èerpadlo
Obìhové èerpadlo
Externí regulace
NIBE™ SPLIT

QN12 Trojcestný pøepínací ventil
QN25 Smìšovací ventil
RM Zpìtný ventil
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Elektrická instalace
Všeobecné informace

Elektrické souèásti

ACVM 270 musí být pøipojen pøes odpojovaè s minimální
vzdáleností kontaktù 3mm.

5,5 mm

Ostatní elektrické vybavení vyjma venkovních èidel, proudových èidel a venkovního modulu AMS 10 je již zapojeno z
výroby.
Pøed zkouškou izolace vedení v domì odpojte vnitøní
modul ACVM 270 a venkovní modul AMS 10.

႑

Jmenovité proudy jištìní najdete v technických údajích
„Proudová ochrana“.

႑

Je-li budova vybavena proudovým chránièem, ACVM 270
musí být vybaven samostatným proudovým chránièem.

႑

Zapojení se musí provádìt se souhlasem dodavatele
elektøiny a pod dohledem kvalifikovaného elektrikáøe.

႑
႑

LEK

႑

1 mm

UB4

UB1

UB2

X1
SF1
FA2
FA1

K propojení ACVM 270 a AMS 10 se musí použít kabel
5x2,5 mm2.

BT30

AMS 10 je vybaven jednofázovým kompresorem. To
znamená, že když je kompresor v provozu, fází L3 protéká
proud až 15 A.

FD1
X1

X2

UPOZORNÌNÍ!
Elektrická instalace a servis se musí provádìt pod dozorem kvalifikovaného elektrikáøe. Elektrická instalace
a zapojování se musí provádìt v souladu s platnými
pøedpisy.

UPOZORNÌNÍ!
Dokud nebude kotel naplnìn vodou, pøepínaè (SF1)
“. Mohlo
se nesmí pøepnout do polohy „1“ nebo „
by dojít k poškození obìhového èerpadla a elektrokotle.

X3

Schématické znázornìní, elektrická instalace

Vysvìtlení
Oznaèení

PEN

L1 L2 L3

Domovní rozvadìè
Vstupní napájení
Odpojovaè

Proudové èidlo*

Napájecí a komunikaèní
kabel

UB1,2,4
X1
X2
X3
SF1
FA1
FA2
BT30
FD1

* Pouze ve trojfázové instalaci.
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Typ

Délka holého vodièe
(mm)
Kabelová prùchodka
Svorkovnice, vstupní síťové napájení 14
Svorkovnice, výstupní napájení a komu- 9
nikace
Svorkovnice, vnìjší elektrokotel
9
Hlavní vypínaè
Miniaturní jistiè, øídicí systém
Miniaturní jistiè, venkovní jednotka Termostat, pohotovostní režim
Omezovaè teploty
-

Pro instalaèního technika
Elektrická instalace

Pøipojení napájení

SV

Vstupní napájení se pøipojuje ke svorkovnici (X1) pøes kabelovou prùchodku (UB1). Kabel musí být dimenzovaný podle
platných norem.
ACVM 270 lze pøipojit buï k 400 V 3FN stø., nebo k 230 V
1F stø.
Držák kabelu

400 V 3FN stø.: Zapojte vstupní napájení podle znaèek na
svorce (X1).
230 V 1F stø.: Zapojte dodané propojky mezi svorky L1 a L2
a mezi svorky L2 a L3 na vstupní svorkovnici (X1). Zapojte
vstupní napájení podle znaèek na svorkách.
N
L1
L2
L3
PE

400 V 3NAC

N 0 L L1 L2 L3

Upozornìní!
႑

AMS 10 se musí pøed propojením jednotek uzemnit.

႑

Kabely se musí zapojit tak, aby nebyla svorkovnice namáhána tahem.

႑

Délka holého vodièe je 8 mm.

PE

L

N

230 V 1AC

N 0 L L1 L2 L3

Pøipojte fázový vodiè (hnìdý), nulový vodiè (modrý), komunikaèní vodièe (èerný a šedý) a uzemòovací vodiè (žlutozelený),
jak je znázornìno na obrázku:
AMS 10

L

Miniaturní jistiè

N

1

2

3

(AMS
SV 10-12:-X1)

Automatický øídicí systém vytápìní, obìhová èerpadla a jejich
zapojení v ACVM 270 jsou vnitønì chránìna miniaturním
jistièem (FA1).

5 x 2,5 mm2

Venkovní modul AMS 10 a vybavení mají vnitøní jištìní uvnitø
ACVM 270 ve formì miniaturního jistièe (FA2).

èerný

modrý

hnìdý

L

N

2

žlutozelený
šedý

3

PE

Omezovaè teploty

ACVM 270

Omezovaè teploty (FD1) omezuje pøívod proudu do pøídavného elektrokotle v pøípadì, že teplota vzroste na 90 až 100
°C, a lze ho ruènì resetovat.
Resetování
Omezovaè teploty (FD1) je umístìn za pøedním krytem. Resetuje se silným stisknutím pøíslušeného tlaèítka.

UPOZORNÌNÍ!
Resetujte omezovaè teploty, mohl se vypnout bìhem
pøepravy.

X2 10
(ACVM

Nastavení max. výkonu, elektrokotel
Rùzné maximální výkony elektrokotle se nastavují pomocí
otoèného ovladaèe (R25) na desce omezovaèe proudu
(AA22). Nastavte hodnotu zobrazenou v nabídce 8.3.2. Následující tabulka platí pouze v pøípadì, že hodnota v nabídce
9.2.8 Typ biv zdroje je nastavena na „Vnitøní napájení“ (nastavení z výroby).
Elektrokotel, Poloha otoèné- Max. elektric- Max. fázový
výkon (kW) ho ovladaèe ký výkon
proud (A)*
4,0

A

2

15

6,0

B

3

15

9,0

C

4

15

Zapojení mezi ACVM 270 a AMS 10
Kabel mezi jednotkami musí být pøipojen ke svorkovnici
vstupního napájení (TB) v AMS 10 a ke svorkovnici (X2) v
ACVM 270 pøes kabelovou prùchodku (UB2).

* Platí pouze pro trojfázové zapojení.
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Nastavení max. teploty kotle
Rùzné maximální teploty kotle se nastavují pomocí otoèného
ovladaèe (R26) na desce omezovaèe proudu (AA22). Nastavte
hodnotu zobrazenou v nabídce 9.3.1.

kabel s prùøezem alespoò 0,50 mm2, který vede ze skøínì do
ACVM 270.
V ACVM 270 pøipojte kabel k desce omezovaèe proudu
(AA22) ke svorce X1:8–11.

Teplota kotle

Poloha otoèného ovladaèe

L1 se pøipojuje k X1:8 a X1:11.

55

A

L2 se pøipojuje k X1:9 a X1:11.

60

B

L3 se pøipojuje k X1:10 a X1:11.

65

C

65

D

65

E

65

F

X1:11 je spoleèná svorkovnice pro tøi proudová èidla.
L3
L2
L1

Deska EBV, schéma svorek a zapojení
Na desce EBV (AA22) se provádí následující zapojení.
AA22-X1

Viz str. 64 s úplným schématem zapojení desky.

1

AA22-X1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17

Velikost hlavního jistièe v objektu se nastavuje otoèným
ovladaèem (R24) na desce omezovaèe proudu (AA22). Nastavení lze zjistit v nabídce 8.3.4.

AA22-X2
AA22-R24
AA22-R25

Zapojení centrální regulace zatížení/tarifu

AA22-R26

Pokud se používá centrální regulace zatížení nebo tarifu, lze
ji pøipojit ke svorkovnici (X1) na desce EVB (AA22), která je
umístìna za pøedním krytem.

AA22-X4

Tarif A, elektrokotel je odpojený. Pøipojte beznapìťový kontakt ke svorkám X1:5 a X1:7.
Tarif B, kompresor v AMS 10 je odpojený. Pøipojte beznapìťový kontakt ke svorkám X1:6 a X1:7.
Tarify A a B lze kombinovat.

Pøipojení venkovního èidla
Èidlo venkovní teploty nainstalujte do stínu na stìnu obrácenou k severu nebo severozápadu, aby nebylo ovlivòováno
ranním sluncem. Pøipojte èidlo ke svorkám X1:1 a X1:2 na
desce omezovaèe proudu (AA22) pøes kabelovou prùchodku
UB4. Použijte 2žilový kabel s prùøezem alespoò 0,5 mm2.
Pokud je venkovní kabel veden blízko napájecích kabelù,.
musí se použití stínìný kabel.
Pokud se používá instalaèní trubka, musí být utìsnìná, aby
nedocházelo ke kondenzaci v pouzdru èidla.

Sepnutí kontaktu má za následek odpojení pøíslušného prvku
systému (kompresoru, elektrokotle).

Pøipojení externích kontaktù
RG 10, èidlo na zmìnu pokojové teploty
K ACVM 270 lze pøipojit vnìjší èidlo (BT50) na zmìnu výstupní teploty a napøíklad pokojové èidlo na nastavování pokojové
teploty (pøíslušenství RG 10). Pøepojte èidlo na svorkovnici z
X4:1 na X4:3 na desce omezovaèe proudu (AA22) podle
schématu zapojení.

Pøipojení omezovaèe proudu

Aktivuje se v nabídce 9.3.6.

Když je v objektu zapnuto mnoho spotøebièù souèasnì s
pøídavným elektrokotlem, hrozí nebezpeèí, že se vypne hlavní
jistiè. ACVM 270 je vybaven vestavìným omezovaèem proudu, který øídí elektrické stupnì a kompresor. V pøípadì potøeby se odpojí elektrické stupnì a/nebo se sníží frekvence
kompresoru.

Teplota výstupu je ovlivòována rozdílem mezi pokojovou
teplotou a nastavenou pokojovou teplotou. Požadovaná
pokojová teplota se nastavuje otoèným ovladaèem na RG 10
a zobrazuje se v nabídce 6.3.

Proudové èidlo by se mìlo nainstalovat na všechny vstupní
fázové vodièe v rozvodné skøíni, aby bylo možné mìøit proud.
Vhodným místem pro instalaci je domovní rozvadìè.

Kontakt pro zmìnu pokojové teploty
Topný systém 1:
K ACVM 270 lze pøipojit externí kontakt napøíklad pro pokojový termostat (pøíslušenství) nebo èasovaè, aby bylo možné
mìnit výstupní teplotu a tím i pokojovou teplotu. Kontakt

Pøipojte proudová èidla k vícežilovému kabelu v samostatné
skøíni vedle rozvodné skøínì. Použijte nestínìný vícežilový
28
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musí být beznapìťový, okamžitý a musí se pøipojit ke svorkám
X1:3 a X1:4 na desce omezovaèe proudu (AA22).
Po sepnutí kontaktu se mìní posun topné køivky podle poètu
zde uvedených krokù. Hodnotu lze nastavovat v rozsahu -10
až +10. Hodnota zmìny se nastavuje v nabídce 2.4, „Externi
regulace“.
Topný systém 2:
K ACVM 270 lze pøipojit externí kontakt napøíklad pro pokojový termostat (pøíslušenství) nebo èasovaè, aby bylo možné
mìnit výstupní teplotu a tím i pokojovou teplotu. Kontakt
musí být beznapìťový, okamžitý a musí se pøipojit ke svorkám
X1:14 a X1:15 na desce omezovaèe proudu (AA22).
Po sepnutí kontaktu se mìní posun topné køivky podle poètu
zde uvedených krokù. Hodnotu lze nastavovat v rozsahu -10
až +10. Hodnota zmìny se nastavuje v nabídce 3.5, „Externi
regulace 2“.

Zapojení v konkrétních pøípadech
ACVM 270 je pøipraven k ovládání vnìjšího obìhového èerpadla (GP10), vnìjšího smìšovacího ventilu (QN11), pøepínacího ventilu pro chlazení (QN12) a vnìjší pøídavný ohøev,
napø. olejový kotel, plynový kotel nebo kotel na brikety.
Vnìjší obìhové èerpadlo (max. 50W)
Pøipojte vnìjší obìhové èerpadlo (GP10) ke svorkám X3:1
(230 V), X3:4 (N) a X3:5 (PE).
Obìhové èerpadlo (GP10) je aktivní, když je aktivní obìhové
èerpadlo (GP1) v ACVM 270.
Pokud výkon na pøípojce pøekraèuje 50 W, lze použít pøíslušenství HR 10.
Vnìjší smìšovací ventil (pøíslušenství)
Zapojení a funkce jsou popsané v pokynech pro instalaci
pøíslušenství ESV 22.

Kontakt pro aktivaci „extra teplé vody“

Trojcestný pøepínací ventil, chlazení (pøíslušenství)

K ACVM 270 lze pøipojit externí kontakt pro aktivaci „doèasné extra teplé vody“. Kontakt musí být beznapìťový, okamžitý a musí se pøipojit ke svorkám X6:1 a X6:2 na desce omezovaèe proudu (AA22).

Zapojení a funkce jsou popsané v pokynech pro instalaci
pøíslušenství VCC 22.

Po sepnutí kontaktu alespoò na jednu sekundu se aktivuje
funkce „Doèasná extra teplá voda“. Po uplynutí 3 hodin se
obnoví døíve nastavená funkce.

ACVM 270 mùže ovládat vnìjší elektrokotel.

Výstupy alarmu
Bìžné alarmy lze signalizovat externì prostøednictvím relé
na desce omezovaèe proudu (AA22), svorkovnice X2:1–2.

Vnìjší elektrokotel
Èidlo BT19 se musí pøepojit na pøípojku èidla BT24 ve vnìjším
elektrokotli (neplatí pro varianty se sluneèními kolektory nebo
kotlem na døevo).
Vnìjší 1 stupeò
1. Odstraòte propojku na svorkách X3:2 a X3:3.

2. Pøipojte fázi elektrokotle ke svorkám X3:2 (230 V) a X3:4
(N) (max. 0,2 A).

Schéma zapojení na str. 64 znázoròuje relé v poloze alarmu.
Když je pøepínaè (SF1) v poloze „0“ nebo „
poloze alarmu.

“, relé je v

3. Nastavte „Vnìjší 1 stupeò“ v nabídce 9.2.8.

NIBE™ SPLIT
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Spuštìní a prohlídka
3. Pøepnìte pøepínaè (SF1) do polohy „1“ (musí být zapnutý

Pøípravy

šest hodin pøed tím, než bude možné spustit kompresor).

Pøipojte AMS 10 k ACVM 270 (potrubí na chladivo a kabeláž)
a pøipojte ACVM 270 ke klimatizaènímu systému.
Plnìní klimatizaèního systému
1. Ujistìte se, že je vidìt tlakomìr (BP5).

Když je pøepínaè (SF1) v poloze „0“, poèkejte alespoò
jednu minutu, než ho pøepnete zpìt do polohy „1“.

4. Podržte tlaèítko pracovního režimu sedm sekund, abyste

2. Pøipojte hadici k plnicímu ventilu (QM1) a otevøete ventil,
abyste naplnili kotel a radiátorový systém.

3. Za chvíli bude tlakomìr (BP5) ukazovat rostoucí tlak.
4. Po dosažení tlaku asi 2,5 bar zaène z pojistného ventilu
(FL2) proudit smìs vzduchu a vody. Zavøete plnicí ventil
(QM1).

zvolili pracovní režim „Pouze elektrokotel“.

5.
6.
7.
8.

Nastavte datum a èas v nabídkách 7.1 a 7.2.
Vyberte „Servis“ v nabídce 8.1.1.
Vyberte typ pomocného ohøevu v nabídce 9.2.8.
Otoèným ovladaèem (R24) nastavte velikost jistièe.
Zkontrolujte hodnotu v nabídce 8.3.1.

9. Otoèným ovladaèem (R25) nastavte max. výkon elektroBP5

FL2

kotle. Zkontrolujte hodnotu v nabídce 8.3.2.

10. Nastavte požadovanou strmost køivky v nabídce 2.1.2 a
otoèným ovladaèem nastavte posun køivky. Viz také oddíl
Výchozí nastavení na str. 8.

11. Zkontrolujte, zda teplota teplé vody v nabídce 1.0 pøekraèuje 25 °C.

12. Po provedení kroku 11 vyberte pracovní režim „Auto“.
Pokud se objeví spotøeba, tepelné èerpadlo se spustí 30 minut
po zapnutí venkovní jednotky.

QM20

Nastavení prùtoku systému, vytápìní
1. Ujistìte se, že tepelné èerpadlo vytváøí teplo pro klimatizaèní systém.

2. Vyberte „Zapnuto“ v nabídce 9.6.2.
3. Vyberte „40“ v nabídce 9.6.1.
4. Zkontrolujte teploty výstupního a vratného potrubí v

QM1

nabídce 2.5. Upravte rychlost obìhového èerpadla v nabídce 2.1.5, aby rozdíl mezi tìmito teplotami odpovídal
níže znázornìnému grafu.

Odvzdušòování klimatizaèního systému
Odvzdušòujte ACVM pojistným ventilem (FL2), odvzdušòovacími šrouby (QM20) a zbytek topného systému pøíslušnými
odvzdušòovacími ventily.
Pokraèujte v doplòování a odvzdušòování, dokud nevypustíte
všechen vzduch a nedosáhnete správného tlaku.

5. Vyberte „Vypnuto“ v nabídce 9.6.2.
Δ T (°C)
12
10
8

Plnìní spirálového ohøívaèe teplé vody

6

Spirálový ohøívaè teplé vody se plní otevøením kohoutu teplé
vody.

4
2

Uvádìní do provozu

0
-15

AMS 10
1. Zkontrolujte, zda je zapnutý miniaturní jistiè (FA2) v
ACVM 270.

-5

0

5

10

15
20
25
Utomhustemperatur
Venkovní teplota (°C)

Nastavení prùtoku systému, chlazení

ACVM 270
1. Zkontrolujte, zda se neaktivoval omezovaè teploty (FD1).

Doporuèuje se nastavení z výroby 100 % v nabídce 2.2.5.

2. Zapnìte hlavní jistiè a zkontrolujte, zda je zapnutá miniaturní jistiè (FA1) v ACVM 270.
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Uvádìní ACVM 270 do provozu bez pøipojeného
AMS 10

Èištìní filtru neèistot

ACVM 270
1. Zkontrolujte, zda se neaktivoval omezovaè teploty (FD1).

1. Zavøete ventil QM31 a ventil vedle filtru neèistot (HQ1).
2. Otevøete pojistný ventil (FL2), aby mohl klesnout tlak v

Po instalaci vyèistìte filtr neèistot (HQ1).

nádržích.

