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Informacje ogólne
NIBE SPLIT to system służący do ogrzewania, chłodzenia i produkcji ciepłej wody do niewielkich domów. System składa się z
modułu zewnętrznego (AMS 10), który wykorzystuje energię powietrza zewnętrznego i wysyła ją do modułu wewnętrznego (ACVM
10-270), który odpowiada za regulację i dystrybucję ciepła w budynku.
Aby maksymalnie wykorzystać system NIBE SPLIT, należy przeczytać sekcję Dla właścicieli domów jednorodzinnych w niniejszej
Instrukcji instalacji i obsługi.
NIBE SPLIT to system wysokiej jakości, który zapewnia długi okres eksploatacji i niezawodną pracę.

Dane instalacji

Wypełnia instalator po zakończeniu montażu systemu
Dane i lista kontrolna instalacji na stronie 32 muszą zostać
wypełnione przez instalatora, aby gwarancja uzyskała waż-
ność.
Numer seryjny należy zawsze podawać w całej korespondencji z firmą NIBE.

Moduł zewnętrzny: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Moduł wewnętrzny: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_
Data instalacji

Lista kontrolna, strona 32, wypełniona
Instalatorzy

Ogrzewanie
Grzejniki Ogrzewanie podłogowe Klimakonwektor

Chłodzenie
Inne Ogrzewanie podłogowe Klimakonwektor Niedostępne

Zewnętrzne źródło ciepła
Energia słoneczna Gaz Olej Drewno Pellety Elektryczność

Akcesoria
DPH 11 RE 10 RG 10 ESV 22 VCC 22 ACK 22 SRB 22

Ustawienia

Wpisz odchylenia od ustawień domyślnych.
Usta-
wienie

MenuUsta-
wienie

Menu

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

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

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

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

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

Data ________ Podpis ______________________________

To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej czy umysłowej, lub
braku doświadczenia i wiedzy, chyba że będą pod opieką lub zostaną poinstruowane w zakresie jego użytkowania przez osobę odpowiedzialną
za ich bezpieczeństwo.
Dzieci powinny być nadzorowane, aby nie bawiły się urządzeniem.
Prawa do wprowadzania zmian konstrukcyjnych są zastrzeżone.
©NIBE 2011.
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Informacje na temat montażu
Informacje o produkcie
NIBE SPLIT to całkowicie nowatorski system pompy ciepła,
który cechuje efektywna oszczędność energii i ograniczona
emisja dwutlenku węgla. Ogrzewanie jest bezpieczne i
oszczędne dzięki zintegrowanemu zasobnikowi c.w.u., pod-
grzewaczowi pomocniczemu, pompie obiegowej i układowi
sterowania w module wewnętrznym.
Ciepło jest pozyskiwane z powietrza zewnętrznego przez
moduł zewnętrzny (AMS 10), gdzie czynnik chłodniczy, który
krąży w obiegu zamkniętym, przesyła ciepło ze źródła ciepła
(powietrze zewnętrzne) do modułu wewnętrznego (ACVM 10-
270). To eliminuje konieczność wykonywania odwiertów i
układania kolektora w gruncie.

Cechy NIBE SPLIT
■ Optymalny roczny współczynnik ciepła dzięki sprężarce

sterowanej inwerterowo.
■ Moduł zewnętrzny o kompaktowych wymiarach.
■ Pompa obiegowa z regulacją obrotów.
■ Zoptymalizowane koszty eksploatacji. Prędkość sprężarki

jest dostosowywana do zapotrzebowania.
■ Zintegrowany wężownicowy zasobnik c.w.u. w module

ACVM 10-270.
■ Zintegrowany zegar do programowania dodatkowej ciepłej

wody i zmniejszania/ zwiększania temperatury zasilania.
■ Możliwość obsługi dwóch systemów grzewczych.
■ Zintegrowana funkcja aktywnego chłodzenia.
■ Możliwość podłączenia zewnętrznych źródeł ciepła.

Zasada działania NIBE SPLIT

1 2

4

3

Działanie
NIBE SPLIT to system, który potrafi zapewnić ogrzewanie,
ciepłą wodę i chłodzenie.
Zasadę działania ogrzewania można w skrócie opisać w na-
stępujący sposób:
1. Czynnik chłodniczy w module AMS 10 pozyskuje ciepło

z powietrza zewnętrznego, następnie spręża je, co powo-
duje wzrost temperatury.

2. Gorący czynnik chłodniczy (już w stanie gazowym) trafia
do modułu ACVM 10-270.

3. Czynnik chłodniczy uwalnia ciepło, które zostaje rozpro-
wadzone w systemie.

4. Czynnik chłodniczy (teraz w stanie ciekłym) jest kierowany
z powrotem do modułu AMS 10 i proces powtarza się.

Odwracając proces, a tym samym umożliwiając czynnikowi
chłodniczemu w AMS 10 pozyskanie ciepła z wody i odprowa-
dzenie go do powietrza zewnętrznego, pompa ciepła może
chłodzić, jeśli zachodzi taka konieczność.
Moduł ACVM 10-270 kontroluje pracę modułu AMS 10, wyko-
rzystując zgromadzone dane z czujnika temperatury. W razie
dodatkowego zapotrzebowania na ogrzewanie, moduł ACVM
10-270 może je zapewnić dzięki wewnętrznemu lub zewnętrz-
nemu podgrzewaczowi pomocniczemu.

Podgrzewacz tacy ociekowej, sterowanie i podłą-
czenie
Podgrzewacz tacy ociekowej jest podłączony do zacisku CNN
(AMS 10-8) lub CNF (AMS 10-12) na karcie PWB1 w module
zewnętrznym. Podgrzewacz tacy ociekowej będzie zasilany,
jeśli zostanie spełniony jeden z poniższych warunków:
1. Włączono tryb pracy „Ogrzewanie” lub „Ciepła woda”.
2. Sprężarka działa przez co najmniej 30 minut od ostatniego

uruchomienia.
3. Temperatura otoczenia nie przekracza 1 C.

NIBE™ SPLIT4
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Panel przedni, moduł wewnętrzny

A BI II III I II

13.431.0

A 

5 0 . 0 ° C

- Idź do przodu w systemie menu.
- Zwiększ wartość wybranego parametru

- Idź do tyłu w systemie menu.
- Zmniejsz wartość wybranego parametru

- Wybierz niższe menu w systemie menu.
- Aktywacja zmiany parametru
- Potwierdzenie zmiany parametru

Podczas normalnej pracy kontrolka stanu
świeci na zielono.
W razie alarmu świeci na czerwono.

Zmiana nie wymaga potwierdzenia
przyciskiem Enter.

Naciskając przycisk (zmiana nie
wymaga potwierdzenia przyciskiem
Enter)
-na wyświetlaczu zostaje wyświetlony
bieżący tryb pracy
-dalsze naciskanie przycisku zmienia
tryb pracy
Naciśnij przycisk Enter, aby powrócić do
normalnego trybu wyświetlania.
Informacje na temat poszczególnych trybów
pracy można znaleźć w odpowiednich sekcjach
dotyczących ustawień temperatury.

Naciśnięcie tego przycisku przenosi
użytkownika bezpośrednio do menu
1.0.

- Zapotrzebowanie na ogrzewanie lub
chłodzenie

„A” Tryb ogrzewania
„B” Tryb chłodzenia

Jeśli podłączono elektryczny podgrzewacz
pomocniczy

„I” 1. stopień mocy
„II” 2. stopień mocy

„III” 3. stopień mocy
Jednocześnie można podłączyć więcej niż

jeden stopień mocy.

Symbol podgrzewacza pomocniczego

Symbol sprężarki

Temp. c.w.u.

Stan pracy

Dodatkowa c.w.u. (XHW)

Menu 1.0

Tryb normalny
Wyłącznik

1
Wszystkie funkcje sterowania
podłączone.
Wyłączenie0

Działa tylko pompa obiegowa i
podgrzewacz pomocniczy (2.
stopień mocy).

Tryb awaryjny

Symbol c.w.u.
Pompa ciepła ładuje ciepłą wodę.

Tymczasowy wzrost temperatury w toku.

Zaprogramowany, tj. okresowy wzrost
temperatury w toku.

„A”

„B”

A BI II III I II I IIA BA BI II III I II I IIA B A BI II III I II

5 0 . 0 ° C
Va r m v a t t e n t e m p e r a t u r

13.431.0 P

5 0 . 0 ° C
Va r m v a t t e n t e m p e r a t u r

13.431.0 P 13.431.0 P

A 

5 0 . 0 ° C
Va r m v a t t e n t e m p e r a t u r

A BI II III I II I IIA B

13.431.0 P

5 0 . 0 ° C

rätt
rätt

Symbol pompy obiegowej
Pompa obiegowa jest włączona.
W przypadku dwóch pomp obiegowych
(wymagane wyposażenie dodatkowe
ESV), włączona pompa również zostanie
wskazana.

Symbol systemu grzewczego
Ogrzewanie/ chłodzenie w toku.

A BI II III I II I IIA BA BI II III I II I IIA B A BI II III I II

5 0 . 0 ° C
Va r m v a t t e n t e m p e r a t u r

13.431.0 P

5 0 . 0 ° C
Va r m v a t t e n t e m p e r a t u r

13.431.0 P 13.431.0 P

A 

5 0 . 0 ° C
Va r m v a t t e n t e m p e r a t u r

A BI II III I II I IIA B

13.431.0 P

5 0 . 0 ° C

rätt
rätt

Opis aktualnie wyświetlanego parametru

Symbole informacyjne
Numer menu

A BI II III I II I IIA BA BI II III I II I IIA B A BI II III I II

5 0 . 0 ° C
Va r m v a t t e n t e m p e r a t u r

13.431.0 P

5 0 . 0 ° C
Va r m v a t t e n t e m p e r a t u r

13.431.0 P 13.431.0 P

A 

5 0 . 0 ° C
Va r m v a t t e n t e m p e r a t u r

A BI II III I II I IIA B

13.431.0 P

5 0 . 0 ° C

rätt
rätt

Włączona blokada.

A BI II III I II I IIA BA BI II III I II I IIA B A BI II III I II

5 0 . 0 ° C
Va r m v a t t e n t e m p e r a t u r

13.431.0 P

5 0 . 0 ° C
Va r m v a t t e n t e m p e r a t u r

13.431.0 P 13.431.0 P

A 

5 0 . 0 ° C
Va r m v a t t e n t e m p e r a t u r

A BI II III I II I IIA B

13.431.0 P

5 0 . 0 ° C

rätt
rätt

Przycisk Plus

Przycisk Minus

Patrz sekcja „Sterowanie – informacje ogólne”

Przycisk Enter

Kontrolka stanu

A BI II III I II I IIA BA BI II III I II I IIA B A BI II III I II

5 0 . 0 ° C
Va r m v a t t e n t e m p e r a t u r

13.431.0 P

5 0 . 0 ° C
Va r m v a t t e n t e m p e r a t u r

13.431.0 P 13.431.0 P

A 

5 0 . 0 ° C
Va r m v a t t e n t e m p e r a t u r

A BI II III I II I IIA B

13.431.0 P

5 0 . 0 ° C

rätt
rätt

Patrz sekcja „Sterowanie – informacje ogólne”

Patrz sekcja „Sterowanie – informacje ogólne”

- Kręcenie w prawo (+) zwiększa
temperaturę pomieszczenia (jeśli nie są
używane czujniki pokojowe).
Podczas kręcenia pokrętłem na
wyświetlaczu pojawia się menu 2.0, a
wartość aktualnej temperatury zasilania
ulega zmianie.

Przesunięcie krzywej grzania

Symbol odszraniania

Odszranianie w toku.
A BI II III I II

13.431.0

A 

5 0 . 0 ° C

Wyświetlany z całym aktywnym
harmonogramem.

Zegar

Patrz sekcja „Sterowanie – Menu 7.0”
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Obsługa przedniego panelu
Przedni panel służy do wprowadzania wszystkich najczęściej
używanych ustawień oraz ustawień sterownika, takich jak
komfort cieplny itp., które system pompy ciepła ma Ci zapew-
nić.
Aby optymalnie wykorzystać instalację, należy wykonać
pewne podstawowe ustawienia (patrz na stronie 8). Należy
również przeprowadzić montaż zgodnie z instrukcją i zalece-
niami producenta.
Zazwyczaj na wyświetlaczu wyświetlane jest Menu 1.0 (tem-
peratura w zasobniku c.w.u.).

Przyciski Plus i Minus oraz przycisk Enter służą do
poruszania się w systemie menu, a także do zmiany
wartości zadanych w niektórych pozycjach menu.

Rodzaje menu
Sterowanie zawiera różne rodzaje menu, odpowiednio do
stopnia zagłębienia się w jego strukturę.
■ Normalne [N]: Ustawienia często używane przez

użytkownika.

■ Rozszerzone [U]: Wszystkie pozycje menu oprócz ser-
wisowych.

■ Serwisowe [S]: Wszystkie pozycje menu.

Zmiany rodzaju menu dokonuje się w menu 8.1.1

Szybkie przejście
Aby szybko wrócić do głównego menu z podmenu,
naciśnij jeden z następujących przycisków:

Blokada
Blokadę można włączyć w menu głównym, naciskając jedno-
cześnie przyciski Plus i Minus. Na wyświetlaczu pojawi się

wtedy symbol klucza.

A BI II III I II

13.431.0

A 

5 0 . 0 ° C

Taka sama procedura umożliwia wyłączenie blokady.

NIBE™ SPLIT6
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Ustawienie komfortu cieplnego
Informacje ogólne
Temperatura pomieszczenia zależy od szeregu czynników.
■ Światło słoneczne i ciepło generowane przez ludzi i urzą-

dzenia AGD zazwyczaj wystarczają do utrzymania ciepła
w budynku w czasie cieplejszych miesięcy w roku.

■ Kiedy na zewnątrz robi się zimniej, należy włączyć system
grzewczy. Im zimniej jest na zewnątrz, tym cieplejsze muszą
być grzejniki i system ogrzewania podłogowego.

Sterowanie produkcją ciepła
Zwykle pompa ciepła podgrzewa wodę (czynnik grzewczy)
do temperatury wymaganej przy określonej temperaturze ze-
wnętrznej. Odbywa się to automatycznie w oparciu o wartości
temperatury odebrane z czujnika temperatury zewnętrznej i
czujników na przewodach prowadzących do systemu grzew-
czego (czujniki zasilania). Na temperaturę może wpływać
wyposażenie dodatkowe, np. czujniki temperatury pomiesz-
czenia.
Najpierw jednak należy wprowadzić prawidłowe ustawienia
domyślne w pompie ciepła, patrz sekcja „Ustawienia domyśl-
ne”.
Informacje o temperaturze, które czujnik zewnętrzny (zamon-
towany na zewnętrznej ścianie budynku) wysyła do sterownika
pompy ciepła, pokazują zachodzące od początku zmiany
temperatury zewnętrznej. W budynku nie musi być zimno, aby
uruchomił się układ sterowania. Gdy tylko spadnie średnia
temperatura na zewnątrz, temperatura wody dla systemu
grzewczego (temp. zasilania) w budynku zostaje automatycz-
nie zwiększona.
Temperatura zasilania pompy ciepła (menu 2.0) będzie wahać
się w okolicach teoretycznie wymaganej wartości, podanej w
nawiasach na wyświetlaczu.

Temperatura systemu grzewczego
Temperaturę systemu grzewczego w stosunku do temperatury
zewnętrznej można zmieniać za pomocą pokrętła „Przesunię-
cie krzywej grzania” na przednim panelu pompy ciepła.

Stan pracy
Przycisk „Tryb pracy” służy do ustawiania żądanego
trybu pracy, aby odpowiednio uruchomić/ zablokować
pracę pompy obiegowej i dodatkową energię.

Zmiana nie wymaga potwierdzenia przyciskiem Enter.

Bieżący tryb pracy zostaje podany na wyświetlaczu przedniego
panelu po naciśnięciu przycisku, natomiast dalsze naciskanie
przycisku powoduje zmianę trybu.
Kolejne naciśnięcie przycisku Enter spowoduje przywrócenie
normalnego trybu wyświetlania.
Podgrzewacz pomocniczy jest używany tylko do odszraniania,
jeśli jest wyłączony w systemie menu. Dotyczy to wszystkich
trybów pracy.
Dostępne tryby pracy to:
1. „Auto”

■ Moduł ACVM 10-270 automatycznie wybiera tryb pracy
na podstawie temperatury zewnętrznej. Oznacza to, że
tryb pracy przełącza się między „Ogrzewaniem” i
„C.w.u.”. Bieżący tryb pracy jest wyświetlany w nawia-
sach.

■ W razie potrzeby może się uruchomić pompa obiegowa.
2. „AutoK”*

■ Moduł ACVM 10-270 automatycznie wybiera tryb pracy
na podstawie temperatury zewnętrznej (tym razem
może również wybrać chłodzenie). Oznacza to, że tryb
pracy przełącza się między „Ogrzewaniem”, „Chłodze-
niem” i „C.w.u.”.

■ W razie potrzeby może się uruchomić pompa obiegowa.
3. „Ogrzewanie” / „Podgrzewacz pomocniczy”

■ Pompa ciepła zapewnia tylko ogrzewanie i chłodzenie.
■ Przez cały czas pracuje pompa obiegowa.
■ Jeśli jest wyświetlany „Podgrzewacz pomocniczy”, w

razie potrzeby może się uruchomić podgrzewacz po-
mocniczy.

4. „Chłodzenie”* / „Super chłodzenie”
■ Komunikat „Super chłodzenie” jest wyświetlany, jeśli

może zostać uruchomiony podgrzewacz pomocniczy.
Sprężarka pracuje wtedy tylko w trybie chłodzenia. W
przeciwnym razie tryb zmienia się na chłodzenie lub
produkcję c.w.u.

■ Przez cały czas pracuje pompa obiegowa.
■ Ciepłą wodę wytwarza tylko podgrzewacz pomocniczy.

5. „C.w.u.”
■ Produkowana jest tylko ciepła woda.
■ Pracuje tylko sprężarka.

6. „Tylko pod pom”
■ Sprężarka jest zablokowana. Funkcję uruchamia się,

wciskając „przycisk trybu pracy” przez 7 sekund.
7. Funkcję wyłącza się, ponownie naciskając przycisk „Tryb

pracy” przez 7 sekund.

* Aby móc korzystać z funkcji chłodzenia, system musi być
przystosowany do niskich temperatur i należy aktywować
„Chłodzenie” w menu 9.3.3.

Ręczna zmiana temperatury pomieszczenia
Aby tymczasowo lub na stałe zwiększyć lub zmniejszyć tem-
peraturę w budynku, należy kręcić pokrętłem „Przesunięcie
krzywej grzania” w prawo lub w lewo. Jedna linia oznacza
mniej więcej 1-stopniową zmianę temperatury pomieszczenia.

WAŻNE!
Wzrost temperatury pomieszczenia może być blokowa-
ny przez termostaty grzejników lub ogrzewania podło-

gowego - w takim przypadku należy je odkręcić.
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Ustawienie fabryczne
Podstawowe ogrzewanie ustawia się za pomocą menu 2.1.2
i pokrętła „Przesunięcie krzywej grzania”.
Jeśli nie została osiągnięta wymagana temperatura pomiesz-
czenia, może być konieczna ponowna regulacja.
Jeśli nie znasz właściwych ustawień, użyj podstawowych da-
nych z podanego obok wykresu systemu automatycznej regu-
lacji ogrzewania.

A BI II III I II

13.431.0

A 

5 0 . 0 ° C

Przesunicie krzywej grzania

Krzywa grzania
2 . 1 . 2

9

Menu 2.1.2 Krzywa grzania

WAŻNE!
Zmieniaj ustawienia w jednodniowych odstępach, aby

temperatury miał czas ustabilizować się.