2. Zapnìte hlavní jistiè a zkontrolujte, zda je zapnutá miniaturní jistiè (FA1) v ACVM 270.

3. Podle obrázku vyèistìte filtr neèistot (HQ1).

3. Pøepnìte pøepínaè SF1) do polohy „1“.
4. Podržte tlaèítko pracovního režimu sedm sekund, abyste
zvolili pracovní režim „Pouze elektrokotel“.

5.
6.
7.
8.

Nastavte datum a èas v nabídkách 7.1 a 7.2.
Vyberte „Servis“ v nabídce 8.1.1.
Vyberte typ pomocného ohøevu v nabídce 9.2.8.
Otoèným ovladaèem (R24) nastavte velikost jistièe.
Zkontrolujte hodnotu v nabídce 8.3.1.

9. Otoèným ovladaèem (R25) nastavte max. výkon elektrokotle. Zkontrolujte hodnotu v nabídce 8.3.2.

10. Nastavte požadovanou strmost køivky v nabídce 2.1.2 a
otoèným ovladaèem nastavte posun køivky. Viz také oddíl
Výchozí nastavení na str. 8.

Sekundární nastavení
Na zaèátku se z teplé vody uvolní vzduch a možná bude
nutné provést odvzdušnìní. Pokud se z ACVM 270 nebo z
klimatizaèního systému ozývají bublavé zvuky, bude nutné
znovu odvzdušnit celý systém.

Kontrola vnìjšího elektrokotle s vypnutým
vnitøním elektrokotlem
1. Vyberte „Vnìjší 1 stupeò“ v nabídce 9.2.8.
2. Podržte tlaèítko pracovního režimu 7 sekund, abyste
zvolili pracovní režim „Pouze elektrokotel“.

3. Ujistìte se, že maximální teplota vnìjšího elektrokotle
nepøekraèuje 65 °C.

4. Stisknutím tlaèítka pracovního režimu vyberte pracovní
režim „Auto“.

Upozornìní! Použijte odvzdušòovací ventil (QM20), všechny
vnìjší odvzdušòovací ventily a rovnìž pojistný ventil (FL2). Pøi
ovládání pojistného ventilu buïte opatrní, protože se rychle
otvírá. Až bude systém ustálený (se správným tlakem a úplnì
odvzdušnìný), lze nastavit automatický øídicí systém vytápìní
podle potøeby.
Viz Výchozí nastavení na str. 8.

Kontrola vnìjšího elektrokotle (není øízen ACVM
270) se záložním vnitøním elektrokotlem
1. Upravte spouštìcí teplotu elektrokotle tak, aby se
spouštìl pøi vyšší teplotì než vnitøní elektrokotel (viz nastavená hodnota v nabídce 1.2).

2. Upravte zastavovací teplotu elektrokotle tak, aby teplota
v ACVM 270 nepøekraèovala 65 °C.

Prohlídka instalace
Platné pøedpisy vyžadují prohlídku topného systému pøed
uvedením do provozu. Tuto prohlídku musí provést osoba s
náležitou kvalifikací a musí se zdokumentovat. Použijte kontrolní seznam na následující stranì. Výše uvedené informace
se vztahují na uzavøené topné systémy.
Nevymìòujte žádnou souèást dìleného systému, aniž provedete nové kontroly.
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Spuštìní a prohlídka

Kontrolní seznam: Kontroly pøed uvedením do provozu
Teplá voda

Poznámky

Zkontrolováno

Poznámky

Zkontrolováno

Poznámky

Zkontrolováno

Poznámky

Zkontrolováno

Poznámky

Zkontrolováno

Poznámky

Zkontrolováno

Zpìtný ventil
Pojistný ventil
Smìšovací ventil

Vytápìní
Expanzní nádoba
Pojistný ventil
Objem systému
Vnitøní elektrokotel
Vnìjší elektrokotel

Chlazení
Potrubní systém, izolace proti kondenzaci
Trojcestný pøepínací ventil (QN12)

Systém chladiva
Délka potrubí
Výškový rozdíl
Tlaková zkouška
Zkouška netìsnosti
Koneèný podtlak

Elektrická instalace
Hlavní jistiè v objektu
Skupinový jistiè
Omezovaè proudu/proudové èidlo

Pøíslušenství
Vnìjší obìhové èerpadlo
UKV
Pøetokový ventil
Pokojové èidlo
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Ovládání
Displej
Provozní symboly

A

Zmìna parametrù
႑ Zmìna parametru (hodnoty):

Hodnota aktuálního parametru

I II III

AB

I II

50.0°C
Tepl. teplé vody
1.0

႑

Vstupte do požadované nabídky.

႑

Stisknìte tlaèítko Enter; èíselná hodnota zaène blikat.

႑

Zvyšte/snižte hodnotu tlaèítky Plus/Mínus.

႑

Potvrïte zmìnu stisknutím tlaèítka Enter.

႑

Po 30 minutách od posledního stisknutí tlaèítka se opìt
automaticky zobrazí nabídka 1.0.

13.43

Pøíklad
Název nabídky
Èíslo nabídky

Hodiny

Zmìna strmosti køivky, nabídka 2.1.

Zámek

Typy nabídek
Ovládání je rozdìleno do nìkolika rùzných typù nabídek
podle toho, do jaké „hloubky“ potøebujete vstoupit.
႑

Normální [N]:

Nastavení, které jako zákazník èasto
potøebujete.

႑

Rozšíøené [U]:

Zobrazují se všechny podrobné nabídky vyjma servisních.

႑

Servis [S]:

Zobrazují se všechny nabídky.

႑

Výchozím bodem je nabídka 1.0.

႑

Stisknutím tlaèítka Plus pøejdìte na nabídku 2.0.

႑

Stisknutím tlaèítka Enter vstupte do nabídky nabídky 2.1.

႑

Stisknutím tlaèítka Enter zvolte zmìnu hodnoty.

႑

Tlaèítkem Plus nebo Mínus zmìòte hodnotu.

႑

Potvrïte zvolenou hodnotu stisknutím tlaèítka Enter.

႑

Stisknutím tlaèítka rychlého pøecházení vstupte do nabídky
1.0.

Rychlé pøecházení
Chcete-li se rychle vrátit z dílèí nabídky do hlavní nabídky,
stisknìte jedno z následujících tlaèítek:

Zmìna typu nabídky se provádí v nabídce 8.1.1

Procházení nabídek
Tlaèítko Plus se používá k pohybu na další nabídku
v aktuální úrovni a ke zvyšování hodnot parametrù
v tìch nabídkách, které to umožòují.
Tlaèítko Mínus se používá k pohybu na pøedchozí
nabídku v aktuální úrovni a ke snižování hodnot
parametrù v tìch nabídkách, které to umožòují.

Zámek
Zámek lze aktivovat v hlavních nabídkách souèasným stisknutím tlaèítek Plus a Mínus. Pak se na displeji zobrazí symbol
klíèe.
Stejným zpùsobem se zámek deaktivuje.

Tlaèítko Enter se používá k volbì dílèích nabídek v
aktuální nabídce, k výbìru parametrù, které se
mají zmìnit, a k potvrzování zmìn parametrù. Když
èíslo nabídky konèí nulou, znamená to, že existuje
dílèí nabídka.

NIBE™ SPLIT

33

Rùzné
Ovládání

Struktura nabídek
1.0 [N] Teplota TUV
1.1 [N] Max cas TUV
1.2 [N] Start teplota TUV
1.3 [N] Stop teplota TUV
1.4 [U] Stop teplota XTUV
1.5 [U] Stop tepl XTUV komp
1.6 [U] Max cas XTUV komp
1.7 [U] XTUV perioda
1.8 [U] XTUV pristi ohrev
1.9 [U] TUV doba ohrevu celk
1.10.0 [S] TUV nast

1.10.1 [S] Cerp rychlost TUV
1.10.2 [S] Cerp rychlost TUV
1.10.3 [S] TUV reg Q
1.10.4 [S] Cas TUV nast
1.10.5 [S] Man ovl obeh cerp
1.10.6 [S] Teplota TUV nast
1.10.7 [S] Cerpadlo TUV min
1.10.8 [S] TUV reg xP
1.10.9 [S] TUV reg nast pro xP
1.10.10 [S] Zpet

1.11.0 [S] Frekvence TUV nast 1.11.1 [S] Frekvence TUV nast
1.11.2 [S] Man nast frekvence
1.11.3 [S] Frekvence pri +20°C
1.11.4 [S] Frekvence pri -5°C
1.11.5 [S] Zpet
1.12 [N] Zpet

34

NIBE™ SPLIT

Rùzné
Ovládání

2.0 [N] Teplota vystup
2.1.0 [N] Vlastní topna krivka

2.1.1 [N] Posun topne krivky
2.1.2 [N] Topna krivka
2.1.3.0 [U] Vlastní topna krivka

2.1.3.1 [U] Vyst tepl pri +20°C
2.1.3.2 [U] Vyst tepl pri -20°C
2.1.3.3 [U] Zlom topne krivky
2.1.3.4 [U] Vyst tepl ve zlomu
2.1.3.5 [U] Zpet

2.1.4 [U] Min vyst teplota
2.1.5 [U] Rychlost ob cerp top
2.1.6 [N] Zpet
2.2.0 [N] Vlastní topna krivka

2.2.1 [N] Posun topne krivky
2.2.2 [N] Topna krivka
2.2.3.0 [U] Vlastní topna krivka

2.2.3.1 [U] Vyst tepl pri +20°C
2.2.3.2 [U] Vyst tepl pri +40°C
2.2.3.3 [U] Zpet

2.2.4 [U] Min vyst teplota
2.2.5 [U] Rychlost ob cerp chl
2.2.6 [N] Zpet
2.3 [U] Max vyst teplota
2.4 [U] Externi regulace
2.5 [U] Teplota vrat
2.6 [U] Stupenminuty
2.7 [N] Zpet
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3.0 [N] Teplota vystup 2

4.0 [N] Venkovni teplota

3.1 [N] Posun topne krivky 2

4.1 [N] Prumerna venk tepl

3.2 [N] Topna krivka 2

4.2 [U] Perioda prum tepl

3.3 [U] Min vyst teplota 2

4.3 [U] Prum venk tepl 1min

3.4 [U] Max vyst teplota 2

4.4 [N] Zpet

3.5 [U] Externi regulace 2
3.6.0 [U] Vlastní topna krivka 2 3.6.1 [U] Vyst tep 2 pri +20°C
3.6.2 [U] Vyst tep 2 pri -20°C
3.6.3 [U] Zlom topne krivky 2
3.6.4 [U] Vyst tepl 2 ve zlomu
3.6.5 [U] Zpet
3.7 [U] Teplota vrat 2
3.8 [N] Zpet
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5.0 [N] Tepelne cerpadlo

6.0 [N] Pokojova teplota*

5.1 [N] Starty kompresoru

6.1 [U] Pokojova regulace

5.2 [N] Hodiny kompresoru

6.2 [U] Posun topne krivky

5.3 [U] Cas do startu

6.3 [N] Externi regulace

5.4 [U] Venkovni teplota TC

6.4 [U] Prum pokoj tepl 1min

5.5 [U] Teplota vyparniku

6.5 [U] Perioda pokoj tepl

5.6 [U] Teplota vyparniku 1

6.6 [N] Zpet

5.7 [U] Teplota sani kompr

*Vyžaduje pøíslušenství a aktivaci v nabídce 9.3.6.

5.8 [U] Teplota vytlak kompr
5.9 [U] Teplota za kond
5.10 [U] Kondenzator vyst/MAX
5.11 [U] Vysoky tlak
5.12 [U] Nizky tlak
5.13 [U] Ventilator rychlost
5.14.0 [U] Frekv komp akt/ast 5.14.1 [U] Proud do AMS 10
5.14.2 [U] Teplota inverter
5.14.3 [U] Zpet
5.15.0 [S] OU komunikace

5.15.1 [S] Komunikace
5.15.2 [S] Chyba komunikace
5.15.3 [S] Reset alarmu komun
5.15.4 [S] Zpet

5.16 [N] Zpet
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7.0 [N] Cas

8.0 [N] Ostatni nastaveni

7.1 [N] Datum
8.1.0 [N] Displej nastaveni

7.2 [N] Cas

8.1.1 [N] Menu typ
8.1.2 [N] Jazyk

7.3.0 [U] Nocni utlum

7.3.1 [U] Nocni utlum cas

8.1.3 [N] Kontrast podsviceni

7.3.2 [U] Nocni utlum teplota

8.1.4 [N] Jas podsviceni

7.3.3 [U] Posun topne krivky

8.1.5 [N] Zpet

7.3.4 [U] Zpet
8.2.0 [N] Provozni stupen
7.4.0 [U] XTUV

8.2.1 [N] Elektrokotel s TC

7.4.1 [U] XTUV pondeli

8.2.2 [N] Elektrokotel pouze

7.4.2 [U] XTUV utery

8.2.3 [U] Stop vytapeni

7.4.3 [U] XTUV streda

8.2.4 [U] Start chlazeni

7.4.4 [U] XTUV ctvrtek

8.2.5 [U] Hysterze

7.4.5 [U] XTUV ctvrtek

8.2.6 [N] Zpet

7.4.6 [U] XTUV sobota
7.4.7 [U] XTUV nedele

8.3.0 [U] Monitor zateze

8.3.1 [U] Jisteni
8.3.2 [U] Max elektrokotel

7.4.8 [U] Zpet

8.3.3 [U] Proud 1.faze
7.5.0 [U] Rezim dovolena nast. 7.5.1 [U] Dovolena start

8.3.4 [U] Proud 2.faze

7.5.2 [U] Dovolena konec

8.3.5 [U] Proud 3.faze

7.5.3 [U] Topny system

8.3.6 [U] Prevod transf

7.5.4 [U] Posun topne krivky

8.3.7 [U] Zpet

7.5.5 [U] Aktivace TUV
7.5.6 [U] Zpet

8.5.0 [U] Perioda nastaveni

8.5.1 [U] Perioda
8.5.2 [U] Max cas TUV

7.6 [N] Zpet

8.5.3 [U] Zpet
8.6 [N] Zpet
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9.0 [S] Servisni menu
9.1.0 [S] TC nastaveni

9.1.1 [S] °min pro vytapeni
9.1.2 [S] °min pro chlazeni
9.1.3 [S] Stop tepl TC top min
9.1.4 [S] Stop tepl TC top max
9.1.5 [S] Stop tepl TC chl min
9.1.6 [S] Stop tepl TC chl max
9.1.7 [S] Cas mezi starty
9.1.8 [S] Min frekv akt/nast
9.1.9 [S] Max frekv akt/nast
9.1.10 [S] Max proud akt/nast
9.1.11 [S] Min tepl pro odtav
9.1.12 [S] Zpet

9.2.0 [S] Bival zdroj nastav

9.2.1 [S] °minuty pro biv zdroj
9.2.2 [S] Prov hodiny biv zdroje
9.2.3 [S] Typ zapojeni
9.2.4 [S] Reg citlivost
9.2.5 [S] Reg integral
9.2.6 [S] Smesovac- citlivost
9.2.7 [S] Smesovac 2-citlivost
9.2.8 [S] Typ biv zdroje
9.2.9 [S] Zpet

9.3.0 [S] Provozni stupen nast

9.3.1 [S] Max teplota kotle
9.3.2 [S] Logger
9.3.3 [S] Chladici system
9.3.4 [S] System 2 krivky
9.3.5 [S] Pokojova jednotka
9.3.6 [S] Pokojova cidlo
9.3.7.0 [S] Testovaci mod

9.3.7.1 [S] Test vystupu
9.3.7.2 [S] K1
9.3.7.3 [S] K2
9.3.7.4 [S] K3
9.3.7.5 [S] K4
9.3.7.6 [S] K5
9.3.7.7 [S] K6
9.3.7.8 [S] K7
9.3.7.9 [S] K8
9.3.7.10 [S] K9
9.3.7.11 [S] K10
9.3.7.12 [S] K11
9.3.7.13 [S] K12
9.3.7.14 [S] K13
9.3.7.15 [S] K14
9.3.7.16 [S] Alarm 1
9.3.7.17 [S] Alarm 2
9.3.7.18 [S] Zpet

9.3.8 [S] Obnovit vyrob nast
9.3.9 [S] Provozni mod
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9.0 [S] Servisni menu
9.3.10.0 [S] Suseni podlah

9.3.10.1 [S] Suseni podlah
9.3.10.2 [S] Dny perioda 1
9.3.10.3 [S] Teplota perioda 1
9.3.10.4 [S] Dny perioda 2
9.3.10.5 [S] Teplota perioda 2
9.3.10.6 [S] Zpet

9.3.11 [S] Ext cerpadla
9.3.12 [S] Difer kompresor
9.3.13 [S] Difer komp-bival zdroj
9.3.14 [S] Blok TUV/Top
9.3.15 [S] Pokles tepl alarm
9.3.16 [S] Typ cidla TUV
9.3.17 [S] Protimrazova ochrana
9.3.18 [S] Zpet
9.4 [S] Rychly start
9.5.0 [S] System info

9.5.1 [S] Typ tepel cerpadla
9.5.2 [S] CPU uziti procent
9.5.3 [S] Komunikace/1000
9.5.4 [S] Problem s komunikaci
9.5.5 [S] Provozni hodiny
9.5.6 [S] Provozni hodiny celkem
9.5.7 [S] Verze programu
9.5.8 [S] Verze karty 106
9.5.9 [S] Verze displeje
9.5.10 [S] Verze releove karty
9.5.11 [S] Min teplota vystup
9.5.12 [S] Provoz procent
9.5.13 [S] Period
9.5.14 [S] Stav systemu
9.5.15 [S] Posledni funkce syst
9.5.16 [S] Cas od zmeny funkce
9.5.17 [S] Zpet

9.6.0 [S] Nastaveni vytapeni

9.6.1 [S] Frekvence kompresor
9.6.2 [S] Man nast frekvence
9.6.3 [S] Max delta frekv
9.6.4 [S] Frekvence regP
9.6.5 [S] Cas min frekv start
9.6.6 [S] Cas min frekv top
9.6.7 [S] Max dif vyst/ vypoct
9.6.8 [S] Frekv kompresor GMz
9.6.9 [S] Zpet

9.7 [S] Reset alarmu
9.8.0 [S] Alarm pamet

9.8.1.0 [S] ALARM 1 (posledni)

9.8.x.1 [S] Cas
9.8.x.2 [S] Alarm typ
9.8.x.3 [S] Stav systemu
9.8.x.4 [S] Posledni funkce syst
9.8.x.5 [S] Cas od zmeny funkce
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9.0 [S] Servisni menu
9.8.x.6 [S] Hodiny kompresoru
9.8.x.7 [S] Prum venk tepl 1min
9.8.x.8 [S] Venkovni teplota TC
9.8.x.9 [S] Vyst/vrat teplota
9.8.x.10 [S] Kondenzator vystup
9.8.x.11 [S] Teplota TUV
9.8.x.12 [S] Frekv komp akt/ast
9.8.x.13 [S] Teplota vyparniku
9.8.x.14 [S] Teplota vyparniku 1
9.8.x.15 [S] Teplota sani kompr
9.8.x.16 [S] Teplota vytlak kompr
9.8.x.17 [S] Teplota sani kompr
9.8.x.18 [S] Vysoky tlak
9.8.x.19 [S] Nizky tlak
9.8.x.20 [S] Proud systemu
9.8.x.21 [S] Teplota inverter
9.8.x.22 [S] Rychlost ob cerp
9.8.x.23 [S] Stav rele 1-8
9.8.x.24 [S] Stav rele 9-14
9.8.x.25 [S] Program rele 1-8
9.8.x.26 [S] Program rele 9-16
9.8.x.27 [S] Zpet
9.8.2.0 [S] ALARM 2
9.8.3.0 [S] ALARM 3
9.8.4.0 [S] ALARM 4
9.8.5 [S] Reset pameti alarmu
9.8.6 [S] Zpet
9.9 [S] Zpet
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Hlavní nabídky

Nabídka 9.0 [S] Servisni menu

Nabídka 1.0 [N] Teplota TUV

Tato nabídka a její dílèí nabídky se zobrazují na displeji pouze
v pøípadì, že byl zvolen pøístup v nabídce 8.1.1.

Zde se zobrazuje aktuální teplota teplé vody v ohøívaèi teplé
vody.
Nabídka 2.0 [N] Teplota vystup
Zde se zobrazuje aktuální výstupní teplota pro topný systém
s vypoèítanou výstupní teplotou v závorkách.

V tìchto dílèích nabídkách lze odeèítat hodnoty a nastavovat
rùzné parametry.
UPOZORNÌNÍ! Tyto parametry mohou nastavovat
pouze osoby s potøebnými odbornými znalostmi.
[N]

Normální, pokrývá potøeby normálních uživatelù.

Nabídka 3.0 [N] Teplota vystup 2

[U]

Zde se zobrazuje aktuální výstupní teplota pro topný systém
2 s vypoèítanou výstupní teplotou v závorkách.

Rozšíøené, zobrazují se všechny podrobné nabídky vyjma
servisních.

[S]

Servis, zobrazují se všechny nabídky; po 30 minutách od
posledního stisknutí tlaèítka se vrátí do normální nabídky.

Nabídka 4.0 [N] Venkovni teplota
Zde se zobrazuje aktuální teplota venkovního vzduchu.
Nabídka 5.0 [N] Tepelne cerpadlo
V dílèích nabídkách této nabídky se zobrazují hodnoty týkající
se stavu venkovní jednotky.
Na displeji se zobrazuje následující text.
Text

Význam

Vypnuto

Zobrazuje se, když není nutná èinnost kompresoru a neplatí níže uvedené informace.

Zapnuto

Zobrazuje se pøi normálním provozu kompresoru.

Inicializace

Zobrazuje se za bìhu kompresoru.

Kom. problém Zobrazuje se v pøípadì doèasných problémù pøi
komunikaci.
Odmrazování Zobrazuje se bìhem odmrazování.
Vratná oleje

Zobrazuje se, když je kompresor otoèen za
úèelem mazání.

Ochrana

Zobrazuje se, když je kompresor v nìkterém
režimu ochrany, nebo bìhem 30minutové prodlevy po spuštìní.

Zastavení

Zobrazuje se v pøípadì alarmu, pøi tarifu B nebo
v pracovním režimu Pouze elektrokotel.

Zastaveno

Zobrazuje se, když je venkovní teplota mimo
pracovní rozsah kompresoru (pøíliš vysoká nebo
pøíliš nízká teplota).

Nabídka 6.0 [N] Pokojova teplota
Zde se zobrazuje pokojová teplota a nastavená pokojová
teplota v závorách. V dílèích nabídkách této nabídky se nastavují parametry týkající se èinitele pro pokojové èidlo a jaký
topný systém má èidlo ovládat.
Nabídka 7.0 [N] Cas
V dílèích nabídkách této nabídky se nastavují datum a èas.
V této nabídce se také nastavují rùzná omezení teploty a
zvyšování v urèitých èasech.
Nabídka 8.0 [N] Ostatni nastaveni
V dílèích nabídkách této nabídky se nastavují parametry týkající se typu, jazyka, pracovního režimu a hodnot monitoru
zatížení.
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1.0 [N] Teplota TUV

Nabídka 1.10.0 [S] TUV nast

Nabídka 1.1 [N] Max cas TUV

Ukazuje aktuální a požadovanou teplotu pro plnìní teplé
vody.

Zde se zobrazují èasy intervalu teplé vody a celého intervalu.
Zobrazují se jak pro ohøev teplé vody, tak pro vytápìní podle
potøeby:

V dílèích nabídkách této nabídky se nastavují parametry plnìní
teplé vody.

Èas vytápìní/max., když probíhá vytápìní.

Nabídka 1.10.1 [S] Cerp rychlost TUV

Èas teplé vody/max., pokud probíhá plnìní teplé vody.

Ukazuje aktuální nastavenou hodnotu pro teplotu plnìní
teplé vody.

Nabídka 1.2 [N] Start teplota TUV
Zde se nastavuje teplota, pøi které tepelné èerpadlo spouští
plnìní teplé vody.

V závorkách je nastavená hodnota pro teploty nad zastavovací hodnotou pro plnìní teplé vody.
Rozsah nastavení: 0 – 10 °C

Rozsah nastavení: 25 – 55 °C

Výchozí hodnota: 2,0 °C

Nastavení z výroby: 47 °C

Nabídka 1.10.2 [S] Cerp rychlost TUV

Nabídka 1.3 [N] Stop teplota TUV
Zde se nastavuje teplota, pøi které tepelné èerpadlo zastavuje
plnìní teplé vody.

Zde se zobrazuje rychlost èerpání topného média bìhem plnìní teplé vody.
Nabídka 1.10.3 [S] TUV reg Q

Rozsah nastavení: 30 – 60 °C

Vyberte „Zapnuto“ pro ruèní ovládání èerpadla TV.

Nastavení z výroby: 53 °C

Rozsah nastavení: Vypnuto, Zapnuto

Nabídka 1.4 [U] Stop teplota XTUV
Zde se nastavuje požadovaná teplota v režimu extra teplé
vody.

Výchozí hodnota: Vypnuto
Nabídka 1.10.4 [S] Cas TUV nast
Zde vyberte øídicí signál, pøi kterém se má spustit èerpadlo
topného média.

Rozsah nastavení: 40 – 65 °C
Nastavení z výroby: 65 °C

Rozsah nastavení: 1 – 50

Nabídka 1.5 [U] Stop tepl XTUV komp
Zde se nastavuje požadovaná zastavovací teplota pro tepelné
èerpadlo v režimu extra teplé vody.

Nastavení z výroby: 1
Nabídka 1.10.5 [S] Man ovl obeh cerp

Rozsah nastavení: 40 – 60 °C

Zde se vybírá èást P pro regulátor èerpadla TV.

Nastavení z výroby: 60 °C

Rozsah nastavení: 0 – 127

Nabídka 1.6 [U] Max cas XTUV komp

Nastavení z výroby: 14

Zde vyberte maximální dobu, po kterou mùže tepelné èerpadlo plnit teplou vodu v režimu extra teplé vody.

Nabídka 1.10.6 [S] Teplota TUV nast

Rozsah nastavení: 60 – 60 min

Rozsah nastavení: 0 – 127

Nastavení z výroby: 50 min

Nastavení z výroby: 110

Nabídka 1.7 [U] XTUV perioda

Nabídka 1.10.7 [S] Cerpadlo TUV min

Zde se vybírá pravidelná, èasovaná extra teplá voda.

Zde se nastavuje vzorkovací èas pro plnìní teplé vody.

Pøi hodnotì „Vypnuto“ je extra teplá voda vypnutá. Extra
teplá voda se spouští po potvrzení hodnoty.

Rozsah nastavení: 1 – 30

Rozsah nastavení: Od - 90 dnù

Zde se vybírá èást Q pro regulátor èerpadla TV.

Nastavení z výroby: 5
Nabídka 1.10.8 [S] TUV reg xP

Výchozí hodnota: Vypnuto
Nabídka 1.8 [U] XTUV pristi ohrev

Zde vyberte další zesílení, které má použít regulátor tepelného
èerpadla po bodu zlomu.

Zde se zobrazuje další pravidelné zvýšení teploty v režimu
„Extra teplá voda“.

Rozsah nastavení: 1,0 – 10,0
Nastavení z výroby: 2,5

Nabídka 1.9 [U] TUV doba ohrevu celk
Ukazuje, jak dlouho probíhá plnìní teplé vody s kompresorem
(kumulaèní hodnota).
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Nabídka 1.10.9 [S] TUV reg nast pro xP

2.0 [N] Teplota vystup

Zde vyberte bod zlomu pro øídicí signál v èerpadle topného
média, za kterým již není prùtok lineární.

Nabídka 2.1.0 [N] Vlastní topna krivka

Rozsah nastavení: 1 – 100

V dílèích nabídkách této nabídky se nastavují parametry vytápìní.

Nastavení z výroby: 40

Nabídka 2.1.1 [N] Posun topne krivky

Nabídka 1.10.10 [S] Zpet

Zde se zobrazuje vybraný posun topné køivky.

Vraťte se do nabídky 1.10.0.

Zobrazuje se zde také celkový posun topné køivky. Zahrnuje
plánování, venkovní kompenzaci a jakékoliv pokojové ovládání.

Nabídka 1.11.0 [S] Frekvence TUV nast
Zde se zobrazuje frekvence kompresoru, která se používá pøi
plnìní teplé vody.
V dílèích nabídkách této nabídky lze nastavovat parametry
týkající se frekvence kompresoru bìhem plnìní teplé vody.

Upozornìní! Hodnota se mìní otoèným ovladaèem „Posun
topné køivky“.
Rozsah nastavení: -10 – 10

Nabídka 1.11.1 [S] Frekvence TUV nast

Nabídka 2.1.2 [N] Topna krivka

Zde se zobrazuje frekvence kompresoru pro plnìní teplé vody.

Zde se zobrazuje vybraná strmost topné køivky. Pøi hodnotì
0 se aktivuje funkce „Vlastní topná køivka“, viz nabídka
2.1.3.0.

Zde vyberte frekvenci kompresoru pro plnìní teplé vody pøi
ruèním ovládání.

Rozsah nastavení: 0 – 20

Tato nastavení platí na zaèátku, když je v nabídce 1.11.2
zvoleno „Zapnuto“.

Nastavení z výroby: 9

Rozsah nastavení: 25 – 85 Hz

Nabídka 2.1.3.0 [U] Vlastní topna krivka

Výchozí hodnota: 60 Hz

Zde mùžete vybrat vlastní definici køivky. Jedná se o individuální lineární køivku s jedním bodem zlomu. Zde vyberte bod
zlomu a související teploty.

Nabídka 1.11.2 [S] Man nast frekvence
Vyberte „Zapnuto“ pro ruèní ovládání frekvence kompresoru
pro plnìní teplé vody.
Rozsah nastavení: Vypnuto, Zapnuto

Nabídka 2.1.3.1 [U] Vyst tepl pri +20°C

Výchozí hodnota: Vypnuto

Zde se vybírá výstupní teplota pøi teplotì okolního vzduchu
+20 °C.

Nabídka 1.11.3 [S] Frekvence pri +20°C
Zde se vybírá frekvence kompresoru pro plnìní teplé vody
pøi teplotì venkovního vzduchu 20 °C.
Rozsah nastavení: 25 – 85 Hz

Nastavení z výroby: 20 °C

Zde se vybírá výstupní teplota pøi teplotì okolního vzduchu
-20 °C.

Nabídka 1.11.4 [S] Frekvence pri -5°C
Zde se vybírá frekvence kompresoru pro plnìní teplé vody
pøi teplotì venkovního vzduchu -5 °C.
Výchozí hodnota: 80 Hz

Rozsah nastavení: 0 – 80* °C

Nabídka 2.1.3.2 [U] Vyst tepl pri -20°C

Výchozí hodnota: 40 Hz

Rozsah nastavení: 25 – 85 Hz

Upozornìní! „Strmost køivky“ v nabídce 2.1.2 musí být nastavena na 0, aby se aktivovala tato funkce.

Rozsah nastavení: 0 – 80* °C
Nastavení z výroby: 35 °C
Nabídka 2.1.3.3 [U] Zlom topne krivky

Nabídka 1.11.5 [S] Zpet

Zde vyberte teplotu venkovního vzduchu, pøi které vzniká
bod zlomu.

Vraťte se do nabídky 1.11.0.

Rozsah nastavení: -15 – 15 °C

Nabídka 1.12 [N] Zpet

Nastavení z výroby: 0 °C

Vraťte se do nabídky 1.0.

Nabídka 2.1.3.4 [U] Vyst tepl ve zlomu
Zde nastavte požadovanou teplotu prùtoku pro bod zlomu.
Rozsah nastavení: 0 – 80* °C
Nastavení z výroby: 30 °C
Nabídka 2.1.3.5 [U] Zpet
Vraťte se do nabídky 2.1.3.0.

* Omezeno nabídkou 2.3 Max vyst teplota.
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Nabídka 2.1.4 [U] Min vyst teplota

Nabídka 2.2.3.3 [U] Zpet

Zde se zobrazuje minimální úroveò teploty výstupu do topného systému.

Vraťte se do nabídky 2.2.3.0.

Vypoèítaná teplota prùtoku nikdy neklesne pod nastavenou
úroveò bez ohledu na venkovní teplotu, strmost køivky nebo
posun topné køivky.

Nabídka 2.2.4 [N] Min vyst teplota
Zde se zobrazuje minimální úroveò teploty výstupu do topného systému bìhem chlazení.

Nastavení z výroby: 25 °C

Vypoèítaná teplota prùtoku nikdy neklesne pod nastavenou
úroveò bez ohledu na venkovní teplotu, strmost køivky nebo
posun topné køivky.

Nabídka 2.1.5 [U] Rychlost ob cerp top

Rozsah nastavení: 7 – 25 °C

Zde se vybírá rychlost èerpadla topného média bìhem vytápìní domu.

Nastavení z výroby: 10 °C

Rozsah nastavení: 20 – 65 °C

Rozsah nastavení: 1 – 100

Nabídka 2.2.5 [N] Rychlost ob cerp chl

Nastavení z výroby: 100

Zde se vybírá rychlost èerpadla topného média bìhem chlazení domu.

Nabídka 2.1.6 [N] Zpet

Rozsah nastavení: 1 – 100

Vraťte se do nabídky 2.1.0.

Nastavení z výroby: 100

Nabídka 2.2.0 [N] Vlastní topna krivka

Nabídka 2.2.6 [N] Zpet

V dílèích nabídkách této nabídky se nastavují parametry
chlazení.

Vraťte se do nabídky 2.2.0.

Nabídka 2.2.1 [N] Posun topne krivky
Zde se mìní posun vybrané køivky chlazení.

Zde se zobrazuje maximální úroveò teploty výstupu do topného systému.

Zobrazuje se zde také celkový posun køivky chlazení. Zahrnuje
plánování, venkovní kompenzaci a jakékoliv pokojové ovládání.

Vypoèítaná teplota prùtoku nikdy nepøekroèí nastavenou
úroveò bez ohledu na venkovní teplotu, strmost køivky nebo
posun topné køivky.

Rozsah nastavení: -10 – 10

Rozsah nastavení: 25 – 65 °C

Nastavení z výroby: -1

Nastavení z výroby: 55 °C

Nabídka 2.2.2 [N] Topna krivka

Nabídka 2.4 [U] Externi regulace

Zde se zobrazuje vybraná strmost køivky chlazení. Pøi hodnotì
0 se aktivuje funkce „Vlastní køivka chlazení“, viz nabídka
2.2.3.0.

Pøipojení externího kontaktu, napøíklad pokojového termostatu (pøíslušenství), vám umožní doèasnì nebo pravidelnì zvyšovat nebo snižovat pokojovou teplotu. Po sepnutí externího
kontaktu se mìní posun topné køivky podle poètu zde uvedených krokù.

Nabídka 2.3 [U] Max vyst teplota

Rozsah nastavení: 0 – 3
Nastavení z výroby: 1
Nabídka 2.2.3.0 [U] Vlastní topna krivka

Je-li aktivní pokojové ovládání, nastavená pokojová teplota
se mìní ve stupních.

Zde mùžete vybrat vlastní definici køivky.

Rozsah nastavení: -10 – 10

Upozornìní! „Strmost køivky“ v nabídce 2.2.2 musí být nastavena na 0, aby se aktivovala tato funkce.

Nastavení z výroby: 0

Nabídka 2.2.3.1 [U] Vyst tepl pri +20°C
Zde se vybírá výstupní teplota pøi teplotì okolního vzduchu
+20 °C.
Rozsah nastavení: 0 – 25* °C

Nabídka 2.5 [U] Teplota vrat
Zde se zobrazují teploty aktuálního prùtoku a vratného potrubí.
Nabídka 2.6 [U] Stupenminuty
Aktuální hodnota pro poèet stupòù-minut. Tuto hodnotu lze
zmìnit napøíklad tak, aby se zrychlilo vytváøení tepla nebo
chlazení.

Nastavení z výroby: 20 °C
Nabídka 2.2.3.2 [U] Vyst tepl pri +40°C
Zde se vybírá výstupní teplota pøi teplotì okolního vzduchu
+40 °C.

Rozsah nastavení: -32000 – 32000

Rozsah nastavení: 0 – 25* °C

Vraťte se do nabídky 2.0.

Nabídka 2.7 [N] Zpet

Nastavení z výroby: 10 °C
* Omezeno nabídkou 2.3 Max vyst teplota.
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3.0 [N] Teplota vystup 2

Nabídka 3.6.1 [U] Vyst tep 2 pri +20°C

Nabídka 3.1 [N] Posun topne krivky 2

Zde se vybírá výstupní teplota pøi teplotì okolního vzduchu
+20 °C.

Zde se vybírá posun topné køivky 2.
Zobrazuje se zde také celkový posun topné køivky 2. Zahrnuje
plánování, venkovní kompenzaci a jakékoliv pokojové ovládání.
Rozsah nastavení: -10 – 10

Rozsah nastavení: 0 – 80* °C
Nastavení z výroby: 20 °C
Nabídka 3.6.2 [U] Vyst tep 2 pri -20°C

Nastavení z výroby: -1

Zde se vybírá výstupní teplota pøi teplotì okolního vzduchu
-20 °C.