Ustawianie za pomocą wykresów
Wykres opiera się na średniej temperaturze zewnętrznej w
danym obszarze oraz średniej temperaturze zasilania systemu
grzewczego. Kiedy te dwie wartości „spotykają się”, można
odczytać współczynnik nachylenia krzywej grzania. Ustawia
się to w menu 2.1.2, „Krzywa grzania”. Ograniczenia, które
nie występują na wykresach, zostały uwzględnione w dopusz-
czalnej temperaturze min. i maks. w układzie sterowania.
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Ponowna regulacja ustawień domyślnych
Jeśli nie została osiągnięta wymagana temperatura pomiesz-
czenia, może być konieczna ponowna regulacja.
Zimno na zewnątrz
■ Jeśli temperatura pomieszczenia jest zbyt niska, wartość

„Krzywa grzania” zostaje zwiększona w menu 2.1.2 o jedną
wartość.

■ Jeśli temperatura pomieszczenia jest zbyt wysoka, wartość
„Krzywa grzania” zostaje zmniejszona w menu 2.1.2 o jedną
wartość.

Ciepło na zewnątrz
■ Jeśli temperatura pomieszczenia jest niska, zwiększ „Prze-

sunięcie krzywej grzania” o jedną wartość w prawo.
■ Jeśli temperatura pomieszczenia jest wysoka, zmniejsz

„Przesunięcie krzywej grzania” o jedną wartość w lewo.
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Ustawienie komfortu chłodzenia
Informacje ogólne
Warunkiem uruchomienia chłodzenia jest wybór opcji „Wł.” w
menu 9.3.3 Chłodzenie.

WAŻNE!
System grzewczy powinien być dostosowany do funkcji
chłodzenia. Ustawienia powinny zostać wprowadzone

przez instalatora podczas rozruchu systemu.

Jeśli podłączono czujnik pokojowy, będzie on włączał i wyłą-
czał chłodzenie razem z czujnikiem temperatury zewnętrznej.
Najniższą obliczoną temperaturę zasilania ustawia się w menu
2.2.4.

Chłodzenie regulowane za pomocą czujnika ze-
wnętrznego w trybie AutoK
Jeśli system chłodzenia zostanie włączony („Wł.”) w menu
9.3.3 i temperatura zewnętrzna jest wyższa lub równa zadanej
temperaturze uruchomienia chłodzenia w menu 8.2.4, chło-
dzenie zostanie uruchomione.
Chłodzenie wyłącza się, kiedy temperatura zewnętrzna
spadnie poniżej wartości zadanej minus wartość ustawiona
w menu 8.2.5.
Obliczoną temperaturę zasilania określa się na podstawie
wybranej krzywej chłodzenia w menu 2.2.2 i przesunięcia
krzywej chłodzenia, menu 2.2.1. Ograniczenia, które nie wy-
stępują na wykresie, zostały uwzględnione w dopuszczalnej
temperaturze min. w układzie sterowania.
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Regulacja trybu chłodzenia za pomocą czujnika
pokojowego
Jeśli występuje czujnik pokojowy RG 10, warunkiem chłodze-
nia jest przekroczenie przez temperaturę pomieszczenia za-
danej temperatury pomieszczenia (menu 6.3) o wartość
ustawioną w menu 8.2.5, kiedy temperatura zewnętrzna jest
równa lub wyższa od wartości zadanej temperatury zewnętrz-
nej (menu 8.2.4).
Kiedy temperatura pomieszczenia spadnie poniżej zadanej
temperatury pomieszczenia w menu 6.3 o wartość ustawioną
w menu 8.2.5, lub kiedy temperatura zewnętrzna spadnie
poniżej wartości zadanej w menu 8.2.4 o wartość ustawioną
w menu 8.2.5, chłodzenie wyłączy się.
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Ustawienie komfortu ciepłej wody
Zintegrowany zasobnik c.w.u. to model z wężownicą, ogrze-
wany przez obieg wody podgrzewanej przez pompę ciepła.
Podczas „normalnego” zużycia wystarczy uruchomić sprężarkę
pompy ciepła, aby dostarczyć ciepłą wodę do różnych punktów
czerpalnych w budynku. Temperatura ciepłej wody w zasob-
niku c.w.u. różni się wtedy od wartości zadanych.
W sekcji 1.0 [N] Temp. ciepłej wody na stronie 43 podano
pełny opis ustawień menu dla temperatur ciepłej wody.

Dostępna objętość (ACVM 10-270 z AMS 10-8)
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Ustawienie fabryczne
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Ustawienie fabryczne

Ustalanie priorytetów
Jeśli woda w zasobniku c.w.u. wymaga podgrzania, pompa
ciepła nadaje temu priorytet i kieruje całą swoją moc do trybu
c.w.u.
W tym trybie nie występuje ogrzewanie ani chłodzenie.
Ustalanie priorytetów można regulować za pomocą ustawień
na przednim panelu.
Sprawdź „1.0 [N] Temp. ciepłej wody” na stronie 43.

Dodatkowa c.w.u.
We wszystkich funkcjach „Dodatkowej c.w.u.”, temperatura
ciepłej wody tymczasowo rośnie. Temperatura najpierw
wzrasta do poziomu regulowanego przez sprężarkę (menu
1.5), a następnie elektryczny podgrzewacz pomocniczy
zwiększa ją do momentu osiągnięcia temperatury końcowej
(menu 1.4).
Tymczasowo „Dodatkową c.w.u.” włącza się ręcznie, natomiast
programowe (czasowe) zwiększenie ilości c.w.u. można uru-
chomić za pomocą ustawień w sterowniku.
Kiedy:
■ „A” jest wyświetlane nad ikoną

A BI II III I II

13.431.0

A 

5 0 . 0 ° C

, tymczasowe zwiększenie
ilości c.w.u. jest aktywne.

■ „B” jest wyświetlane nad ikoną
A BI II III I II

13.431.0

A 

5 0 . 0 ° C

, programowe (czasowe)
zwiększenie ilości c.w.u. jest aktywne.

WAŻNE!
„Dodatkowa c.w.u.” zwykle oznacza, że został włączony

elektryczny podgrzewacz pomocniczy, powodując
wzrost zużycia energii elektrycznej.

Funkcję „Dodatkowej c.w.u.” można włączyć na trzy różne
sposoby:
1. Okresowe czasowe zwiększenie ilości c.w.u.

■ Częstotliwość zwiększenia wybiera się w menu 1.7.
Menu 1.8 podaje, kiedy nastąpi kolejne zwiększenie.

■ Zwiększona temperatura jest podtrzymywana przez
elektryczny podgrzewacz pomocniczy przez jedną go-
dzinę.

2. Programowe czasowe zwiększenie ilości c.w.u.
■ Czas włączenia i wyłączenia dla danego dnia tygodnia,

w którym wymagane jest zwiększenie, ustawia się w
podmenu w menu 7.4.0.

■ Zwiększona temperatura jest podtrzymywana przez
elektryczny podgrzewacz pomocniczy przez wybrany
okres.

3. Tymczasowe zwiększenie ilości c.w.u.
■ Bieżący tryb „Dodatkowej c.w.u.” zostaje wyświetlony

na wyświetlaczu (A) po naciśnięciu przycisku, natomiast
dalsze naciskanie przycisku przełącza tryb między 3
godzinami i trybem gotowości.

■ Zwiększona temperatura jest podtrzymywana przez
elektryczny podgrzewacz pomocniczy do momentu
zakończenia wybranego okresu.
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Kontrola systemu
Moduły ACVM 10-270 i AMS 10 wymagają minimalnej kontroli
po rozruchu.
NIBE SPLIT zawiera wiele komponentów, w związku z czym
posiada wiele zintegrowanych funkcji ułatwiających monitoro-
wanie.
Jeśli wydarzy się coś nietypowego, zostanie wyświetlony ko-
munikat o usterce w formie różnych tekstów „alarmowych” na
wyświetlaczu.

Kontrola zaworów bezpieczeństwa w module
ACVM 10-270
Moduł ACVM 10-270 został wyposażony przez instalatora w
zawory bezpieczeństwa zasobnika c.w.u. i systemu grzewcze-
go.

Zawór bezpieczeństwa systemu grzewczego

FL2BP5

Zawór bezpieczeństwa systemu grzewczego (FL2) musi być
całkowicie szczelny. Należy regularnie przeprowadzać nastę-
pujące kontrole:
■ Otwórz zawór.
■ Sprawdź, czy przez zawór przepływa woda. W przeciwnym

razie wymień zawór bezpieczeństwa.
■ Ponownie zamknij zawór.
■ Po kontroli zaworu bezpieczeństwa, system grzewczy może

wymagać uzupełnienia – patrz rozdział „Napełnianie systemu
grzewczego”. W sprawie uzupełniania systemu grzewczego
należy skontaktować się z instalatorem.

Zawór bezpieczeństwa zasobnika c.w.u.
Zawór bezpieczeństwa zasobnika c.w.u. upuszcza co pewien
czas trochę wody po korzystaniu z ciepłej wody. Dzieje się
tak, ponieważ zimna woda, która wpływa do zasobnika w
miejsce ciepłej wody, rozszerza się po podgrzaniu, powodując
wzrost ciśnienia i otwarcie zaworu bezpieczeństwa.
Zawór bezpieczeństwa zasobnika c.w.u. także należy regular-
nie sprawdzać. Wygląd i położenie zaworu bezpieczeństwa
mogą być różne w różnych instalacjach. Aby go odszukać,
należy prześledzić bieg rury z zimną wodą. Skontaktuj się z
instalatorem, aby uzyskać więcej informacji.

Manometr w module ACVM 10-270
Zakres roboczy systemu grzewczego wynosi zazwyczaj 0,5
– 1,5 bara przy zamkniętym systemie. Sprawdź to na mano-
metrze (BP5).