Nabídka 3.2 [N] Topna krivka 2

Rozsah nastavení: 0 – 80* °C

Zde se zobrazuje vybraná strmost topné køivky. Pøi hodnotì
0 se aktivuje funkce „Vlastní topná køivka 2“, viz nabídka
3.6.0.

Nastavení z výroby: 35 °C
Nabídka 3.6.3 [U] Zlom topne krivky 2

Rozsah nastavení: 0 – 20

Zde vyberte teplotu venkovního vzduchu, pøi které vzniká
bod zlomu.

Nastavení z výroby: 6

Rozsah nastavení: -15 – 15 °C

Nabídka 3.3 [U] Min vyst teplota 2

Nastavení z výroby: 0

Zde se zobrazuje minimální úroveò teploty výstupu do topného systému 2.

Nabídka 3.6.4 [U] Vyst tepl 2 ve zlomu

Vypoèítaná teplota prùtoku nikdy neklesne pod nastavenou
úroveò bez ohledu na venkovní teplotu, strmost køivky nebo
posun topné køivky.

Zde nastavte požadovanou teplotu prùtoku pro bod zlomu.
Rozsah nastavení: 0 – 80* °C
Nastavení z výroby: 30 °C

Rozsah nastavení: 10 – 65 °C

Nabídka 3.6.5 [U] Zpet

Nastavení z výroby: 15 °C

Vraťte se do nabídky 3.6.0.

Nabídka 3.4 [U] Max vyst teplota 2

Nabídka 3.7 [U] Teplota vrat 2

Zde se zobrazuje maximální úroveò teploty výstupu do topného systému 2.

Zde se zobrazují teploty aktuálního prùtoku a vratného potrubí topného systému 2.

Vypoèítaná teplota prùtoku nikdy nepøekroèí nastavenou
úroveò bez ohledu na venkovní teplotu, strmost køivky nebo
posun topné køivky.

Nabídka 3.8 [N] Zpet
Vraťte se do nabídky 3.0.

Rozsah nastavení: 10 – 65 °C
Nastavení z výroby: 45 °C
Nabídka 3.5 [U] Externi regulace 2
Pøipojení externího kontaktu, napøíklad pokojového termostatu (pøíslušenství), vám umožní doèasnì nebo pravidelnì zvyšovat nebo snižovat pokojovou teplotu. Po sepnutí externího
kontaktu se mìní posun topné køivky podle poètu zde uvedených krokù.
Je-li aktivní pokojové ovládání, nastavená pokojová teplota
se mìní ve stupních.
Rozsah nastavení: -10 – 10
Nastavení z výroby: 0
Nabídka 3.6.0 [U] Vlastní topna krivka 2
Zde mùžete vybrat vlastní definici køivky. Jedná se o individuální lineární køivku s jedním bodem zlomu. Zde vyberte bod
zlomu a související teploty.
Upozornìní! „Strmost køivky“ v nabídce 3.2 musí být nastavena na 0, aby se aktivovala tato funkce.

* Omezeno nabídkou 3.4 Max vyst teplota 2.
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4.0 [N] Venkovni teplota

5.0 [N] Tepelne cerpadlo

Nabídka 4.1 [N] Prumerna venk tepl

Nabídka 5.1 [N] Starty kompresoru

Tato nabídka zobrazuje prùmìrnou venkovní teplotu podle
nastavené hodnoty v nabídce 4.2 (nastavení z výroby: 24 h).

Zde se zobrazuje kumulaèní poèet spuštìní s kompresorem
v AMS 10.

Nabídka 4.2 [U] Perioda prum tepl

Nabídka 5.2 [N] Hodiny kompresoru

Zde vyberte, z jak dlouhé doby se poèítá prùmìrná teplota
v nabídce 4.1.

Zde se zobrazuje kumulaèní doba, po kterou se používal
kompresor v AMS 10.

Rozsah nastavení: 1 min, 10 min, 1 h, 2 h, 4 h, 6 h, 12 h, 24
h

Nabídka 5.3 [U] Cas do startu

Výchozí hodnota: 24 h

V této nabídce se zobrazuje èas do spuštìní kompresoru v
AMS 10.

Nabídka 4.3 [U] Prum venk tepl 1min

Nabídka 5.4 [U] Venkovni teplota TC

Zobrazuje prùmìrnou venkovní teplotu bìhem poslední minuty.

Tato nabídka zobrazuje teplotu venkovního vzduchu, kterou
mìøí tepelné èerpadlo.

Nabídka 4.4 [N] Zpet

Nabídka 5.5 [U] Teplota vyparniku

Vraťte se do nabídky 4.0.

Tato nabídka zobrazuje teplotu výparníku v tepelném èerpadle na èidle Tho-R1.
Nabídka 5.6 [U] Teplota vyparniku 1
Tato nabídka zobrazuje teplotu výparníku v tepelném èerpadle na èidle Tho-R2.
Nabídka 5.7 [U] Teplota sani kompr
Tato nabídka zobrazuje teplotu sání kompresoru v tepelném
èerpadle.
Nabídka 5.8 [U] Teplota vytlak kompr
Tato nabídka zobrazuje teplotu horkého plynu v tepelném
èerpadle.
Nabídka 5.9 [U] Teplota za kond
Tato nabídka zobrazuje teplotu chladiva za kondenzátorem
v tepelném èerpadle.
Nabídka 5.10 [U] Kondenzator vyst/MAX
Zobrazuje aktuální a max. pøípustnou teplotu za kondenzátorem.
Nabídka 5.11 [U] Vysoky tlak
Zde se zobrazují aktuální vysoký tlak a odpovídající teplota
bìhem vytápìní. Bìhem chlazení se zobrazují aktuální nízký
tlak a odpovídající teplota.
Nabídka 5.12 [U] Nizky tlak
Zde se zobrazuje aktuální nízký tlak.
Nabídka 5.13 [U] Ventilator rychlost
Zde se zobrazuje rychlost ventilátoru.
Nabídka 5.14.0 [U] Frekv komp akt/ast
Zde se zobrazují aktuální a nastavená hodnota frekvence
kompresoru.
Nabídka 5.14.1 [U] Proud do AMS 10
Zde se zobrazuje aktuální fázový proud v AMS 10.
Nabídka 5.14.2 [U] Teplota inverter
Zde se zobrazuje aktuální teplota støídaèe.
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Nabídka 5.14.3 [U] Zpet

6.0 [N] Pokojova teplota*

Vraťte se do nabídky 5.14.0.

Nabídka 6.1 [U] Pokojova regulace

Nabídka 5.15.0 [S] OU komunikace

Zde se vybírá èinitel, který urèuje, do jaké míry je teplota
prùtoku ovlivòována rozdílem mezi pokojovou teplotou a
nastavenou pokojovou teplotou. Vyšší hodnota znamená
vìtší zmìnu.

V dílèích nabídkách této nabídky lze nastavovat parametry
týkající se chyb pøi komunikaci.
Nabídka 5.15.1 [S] Komunikace

Rozsah nastavení: 0 – 10,0

Zobrazuje procento nesprávné komunikace s AMS 10 od
spuštìní.

Nastavení z výroby: 2,0

Nabídka 5.15.2 [S] Chyba komunikace

Nabídka 6.2 [U] Posun topne krivky

Zobrazuje celkový poèet nesprávné komunikace s AMS 10
od spuštìní.

Zde zvolte, zda má pokojové èidlo aktivovat topný systém 1
(nabídka 2.0) a/nebo topný systém 2 (nabídka 3.0).

Nabídka 5.15.3 [S] Reset alarmu komun

Rozsah nastavení: Vypnuto, Systém 1, Systém 2, Systém 1+2

Chcete-li vynulovat poèítadla v nabídkách 5.15.1 a 5.15.2,
vyberte zde „Ano“. Ihned po provedení úkonu se obnoví
nastavení „Ne“.

Výchozí hodnota: Vypnuto

Rozsah nastavení: Ano, Ne
Nabídka 5.15.4 [S] Zpet
Vraťte se do nabídky 5.15.0.

Nabídka 6.3 [N] Externi regulace
Zde se zobrazuje požadovaná pokojová teplota.
Rozsah nastavení: 10 – 30 °C
Nabídka 6.4 [U] Prum pokoj tepl 1min

Nabídka 5.16 [N] Zpet

Zobrazuje prùmìrnou pokojovou teplotu bìhem poslední
minuty.

Vraťte se do nabídky 5.0.

Nabídka 6.5 [U] Perioda pokoj tepl
Zde vyberte èas integrace pro pokojovou teplotu.
Rozsah nastavení: 0 – 120
Nastavení z výroby: 0
Nabídka 6.6 [N] Zpet
Vraťte se do nabídky 6.0.

*Vyžaduje pøíslušenství a aktivaci v nabídce 9.3.6.
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7.0 [N] Cas

Nabídka 7.5.0 [U] Rezim dovolena nast.

Nabídka 7.1 [N] Datum

V dílèích nabídkách této nabídky se nastavují parametry dovolené.

Zde se nastavuje aktuální datum.

Když je aktivována funkce dovolené, teplota prùtoku se
omezí podle nastavení a plnìní teplé vody lze vypnout.

Nabídka 7.2 [N] Cas
Zde se nastavuje aktuální èas.
Nabídka 7.3.0 [U] Nocni utlum
V dílèích nabídkách této nabídky se nastavují parametry napø.
pro noèní snížení teploty.

Když je funkce dovolené deaktivována, tepelné èerpadlo
ohøívá vodu po dobu jedné hodiny, než se aktivuje pravidelná
extra teplá voda (pokud je aktivována v nabídce 1.7).
Upozornìní! Nastavené dovolené nedeaktivuje chlazení.

Nabídka 7.3.1 [U] Nocni utlum cas

Nabídka 7.5.1 [U] Dovolena start

Zde se vybírá èas pro denní zmìnu, napø. noèní snížení teploty.

Zde se nastavuje datum zahájení dovolené. Datum se mìní
stisknutím tlaèítka Enter. Zmìna nastavení dovolené vstoupí
v platnost v 00:00 zvoleného data.

Nabídka 7.3.2 [U] Nocni utlum teplota
Zde se nastavují zmìny topné køivky pøi denní zmìnì, napø.
pøi noèním snížení teploty.

Stejné datum v nabídkách 7.5.1 a 7.5.2 deaktivuje funkci
dovolené.
Nabídka 7.5.2 [U] Dovolena konec

Rozsah nastavení: -10 – 10

Zde se nastavuje datum ukonèení dovolené. Datum se mìní
stisknutím tlaèítka Enter. Zmìna nastavení dovolené skonèí
v 23:59 zvoleného data.

Nastavení z výroby: 0
Nabídka 7.3.3 [U] Posun topne krivky
Zde se vybírá topný systém, který má být ovlivòován denní
zmìnou. Je-li v nabídce smìšovací skupina 2, lze ji nastavit
na „Vypnuto“, „Systém 1“, „Systém 2“ nebo „Systém 1+2“.
V ostatních pøípadech lze vybrat pouze „Vypnuto“ a „Systém
1“.

Stejné datum v nabídkách 7.5.1 a 7.5.2 deaktivuje funkci
dovolené.
Nabídka 7.5.3 [U] Topny system

Nabídka 7.3.4 [U] Zpet

Zde se vybírá topný systém, který má být ovlivòován zmìnou
dovolené. Je-li v nabídce smìšovací skupina 2, lze ji nastavit
na „Vypnuto“, „Systém 1“, „Systém 2“ nebo „Systém 1+2“.
V ostatních pøípadech lze vybrat pouze „Vypnuto“ a „Systém
1“.

Vraťte se do nabídky 7.3.0.

Rozsah nastavení: Vypnuto, Systém 1, Systém 2, Systém 1+2

Nabídka 7.4.0 [U] XTUV

Výchozí hodnota: Vypnuto

V dílèích nabídkách této nabídky se nastavují parametry pro
požadavek na extra teplou vodu v konkrétním dnu.

Nabídka 7.5.4 [U] Posun topne krivky

Rozsah nastavení: Vypnuto, Systém 1, Systém 2, Systém 1+2
Výchozí hodnota: Vypnuto

Nabídka 7.4.1 – 7.4.7 [U] XTUV pondeli – XTUV nedele
Zde mùžete vybrat interval pro pøíslušné dny, kdy se má aktivovat extra teplá voda. Zobrazují se hodiny a minuty pro
spuštìní a zastavení. Stejné hodnoty znamenají, že není aktivována extra teplá voda. Nastavený èas mùže pøekraèovat
pùlnoc.
Rozsah nastavení: 00:00 – 23:45
Výchozí hodnota: 00:00 – 00:00
Nabídka 7.4.8 [U] Zpet
Vraťte se do nabídky 7.4.0.

Zde se nastavuje, o kolik se má posunout topná køivka bìhem
dovolené.
Pokud má pøíslušný topný systém pokojové èidlo, zmìna se
uvádí ve stupních.
Rozsah nastavení: -10 – 10
Nastavení z výroby: -5
Nabídka 7.5.5 [U] Aktivace TUV
Zde se nastavuje, zda se má bìhem dovolené vypnout plnìní
teplé vody.
Rozsah nastavení: Ne, Ano
Výchozí hodnota: Ano
Nabídka 7.5.6 [U] Zpet
Vraťte se do nabídky 7.5.0.
Nabídka 7.6 [N] Zpet
Vraťte se do nabídky 7.0.
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8.0 [N] Ostatni nastaveni

Nabídka 8.2.2 [N] Elektrokotel pouze

Nabídka 8.1.0 [N] Displej nastaveni

Zvoleno v pøípadì, že se má elektrokotel používat k ohøevu
teplé vody a k vytváøení tepla.

V dílèích nabídkách této nabídky se nastavují parametry týkající se jazyka a typu nabídek.

Rozsah nastavení: Vypnuto, Zapnuto

Nabídka 8.1.1 [N] Menu typ

Výchozí hodnota: Vypnuto

Zde se volí typ nabídek.

Nabídka 8.2.3 [U] Stop vytapeni

[N]

Normální, pokrývá potøeby normálních uživatelù.

[U]

Rozšíøené, zobrazují se všechny podrobné nabídky vyjma
servisních.

Prùmìrná teplota venkovního vzduchu, pøi které má tepelné
èerpadlo (v režimu Auto) zastavit vytváøení tepla.

[S]

Servis, zobrazují se všechny nabídky; po 30 minutách od
posledního stisknutí tlaèítka se vrátí do normální úrovnì
nabídek.

Když prùmìrná teplota venkovního vzduchu klesne pod
hodnotu Stop vytapeni – Hysterze (nabídka 8.2.5), znovu se
spustí vytápìní.
Rozsah nastavení: 1 – 43 °C
Nastavení z výroby: 17 °C

UPOZORNÌNÍ!

Nabídka 8.2.4 [U] Start chlazeni

Nesprávné nastavení v servisních nabídkách mùže
zpùsobit škody na majetku a/nebo tepelném èerpadle.

Prùmìrná teplota venkovního vzduchu, pøi které má tepelné
èerpadlo (v režimu Auto) spustit chlazení.
Když prùmìrná teplota venkovního vzduchu pøekroèí hodnotu
Start chlazeni (nabídka8.2.5), spustí se chlazení.

Rozsah nastavení: N, U, S

Nabídka 8.1.2 [N] Jazyk

Když prùmìrná teplota venkovního vzduchu klesne pod
hodnotu Start chlazeni – Hysterze (nabídka 8.2.5), chlazení
se zastaví.

Zde se nastavuje jazyk.

Rozsah nastavení: 10 – 43 °C

Výchozí hodnota: N

Nastavení z výroby: 25 °C

Nabídka 8.1.3 [U] Kontrast podsviceni
Zde se nastavuje kontrast displeje.

Nabídka 8.2.5 [U] Hysterze

Rozsah nastavení: 0 – 31

Viz nabídka 8.2.3 a nabídka 8.2.4. Ovlivòuje také ovládání
pokojovým èidlem.

Nastavení z výroby: 20

Rozsah nastavení: 1,0 – 10,0

Nabídka 8.1.4 [U] Jas podsviceni

Nastavení z výroby: 1,0

Zde se nastavuje intenzita osvìtlení v neèinném režimu. Neèinný režim se spouští po 30 minutách od posledního stisknutí tlaèítka.

Nabídka 8.2.6 [N] Zpet

Rozsah nastavení: 0 = vypnuto, 1 = nízká, 2 = prùmìrná.

Nabídka 8.3.0 [U] Monitor zateze

Nastavení z výroby: 1
Nabídka 8.1.5 [N] Zpet

V dílèích nabídkách této nabídky se nastavují a odeèítají parametry týkající se monitoru zatížení.

Vraťte se do nabídky 8.1.0.

Nabídka 8.3.1 [U] Jisteni

Nabídka 8.2.0 [N] Provozni stupen

Zde se zobrazuje nastavení zvolené na kartì EBV (AA22)
otoèným ovladaèem (R25).

V dílèích nabídkách této nabídky lze nastavovat parametry
týkající se automatického režimu.
Nabídka 8.2.1 [N] Elektrokotel s TC
Zde se vybírá, v jakém pracovním režimu mùže elektrokotel
ohøívat teplou vodu a vytváøet teplo podle potøeby.

Vraťte se do nabídky 8.2.0.

Nabídka 8.3.2 [U] Max elektrokotel
Zde se zobrazuje nastavení zvolené na kartì EBV (AA22)
otoèným ovladaèem (R24).
Nabídka 8.3.3 [U] Proud 1.faze

Rozsah nastavení: Vypnuto, Vytápìní, Vytápìní + chlazení,
Chlazení

Zde se zobrazuje namìøený proud fáze 1. Pokud tato hodnota
klesne pod 2,8 A, zobrazí se „nízký“.

Výchozí hodnota: Vytápìní

Nabídka 8.3.4 [U] Proud 2.faze
Zde se zobrazuje namìøený proud fáze 2. Pokud tato hodnota
klesne pod 2,8 A, zobrazí se „nízký“.
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Nabídka 8.3.5 [U] Proud 3.faze

9.0 [S] Servisni menu

Zde se zobrazuje namìøený proud fáze 3. Pokud tato hodnota
klesne pod 2,8 A, zobrazí se „nízký“.

Nabídka 9.1.0 [S] TC nastaveni

Nabídka 8.3.6 [U] Prevod transf

V dílèích nabídkách této nabídky se nastavují parametry pro
AMS 10.

Musí být definována pøenosová hodnota v závislosti na použitých proudových èidlech na kartì EBV.

Nabídka 9.1.1 [S] °min pro vytapeni

Rozsah nastavení: 100 – 1250

Nastavení stupòù-minut pro spuštìní tepelného èerpadla v
režimu vytápìní.

Nastavení z výroby: 300

Rozsah nastavení: -120 – 0

Nabídka 8.3.7 [U] Zpet

Nastavení z výroby: -60

Vraťte se do nabídky 8.3.0.

Nabídka 9.1.2 [S] °min pro chlazeni

Nabídka 8.5.0 [U] Perioda nastaveni

Nastavení stupòù-minut pro spuštìní tepelného èerpadla v
režimu chlazení.

V dílèích nabídkách této nabídky se nastavují èasové intervaly
pro vytápìní a ohøev teplé vody.

Rozsah nastavení: 0 – 120

Nabídka 8.5.1 [U] Perioda

Nastavení z výroby: 60

Zde se nastavuje interval pro ohøev teplé vody a vytápìní.

Nabídka 9.1.3 [S] Stop tepl TC top min

Rozsah nastavení: 60 – 60 min

Nižší parametr pro pracovní rozsah tepelného èerpadla bìhem
vytápìní. Zastaví se pod touto teplotou venkovního vzduchu.

Nastavení z výroby: 60 min
Nabídka 8.5.2 [U] Max cas TUV
Zde nastavte, jaký èasový interval (nabídka 8.5.1) se má použít
pro ohøev teplé vody, když se vyžaduje jak vytápìní, tak teplá
voda.

Když teplota venkovního vzduchu pøekroèí nastavenou hodnotu o dva stupnì, tepelné èerpadlo se smí opìt spustit.
Rozsah nastavení: -25 – 43 °C
Nastavení z výroby: -25 °C

Rozsah nastavení: 60 – 60 min

Nabídka 9.1.4 [S] Stop tepl TC top max

Nastavení z výroby: 40 min

Vyšší parametr pro pracovní rozsah tepelného èerpadla bìhem vytápìní. Zastaví se nad touto teplotou venkovního
vzduchu.

Nabídka 8.5.3 [U] Zpet
Vraťte se do nabídky 8.5.0.
Nabídka 8.6 [N] Zpet

Když teplota venkovního vzduchu klesne o dva stupnì pod
nastavenou hodnotu, tepelné èerpadlo se smí opìt spustit.

Vraťte se do nabídky 8.0.

Rozsah nastavení: -25 – 43 °C
Nastavení z výroby: 43 °C
Nabídka 9.1.5 [S] Stop tepl TC chl min
Nižší parametr pro pracovní rozsah tepelného èerpadla bìhem
chlazení. Zastaví se pod touto teplotou venkovního vzduchu.
Když teplota venkovního vzduchu pøekroèí nastavenou hodnotu o dva stupnì, tepelné èerpadlo se smí opìt spustit.
Rozsah nastavení: 10 – 43 °C
Nastavení z výroby: 10 °C
Nabídka 9.1.6 [S] Stop tepl TC chl max
Vyšší parametr pro pracovní rozsah tepelného èerpadla bìhem chlazení. Zastaví se nad touto teplotou venkovního
vzduchu.
Když teplota venkovního vzduchu klesne o dva stupnì pod
nastavenou hodnotu, tepelné èerpadlo se smí opìt spustit.
Rozsah nastavení: 10 – 43 °C
Nastavení z výroby: 43 °C
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Nabídka 9.1.7 [S] Cas mezi starty

Nabídka 9.2.4 [S] Reg citlivost

Minimální èasový interval v minutách mezi spuštìním kompresoru v tepelném èerpadle.

Èást P pro ovládání elektrokotle.

Rozsah nastavení: 60 – 60 min

Nastavení z výroby: 1,5

Nastavení z výroby: 0 min

Rozsah nastavení: 0 – 10,0

Nabídka 9.2.5 [S] Reg integral

Nabídka 9.1.8 [S] Min frekv akt/nast

Èást I pro ovládání elektrokotle.

Zde vyberte min. frekvenci kompresoru. Zobrazuje se aktuální
i nastavená hodnota.

Rozsah nastavení: 5 – 60

Rozsah nastavení: 20 – 80 Hz

Nastavení z výroby: 10
Nabídka 9.2.6 [S] Smesovac- citlivost

Výchozí hodnota: 20 Hz
Nabídka 9.1.9 [S] Max frekv akt/nast

Platí pro smìšovací ventil 1 (QN11). Napø. rozdíl 2 stupòù a
zesílení 2 vytvoøí regulaci smìšování 4 s/min.

Zde vyberte max. mez pro kompresor. Na displeji se zobrazuje
aktuální i nastavená hodnota.

Rozsah nastavení: 0,1 – 5,0

Rozsah nastavení: 25 – 85 Hz

Nastavení z výroby: 1,0
Nabídka 9.2.7 [S] Smesovac 2-citlivost

Výchozí hodnota: 85 Hz

Zde se zobrazuje fázový proud pøivádìný do AMS 10 a nejvyšší pøípustný proud, jaký lze nastavit.

Platí pro jakýkoliv smìšovací ventil 2 (vyžaduje pøíslušenství).
Napø. rozdíl 2 stupòù a zesílení 2 vytvoøí regulaci smìšování
4 s/min. Tato funkce kompenzuje odchylky rychlosti rùzných
derivaèních motorù, které mohou být nainstalované.

Rozsah nastavení: 7 – 17

Rozsah nastavení: 0,1 – 5,0

Nastavení z výroby: 15

Nastavení z výroby: 1,0

Nabídka 9.1.11 [S] Min tepl pro odtav

Nabídka 9.2.8 [S] Typ biv zdroje

Pokud je teplota systému nižší než nastavená hodnota,
spustí se odmrazování s pøipojením k TV. Pokud je TV chladnìjší, spustí se elektrokotel.

Vyberte typ elektrokotle, který se má použít.

Rozsah nastavení: 20 – 30 °C

Výchozí hodnota: Vnitøní elektrický

Nabídka 9.1.10 [S] Max proud akt/nast

Nastavení z výroby: 20 °C

Rozsah nastavení: Vnitøní elektrický, Vnìjší 1 stupeò, Vnìjší
lin. 3, Vnìjší bin. 3

Nabídka 9.2.9 [S] Zpet

Nabídka 9.1.12 [S] Zpet

Vraťte se do nabídky 9.2.0.

Vraťte se do nabídky 9.1.0.

Nabídka 9.3.0 [S] Provozni stupen nast

Nabídka 9.2.0 [S] Bival zdroj nastav
V dílèích nabídkách této nabídky lze nastavovat parametry
týkající se elektrokotle a smìšovacího ventilu v ACVM 270 a
jakéhokoliv doplòkového smìšovacího ventilu.
Nabídka 9.2.1 [S] °minuty pro biv zdroj
Zde se nastavují deficitní stupnì-minuty, které musí být nastavené pøed aktivací elektrokotle.
Rozsah nastavení: -1000 – -30

V dílèích nabídkách této nabídky lze nastavovat parametry
týkající se provozu elektrokotle, vysoušení podlahy a obnovení
parametrù z výroby.
Nabídka 9.3.1 [S] Max teplota kotle
Zde se zobrazuje nastavení zvolené na kartì EBV (AA22)
otoèným ovladaèem (R26).
Nabídka 9.3.2 [S] Logger

Nastavení z výroby: -400

Pokud je nainstalován zapisovací pøístroj, vyberte zde „Zapnuto“.

Nabídka 9.2.2 [S] Prov hodiny biv zdroje

Rozsah nastavení: Vypnuto, Zapnuto

Zde se zobrazuje èasový èinitel elektrokotle od prvního
spuštìní. Hodnota se ukládá a nelze ji vynulovat ani vypnutím
síťového vypínaèe kotle.

Výchozí hodnota: Vypnuto
Nabídka 9.3.3 [S] Chladici system

Nabídka 9.2.3 [S] Typ zapojeni

Je-li nainstalován chladicí systém (vyžaduje pøíslušenství), vyberte „Zapnuto“.

Žádná funkce.

Rozsah nastavení: Vypnuto, Zapnuto
Výchozí hodnota: Vypnuto
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Nabídka 9.3.4 [S] System 2 krivky

Nabídka 9.3.8 [S] Obnovit vyrob nast

Zde vyberte, jak je nainstalován topný systém 2 a zda je v
nabídce 9.3.3 zvoleno „Vypnuto“; lze vybrat pouze „Vypnuto“ nebo „Teplo“ (vyžaduje pøíslušenství).

Zde mùžete obnovit nastavení parametrù ACVM 270 z výroby.

Rozsah nastavení: Vypnuto, Vytápìní, Vytápìní + chlazení,
Chlazení

Po návratu k parametrùm z výroby se pøepne jazyk na angliètinu.
Rozsah nastavení: Ano, Ne

Výchozí hodnota: Vypnuto

Výchozí hodnota: Ne

Nabídka 9.3.5 [S] Pokojova jednotka

Nabídka 9.3.9 [S] Provozni mod

Zde vyberte, zda se má aktivovat pokojová jednotka (RE 10)
(vyžaduje pøíslušenství).

Popisuje provozní stav ACVM 270 a AMS 10.

Rozsah nastavení: Vypnuto, Zapnuto
Výchozí hodnota: Vypnuto

Zastavení: Elektrokotel a tepelné èerpadlo jsou zastavené v
dùsledku alarmu.
Støídavý: Tepelné èerpadlo vytváøí teplo a podle potøeby se
pøepíná mezi ohøevem teplé vody a vytápìním.

Nabídka 9.3.6 [S] Pokojova cidlo
Zde se vybírá typ pokojového èidla. Lze vstoupit do nabídky
6.0.
Rozsah nastavení: Vypnuto, RG10, RE10
Výchozí hodnota: Vypnuto

Kombinovaný režim: Vzhledem k velké spotøebì tepla se
používá elektrokotel k ohøevu teplé vody a tepelné èerpadlo
vytváøí teplo. Elektrokotel pomáhá podle potøeby s vytváøením
tepla.

Nabídka 9.3.7.0 [S] Testovaci mod

Chlazení: Tepelné èerpadlo zajišťuje chlazení a podle potøeby
se pøepíná mezi ohøevem teplé vody a chlazením.

V dílèích nabídkách této nabídky se nastavují parametry týkající se relé v tepelném èerpadle.

Super chlazení: Pouze chlazení. Je zajišťováno tepelným èerpadlem. Teplá voda je ohøívána elektrokotlem.

Nabídka 9.3.7.1 [S] Test vystupu

Teplá voda: Probíhá pouze ohøev teplé vody. Je zajišťováno
tepelným èerpadlem.

Když je v této nabídce vybráno „Zapnuto“, uživatel doèasnì
pøevezme kontrolu nad relé v tepelném èerpadle. Po 30 minutách od posledního stisknutí tlaèítka nebo po restartu se
automaticky obnoví nastavení „Vypnuto“.
Rozsah nastavení: Vypnuto, Zapnuto

Elektrokotel: Tepelné èerpadlo je vypnuté a elektrokotel zajišťuje ohøev teplé vody i vytápìní.
Nabídka 9.3.10.0 [S] Suseni podlah

Výchozí hodnota: Vypnuto

V dílèích nabídkách této nabídky se nastavují parametry
programu pro vysoušení podlahy.

Nabídka 9.3.7.2 – 9.3.7.15 [S] K1 – K14

Nabídka 9.3.10.1 [S] Suseni podlah

Zde mùžete vybrat ruèní ovládání relé.

V této dílèí nabídce se zapíná nebo vypíná program vysoušení
podlahy. Po uplynutí intervalu 1 dojde k pøepnutí na interval
2 a potom následuje návrat k normálnímu nastavení.

Rozsah nastavení: Vypnuto, Zapnuto, Automaticky
Výchozí hodnota: Automaticky
Nabídka 9.3.7.16 [S] Alarm 1
Zde mùžete vybrat ruèní zkoušku relé alarmu 1.
Rozsah nastavení: Vypnuto, Zapnuto, Automaticky
Výchozí hodnota: Automaticky
Nabídka 9.3.7.17 [S] Alarm 2
Zde mùžete vybrat ruèní zkoušku relé alarmu 2.
Rozsah nastavení: Vypnuto, Zapnuto, Automaticky
Výchozí hodnota: Automaticky
Nabídka 9.3.7.18 [S] Zpet
Vraťte se do nabídky 9.3.7.0.

Rozsah nastavení: Vypnuto, Zapnuto
Výchozí hodnota: Vypnuto
Nabídka 9.3.10.2 [S] Dny perioda 1
Volba poètu dnù v intervalu 1.
Rozsah nastavení: 1 – 5 dnù
Výchozí hodnota: 3 dny
Nabídka 9.3.10.3 [S] Teplota perioda 1
Volba teploty prùtoku v intervalu 1.
Rozsah nastavení: 15 – 50 °C
Nastavení z výroby: 25 °C
Nabídka 9.3.10.4 [S] Dny perioda 2
Volba poètu dnù v intervalu 2.
Rozsah nastavení: 1 – 5 dnù
Výchozí hodnota: 1 dny
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Nabídka 9.3.10.5 [S] Teplota perioda 2

Nabídka 9.3.15 [S] Pokles tepl alarm

Volba teploty prùtoku v intervalu 2.
Rozsah nastavení: 15 – 50 °C

Zde mùžete vybrat, zda se má v pøípadì alarmu omezit vytváøení tepla.

Nastavení z výroby: 40 °C

Rozsah nastavení: Ano, Ne
Výchozí hodnota: Ano

Nabídka 9.3.10.6 [S] Zpet
Vraťte se do nabídky 9.3.10.0.

Nabídka 9.3.16 [S] Typ cidla TUV

Nabídka 9.3.11 [S] Ext cerpadla

Zde mùžete vybrat, zda se mají používat èidla teplé vody,
která øídí vyšší teploty (vyšší než 90 °C).

Zde lze deaktivovat provoz èerpadla. Èerpadlo je v provozu
2 minuty 12 hodin od posledního spuštìní.

Standardní: Standardní nastavení

Rozsah nastavení: Vypnuto, Zapnuto
Výchozí hodnota: Zapnuto
Nabídka 9.3.12 [S] Difer kompresor
Když se aktuální teplota prùtoku odchyluje od nastavené
hodnoty porovnané s vypoèítanou hodnotou, vynutí se zastavení/spuštìní tepelného èerpadla bez ohledu na hodnotu
stupòù-minut.
Režim vytápìní: Jestliže aktuální teplota prùtoku pøekraèuje
vypoèítanou hodnotu o nastavenou hodnotu, hodnota
stupòù-minut se nastaví na 1. Když existuje pouze požadavek
na vytápìní, kompresor se zastaví.
Jestliže vypoèítaná teplota prùtoku klesne o nastavenou
hodnotu, stupnì-minuty se nastaví na rozdíl hodnoty v nabídce 9.1.1 a 1. To znamená, že se spustí kompresor.
Režim chlazení: Jestliže aktuální výstupní teplota klesne pod
vypoèítanou hodnotu o nastavenou hodnotu, hodnota
stupòù-minut se nastaví na -1. Když existuje pouze požadavek
na chlazení, kompresor se zastaví.

Vysoká teplota: Výpoèet pro èidlo TV v plášti (BT6), èidlo
elektrokotle (BT19) a èidlo výstupu (BT2) je nahrazen tak, aby
odpovídal èidlu, které øídí vyšší teploty (až do 110 °C). Používá
se v pøípadì, že je nainstalováno nové èidlo spoleènì se sluneèními kolektory.
Rozsah nastavení: Standardní, Vysoká teplota
Výchozí hodnota: Standardní
Nabídka 9.3.17 [S] Protimrazova ochrana
Zde vyberte, zda se má aktivovat ochrana tepelného výmìníku
proti zamrznutí.
Rozsah nastavení: Zapnuto, Vypnuto
Výchozí hodnota: Vypnuto
Nabídka 9.3.18 [S] Zpet
Vraťte se do nabídky 9.3.0.
Nabídka 9.4 [S] Rychly start

Rozsah nastavení: 3 – 25 °C

Pøi volbì „Ano“ se v pøípadì požadavku do ètyø minut spustí
kompresor v tepelném èerpadle. Ale pokud se vypnul proud,
vždy platí 30minutová prodleva pro spuštìní kompresoru.

Nastavení z výroby: 10 °C

Rozsah nastavení: Ne, Ano

Nabídka 9.3.13 [S] Difer komp-bival zdroj

Výchozí hodnota: Ne

Pokud je povolený elektrokotel (nabídka 8.2.1) a aktuální
teplota prùtoku klesne pod vypoèítanou teplotu o souèet
nastavené hodnoty a hodnoty v nabídce 9.3.12, hodnota
stupòù-minut se nastaví na souèet hodnoty v nabídce 9.2.1
a 1, dokud kompresor nedosáhne plné rychlosti. Až dosáhne
kompresor plné rychlosti, hodnota stupòù-minut se nastaví
na hodnotu nastavenou v nabídce 9.2.1 a povolí se elektrokotel. To znamená, že se mùže ihned zapnout elektrokotel.

Nabídka 9.5.0 [S] System info

Rozsah nastavení: 1 – 8 °C

Dílèí nabídky této nabídky obsahují informace, které se využívají pøi øešení problémù.
Jsou urèené pouze servisnímu personálu.
Nabídka 9.5.1 [S] Typ tepel cerpadla
Zde se zobrazuje typ pøipojeného tepelného èerpadla.
Nabídka 9.5.2 [S] CPU uziti procent
Zde se zobrazuje zatížení CPU.

Nastavení z výroby: 3 °C

Nabídka 9.5.3 [S] Komunikace/1000

Nabídka 9.3.14 [S] Blok TUV/Top
Nejsou-li nutné vytápìní ani teplá voda, zde se mohou deaktivovat.

Zde se zobrazuje poèet opakovaných komunikaèních pøenosù.
Nabídka 9.5.4 [S] Problem s komunikaci

Pokud se deaktivuje vytápìní, musí se vybrat pracovní režim
Teplá voda nebo Pouze elektrokotel.

Zde se zobrazují veškeré problémy s komunikací, které se
objevily u dané jednotky, spoleènì s pøíslušnou jednotkou.

Rozsah nastavení: Bez TV, Bez vytápìní, TV+vytápìní

Nabídka 9.5.5 [S] Provozni hodiny

Výchozí hodnota: TV+vytápìní

Zde se zobrazuje kumulaèní doba provozu elektrokotle od
prvního spuštìní.
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Nabídka 9.5.6 [S] Provozni hodiny celkem

Nabídka 9.6.3 [S] Max delta frekv

Zde se zobrazuje kumulaèní doba provozu v hodinách, po
kterou kompresor ohøíval teplou vodu od prvního spuštìní.