Opróżnianie zasobnika c.w.u.
Zasobnik c.w.u. to model z wężownicą, opróżniany na zasa-
dzie syfonu. Można to zrobić przez zawór spustowy na ruro-
ciągu doprowadzającym zimną wodę lub umieszczając wąż
w przyłączu zimnej wody.

Opróżnianie naczynia
Skontaktuj się z instalatorem, jeśli naczynie w ACVM 10-270
wymaga opróżnienia.

Konserwacja AMS 10
Moduł AMS 10 jest wyposażony w osprzęt do regulacji i moni-
torowania, choć wymaga również pewnej kontroli zewnętrznej.
W ciągu roku należy regularnie sprawdzać, czy kratka wlotowa
nie jest zapchana liśćmi, śniegiem lub czymś innym. Podczas
zimnych miesięcy w roku należy sprawdzać, czy pod modułem
AMS 10 nie nagromadził się lód lub szron. Silny wiatr w połą-
czeniu z intensywnymi opadami śniegu może zablokować
kratki wlotową i wywiewanego powietrza. Należy sprawdzać,
czy na kratkach nie ma śniegu.
Ponadto, należy sprawdzać, czy odpływ skroplin pod modułem
AMS 10 nie jest zablokowany.
W razie potrzeby można wyczyścić obudowę zewnętrzną,
używając wilgotnej szmatki. Należy zachować ostrożność,
aby nie porysować pompy ciepła podczas czyszczenia. Nie
wolno pryskać wodą na kratki ani na boki obudowy, aby zapo-
biec przedostaniu się wody do modułu AMS 10. Moduł AMS
10 należy chronić przed kontaktem z zasadowymi środkami
czyszczącymi.

! OSTRZEŻENIE!
Moduł AMS 10 zawiera wirujący wentylator.

Wskazówki dotyczące oszczędzania
Instalacja NIBE SPLIT produkuje ciepło i ciepłą wodę odpo-
wiednio do potrzeb. Ponadto, stara się zaspokoić wszelkie
zapotrzebowanie za pomocą wszystkich dostępnych „środków”
we wprowadzonych ustawieniach regulacji.
Temperatura pomieszczenia jest naturalnie powiązana ze
zużyciem energii. Dlatego należy zadbać o to, aby jej wartość
nie była wyższa, niż to konieczne.
Inne znane czynniki, mające wpływ na zużycie energii, to na
przykład zużycie ciepłej wody i stopień izolacji budynku, a
także poziom wymaganego komfortu.

Pamiętaj:
■ Należy całkowicie otworzyć zawory termostatyczne (oprócz

pomieszczeń, w których z różnych przyczyn powinno być
chłodniej, np. sypialni).

Zawory termostatyczne grzejników i ogrzewania podłogowego
mogą niekorzystnie wpływać na zużycie energii. Zawory spo-
walniają przepływ w systemie grzewczym, co pompa ciepła
usiłuje wyrównać zwiększoną temperaturą. Pracuje wtedy in-
tensywniej i zużywa więcej energii elektrycznej.
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Rozwiązywanie problemów powodujących zaburzenie komfortu
Poniższa lista może być pomocna w wykrywaniu i usuwaniu
jakichkolwiek problemów z ogrzewaniem i ciepłą wodą.

DziałaniePrzyczynaObjaw
Sprawdź i wymień przepalone bezpieczniki.Zadziałał obwodowy lub sieciowy wyłącznik

nadprądowy (MCB).
Niska temperatura lub brak ciepłej wody.

Sprawdź i wymień wszystkie przepalone
bezpieczniki obwodowe i sieciowe.

Pompa ciepła i podgrzewacz pomocniczy
nie zapewniają ogrzewania.

Zresetuj wyłącznik różnicowo-prądowy, a
jeśli często będzie się wyłączał, wezwij
elektryka.

Prawdopodobnie zadziałał wyłącznik różni-
cowo-prądowy.

Ustaw przełącznik w położeniu 1.Przełącznik (SF1) ustaw w tryb 0.
Zaczekaj kilka godzin i sprawdź, czy wzro-
śnie temperatura c.w.u.

Duże zapotrzebowanie na ciepłą wodę.

Zmień ustawienie temperatury początkowej
w menu 1.2.

Zbyt niskie ustawienie temperatury począt-
kowej w układzie sterowania.

Zresetuj wyłącznik różnicowo-prądowy, a
jeśli często będzie się wyłączał, wezwij
elektryka.

Prawdopodobnie zadziałał wyłącznik różni-
cowo-prądowy.

Niska temperatura pomieszczenia.

Sprawdź i wymień wszystkie przepalone
bezpieczniki obwodowe i sieciowe.

Pompa ciepła i podgrzewacz pomocniczy
nie zapewniają ogrzewania.

Zmień ustawienie.Nieprawidłowe ustawienie „Nachylenia
krzywej”, „Przesunięcia krzywej grzania”
i/lub „Przesunięcia krzywej chłodzenia”.

Sprawdź i wymień przepalone bezpieczniki.Zadziałał obwodowy lub sieciowy wyłącznik
nadprądowy (MCB).

Zmień tryb pracy na „Auto” lub „AutoK”.Pompa ciepła znajduje się w nieprawidło-
wym trybie pracy „C.w.u.” lub „Chłodzenie”.

Wyłącz jeden/ kilka odbiorników energii
elektrycznej.

Zadziałał ogranicznik prądu, ponieważ w
budynku jest używanych wiele odbiorników
energii elektrycznej.

Zmień ustawienie.Nieprawidłowe ustawienie „Nachylenia
krzywej”, „Przesunięcia krzywej grzania”
i/lub „Przesunięcia krzywej chłodzenia”.

Wysoka temperatura pomieszczenia.

Zmień tryb pracy na „AutoK”.Pompa ciepła w nieprawidłowym trybie
pracy.

Zmień ustawienia. Sprawdź menu 2.2.1,
2.2.2 i 8.2.4.

Nieprawidłowe ustawienia chłodzenia.

Zaczekaj 30 minut i sprawdź, czy sprężarka
uruchamia się.

Nie upłynął minimalny czas między urucho-
mieniami sprężarki lub czas od włączenia
zasilania.

Sprężarka nie uruchamia się.

Patrz sekcja „Alarmy”.Włączył się alarm.
Włącz tryb pracy „Tylko podgrzewacz po-
mocniczy”.

Nie można skasować alarmu.

Sprawdź i wymień wszystkie przepalone
bezpieczniki obwodowe i sieciowe.

Wyświetlacz jest wygaszony.

Sprawdź, czy wyłącznik nadprądowy modu-
łu wewnętrznego nie jest wyłączony.
Sprawdź, czy przełącznik (SF1) jest w poło-
żeniu standardowym (1).
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Tryb pracy „Tylko podgrzewacz pomocniczy”
W przypadku usterek, które powodują niską temperaturę po-
mieszczenia, można normalnie włączyć „Tylko podgrzewacz
pomocniczy” w module ACVM 10-270, co oznacza, że tylko
podgrzewacz pomocniczy produkuje ciepło.

Uruchom tryb, wciskając przycisk trybu pracy przez 7 se-
kund.
Pamiętaj, że to tylko tymczasowe rozwiązanie, ponieważ
ogrzewanie za pomocą podgrzewacza pomocniczego nie
przyniesie żadnych oszczędności.
Funkcję wyłącza się, ponownie naciskając przycisk „Tryb
pracy” przez 7 sekund.

Tryb awaryjny
Tryb awaryjny uruchamia się, ustawiając przełącznik w poło-
żeniu „ ”. Używa się go, kiedy układ sterowania, a zatem
tryb pracy „Tylko podgrzewacz pomocniczy” nie działają pra-
widłowo. Tryb awaryjny uruchamia się, ustawiając przełącznik
(SF1) w położeniu „ ”.
W trybie awaryjnym obowiązują następujące zasady:
■ Przedni panel nie jest podświetlany, a sterownik w module

ACVM 10-270 nie jest podłączony.
■ Moduł AMS 10 jest wyłączony i tylko pompa obiegowa i

podgrzewacz pomocniczy w module ACVM 10-270 są ak-
tywne.

■ Zostaje podłączony stopień mocy 4 kW. Podgrzewacz po-
mocniczy jest sterowany przez oddzielny termostat (BT30).

■ System automatycznej regulacji ogrzewania nie działa, więc
wymagana jest ręczna obsługa zaworu trójdrogowego.
Wezwij instalatora.
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Alarmy
W NIBE SPLIT zintegrowano wiele funkcji monitorowania,
które informują o wszelkich usterkach, a sterownik przesyła
sygnały alarmowe, wyświetlane na wyświetlaczu przedniego
panelu.

Co się dzieje w razie alarmu?
■ Podświetlenie wyświetlacza zaczyna pulsować, a kontrolka

stanu świeci na czerwono.
■ Alarmy sprężarki i błędy czujnika zewnętrznego zmieniają

tryb pracy na „Odszranianie” i obniżają temperaturę zasilania
do minimalnej dopuszczalnej wartości, aby poinformować
o problemie.

Różne typy alarmów
■ Alarmy z automatycznym kasowaniem (nie wymagają po-

twierdzenia, kiedy zniknie ich przyczyna).
■ Istniejące alarmy, które wymagają podjęcia działań napraw-

czych przez użytkownika lub instalatora.
■ Kompletna lista alarmów znajduje się na stronie 56.

Zalecane czynności
1. Odczytaj na wyświetlaczu pompy ciepła, jaki typ alarmu

wystąpił.
2. Jako użytkownik, możesz usunąć przyczyny niektórych

alarmów. Sprawdź zalecane działania w poniższej tabeli.
Jeśli alarm występuje nadal lub nie ma go w tabeli,
skontaktuj się z instalatorem.

Sprawdź/ wykonaj przed wezwaniem insta-
latora/ serwisanta

Opis alarmuTekst alarmu na wyświetlaczu

Sprawdź, czy termostaty grzejników/
ogrzewania podłogowego nie są zamknięte
(tylko podczas operacji chłodzenia).