Zde se vybírá parametr pro max. zmìnu nastavené hodnoty
regulátoru tepla.

Nabídka 9.5.7 [S] Verze programu

Rozsah nastavení: 1 – 10 Hz

Zde se zobrazuje aktuální verze softwaru v ACVM 270.

Výchozí hodnota: 3 Hz

Nabídka 9.5.8 [S] Verze karty 106

Nabídka 9.6.4 [S] Frekvence regP

Zde se zobrazuje èíslo verze komunikaèní karty (AA23).

Vyberte èást P pro regulátor tepla.

Nabídka 9.5.9 [S] Verze displeje

Rozsah nastavení: 1 – 60

Zde se zobrazuje èíslo verze displeje.

Nastavení z výroby: 5

Nabídka 9.5.10 [S] Verze releove karty

Nabídka 9.6.5 [S] Cas min frekv start

Zde se zobrazuje èíslo verze reléové karty.

Zde vyberte dobu, po kterou má bìžet kompresor minimální
rychlostí po pøipojení ke klimatizaènímu systému.

Nabídka 9.5.11 [S] Min teplota vystup

Rozsah nastavení: 120 – 120 min

Zde se zobrazuje minimální teplota prùtoku od spuštìní.

Nastavení z výroby: 70 min

Nabídka 9.5.12 [S] Provoz procent

Nabídka 9.6.6 [S] Cas min frekv top

Procento doby provozu kompresoru.

Poèítadlo intervalù pro pøepínání mezi teplou vodou a vytápìním/chlazením.

Zde vyberte dobu, po kterou má bìžet kompresor s pevnou
frekvencí po pøepnutí na vytápìní. Pak pobìží kompresor s
minimální frekvencí nebo s takovou frekvencí, kterou mìl
pøed plnìním teplé vody.

Nabídka 9.5.14 [S] Stav systemu

Rozsah nastavení: 60 – 60 min

Zobrazuje aktuální provozní stav AMS 10

Nastavení z výroby: 3 min

Na displeji se mùže zobrazovat: Vypnuto, Teplá voda, Vytápìní, Chlazení, Odmrazování, Vratná oleje nebo XTV.

Nabídka 9.6.7 [S] Max dif vyst/ vypoct

Nabídka 9.5.13 [S] Period

Nabídka 9.5.15 [S] Posledni funkce syst
Zobrazuje pøedchozí provozní stav AMS 10
Na displeji se mùže zobrazovat: Vypnuto, Teplá voda, Vytápìní, Chlazení, Odmrazování, Vratná oleje nebo XTV.

Zde vyberte omezení prùtoku, když je regulátor stupòù-minut
mimo nastavenou hodnotu. Max. rozdíl mezi prùtokem na
pøední stranì a vypoèítaným prùtokem.
Rozsah nastavení: 2,0 – 10,0 °C
Výchozí hodnota: 4,0 °C

Nabídka 9.5.16 [S] Cas od zmeny funkce

Nabídka 9.6.8 [S] Frekv kompresor GMz

Èas od poslední zmìny provozního stavu.

Zde vyberte hodnotu pro dynamické ovládání regulátoru
stupòù-minut.

Nabídka 9.5.17 [S] Zpet

Rozsah nastavení: 95 – 127

Vraťte se do nabídky 9.5.0.

Nastavení z výroby: 126

Nabídka 9.6.0 [S] Nastaveni vytapeni
V dílèích nabídkách této nabídky lze nastavovat parametry
týkající se regulátoru vytápìní.

Nabídka 9.6.9 [S] Zpet
Vraťte se do nabídky 9.6.0.

Nabídka 9.6.1 [S] Frekvence kompresor

Nabídka 9.7 [S] Reset alarmu

Zde se zobrazuje aktuální nastavená hodnota frekvence
kompresoru.

Volbou „Ano“ resetujte/potvrïte alarmy v ACVM 270. Ihned
po provedení úkonu se obnoví nastavení „Ne“.

Nastavení hodnoty bìhem ruèního ovládání frekvence kompresoru se aktivuje v nabídce 9.6.2.

Rozsah nastavení: Ano, Ne

Rozsah nastavení: 20 – 85 Hz
Nabídka 9.6.2 [S] Man nast frekvence

V dílèích nabídkách této nabídky se zobrazují protokoly 4
posledních alarmù.

Vyberte „Zapnuto“ pro ruèní ovládání frekvence kompresoru
v nabídce 9.6.1.

Nabídka 9.8.1.0 – 9.8.4.0 [S] ALARM 1 (posledni) –
ALARM 4

Rozsah nastavení: Vypnuto, Zapnuto

V dílèích nabídkách této nabídky se zobrazují protokoly alarmù. Protokol 1 pøedstavuje poslední alarm, protokol 2 pøedposlední alarm atd.

Výchozí hodnota: Vypnuto

Nabídka 9.8.0 [S] Alarm pamet
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Nabídka 9.8.x.1 [S] Cas

Nabídka 9.8.x.3 [S] Stav systemu

Nabídka 9.8.x.2 [S] Alarm typ

Nabídka 9.8.x.4 [S] Posledni funkce syst

Viz oddíl Seznam alarmù na str. 56 s dalšími informacemi o
alarmech.

Nabídka 9.8.x.5 [S] Cas od zmeny funkce

Èíslo alarmu Pøíèina

Nabídka 9.8.x.6 [S] Hodiny kompresoru
Nabídka 9.8.x.7 [S] Prum venk tepl 1min

1

Alarm VT

2

Alarm NT

Nabídka 9.8.x.8 [S] Venkovni teplota TC

3

Alarm OT

Nabídka 9.8.x.9 [S] Vyst/vrat teplota

4

Závada napájení VJ

Nabídka 9.8.x.10 [S] Kondenzator vystup

5

Nízký výstup kondenzátoru

6

Vysoký KF

7

Ochrana vým. pøed zamrznutím

Nabídka 9.8.x.12 [S] Frekv komp akt/ast

8

Vysoká teplota TV

Nabídka 9.8.x.13 [S] Teplota vyparniku

9

Vysoká teplota EK

Nabídka 9.8.x.14 [S] Teplota vyparniku 1

10

Vysoká teplota VBF1

11

Vysoká teplota VBF2

12

Vysoká teplota VBR1

Nabídka 9.8.x.16 [S] Teplota vytlak kompr

13

Vysoká teplota VBR2

Nabídka 9.8.x.17 [S] Teplota sani kompr

30

Chyba èidla UG

Nabídka 9.8.x.18 [S] Vysoky tlak

31

Chyba è. VT

32

Chyba èidla KF

33

Chyba èidla chladiva za kond.

Nabídka 9.8.x.20 [S] Proud systemu

34

Chyba è. TV

Nabídka 9.8.x.21 [S] Teplota inverter

35

Chyba è. EK

Nabídka 9.8.x.22 [S] Rychlost ob cerp

36

Chyba èidla VBF1

37

Chyba èidla VBF2

38

Chyba èidla VBR1

Nabídka 9.8.x.24 [S] Stav rele 9-14

39

Chyba èidla VBR2

Nabídka 9.8.x.25 [S] Program rele 1-8

E34

Chyba fáze VJ

Nabídka 9.8.x.26 [S] Program rele 9-16

E35

Vysoká teplota vým.

E36

Vysoká teplota horkého plynu

E37

Chyba èidla VJ

E38

Chyba èidla VJ

Nabídka 9.8.5 [S] Reset pameti alarmu

E39

Chyba èidla VJ

E40

Alarm VT

Volbou „Ano“ smažte celý protokol alarmu. Ihned po provedení úkonu se obnoví nastavení „Ne“.

E41

Chyba støídaèe

Rozsah nastavení: Ano, Ne

E42

Chyba støídaèe

E45

Chyba støídaèe

E48

Alarm ventilátoru

E49

Alarm NT

Nabídka 9.9 [S] Zpet

E51

Chyba støídaèe

Vraťte se do nabídky 9.0.

E53

Chyba èidla VJ

E54

Alarm NT

E57

Málo chladiva

E59

Chyba støídaèe

56

Nabídka 9.8.x.11 [S] Teplota TUV

Nabídka 9.8.x.15 [S] Teplota sani kompr

Nabídka 9.8.x.19 [S] Nizky tlak

Nabídka 9.8.x.23 [S] Stav rele 1-8

Nabídka 9.8.x.27 [S] Zpet
Vraťte se do nabídky 9.8.x.0.

Nabídka 9.8.6 [S] Zpet
Vraťte se do nabídky 9.8.0.
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Seznam alarmù
Alarm s automatickým resetem
È.
Text alarmu na displeji Aktivace alarmu
alarmu

Reset alarmu
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- Když je pøívodní teplota kondenzátoru vìtší než
14 °C.

Nízký výstup kondenzátoru Když je pøívodní teplota kondenzátoru (BT12)
menší než 5 °C.

- Po skonèení odmrazování. Pokud odmrazování
aktivovalo alarm (pøívodní teplota kondenzátoru
bìhem odmrazování je pøibl. 10 °C).
71

Vysoký KF

Když je pøívodní teplota kondenzátoru vìtší než
60 °C a od posledního pøepnutí na vytápìní
ubìhlo více než 120 sekund.

- Když je výstupní teplota kondenzátoru menší než
51 °C.

72

Ochrana vým. pøed zamrz- Když je nízký tlak v režimu chlazení menší než 6,5 - Když je nízký tlak vìtší než 8,3 bar nebo výstupní
nutím
bar.
teplota kondenzátoru vìtší než 14 stupòù.

73

Ochrana proti zamrznutí Když venkovní teplota klesne pod 0 °C a pracovní - Když venkovní teplota vzroste nad 1 °C.
režim nepovoluje vytápìní.

75

Omezení proudu

Pøíliš vysoký proud na výstupu z domu.

76

Kom. alarm

Chyba pøi komunikaci s jednou nebo více deskami. - Až se odstraní závada.

- Když klesne výstupní proud.

77

Pøerušené odmrazování.

Když je bìhem odmrazování pøíliš nízká teplota v - Po skonèení odmrazování.
ohøívaèi vody (nízký tlak je menší než 5,0 bar).

Alarm omezovaèe teploty
Následující alarm zablokuje AMS 10 i elektrokotel.
È.
Text alarmu na displeji Popis
alarmu

Možná pøíèina

3

- Omezovaè teploty se aktivoval bìhem pøepravy.

Alarm OT

Aktivoval se omezovaè teploty v ACVM 270.

- Vysoká teplota v ACVM 270
- Spálená pojistka (L2)

Alarm ACVM 270
Následující alarmy zablokují AMS 10. Další spuštìní pøi min. pøípustné výstupní teplotì.
È.
Text alarmu na displeji Popis
alarmu
4

Závada napájení VJ

Možná pøíèina

Žádné napìtí z ACVM 270 do venkovní jednotky. - Spálená pojistka (L3)
- Vypnul se miniaturní jistiè (-FA2)

5

Nízký výstup kondenzátoru Pøíliš nízká teplota na výstupu kondenzátoru.

- Nízká teplota bìhem chlazení

Objeví se v pøípadì, že alarm 70 se aktivuje 3krát - Nízký prùtok bìhem chlazení
za hodinu.
6

Vysoký KF

Pøíliš vysoká teplota na výstupu kondenzátoru.

- Nízký prùtok bìhem vytápìní

Objeví se v pøípadì, že alarm 71 se aktivuje 3krát - Pøíliš vysoké nastavené teploty
za hodinu.
7

Ochrana vým. pøed zamrz- Ochrana tepelného výmìníku proti zamrznutí.
- Nízký prùtok bìhem odmrazování
nutím
Objeví se v pøípadì, že alarm 72 se aktivuje 3krát - Neobvykle nízká teplota v klimatizaèním systému
za hodinu.

14

Pøerušené odmrazování.

Objeví se v pøípadì, že alarm 77 se aktivuje 10krát - Nízký prùtok bìhem odmrazování
za sebou.
- Neobvykle nízká teplota v klimatizaèním systému
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Rùzné
Seznam alarmù

È.
Text alarmu na displeji Popis
alarmu
31

Chyba è. VT

Možná pøíèina

Chyba èidla, vysoký tlak (BP4).

- Rozpojený obvod nebo zkrat na vstupu èidla
- Èidlo nefunguje

32

Chyba èidla KF

Chyba èidla, výstup kondenzátoru (BT12).

- Rozpojený obvod nebo zkrat na vstupu èidla

33

Chyba èidla chladiva za
kond.

Chyba èidla, chladivo za kondenzátorem (BT15). - Rozpojený obvod nebo zkrat na vstupu èidla

- Èidlo nefunguje (viz oddíl „Teplotní èidlo“)
- Èidlo nefunguje (viz oddíl „Teplotní èidlo“)

Alarm AMS 10
Následující alarmy zablokují AMS 10. Další spuštìní pøi min. pøípustné výstupní teplotì.
È.
Text alarmu na displeji Popis
alarmu

Možná pøíèina

E5

Kom. chyba VJ

Pøerušená komunikace mezi venkovní jednotkou - Vypnutý jakýkoliv odpojovaè pro AMS 10
a ACVM 270.
- Nesprávné vedení kabelu

E35

Vysoká teplota vým.

Odchylka teploty na èidlu horkého plynu (ThoR1/R2) pìtkrát bìhem 60 minut nebo døíve.

- Èidlo nefunguje (viz oddíl „Teplotní èidlo“)
- Nedostateèná cirkulace vzduchu nebo ucpaný
tepelný výmìník
- Vadná øídicí deska v AMS 10
- Pøíliš mnoho chladiva

E36

Trvalý horký plyn

Odchylka teploty na èidlu horkého plynu (Tho-D) - Èidlo nefunguje (viz oddíl „Teplotní èidlo“)
dvakrát bìhem 60 minut nebo døíve.
- Nedostateèná cirkulace vzduchu nebo ucpaný
tepelný výmìník
- Pokud závada pøetrvává bìhem chlazení, možná
je v systému nedostatek chladiva.
- Vadná øídicí deska v AMS 10

E37

Chyba è. Tho-R

Chyba èidla, tepelný výmìník v AMS 10 (Tho-R). - Rozpojený obvod nebo zkrat na vstupu èidla
- Èidlo nefunguje (viz oddíl „Teplotní èidlo“)
- Vadná øídicí deska v AMS 10

E38

Chyba è. Tho-A

Chyba èidla, venkovní èidlo v AMS 10 (Tho-A).

- Rozpojený obvod nebo zkrat na vstupu èidla
- Èidlo nefunguje (viz oddíl „Teplotní èidlo“)
- Vadná øídicí deska v AMS 10

E39

Chyba è. Tho-D

Chyba èidla, horký plyn v AMS 10 (Tho-D).

- Rozpojený obvod nebo zkrat na vstupu èidla
- Èidlo nefunguje (viz oddíl „Teplotní èidlo“)
- Vadná øídicí deska v AMS 10

E40

Alarm VT

Vysoký tlak v presostatu (63H1) se objevil pìtkrát - Nedostateèná cirkulace vzduchu nebo ucpaný
bìhem 60 minut nebo spojitì do 60 minut.
tepelný výmìník
- Rozpojený obvod nebo zkrat na vstupu vysokotlakého presostatu (63H1)
- Vadný vysokotlaký presostat
- Nesprávnì zapojený expanzní ventil
- Zavøený servisní ventil
- Vadná øídicí deska v AMS 10
- Nízký nebo nulový prùtok bìhem vytápìní
- Vadné obìhové èerpadlo
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Rùzné
Seznam alarmù

È.
Text alarmu na displeji Popis
alarmu
E42

Chyba støídaèe

Možná pøíèina

Napìtí na výstupu støídaèe pøekroèilo parametry - Rušení vstupního napájení
ètyøikrát bìhem 30 minut.
- Zavøený servisní ventil
- Nedostateèné množství chladiva
- Závada kompresoru
- Vadná deska støídaèe v AMS 10

E45

Chyba støídaèe

Pøerušená komunikace mezi deskou støídaèe a øídicí - Rozpojený obvod mezi deskami
deskou.
- Vadná deska støídaèe v AMS 10

E48

Alarm ventilátoru

Kolísání rychlosti ventilátoru v AMS 10.

- Vadná øídicí deska v AMS 10
- Ventilátor se neotáèí volnì
- Vadná øídicí deska v AMS 10
- Vadný motor ventilátoru
- Zneèištìná øídicí deska v AMS 10
- Spálená pojistka (F2)
E49

Alarm NT

Pøíliš nízká hodnota na snímaèi nízkého tlaku tøikrát - Rozpojený obvod nebo zkrat na vstupu nízkotlabìhem 60 sekund.
kého snímaèe
- Vadný nízkotlaký snímaè
- Vadná øídicí deska v AMS 10
- Rozpojený obvod nebo zkrat èidla na sání kompresoru (Tho-S)
- Vadné èidlo na sání kompresoru (Tho-S)

E51

Chyba støídaèe

Nepøetržitá odchylka na výkonovém tranzistoru v - Vadný motor ventilátoru
délce patnácti minut.
- Vadná deska støídaèe v AMS 10

E53

Chyba è. Tho-S

Chyba èidla, sání kompresoru v AMS 10 (Tho-S). - Rozpojený obvod nebo zkrat na vstupu èidla
- Èidlo nefunguje (viz oddíl „Teplotní èidlo“)
- Vadná øídicí deska v AMS 10

E54

Chyba è. LPT

Chyba èidla, nízkotlaký snímaè v AMS 10.

- Rozpojený obvod nebo zkrat na vstupu èidla
- Èidlo nefunguje (viz oddíl „Teplotní èidlo“)
- Vadná øídicí deska v AMS 10
- Závada v okruhu chladiva

E59

Chyba støídaèe

Neúspìšné spuštìní kompresoru

- Vadná deska støídaèe v AMS 10
- Vadná øídicí deska v AMS 10
- Závada kompresoru

Alarm teplé vody
Následující alarmy blokují ohøev teplé vody v AMS 10. Elektrokotel je úplnì zablokován.
È.
Text alarmu na displeji Popis
alarmu

Možná pøíèina

8

Vysoká teplota TV

Pøíliš vysoká teplota (>90 °C) na èidle teplé vody - Vadný vnitøní stykaè
(BT6).
- Nesprávné nastavení vnìjšího elektrokotle

9

Vysoká teplota EK

Pøíliš vysoká teplota (>90 °C) na èidle elektrokotle - Vadný vnitøní stykaè
(BT19).
- Nesprávné nastavení vnìjšího elektrokotle

34

Chyba è. TV

Chyba èidla, teplá voda (BT6).

- Rozpojený obvod nebo zkrat na vstupu èidla
- Èidlo nefunguje (viz oddíl „Teplotní èidlo“)
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Rùzné
Seznam alarmù

È.
Text alarmu na displeji Popis
alarmu
35

Chyba è. EK

Možná pøíèina

Chyba èidla, elektrokotel (BT19).

- Rozpojený obvod nebo zkrat na vstupu èidla
- Èidlo nefunguje (viz oddíl „Teplotní èidlo“)

Alarm výstupu
Následující alarmy vypínají vytápìní/chlazení. Je pøípustný pouze ohøev teplé vody.
È.
Text alarmu na displeji Popis
alarmu

Možná pøíèina

10

Vysoká teplota VBF1

Pøíliš vysoká teplota (>90°C) na èidle výstupního - Èidlo nefunguje (viz oddíl „Teplotní èidlo“)
potrubí, systém 1 (BT2).

11

Vysoká teplota VBF2

Pøíliš vysoká teplota (>90°C) na èidle výstupního - Èidlo nefunguje (viz oddíl „Teplotní èidlo“)
potrubí, systém 2.

36

Chyba èidla VBF1

Chyba èidla, výstup, systém 1 (BT2).

37

Chyba èidla VBF2

Chyba èidla, výstup, systém 2.

- Rozpojený obvod nebo zkrat na vstupu èidla
- Èidlo nefunguje (viz oddíl „Teplotní èidlo“)
- Rozpojený obvod nebo zkrat na vstupu èidla
- Èidlo nefunguje (viz oddíl „Teplotní èidlo“)

Alarm venkovního èidla
Následující alarmy zpùsobují, že systém bìží s minimální pøípustnou výstupní teplotou.
È.
Text alarmu na displeji Popis
alarmu

Možná pøíèina

30

- Rozpojený obvod nebo zkrat na vstupu èidla

Chyba èidla UG

Chyba èidla, venkovní teplota (BT1).

- Èidlo nefunguje (viz oddíl „Teplotní èidlo“)
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Rùzné
Schéma elektrického zapojení

Schéma elektrického zapojení
ACVM 270
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Rùzné
Schéma elektrického zapojení
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Rùzné
Schéma elektrického zapojení
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Rùzné
Schéma elektrického zapojení
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Rùzné
Schéma elektrického zapojení
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Rùzné
Schéma elektrického zapojení

AMS 10
POWER SOURCE 1〜 230V
TO INDOOR UNIT
X2
L
N

TB

L1

RD

N

WH

F (30A)

1
2
3
PE

RD
WH

1

F (8A)

E

GN

NOISE FILTER PWB3

2

L1o

E

No

GN

2
3

F (4A)

RD

WH

TB

SM1

SM2

FM01

M

M

M

P1

N1
CNI2
(WH)

BL CNI1
(WH)

CNI4
(WH)

BL CNI3
(WH)

WH
OR
BR
BL
RD

4 3 2 1

RD

6

CNW2
(OR)

BL
OR
Y
WH

RD
BL

CNW
(BK)

WH

RD

WH

CT

BL

RD

−

BL
OR
Y
WH

DM
＋

6

4 3 2 1

7 6 5 4 1

CNEEV1
(WH)

CNEEV2
(RD)

CNFAN1
(WH)

PWB1

PWB2 INVERTER

N2

SW1

SW3

t°

L

DH

CH

t°

BK
WH
RD

t°

20S

Optional

t°

LPT
63H1

Tho-R1

Tho-D

Tho-S

Tho-A Tho-IPM

Oznaèení Popis

Oznaèení Popis

20S

Elektromagnet pro ètyøcestný ventil

Tho-IPM

Teplotní èidlo, IPM

52X1

Pomocné relé (pro CH)

Tho-R1

Teplotní èidlo, výstup tepelného výmìníku

52X3

Pomocné relé (pro 20S)

Tho-R2

Teplotní èidlo, vstup tepelného výmìníku

63H1

Vysokotlaký presostat

Tho-S

Teplotní èidlo, sání kompresoru

CH

Ohøev oleje kompresoru

CM

Motor kompresoru

CT

Proudové èidlo

DH

Ohøívaè odkapávací mísy (pøíslušenství)

DM

Diodový modul

F

Pojistka

FM01

Motor ventilátoru

IPM

Inteligentní napájecí modul

L

Indukèní cívka

LED1

Svìtelný indikátor (èervený)

LED2

Svìtelný indikátor (zelený)

LPT

Nízkotlaký snímaè

SM1

Expanzní ventil pro chlazení

SM2

Expanzní ventil pro vytápìní

SW1

Nastavení èerpadla

SW3

Místní nastavení

TB

Svorkovnice

Tho-A

Teplotní èidlo, venkovní vzduch

Tho-D

Teplotní èidlo, výtlak kompresoru
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CNB
(RD)

BK

CNPS
(RD)

BK

CNIP
(Y)

BK

Y

RD

t°

Y

BK

t°

RD

BK

BK

BK

CNTH
(WH)

BK

CNH
(BR)

CNS
(RD)

CNR
(WH)

BK

CNF
(BK)

L2

BL

L1

CNA1
BL (WH)

WH

CM

＋

N2

BL

P

A/F MODULE

LED2

RD

BR

−

1 2 3 4
LED1

BR

＋

52X3

CNA2
BL (WH)

W

MS
3〜

52X1

RD

BK

RD

BK

BL

P

BL

CNACT1
(WH)

N2

WH

U

P2

RD

RD

V

W

BL

V

WH

IPM
U

Tho-R2

Rùzné
Teplotní èidlo

Teplotní èidlo
Umístìní èidel

Tho-S, Tho-R1, Tho-R2
(kΩ)
15

BT 1
BT2

10
BT12

5
BT3

0

BT15

20

40

60

80

100 (ºC)

Tho-A
(kΩ)
35
30
Tho-A

25
Tho-S

Tho-D

ThoR1

BT6

20

BT19

15
10

Tho-R2

5

AMS 10

0

ACVM 270

0

10

20

30

40

50 (ºC)

BT1

Teplotní èidlo, venkovní (vnìjší)

BT2

Teplotní èidlo, pøívodní potrubí

BT3

Teplotní èidlo, vratná

Teplota (°C)

Odpor (k )

Napìtí (V)

BT6

Teplotní èidlo, teplá voda

-40

102,35

4,78

BT12

Teplotní èidlo, výstup kondenzátoru

-35

73,51

4,70

BT15

Teplotní èidlo, za kondenzátorem

-30

53,44

4,60

BT19

Teplotní èidlo, elektrokotel

-25

39,29

4,47

Tho-A

Teplotní èidlo, venkovní vzduch

-20

29,20

4,31

Tho-D

Teplotní èidlo, výtlak kompresoru

-15

21,93

4,12

Tho-R1 Teplotní èidlo, výstup tepelného výmìníku

-10

16,62

3,90

Tho-R2 Teplotní èidlo, vstup tepelného výmìníku

-5

12,71

3,65

Tho-S

0

9,81

3,38

5

7,62

3,09

10

5,97

2,80

15

4,71

2,50

20

3,75

2,22

25

3,00

1,95

30

2,42

1,70

35

1,96

1,47

40

1,60

1,27

45

1,31

1,09

50

1,08

0,94

60

0,746

0,70

70

0,525

0,51

Údaje pro èidlo v ACVM 270

Teplotní èidlo, sání kompresoru

Údaje pro èidlo v AMS 10
Tho-D
(kΩ)

200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
0

20

40

60

80

100 120 140

160 (ºC)
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Rùzné
Umístìní souèástí

Umístìní souèástí
Vnitøní jednotka
Obrázek souèástí
UB4

XL4

XL3

XL2

XL1

XL15

XL13

XL14

PF4

PF1

QM20
UB1
HQ1
UB2
EP2
X1
X1
GP1
QM30
SF1

X2
AA4

QM31
FA2
QN11

AA6

QA10
AA22-R26
FA1

AA22-R25

QA1

AA22-R24
QA2

AA22
BT30
AA21

QA3

FD1
X3
AA23

XL8

BT6

BT24
XL9

EB1
BT19

QM1

PF3
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Rùzné
Umístìní souèástí

Seznam souèástí

Rùzné

Pøipojení

UB1

Kabelová prùchodka

XL1

Pøívod klimatizaèního systému

UB2

Kabelová prùchodka

XL2

Vratná klimatizaèního systému

UB4

Kabelová prùchodka

XL3

Studená voda

PF1

Typový štítek

XL4

Teplá voda

PF3

Štítek se sériovým èíslem

XL8

Vstup zapojení

PF4

Štítek, potrubní pøípojky

XL9

Výstup zapojení

XL13

Chladivo za kondenzátorem

XL14

Plynné chladivo

XL15

Pøípojka pojistného ventilu, tlakomìr

Ventily atd.
EP2

Tepelný výmìník

GP1

Obìhové èerpadlo, klimatizaèní systém

HQ1

Filtr neèistot

QM1

Ventil, vypouštìní/plnìní klimatizaèního systému

QM20 Odvzdušòovací ventil
QM30 Pohon, trojcestný pøepínací ventil, teplá voda
QM31 Pohon, trojcestný pøepínací ventil, klimatizaèní systém
QN11 Pohon, smìšovací ventil

Elektrické souèásti
X1

Svorkovnice, vstupní síťové napájení

X2

Svorkovnice, výstupní napájení a komunikace

X3

Svorkovnice, vnìjší elektrokotel

SF1

Hlavní vypínaè

FA1

Miniaturní jistiè, øídicí systém

FA2

Miniaturní jistiè, venkovní jednotka

EB1

Elektrokotel

AA4

Zobrazovací jednotka

AA6

Reléová karta

AA21

Karta CPU

AA22

Karta EBV
R24 Nastavení, velikost pojistky
R25 Nastavení, max. výkon, elektrokotel
R26 Nastavení, max. teplota kotle

AA23

Komunikaèní deska

QA1

Stykaè

QA2

Stykaè

QA3

Stykaè

QA10 Stykaè

Èidlo, termostaty
BT6

Teplotní èidlo, plnìní TV

BT19

Teplotní èidlo, elektrokotel

BT24

Teplotní èidlo, zapojení

BT30

Termostat, pohotovostní režim

FD1

Omezovaè teploty

Umístìní souèástí podle IEC 62400.
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Rùzné
Umístìní souèástí

Venkovní jednotka
Obrázek souèástí

PWB3
PWB1
PWB2
SV

63H1
20S

FM01

QM35
QM36
EEV-H
EEV-C
CM

LPT

LEK

PF3

Seznam souèástí
63H1

Vysokotlaký presostat

LPT

Nízkotlaký snímaè

FM01

Ventilátor

20S

Ètyøcestný ventil

CM

Kompresor

PWB1 Øídicí deska
PWB2 Deska støídaèe
PWB3 Deska filtru
QM35 Servisní ventil, kapalná strana
QM36 Servisní ventil, plynná strana
EEV-H Expanzní ventil, vytápìní
EEV-C Expanzní ventil, chlazení
TB

Svorkovnice, vstupní napájení a komunikace

PF3

Štítek se sériovým èíslem
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Rozmìry

127

337

350

1760

120

Vnitøní jednotka

25-50

500

550

600

185

(42)

660

60

30

32 5532 95 65 52 40
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Venkovní jednotka
190

60

580

200
60

15

38

410

103

55

15

20
40

60

20
40

Opening
for pipe aand
wiring
Otvor
pro potrubí
kabeláž

262

388

Vypouštìcí
Drain hole otvor
( Ø20 x 3)

Liquid na
pipe
Trubka
kapalinu

845

Plynová
trubka
Gas pipe

110
195
242
279

Cable gland
Kabelová
prùchodka

50

50

10

195
110

Cable gland
Kabelová
prùchodka

27

50

55
15

Opening for pipe and

Opening for pipe

52

wiringpro potrubí a kabeláž
Otvor

and wiring
Otvor
pro potrubí a kabeláž

50

970

40
Trubka
na kapalinu
Liquid
pipe

150
50 70

Cableprùchodka
gland
Kabelová

40

Opening for pipe and
wiringpro potrubí a kabeláž
Otvor
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Technické specifikace
NIBE SPLIT

1 x 230 V

3 x 400 V

Pracovní rozsah bìhem vytápìní s kompresorem (okolní teplota)

-20 – +43 °C

Pracovní rozsah bìhem chlazení (okolní teplota)

+15 – +43 °C

Max. teplota na výstupu

65 °C

Max. teplota na výstupu, pouze kompresor

58 °C

Max. teplota vratného potrubí

65 °C

Min. teplota na výstupu bìhem vytápìní s kompresorem a pøi nepøetržitém provozu

25 °C

Min. teplota na výstupu bìhem chlazení

7 °C

Maximální výstupní teplota bìhem chlazení a pøi nepøetržitém provozu

25 °C

Max. proud

44 A

16 A

Doporuèený jmenovitý proud pojistky

50 A

16 A

Rozbìhový proud

5A

5A

Vstupní napájení, odchylka

-15 – +10 %

Množství chladiva (R410A)

2,9 kg (v AMS 10)

Max. délka, potrubí na chladivo, jednocestné

12 m

Max. výškový rozdíl, potrubí na chladivo

7m

Rozmìry, potrubí na chladivo

Plynové potrubí: vnìjší prùmìr15,88 (5/8")
Kapalinové potrubí: vnìjší prùmìr9,52 (3/8")

Pøipojení

Rozšíøené hrdlo

ACVM 270
Elektrokotel

Max. 9 kW

Použitelný elektrický stupeò

4 (2, 4, 6, 9 kW)

Obìhové èerpadlo, výstup

9–80 W (promìnná rychlost)

Obìhové èerpadlo, max. dostupný tlak

57 kPa (vnìjší)

Obìhové èerpadlo, max. prùtok

0,54 l/s

Obìhové èerpadlo, prùtok pøi poklesu vnìjšího tlaku 20 kPa

0,45 l/s

Min./max. prùtok systému

0,15/0,57 l/s

Termostat pro nouzový režim

35–45 °C (nastavení z výroby 35 °C)

Omezovaè teploty

98 (-8) °C

Pojistný ventil, klimatizaèní systém

0,25 MPa

Tøída krytí

IP 21

Objem, celkový

270 l ± 5 %

Objem, spirálový ohøívaè teplé vody

14 l

Materiál, spirálový ohøívaè teplé vody

Nerezová ocel (AISI316L/AISI316 DIN 1.4404/1.4401)

Max. tlak, nádoba

0,25 MPa (2,5 bar)

Max. tlak, spirálový ohøívaè teplé vody

1,0 MPa (10 bar)

Max. tlak, chladicí systém

4,5 MPa

Kvalita vody, užitková teplá voda a klimatizaèní systém

≤ smìrnice EU è. 98/83/EF

Max. pracovní teplota, nádoba

65 °C

Okolní teplota, vnitøní modul

5 – 35 °C, max. relativní vlhkost 95 %

Pøipojení, studená voda

Kompresní kroužek 22 mm

Pøípojka, užitková teplá voda

Kompresní kroužek 22 mm

Pøípojka, zapojení

Vnitøní ISO 228/1 G1

Výška

1760 mm (+20 – 55 mm, nastavitelné nohy)

Požadovaná výška stropu

2050 mm

Šíøka

600 mm
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ACVM 270
Hloubka

660 mm

Hmotnost

140 kg

Elektrické zapojení

230 V 1F stø., 50 Hz nebo
400 V 3FN stø., 50 Hz

È. dílu

069 023

AMS 10

12

Kompresor

Dvojitý rotaèní

Rychlost, vytápìní

25 – 85 Hz (ot/s)

Rychlost, chlazení

20 – 80 Hz (ot/s)
4380 m3/h

Prùtok ventilátoru (vytápìní, jmenovitý)
Jmenovitý výkon ventilátoru

86 W

Odmrazování

Reverzní

Hodnota prùrazu, vysoký tlak

4,15 MPa

Vypínací hodnota, nízký tlak (15 s)

0,079 MPa

Výška

845 mm

Šíøka

970 mm

Hloubka

370 mm (+ 80 mm s patkovou kolejnicí)

Hmotnost

74 kg

Barva (dvì vrstvy práškového nátìru)

Tmavì šedá
Pìtižilový kabel, 2,5 mm2

Pøipojení napájení a komunikace z vnitøního modulu
Možnost pøipojení potrubí

Zespodu/z pravé strany/ze zadní strany

È. dílu

064 030

Výkon
Vytápìní

Vstupní/výstupní tepl.

Vstup/výstup EN14511 ΔT5K

COP EN14511 (jako výše)

74

Min.

Jmenovitý

Max.

7/35 °C (podlaha)

3,54/0,86

9,27/2,12

10,41/2,77

2/35 °C (podlaha)

3,11/0,82

7,21/1,99

8,95/2,71

-7/35 °C (podlaha)

3,29/1,07

6,24/2,07

8,38/2,97

-15/35 °C (podlaha)

3,23/1,32

4,51/1,89

6,67/2,86

7/45 °C

3,45/0,96

9,08/2,58

11,57/3,56

2/45 °C

3,11/1,03

7,05/2,43

8,85/3,18

-7/45 °C

3,14/1,40

5,84/2,42

7,94/3,43

-15/45 °C

3,19/1,72

4,24/2,19

6,03/3,25

7/55 °C

4,45/1,64

8,41/3,08

9,50/3,56

-7/55 °C

3,50/1,99

4,93/2,80

6,60/3,59

7/35 °C

4,14

4,40

3,81

2/35 °C (podlaha)

3,83

3,66

3,35

-7/35 °C (podlaha)

3,09

3,05

2,86

-15/35 °C (podlaha)

2,47

2,42

2,38

7/45 °C

3,61

3,55

3,28

2/45 °C

3,04

2,93

2,82

-7/45 °C

2,25

2,44

2,35

-15/45 °C

1,86

1,96

1,89

7/55 °C

2,72

2,75

2,70

-7/55 °C

1,77

1,78

1,87
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Chlazení

Vstupní/výstupní tepl.

Vstup/výstup EN14511 ΔT5K
EER (jako výše)

Min.

Jmenovitý

Max.

35/7 °C

*

*

*

35/18 °C

3,30/*

*

12,00/*

35/7 °C

*

2,81

*

35/18 °C

*

3,70

*

Min.

Jmenovitý

Max.

64,5

65,5

* Pøi tisku nejsou údaje k dispozici.

Hladiny akustického tlaku
AMS 10 se obvykle umisťuje ke stìnì domu, která pøímo
rozvádí zvuk, což je tøeba vzít v úvahu. Proto se musíte vždy
pokusit najít takové místo u stìny, jehož okolí je nejménì
citlivé na hluk.

LEK

Hladiny akustického tlaku jsou dále ovlivòovány stìnami,
cihlami, rozdíly v nadzemní výšce atd., proto se musí považovat pouze za informativní hodnoty.