Zadziałał presostat niskiego ciśnienia.LP-LARM

Sprawdź, czy termostaty grzejników/
ogrzewania podłogowego nie są zamknięte.

Zadziałał presostat wysokiego ciśnienia.HP-LARM

Jeśli jest aktywne chłodzenie: Sprawdź, czy
przepływ powietrza do modułu AMS 10 nie
jest zablokowany.
Sprawdź, czy wyłączniki nadprądowe mo-
dułu zewnętrznego nie są wyłączone.

Brak zasilania/ przerwa w komunikacji z
modułem zewnętrznym

Błąd zasilania MZ / Błąd kom. MZ

Sprawdź i wymień wszystkie przepalone
bezpieczniki obwodowe i sieciowe.

Wyświetlacz jest wygaszony.

Sprawdź, czy wyłącznik nadprądowy modu-
łu wewnętrznego nie jest wyłączony.
Sprawdź, czy przełącznik (SF1) jest w poło-
żeniu standardowym (1).

Potwierdzanie alarmów
Potwierdzenie alarmu niczego nie zmienia. Jeśli przyczyna
alarmu występuje nadal, alarm będzie się powtarzał.
■ Kiedy pojawi się alarm, można go potwierdzić, wyłączając

i włączając moduł ACVM 10-270 za pomocą przełącznika
(SF1). Pamiętaj, że od momentu włączenia zasilania do
uruchomienia pompy ciepła musi upłynąć 30 minut. Aby
uniknąć oczekiwania, można potwierdzić alarm w menu 9.7
(menu serwisowe).

■ Jeśli nie można skasować alarmu za pomocą przełącznika
(SF1), można uruchomić tryb pracy „Tylko podgrzewacz
pomocniczy”, aby przywrócić normalną temperaturę w bu-
dynku.
Najłatwiej można to zrobić, wciskając przycisk „Tryb pracy”
przez 7 sekund.

■ Funkcję wyłącza się, ponownie naciskając przycisk „Tryb
pracy” przez 7 sekund.

WAŻNE!
Powtarzające się alarmy sygnalizują usterkę w instalacji.

Wezwij instalatora!
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Informacje ogólne dla instalatora
Transport i przechowywanie
Moduł zewnętrzny AMS 10
Moduł AMS 10 należy transportować i przechowywać w pionie.
Jeśli pompa ciepła ma być podnoszona za pomocą pasów
bez opakowania, należy ją zabezpieczyć zgodnie z rysunkiem.
Prawa strona pompy ciepła (patrząc od przodu) jest cięższa.

Moduł wewnętrzny ACVM 10-270
Moduł ACVM 10-270 może być transportowany w pionie lub
poziomie. Natomiast powinien być przechowywany w pionie
w suchym miejscu.

Dostarczone elementy

Zworki do połączenia 1-fazowe-
go

Czujnik temperatury zewnętrz-
nej

L
E

K
 

L
E

K
 

L
E

K
 

Zawór bezpieczeństwa z ma-
nometrem

Miernik natężenia prądu, 3-fa-
zowy

Opaski kabloweProste złącze do zaworu bez-
pieczeństwa

LE
K

DPH 11*

Produkt wymagany w przypadku instalacji AMS 10 w zimnym
klimacie, gdzie woda może zamarzać.

(Umieszczone w tekturowym pudełku na wierzchu opakowa-
nia. Zawsze wymaga instalacji.)

Dołączony zestaw znajduje się za przednią pokrywą serwisową
w module ACVM 10-270.

Montaż
Moduł zewnętrzny AMS 10
Moduł AMS 10 należy ustawić na stojaku na wolnym powietrzu
i przymocować do mocnego podłoża, najlepiej do betonowego
fundamentu w pobliżu ścian lub mocowania ściennego.
Urządzenie należy tak ustawić, aby dolna krawędź parownika
była na poziomie średniej lokalnej wysokości śniegu, jednak
nie niżej niż 200 mm. Modułu AMS 10 nie należy ustawiać w
pobliżu ścian pomieszczeń, w których mógłby przeszkadzać
hałas, na przykład obok sypialni. Należy także dopilnować,
aby lokalizacja nie była uciążliwa dla sąsiadów. Podczas
montażu należy zachować ostrożność, aby nie porysować
pompy ciepła.
Mogą występować duże ilości skroplin oraz wody powstałej
w wyniku odszraniania. W miejscu montażu należy przygoto-
wać dobry odpływ wody i upewnić się, że w okresach wystę-
powania ujemnych temperatur woda nie będzie spływać na
przykład na ścieżki.
Odległość między modułem AMS 10 i ścianą budynku powinna
wynosić co najmniej 150 mm. Należy dopilnować, aby nad
modułem AMS 10 był co najmniej jeden metr wolnej przestrze-
ni. Modułu AMS 10 nie należy ustawiać w sposób, który może
spowodować recyrkulację powietrza zewnętrznego. Modułu
AMS 10 nie należy ustawiać w wietrznych miejscach, gdzie
będzie narażony na bezpośrednie silne wiatry, które obniżą
jego moc, zmniejszą wydajność i mogą niekorzystnie wpływać
na funkcję odszraniania.
W przypadku montażu na ścianie należy dopilnować, aby
drgania nie przenosiły się do wnętrza budynku. Ponadto, na-
leży upewnić się, że ściana i mocowanie są w stanie wytrzy-
mać ciężar pompy ciepła.

Słaby wiatr: > 0,5 km
Silny wiatr: > 3 km

Słaby wiatr: > 1 km
Silny wiatr: > 10 km

Pośredni wiatr od lądu Bezpośredni wiatr od lądu

150 mm 

300 mm 300 mm 

5
 m

 

*Dotyczy artykułu nr 064030, 064031.
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Moduł wewnętrzny ACVM 10-270
■ Zaleca się, aby moduł ACVM 10-270 był zainstalowany w

pomieszczeniu wyposażonym w podłogową kratkę ściekową,
najlepiej w pomieszczeniu gospodarczym lub w kotłowni.

■ Podłoga powinna być mocna, najlepiej betonowa.
■ Moduł ACVM 10-270 należy ustawić tyłem do ściany ze-

wnętrznej, najlepiej w pomieszczeniu, w którym nie będzie
przeszkadzać hałas. Jeśli to niemożliwe, nie należy stawiać
urządzenia przy ścianie sypialni lub innego pokoju, gdzie
hałas może stanowić problem.

■ Urządzenie można wypoziomować za pomocą regulowanych
nóżek.

■ Rury należy tak poprowadzić, aby nie przylegały do ściany
sypialni lub salonu.

■ Należy pamiętać, aby zostawić ok. 500 mm wolnej przestrze-
ni z przodu i 220 mm nad urządzeniem, aby ułatwić później-
sze serwisowanie.

Wymiarowanie naczynia przeponowego
Objętość wewnętrzna modułu ACVM 10-270 do obliczenia
naczynia przeponowego wynosi 280 l. Objętość naczynia
przeponowego powinna wynosić co najmniej 5% objętości
całkowitej.
Tabela z przykładami

Objętość naczynia przepono-
wego (l)

Objętość całkowita (l)

14280
16320
18360

Ciśnienie początkowe i maks. różnica wysokości
Ciśnienie początkowe naczynia przeponowego należy zwy-
miarować odpowiednio do wysokości maksymalnej (H) między
naczyniem i najwyżej położonym grzejnikiem, patrz rysunek.
Ciśnienie początkowe na poziomie 0,5 bara (5 mvp) oznacza
maksymalną dopuszczalną różnicę wysokości równą 5 m.
Jeśli standardowe ciśnienie początkowe w naczyniu przepo-
nowym jest zbyt niskie, można je zwiększyć, napełniając go
przez zainstalowany zawór. Standardowe ciśnienie początko-
we naczynia przeponowego należy wpisać na liście kontrolnej
na stronie 32.
Jakakolwiek zmiana ciśnienia początkowego wpływa na
zdolność naczynia przeponowego do obsługi wzrostu objętości
wody.

H

Ręczne sterowanie przepływem
Kiedy moduł ACVM 10-270 znajduje się w trybie awaryjnym,
system regulacji ogrzewania nie działa i wymagana jest ręczna
obsługa zaworu trójdrogowego.
1. Wciśnij i zablokuj przycisk na (QN11).
2. Przekręć ręcznie zawór mieszający w żądane położenie.

Przycisk

Pokrętło

QN11

Opróżnianie naczynia
Naczynie w module ACVM 10-270 opróżnia się, otwierając
zawór (QM1) i zawór bezpieczeństwa (FL2).

WAŻNE!
Kiedy naczynie w module ACVM 10-270 jest opróżniane
przez zawór (QM1), trochę wody zostanie w wężownicy

i wymienniku ciepła.
Oznacza to, że istnieje ryzyko zamarznięcia wymiennika
ciepła, rur i zaworów w niskich temperaturach, a także

zagrożenie higieny wężownicy w obiegu c.w.u.

GM20

XL4 XL3 XL2 XL1 XL15 XL13 XL14 PF4 PF1

UB1

UB2

EP2

X1

GP1

SF1

FA2

FA1

BT30

FD1

XL8

BT24

XL9

EB1

HQ1

QM30

QM31

QN11

AA22

AA22-R26

AA22-R25

AA22-R24

AA21

AA23

BT6

BT19

QM1

PF3

LEK

QM1

Zalecana kolejność montażu
1. Podłącz moduł ACVM 10-270 do systemu grzewczego,

rurociągów zimnej i ciepłej wody, a także do jakichkolwiek
zewnętrznych źródeł ciepła. Sprawdź na stronie 17.
Przeczytaj także opisy przyłączy na stronie 22 i kolejnych.

2. Zainstaluj rury czynnika chłodniczego zgodnie z opisem
na stronie 19.

3. Podłącz miernik natężenia prądu, czujnik temperatury
zewnętrznej, jakiekolwiek scentralizowane sterowanie
natężeniem i styki zewnętrzne, a także kabel między
ACVM 10-270 i AMS 10. Sprawdź na stronie 26.

4. Podłącz zasilanie do ACVM 10-270. Sprawdź na stronie
25.

5. Postępuj według instrukcji rozruchu na stronie 30.
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Instalacja rurowa
Informacje ogólne
Instalację rurową należy wykonać zgodnie z obowiązującymi
normami i dyrektywami. Moduł ACVM 10-270 może pracować
z temperaturą powrotu maks. 65°C oraz temperaturą zasilania
z pompy ciepła 65°C (z podgrzewaczem pomocniczym). Aby
uzyskać duże oszczędności, zalecamy zwymiarowanie syste-
mu grzewczego dla maks. temperatury zasilania 55°C.
Moduł ACVM 10-270 nie jest wyposażony w zawory odcinają-
ce, które należy zainstalować na zewnątrz modułu wewnętrz-
nego, aby ułatwić późniejsze serwisowanie.
Moduł ACVM 10-270 można podłączyć do systemu c.o., sys-
temu ogrzewania podłogowego i/lub klimakonwektorów.
Należy zainstalować dostarczony zawór bezpieczeństwa i
manometr.

Zawór przelewowy

WAŻNE!
Ponieważ wszystkie przyłącza wymagają swobodnego

przepływu, należy zainstalować zawór przelewowy.

Wymagania systemowe
Minimalna wymagana konfiguracja:
Aby zapewnić prawidłowe działanie, objętość systemu
grzewczego musi spełniać wymogi instalacji, patrz na stronie
22. Jeśli ten warunek nie jest spełniony, należy zainstalować
dodatkowy zbiornik buforowy (NIBE UKV).
Więcej opcji podano w opisie przyłączy na stronie 22.

Wymiary i przyłącza rurowe
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0 500 550

600

XL4

XL3

XL2 XL1

XL15

XL13

XL14

System grzewczy, Ø zasilania 22 mmXL1
System grzewczy, Ø powrotu 22 mmXL2
Zimna woda, Ø 22 mmXL3
Ciepła woda, Ø 22 mmXL4
Rurociąg ciekłego czynnika chłodniczego, przyłącze
3/8''

XL13

Rurociąg gazowego czynnika chłodniczego, przyłącze
5/8''

XL14

Przyłącze zaworu bezpieczeństwa, manometrXL15

Wykres wydajności pompy

0  

10 

20 

30

40 

50 

60 

0 0,05 0,11 0,16 0,22 0,28 0,33 0,39 0,44 0,5 0,55 �öde [l/s]

dp [kPa]  
Pumpkapacitet

Dostępne ciśnienie
kPa

Zasilanie
l/s

Wykres przedstawia maks. wydajność. Można ją ograniczyć
w menu 2.0.

Przyłącze dodatkowej pompy obiegowej
Podłączając dodatkową pompę obiegową GP10 w celu uzy-
skania wyższej wydajności zasilania, należy przeczytać sekcję
„Systemy ogrzewania podłogowego” na stronie 24. Nie wolno
przekraczać poszczególnych wartości maksymalnego zasila-
nia.

Podłączanie systemu grzewczego
Przyłącza rurowe systemu grzewczego wykonuje się na górze.
■ Wszystkie wymagane zabezpieczenia i zawory odcinające

należy zainstalować jak najbliżej modułu ACVM 10-270.
■ Tam, gdzie to konieczne, należy zainstalować zawory odpo-

wietrzające.
■ Zawór bezpieczeństwa (FL2) należy zainstalować na (XL15)

zgodnie z rysunkiem. Rura przelewowa powinna wznosić
się na całej długości oraz musi być zabezpieczona przed
możliwym zamarznięciem.

FL2BP5

■ Podczas podłączania do instalacji, w której wszystkie
grzejniki wyposażono w zawory termostatyczne, należy
zainstalować zawór przelewowy lub usunąć kilka termosta-
tów, aby zapewnić odpowiedni przepływ.

■ Rozdział Przyłącza na stronie 22 zawiera wykres ogólny.

WAŻNE!
Termin „system grzewczy”, stosowany w tej instrukcji

instalacji i obsługi, oznacza systemy grzewczy lub
chłodzenia, które są zasilane ciepłą lub zimną wodą z
modułu ACVM 10-270 w celu ogrzewania lub chłodze-

nia.
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Podłączanie zasobnika c.w.u.
Zasobnik c.w.u. w module ACVM 10-270 należy wyposażyć
w zestaw niezbędnych zaworów.
■ Zawór mieszający jest wymagany, jeśli temperatura prze-

kracza 60 °C.
■ Ciśnienie otwierające zaworu bezpieczeństwa powinno

wynosić maks. 10,0 barów. Zawór należy zainstalować na
przyłączu wody użytkowej, zgodnie ze schematem ogólnym.
Rura przelewowa powinna wznosić się na całej długości
oraz musi być zabezpieczona przed możliwym zamarznię-
ciem.

■ Sekcja Przyłącza na stronie 22 zawiera schemat ogólny.

Dodatkowy elektryczny zasobnik c.w.u.
Pompę ciepła należy wyposażyć w elektryczny ogrzewacz
c.w.u., jeśli zainstalowano wannę lub inny duży odbiornik
ciepłej wody użytkowej.
Zawór jest zintegrowany, ale musi być zamontowany oddziel-
nie (zgodnie z rysunkiem), jeśli zasobnik c.w.u. pełni rolę
podgrzewacza pomocniczego.
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L
E
K
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KV 

VV 

VV 

INK KV-ANSL 

PROPPNING  
KV 

VV-BEREDARE  
MED "DELAT" 
VENTILKOPPEL 

BACKVENTIL 

Kv

Vv från värmepump

Vv

Proppas

Backventil

KV 

VV 

VV 

INK KV-ANSL 

PROPPNING  

KV 

VV-BEREDARE  
MED "DELAT" 
VENTILKOPPEL 

BACKVENTIL 

Ventilkoppel-del

Blandningsventil-del

Kv

Vv från värmepump

VvBackventil

Blandningsventil

ENDAST FÖR 

DANMARK

C.W.U. WYŁ ACVM 10-270

ZW

ZAWÓR ZWROTNY

PODŁĄCZANIE

CW

PRZYŁĄCZE ZAWORU-SPLIT

ZAWÓR MIESZAJĄCY-SPLIT

ZAWÓR MIESZAJĄCY-SPLITPRZYŁĄCZE ZAWORU-SPLIT

Podłączenie zewnętrznego źródła ciepła
Podłącz zewnętrzne źródło ciepła, np. kocioł gazowy lub ole-
jowy, do (XL8) (wejście) i (XL9) (wyjście) na module ACVM
10-270 (wymiar wewnętrzny G1). Aby wykorzystać te przyłą-
cza, należy usunąć odpowiednie elementy „do wybicia” w
panelu zewnętrznym. Ponadto, należy wyciąć izolację nad
przyłączami.
omHBS10-12Podłącz zewnętrzne źródło ciepła, np. piec ga-
zowy lub olejowy do (XL8) (wejście) i (XL9) (wyjście) na mo-
dule ? (wymiar wewnętrzny G1). Aby wykorzystać te przyłącza,
należy usunąć odpowiednie elementy „do wybicia” w panelu
zewnętrznym. Ponadto, należy wyciąć izolację nad przyłącza-
mi.
omHBS10-16Podłącz zewnętrzne źródło ciepła, np. piec ga-
zowy lub olejowy do (XL8) (wejście) i (XL9) (wyjście) na mo-
dule ? (wymiar wewnętrzny G1). Aby wykorzystać te przyłącza,
należy usunąć odpowiednie elementy „do wybicia” w panelu
zewnętrznym. Ponadto, należy wyciąć izolację nad przyłącza-
mi.
Patrz także Wymagania montażowe na stronie 22.

WAŻNE!
Wykonaj połączenia pod kątem 45°.

XL8

XL9
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Usuwanie skroplin
Moduł ACVM 10-270 posiada wąż skroplin w części wymien-
nika. Wąż odprowadza całe skropliny z dala od elektroniki
urządzenia, minimalizując ryzyko uszkodzenia. W razie potrze-
by wąż można przedłużyć.

Wąż skroplin

Podłączanie rur czynnika chłodniczego (brak w
zestawie)
Rury czynnika chłodniczego należy zainstalować między mo-
dułem zewnętrznym AMS 10 i ACVM 10-270.
Instalację należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami
i dyrektywami.

Parametry
■ Maksymalna długość rur, AMS 10-8 (L): 30 m.

Maksymalna długość rur, AMS 10-12 (L): 12 m dla artykułu
nr 064030, 30 m dla artykułu nr 064034.

■ Maksymalna różnica wysokości (H): ±7 m.

L

H

L

H

ACVM 10-270

ACVM 10-270

AMS 10

AMS 10

Wymiary i materiały rur
Rura z ciecząRura gazowa
Ø9,52 mm (3/8")Ø15,88 mm (5/8")Wymiary rur
Króciec - (3/8")Króciec - (5/8")Przyłącze

Miedź w gatunku SS-EN 12735-1 lub
C1220T, JIS H3300

Materiał

0,8 mm1,0 mmMinimalna grubość
materiału

Przyłącze rurowe
■ Instalację rurową należy wykonać przy zamkniętych zawo-

rach serwisowych (QM35, QM36).
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■ AMS 10-8
Zdejmij panel boczny na AMS 10 podczas instalacji, aby
ułatwić sobie dostęp.

LEK
LEK

L
E

K
L

E
K

AMS 10-12
Usuń część „do wybicia” z zewnętrznego panelu na module
AMS 10, gdzie mają zostać poprowadzone rury. Poniższy
rysunek przedstawia przykładowe wyloty rur.

Przód

Elementy do wybicia

■ Dopilnuj, aby woda ani zanieczyszczenia nie dostały się do
rur.

■ Zginaj rury z jak największym promieniem (co najmniej
R100~R150). Nie zginaj rur wielokrotnie. Użyj odpowiednie-
go narzędzia do gięcia.