1m
4m
10 m

Hluk
Hladina akustického tlaku pøi vytápìní 7/45 (EN 14511)

LW(A)

Hladina akustického tlaku volnì stojící jednotky v 10 m

dB(A)

Hluk
Hladina akustického tlaku pøi max. rychlosti kompresoru, vytápìní 7/45

dB(A)

*

32,5

1m

4m

10 m

59,5

47,5

39,5

* Pøi tisku nejsou údaje k dispozici.
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Pøíslušenství

LEK

LE
K

Pøíslušenství

LE

K

LEK

DPH10

HR 10

RG 10

VCC22

Toto pøíslušenství je nutné v pøípadì, že ACVM 270 se musí instalovat v chladných podmínkách, kde by mohla snìhová voda zmrznout.

Pomocné relé

Pokojové èidlo

Pøepínací ventil, chlazení

È. dílu 089 423

È. dílu 018 433

Pro samostatné chladicí a vytápìcí systémy
È. dílu 067 048

HEJSAN

DK

IP 44
TF 110
Class H
Max. 10bar

LEK

K

LE

1m(A) P,(W)
0.20 45
0.30 65
0.40 90

Type UPS 25 - 60
230V50Hz
2.5uF

LEK

130

GRUNDFOS

P/N:59526447
PC;0017NIB

È. dílu 518 325

K

LE

LEK

LEK

LEK

RE 10

ESV 22

UKV

ACK22

Pokojová jednotka

Další skupina smìšovacího ventilu

Vyrovnávací nádoba/ocelová
provozní nádoba

Sada kabelù pro ESV 22 nebo
VCC 22.

UKV 40:

È. dílu 067 049

È. dílu 067 004

È. dílu 067 047

È. dílu 088 470
UKV 100:
È. dílu 088 207

LEK

K

LE

EMK270
ACVM 270 na mìøení energie
È. dílu 067 050
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Bezpeènostní opatøení
Pozor
Instalaci musí provést kvalifikovaný instalaèní technik.
Pokud instalujete systém sami, mùže dojít k vážným problémùm, napøíklad k úniku vody nebo chladiva, úrazu elektrickým proudem, požáru a
zranìní v dùsledku závady systému.
Instalujte systém zcela v souladu s touto instalaèní pøíruèkou.
Nesprávná instalace mùže vést k prasknutí, zranìní, úniku vody, úniku
chladiva, úrazu elektrickým proudem a požáru.
Sledujte namìøené hodnoty, zejména pøi instalaci v malých místnostech, abyste nepøekroèili mezní hustotu chladiva.
Interpretaci namìøených hodnot konzultujte s odborníkem. Pokud hustota chladiva pøekroèí mezní hodnotu, v pøípadì jakékoliv netìsnosti
mùže vzniknout nedostatek kyslíku, což mùže mít za následek vážné
nehody.
Pøi instalaci používejte originální pøíslušenství a uvedené souèásti.
Pøi použití jiných než uvedených souèástí se mùže stát, že jednotka nebude správnì fungovat, což mùže vést k úniku vody, úrazu elektrickým
proudem, požáru a zranìní.
Dùkladnì vìtrejte pracovní prostor – bìhem instalace by mohlo
dojít k úniku chladiva.
Dojde-li ke kontaktu chladiva s otevøeným plamenem, vznikne jedovatý
plyn.
Nainstalujte jednotku na místo s dobrou oporou.
V nevhodných místech instalace mùže dojít k pádu jednotky, což mùže
zpùsobit škody na majetku a zranìní. Pøi instalaci bez dostateèné opory
mohou také vznikat vibrace a hluk.
Ujistìte se, že nainstalovaná jednotka je stabilní, aby vydržela
zemìtøesení a silný vítr.
V nevhodných místech instalace mùže dojít k pádu jednotky, což mùže
zpùsobit škody na majetku a zranìní.
Zajistìte, aby po instalaci nebo odstranìní tepelného èerpadla
nevniknul vzduch do procesního okruhu.
Pokud vnikne do procesního okruhu vzduch, pøíliš se zvýší tlak, který
mùže zpùsobit prasknutí a zranìní.
Elektrickou instalaci musí provést kvalifikovaný elektrikáø a systém
musí být zapojen jako samostatný okruh.
Nedostateèné napájení a nesprávná funkènost mohou zpùsobit úraz
elektrickým proudem a požár.
K elektrickému zapojení použijte uvedené kabely, pevnì je
utáhnìte ve svorkovnicích a zajistìte správné odlehèení vodièù,
aby se zabránilo pøetìžování svorkovnic.
Volné pøípojky nebo upevnìní kabelù mohou zpùsobit vznik nadmìrného
tepla nebo požár.
Uspoøádejte kabely v øídicí skøíni tak, aby se nemohly neúmyslnì
zasunout hloubìji. Správnì nainstalujte kryty servisních panelù.
Nesprávná instalace mùže vést k pøehøívání a požáru.
Po dokonèení instalace zkontrolujte, zda ze systému neuniká
žádné chladivo v plynném stavu.
Pokud plynné chladivo vnikne do domu a dojde ke kontaktu s ohøívaèem,
troubou nebo jiným horkým povrchem, vzniknou jedovaté plyny.
V pøípadì R410A použijte uvedený typ potrubí a uzavøené matice
a v pøípadì R410A použijte uvedený nástroj.
Použití stávajících souèástí (pro R22) mùže vést k poruchám a vážným
zranìním v dùsledku prasknutí procesního okruhu.
Utáhnìte uzavøené matice momentovým klíèem na uvedené
hodnoty.
Utahujte se správným momentem. Pøetažení uzavøené matice mùže vést
k prasknutí a úniku chladiva.
Pøed spuštìním kompresoru zapojte potrubí chladicího okruhu a
všechna ostatní potrubí.
Pokud se spustí kompresor s otevøeným servisním ventilem a nepøipojeným potrubím, systém by mohl prasknout a zpùsobit zranìní v dùsledku
neobyèejnì vysokého tlaku.
Pøed odpojením potrubí od èerpadla vypnìte kompresor.
Pokud se odpojí potrubí za bìhu kompresoru a s otevøeným servisním
ventilem, do procesního okruhu se pøimíchá vzduch. Tím vznikne v
okruhu neobyèejnì vysoký tlak, který mùže zpùsobit roztržení a zranìní.
Používejte pouze originální pøíslušenství. Instalaci musí provést
kvalifikovaný instalaèní technik.
Pokud instalujete systém sami, mùže dojít k úniku vody, úrazu elektrickým
proudem a požáru.

Neopravuje systém vlastními silami. Je-li nutná oprava, obraťte
se na prodejce.
Nesprávnì provedené opravy mohou vést k úniku vody, úniku chladiva,
úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Chcete-li odstranit tepelné èerpadlo, obraťte se na prodejce nebo
odborníka.
Nesprávná instalace mùže vést k úniku vody, úniku chladiva, úrazu
elektrickým proudem nebo požáru.
Pøi servisní opravì nebo prohlídce vypnìte napájení.
Pokud nevypnete napájení, hrozí riziko úrazu elektrickým proudem a
poškození otáèejícím se ventilátorem.
Nespouštìjte jednotku s odstranìnými panely nebo ochranami.
Pøi dotyku s otáèejícím se zaøízením, horkými povrchy nebo èástmi pod
vysokým napìtím mùže dojít ke zranìní v dùsledku zachycení, popálení
nebo zasažení elektrickým proudem.
Pøed zahájením práce na elektrickém zaøízení odpojte napájení.
Pokud neodpojíte napájení, mùže dojít k úrazu elektrickým proudem,
poškozené a nesprávné funkci zaøízení.

Údržba
Pøi elektrické instalaci buïte opatrní.
Nepøipojujte zemnicí vodiè k plynovému potrubí, vodnímu potrubí, vodièi
osvìtlení nebo uzemnìní telefonní linky. Nesprávné uzemnìní mùže
zpùsobit napøíklad úraz elektrickým proudem v dùsledku zkratu.
Použijte dostateènì dimenzovaný síťový vypínaè.
Jinak by mohlo dojít k závadám a požáru.
Vždy používejte pojistky se správným jmenovitým proudem odpovídajícím místu instalace.
Spojení jednotky mìdìným vodièem nebo jiným kovovým prvkem mùže
zpùsobit poruchu a požár.
Neinstalujte pokojovou jednotku pøíliš blízko místùm, v nichž
mùže dojít k úniku hoølavého plynu.
Pokud se kolem jednotky nahromadí hoølavý plyn, mohl by vzniknout
požár.
Neinstalujte jednotku do míst, v nichž se mohou hromadit korozní
plyny (napøíklad dusiènanové výpary) nebo hoølavé plyny èi výpary (napøíklad výpary øedidla a nafty), ani do míst, v nichž se
zpracovávají hoølavé látky.
Korozní plyny mohou zpùsobit korozi tepelného výmìníku, praskliny
plastových souèástí atd. a hoølavé plyny nebo výpary mohou zpùsobit
požár.
Nepoužívejte pokojovou jednotku v místech, kde hrozí postøíkání
vodou, napøíklad v prádelnách.
Pokojová jednotka není vodotìsná, proto by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem a požáru.
Nepoužívejte pokojovou jednotku k ukládání potravin, k chlazení
pøesných pøístrojù ani ke konzervaci zvíøat, rostlin nebo umìleckých dìl.
Mohlo by dojít k poškození obsahu.
Neinstalujte ani nepoužívejte systém blízko zaøízení, která vytváøejí elektromagnetická pole nebo harmonické vysokofrekvenèní
vlnìní.
Zaøízení jako støídaèe, záložní zdroje, vysokofrekvenèní lékaøské pøístroje
a telekomunikaèní zaøízení mohou ovlivòovat vzduchotechnickou jednotku a zpùsobit závady a poruchy. Lékaøské pøístroje a telekomunikaèní
zaøízení mohou ovlivnit také vzduchotechnickou jednotku, takže nemusí
fungovat správnì nebo vùbec nepobìží.
Neinstalujte venkovní jednotku do níže uvedených míst.
- Místa, v nichž mùže docházet k úniku hoølavého plynu
- Místa, v nich mohou do vzduchu unikat uhlíková vlákna, práškové kovy
nebo jiné práškové látky
- Místa s látkami, které mohou ovlivòovat vzduchotechnickou jednotku,
napøíklad plynný sirovodík, chlór, kyseliny nebo zásady
- Místa s pøímým pùsobením olejové mlhy nebo páry
- Vozidla a lodì
- Místa, v nichž se mohou používat stroje vytváøející harmonické vysokofrekvenèní vlnìní
- Místa, v nichž se èasto používají kosmetické nebo speciální spreje
- Místa se slanou atmosférou, napøíklad pobøeží
- Místa s velkým množstvím snìhu
- Místa, na kterých je systém vystaven úèinkùm kouøe z komína
Pokud spodní rám venkovní jednotky zkoroduje nebo se jinak
poškodí v dùsledku dlouhodobého provozu, nesmí se používat.
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Používání starého a poškozeného rámu mùže vést k pádu jednotky a
zranìní.

Nedotýkejte se žádných tlaèítek mokrýma rukama.
Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.

Pøi pájení v blízkosti jednotky se ujistìte, že zbytek pájky nepoškodil odkapní mísu.
Pokud bìhem pájení vnikne zbytek pájky do jednotky, v misce se mohou
objevit malé otvory, které povedou k úniku vody. Uchovávejte pokojovou
jednotku v obalu, nebo ji zakrývejte, abyste pøedešli poškození.

Když je systém v provozu, nedotýkejte se rukama žádných chladicích trubek.
Potrubí mùže být za provozu velmi horké nebo studené v závislosti na
pracovním režimu. Mùže zpùsobit popáleniny od horka nebo mrazu.

Nezavádìjte odvodòovací trubku do kanálù, v nichž se mohou
vyskytovat jedovaté plyny obsahující napøíklad sirovodík.
Pokud trubka ústí do takového kanálu, do místnosti vnikne jedovatý
plyn, který vážnì ohrozí zdraví a bezpeènost uživatelù.
Izolujte potrubí chladicí jednotky, aby na nìm nemohla kondenzovat vlhkost z okolního vzduchu.
Nedostateèná izolace mùže zpùsobit kondenzaci, která mùže poškodit
støechu, podlahu, nábytek a cenný osobní majetek.
Neinstalujte venkovní jednotku na místo, kde se mohou usídlit
malá zvíøata a hmyz.
Hmyz a malá zvíøata mohou vniknout do elektronických souèástí a zpùsobit poškození a požár. Pouète uživatele, aby udržoval okolní vybavení
v èistém stavu.
Pøi ruèním pøenášení jednotky buïte opatrní.
Pokud jednotka váží více než 20 kg, musí ji pøenášet dvì osoby. Pøi pøenášení nenoste jednotku za plastový øemen, ale vždy za držadlo. Noste
rukavice, abyste omezili riziko poøezání hliníkovými pøírubami.
Všechen obalový materiál správnì zlikvidujte.
Zbylý obalový materiál mùže zpùsobit zranìní, protože obsahuje høebíky
a døevo.

Nevypínejte napájení bezprostøednì po zahájení provozu.
Poèkejte alespoò pìt minut, jinak hrozí riziko úniku vody nebo poruchy.
Neovládejte systém hlavním vypínaèem.
Mohlo by dojít k požáru nebo úniku vody. Navíc by se mohl neèekanì
spustit ventilátor, což by mohlo zpùsobit zranìní.

Speciální pokyny pro jednotky urèené k provozu
s R410A
- Používejte pouze chladivo R410A. R410A znamená, že tlak je asi 1,6krát
vyšší než v pøípadì bìžných chladiv.
- Plnicí pøípojka servisního ventilu a regulaèní výstup na pokojové jednotce
v systému pro R410A mají rùzné velikosti, aby nedošlo k neúmyslnému
naplnìní systému nesprávným chladivem. Zmìnila se velikost obrobené
pøíruby potrubí na chladivo a rovnobìžné strany uzavøené matice, aby
se zvýšila celková odolnost systému proti pøetlakování.
- Proto musí instalaèní a servisní technici zajistit, aby se používaly pouze
schválené nástroje pro práci s R410A.
- Nepoužívejte plnicí láhve. Tyto typy láhví mìní složení chladiva, což
zhoršuje úèinnost systému.
- Pøi plnìní musí vždy vycházet chladivo z láhve v tekutém stavu.
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Rejstøík

Rejstøík
A
Alarm, 15

Úprava nastavení, 31
Uvádìní do provozu, 30

B
Bezpeènostní opatøení, 77

V
Venkovní èidlo, 28
Výkon, 74
Výkonová charakteristika èerpadla, 18
Vyprázdnìní nádrže, 17
Výstupy alarmu, 29
Vzdálenost od pobøeží, 16

C
Centrální zatížení, 28
D
Dodané souèásti, 16
E
Expanzní nádoba, 17
F
Filtr neèistot, 31

Z
Zámek, 6, 33
Závady, 13
Zpùsoby zapojení, 23
Zvedání, 16

H
Hladiny akustického tlaku, 75
K
Kontrolní seznam, 32
M
Max. teplota kotle, 28
Max. výkon, elektrokotel, 27
Miniaturní jistiè, 27
Monitor zatížení, 28
Montáž, 16
N
Nastavení chlazení, 10
Nastavení teplé vody, 11
Nastavení vytápìní, 7
O
Omezovaè teploty, 27
P
Poèáteèní tlak, 17
Poruchy funkènosti, 13
Potrubí na chladivo, 20
Princip èinnosti, 4
Procházení, 33
Procházení nabídek, 33
Provozní stav, 7
Prùtok systému, 30
Pøední panel, 5
Pøeprava, 16
Pøíslušenství, 76
R
Regulace tarifu, 28
Rozmìry, 71
Ruèní pøepojování, 17
Rychlé pøecházení, 6, 33
Ø
Øešení problémù, 13
S
Sériové èíslo, 3
Seznam alarmù, 57
Schéma elektrického zapojení, 61
Snìhová voda, 16
Struktura nabídek, 34
T
Teplotní èidlo, 67
Typy nabídek, 6
U
Údaje o instalaci, 3
Údržba, 12
Umístìní, 16
Umístìní souèástí, 68
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KNV Energietechnik GmbH, Gahberggasse 11, 4861 Schörfling
Tel: +43 (0)7662 8963-0 Fax: +43 (0)7662 8963-44 E-mail: mail@knv.at www.knv.at

CH

NIBE Wärmetechnik AG, Winterthurerstrasse 710, CH-8247 Flurlingen
Tel: (52) 647 00 30 Fax: (52) 647 00 31 E-mail: info@nibe.ch www.nibe.ch

CZ

Druzstevni zavody Drazice s.r.o, Drazice 69, CZ - 294 71 Benatky nad Jizerou
Tel: +420 326 373 801 Fax: +420 326 373 803 E-mail: nibe@nibe.cz www.nibe.cz

DE

NIBE Systemtechnik GmbH, Am Reiherpfahl 3, 29223 Celle
Tel: 05141/7546-0 Fax: 05141/7546-99 E-mail: info@nibe.de www.nibe.de

DK

Vølund Varmeteknik, Filial af NIBE AB, Brogårdsvej 7, 6920 Videbæk
Tel: 97 17 20 33 Fax: 97 17 29 33 E-mail: info@volundvt.dk www.volundvt.dk

FI

NIBE – Haato OY, Valimotie 27, 01510 Vantaa
Puh: 09-274 697 0 Fax: 09-274 697 40 E-mail: info@haato.com www.haato.ﬁ

GB

NIBE Energy Systems Ltd, 3C Broom Business Park, Bridge Way, Chesterfield S41 9QG
Tel: 0845 095 1200 Fax: 0845 095 1201 E-mail: info@nibe.co.uk www.nibe.co.uk

NL

NIBE Energietechniek B.V., Postbus 2, NL-4797 ZG WILLEMSTAD (NB)
Tel: 0168 477722 Fax: 0168 476998 E-mail: info@nibenl.nl www.nibenl.nl

NO

NIBE AB, Fekjan 15F, 1394 Nesbru
Tel: 22 90 66 00 Fax: 22 90 66 09 E-mail: info@nibe.se www.nibevillavarme.no

PL

NIBE-BIAWAR Sp. z o. o. Aleja Jana Pawła II 57, 15-703 BIAŁYSTOK
Tel: 085 662 84 90 Fax: 085 662 84 14 E-mail: sekretariat@biawar.com.pl www.biawar.com.pl

NIBE AB Sweden, Box 14, Järnvägsgatan 40, SE-285 21 Markaryd
Tel: +46-(0)433-73 000 Fax: +46-(0)433-73 190 E-mail: info@nibe.se www.nibe.eu