■ Podłącz złącze kielichowe i dokręć następującym momen-
tem. Zastosuj odpowiedni kąt dokręcania, jeśli klucz dyna-
mometryczny jest niedostępny.

Zalecana dłu-
gość narzędzia
(mm)

Kąt dokręcania
(°)

Moment dokrę-
cania (Nm)

Średnica ze-
wnętrzna, rura
miedziana
(mm)

20030~4534~42Ø9,52
30015~2068~82Ø15,88

WAŻNE!
Podczas lutowania należy stosować gaz osłonowy.

Połączenia kielichowe
Rozszerzenie:

A

A (mm)Średnica zewnętrzna, rura miedziana (mm)
13,2Ø9,52
19,7Ø15,88

Wysunięcie:
B

B, za pomocą kon-
wencjonalnego na-
rzędzia (mm)

B, za pomocą narzę-
dzia R410A (mm)

Średnica zewnętrz-
na, rura miedziana
(mm)

0,7~1,30~0,5Ø9,52
Ø15,88
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Próba ciśnieniowa i test szczelności
Zarówno ACVM 10-270, jak i AMS 10 są testowane fabrycznie
w zakresie ciśnienia i szczelności, ale połączenia rurowe
między urządzeniami należy sprawdzić po zakończeniu insta-
lacji.

WAŻNE!
Połączenie rurowe między urządzeniami należy poddać
próbie ciśnieniowej i testowi szczelności po zakończeniu

instalacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do sprężania i płukania systemu należy stosować tylko

i wyłącznie azot.

Pompa próżniowa
Do usunięcia całego powietrza należy użyć pompy próżniowej.
Po co najmniej godzinnej pracy pompy próżniowej, kiedy ci-
śnienie końcowe po opróżnieniu będzie wynosić 1 mbar (100
Pa, 0,75 suchy lub 750 mikronów) ciśnienia bezwzględnego.
Jeśli w systemie nadal panuje wilgoć lub jest nieszczelny,
podciśnienie wzrośnie po zakończeniu opróżniania.

Vacuum
pump

Serviceventil, gas

Mätuttag

Manometer

Serviceventil, vätska
Zawór serwisowy,

ciecz

Zawór serwisowy,
gaz

Wyjście pomiarowe

Manometr

Pompa
próżniowa

PORADA!
Aby uzyskać lepszy efekt końcowy i przyspieszyć

opróżnianie, należy przestrzegać następujących punk-
tów.

■ Rurociągi powinny mieć jak największą średnicę i być
jak najkrótsze.

■ Opróżnij system do 4 mbarów i napełnij go suchym
azotem do ciśnienia atmosferycznego, aby zakończyć

opróżnianie.

Napełnianie instalacji czynnikiem chłodniczym
AMS 10 jest dostarczany w komplecie z czynnikiem chłodni-
czym, wymaganym do instalacji rur czynnika chłodniczego o
długości maks. 15 m.
Jeśli długość rur czynnika chłodniczego przekracza 15 m
(AMS 10-8) należy uzupełnić czynnik chłodniczy w ilości 0,06
kg/m. Dotyczy to artykułów nr 064 031, 064 033, 064 034. Nie
dotyczy to artykułu nr 064 030.

WAŻNE!
W przypadku instalacji z rurami czynnika chłodniczego
o długości do 15 m, dostarczona ilość czynnika chłodni-

czego nie wymaga uzupełniania.

Podczas wykonywania połączeń rurowych, prób ciśnieniowych,
testów szczelności i opróżniania, można otworzyć zawory
serwisowe (QM35, QM36) w celu napełnienia rur i ACVM 10-
270 czynnikiem chłodniczym.

Izolowanie rur czynnika chłodniczego
■ Rury czynnika chłodniczego należy zaizolować (zarówno

gazowe, jak i z cieczą) w celu izolacji cieplnej i aby zapobiec
kondensacji.

■ Należy zastosować izolację, która potrafi wytrzymać co
najmniej 120 °C. Niedostatecznie zaizolowane rury mogą
być przyczyną problemów z izolacją i niepotrzebnego zuży-
cia kabli.

Zasada:
Wires for connecting indoor

and outdoor units
Exterior tape

Gas piping

Insulation

Liquid piping

Okablowanie

Rura z cieczą

Taśma

Rura gazowa

Izolacja

Przyłącza:

Band (accessory) Pipe cover (accessory)Zworka Zabezpieczenie rury
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Przyłącza Informacje ogólne
NIBE SPLIT można podłączyć na wiele różnych sposobów -
niektóre z nich pokazano na kolejnych stronach. Więcej infor-
macji na temat przyłączy - patrz www.nibe.eu.

Wymagania montażowe
AMS 10-12AMS 10-8

0,25 MPa (2,5 barów)Ciśnienie maks., system grzewczy
55/45 °CNajwyższa zalecana temperatura zasilania/powrotu przy zwymiarowanej

temperaturze zewnętrznej
+65 °CTemperatura maks. w module ACVM 10-270
+58 °CMaks. temperatura zasilania, sprężarka
+7 °CTemperatura min. zasilania chłodzenia

+25 °CTemp. maks. zasilania chłodzenia
80 l1 / 100 l50 lObjętość min., system grzewczy podczas ogrzewania, chłodzenia*

100 l1 / 150 l80 lObjętość min., system grzewczy podczas chłodzenia podłogowego*
0,57 l/s0,38 l/sPrzepływ maks., system grzewczy
0,29 l/s0,19 l/sMin przepływ, system grzewczy przy 100% wydajności pompy cyrkulacyjnej

(odszranianie)
0,15 l/s0,12 l/sZasilanie min., system grzewczy
0,20 l/s0,16 l/sZasilanie min., system chłodzenia

ACVM 10-270Podłączanie zewnętrznego podgrzewacza pomocniczego
9–18 kWMoc zewnętrznego podgrzewacza pomocniczego

0,17–0,22 l/sZalecana przepustowość przyłącza
+65 °CTemperatura maks. z zewnętrznego źródła ciepła

* Dotyczy objętości w obiegu
Kiedy spadek ciśnienia w systemie przekracza dostępne ciśnienie zewnętrzne, należy użyć zewnętrznej pompy obiegowej. W takich
przypadkach należy zainstalować rurę obejściową z zaworem zwrotnym.
Jeśli nie można zagwarantować min. zasilania systemu, należy zastosować zawór przelewowy.
1 Dotyczy artykułu nr 064033, 064034.

Objaśnienie symboli
ZnaczenieSymbol
Zawór odpowietrzający

Zawór odcinający

Zawór zwrotny

Zawór regulacyjny

Zawór bezpieczeństwa

Czujnik temperatury

Naczynie przeponowe

ManometrP

Pompa obiegowa
Zawór trójdrogowy

Wentylator

NIBE™ SPLIT22

Dla instalatora
Instalacja rurowa



NIBE SPLIT z systemem grzewczym i podgrzewaczem pomocniczym

BT 1

RG10/

RE10

Erf. säker-

hetsutr.

FL1

FQ1

Tillsats

Klimatsystem

BT 1

RG10/

RE10
Erf. säker-

hetsutr.

FL1

FQ1

Tillsats

Klimatsystem

MOS

PBD SE

Moduł zewnętrzny Moduł wewnętrzny

Wymagane
zabezpieczenie

System grzewczy

Zewnętrzny
podgrzewacz
pomocniczy

WAŻNE!
Przedstawione schematy są ogólne. Rzeczywiste insta-

lacje należy zaplanować zgodnie z obowiązującymi
standardami.
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System grzewczy
Radiator

CM1

Extra 
system 
volym

CP1

Överströmningsventil Överströmningsventil Överströmningsventil

Radiator- och golvvärme för värme och 

fläktkonvektor för kyla

Golvvärme

CM1

Fläktkonvektor

CM1

CM1

Överströmningsventil Överströmningsventil

Kyla

EP22-QN12

A

B

AB A

B

AB
EP21-QN25

EP21-GP20

EP21-BT2

EP21-BT3

Dubbla golvvärme för värme och fläktkonvektor för kyla

CM1

Kyla

EP22-QN12

EP21-QN25

EP21-GP20

EP21-BT2

EP21-BT3

CP1 CP1

Extra 
system 
volym

CP1

Extra 
system 
volym

CP1

System c.o. Systemy ogrzewania podłogowego System klimakonwektorów

Grzejniki i ogrzewanie podłogowe do ogrzewania oraz
system klimakonwektorów do chłodzenia

Podwójny system ogrzewania podłogowego do
ogrzewania oraz system klimakonwektorów do chłodzenia

Zawór przelewowy

Zawór przelewowy

Chłodzenie Chłodzenie

Zawór przelewowy

Zawór przelewowy Zawór przelewowy
CP1

Dodatkowa
objętość
systemu

CP1

Dodatkowa
objętość
systemu

CP1

Dodatkowa
objętość
systemu

Zewnętrzny podgrzewacz pomocniczy

Gaspanna Olje-/pelletspanna

Solfångare

EP8

RM

ALT 1 GAS V.

ALT 2

RM
HQ

EM2

EB1On/off

Frånluftsvärmepump

On/off

Vedpanna med ackumulator

RM

CP2
EM1

GP12 GP12

RM

CP2

Extern styrning Extern styrning

Kolektory słoneczne Kocioł na drewno z zasobnikiem

Kocioł gazowy Kocioł olejowy/ na pellety

Kolektory
słoneczne

Zasobnik
Kocioł
opalany
drewnem

Olej /
pellety

Kocioł
gazowy

Wł./Wył.

Pompa ciepła zasilana powietrzem
wentylacyjnym

Wł./Wył.
F120

Zasobnik

ALT. 2

ALT. 1

Sterowanie zewnętrzne Sterowanie zewnętrzne

Legenda
Zbiornik buforowy UKVCP1System grzewczy 3EP22System grzewczy 2EP21
Pompa zasilającaGP12Zawór przełączający, chłodzenie/

ogrzewanie
QN12Czujnik temperatury, zasilanieBT2

Zawór zwrotnyRMRóżneCzujnik temperatury, powrótBT3
Czujnik temperatury, zewnętrznyBT1Pompa obiegowaGP20
Naczynie przeponoweCM1Zawór trójdrogowyQN25
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Instalacja elektryczna
Informacje ogólne
Moduł ACVM 10-270 należy instalować, stosując przełącznik
o minimalnej przerwie 3 mm.
Pozostały osprzęt elektryczny, oprócz czujników zewnętrznych,
mierników natężenia prądu i modułu zewnętrznego AMS 10
został podłączony fabrycznie.
■ Odłącz moduł wewnętrzny ACVM 10-270 i moduł zewnętrz-

ny AMS 10 przed wykonaniem testów izolacji instalacji
elektrycznej w budynku.

■ Moc bezpieczników - patrz dane techniczne, „Bezpieczniki”.
■ Jeśli budynek jest wyposażony w wyłącznik różnicowo-

prądowy, ACVM 10-270 należy wyposażyć w oddzielny
wyłącznik.

■ Podłączenie wolno wykonać po otrzymaniu zezwolenia od
dostawcy energii elektrycznej oraz pod nadzorem wykwali-
fikowanego elektryka.

■ Do połączenia ACVM 10-270 i AMS 10 należy zastosować
przewód 5x2,5 mm2.Do połączenia ACVM 10-270 i AMS
10-12 należy zastosować przewód

■ Przewody należy tak poprowadzić, aby nie zostały uszko-
dzone przez metalowe krawędzie lub przycięte przez panele.

■ Moduł AMS 10 jest wyposażony w sprężarkę jednofazową.
Oznacza to, że faza L3 jest obciążona maks. 15 A podczas
pracy sprężarki.Moduł

WAŻNE!
Instalację elektryczną i serwisowanie należy wykonać
pod nadzorem wykwalifikowanego elektryka. Instalację
elektryczną i okablowanie należy wykonać zgodnie z

obowiązującymi przepisami.

WAŻNE!
Przełącznika (SF1) nie wolno ustawiać w położeniu „1”
lub „ ”, dopóki podgrzewacz nie zostanie napełnio-
ny wodą. W przeciwnym razie pompa obiegowa i pod-

grzewacz pomocniczy mogą ulec uszkodzeniu.

Schemat ogólny, instalacja elektryczna

LPEN 1 L2 L3

Rozdzielnia
elektryczna

Przełącznik

Miernik natężenia prądu*

Przyłącze zasilania
Kabel zasilający i
komunikacyjny

* Tylko w instalacji 3-fazowej.

Elementy elektryczne

L
E

K

1 mm

5,5 mm

L
E

K

1 mm

5,5 mm

UB1

X1

SF1

FA2

FA1

BT30

FD1

X1

X2

UB2

X3

UB4

Legenda
Odcinek izolacji

do usunięcia
(mm):

TypOznaczenie

-Dławik kablowyUB1,2,4
18Zacisk, doprowadzone zasila-

nie sieciowe
X1

9Zacisk, wyjście zasilania i ko-
munikacyjne

X2

12Zacisk, komunikacja
9Zacisk, zewnętrzny podgrze-

wacz pomocniczy
X3

-WyłącznikSF1
-Wyłącznik nadprądowy, układ

sterowania
FA1

-Wyłącznik nadprądowy, moduł
zewnętrzny

FA2

-Termostat, tryb gotowościBT30
-Ogranicznik temperaturyFD1
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Podłączanie zasilania
Przyłącze zasilania jest podłączone do zacisku (X1) przez
dławik kablowy (UB1). Kabel należy zwymiarować odpowiednio
do obowiązujących norm.
Moduł ACVM 10-270 można podłączyć z napięciem 400 V
3N AC lub 230 V 1 AC.
400 V 3NAC: Podłącz doprowadzone zasilanie zgodnie z
oznakowaniem na zacisku (X1).

WAŻNE!
W zależności od głównego bezpiecznika budynku i aby
zapobiec spowolnieniu sprężarki przez miernik natęże-

nia prądu, pozostałe obciążenie w budynku należy
przenieść z fazy L3 na L1 i L2.

230 V 1AC: Zainstaluj dostarczone zworki między zaciskami
L1 i L2 oraz między zaciskami L2 i L3 na wejściowej listwie
zaciskowej (X1). Podłącz doprowadzone zasilanie zgodnie z
oznakowaniem na zacisku.

N 0 L L1 L2 L3

P
E

LN

N 0 L L1 L2 L3

P
E

L
3

L
2

L
1

N

400 V 3NAC

230 V 1AC

400 V 3NAC

230 V 1 AC

Wyłącznik nadprądowy
System automatycznej regulacji ogrzewania, pompy obiegowe
i ich okablowanie w module ACVM 10-270, są zabezpieczone
wewnętrznie wyłącznikiem nadprądowym (FA1).
Moduł zewnętrzny AMS 10 i osprzęt są zabezpieczone we-
wnętrznie w module ACVM 10-270 wyłącznikiem nadprądo-
wym (FA2).

Ogranicznik temperatury
Ogranicznik temperatury (FD1) odcina zasilanie elektryczne
od podgrzewacza pomocniczego, jeśli temperatura wzrośnie
do zakresu 90 i 100°C i można go ręcznie zresetować.

Resetowanie
Ogranicznik temperatury (FD1) jest dostępny za przednią
pokrywą. Ogranicznik temperatury resetuje się, wciskając
mocno jego przycisk.

WAŻNE!
Zresetuj ogranicznik temperatury, ponieważ mógł za-

działać podczas transportu.

Połączenie ACVM 10-270 i AMS 10
Kabel między urządzeniami należy podłączyć do zacisku za-
silania (TB) w AMS 10 i zacisku (X2) w ACVM 10-270 przez
dławik kablowy (UB2).

WAŻNE!
Moduł AMS 10 należy uziemić przed połączeniem

urządzeń kablem.
Okablowanie należy tak zamocować, aby listwa zacisko-

wa nie była naprężona.
Odcinek izolacji do usunięcia: 8 mm.

AMS 10-8

L
E
K

Uchwyt kablowy

TB

Podłącz fazę (brązowy), przewód zerowy (niebieski), komuni-
kacyjny (czarny i szary) i masę (żółto-zielony) zgodnie z rysun-
kiem:

L N
1 2 3

L N 2 3 PE

(AMS 10-12:-X1)

(ACVM 10-270:-X2)

N L
1 2 3

L N 2 3 PE

(AMS 10-8:-X1)

(ACVM 10-270:-X2)

AMS 10

brązowy niebieski czarny szary
żółto-zielony

5x2,5 mm2

TB

X2

ACVM 270
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AMS 10-12

Uchwyt kablowy

TB

Podłącz fazę (brązowy), przewód zerowy (niebieski), komuni-
kacyjny (czarny i szary) i masę (żółto-zielony) zgodnie z rysun-
kiem:

L N
1 2 3

L N 2 3 PE

(AMS 10-12:-X1)

(ACVM 10-270:-X2)

N L
1 2 3

L N 2 3 PE

(AMS 10-8:-X1)

(ACVM 10-270:-X2)

brązowy niebieski czarny szary
żółto-zielony

5x2,5 mm2

TB

X2

AMS 10

ACVM 10-270

Ustawianie maks. mocy, elektryczny podgrzewacz
pomocniczy
Maksymalną moc podgrzewacza pomocniczego ustawia się
pokrętłem (R25) na karcie ogranicznika prądu (AA22). Wartość
zadana jest wyświetlona w menu 8.3.2. Poniższa tabela obo-
wiązuje tylko, jeśli menu 9.2.8 Typ dod.ogrzewania zostało
ustawione na „Zasilanie wewnętrzne 1” (ustawienie fabryczne).

L3 (A)

Sprężarka

L2 (A)L1 (A)Maks.
moc
elek-

tryczna

Położe-
nie po-
krętła

Podgrze-
wacz

pomoc-
niczy,
moc
(kW)

wył.wł.

015000-0,0
0154,35,31-2,0
0158,79,72A4,0
01513143B6,0

13-13144C9,0

Ustawianie maks. temperatury podgrzewacza
Maksymalną temperaturę kotła ustawia się pokrętłem (R26)
na karcie ogranicznika prądu (AA22). Wartość zadana jest
wyświetlona w menu 9.3.1.

Położenie pokrętłaTemperatura kotła
A55
B60
C65
D65
E65
F65

Karta EBV, schemat zacisków i połączeń
Na karcie EBV (AA22) dokonuje się następujących połączeń.
Sprawdź na stronie ? pełny schemat połączeń karty.

AA22-X1

AA22-X4

AA22-X2

AA22-R24

AA22-R25

AA22-R26

Podłączanie czujnika zewnętrznego
Czujnik temperatury zewnętrznej należy zainstalować w cieniu
na północnej lub północno-zachodniej ścianie, aby nie świeciło
na niego poranne słońce. Podłącz czujnik do zacisków X1:1
i X1:2 na karcie ogranicznika prądu (AA22) przez dławik ka-
blowy UB4. Użyj kabla 2-żyłowego o przekroju poprzecznym
minimum 0,5 mm2.
Jeśli kabel czujnika zewnętrznego biegnie blisko kabli zasila-
jących, należy zastosować kabel ekranowany.
Ewentualny kanał kablowy należy uszczelnić, aby zapobiec
kondensacji w obudowie czujnika.

Podłączanie ogranicznika prądu

WAŻNE!
Dotyczy tylko 3X400V.

Jeśli w budynku działa wiele odbiorników energii w czasie
pracy podgrzewacza pomocniczego, istnieje ryzyko, że zadzia-
ła główny bezpiecznik budynku. Moduł ACVM 10-270 jest
wyposażony w zintegrowany ogranicznik prądu, który kontro-
luje stopnie mocy i sprężarkę. W razie potrzeby stopnie mocy
zostają wyłączone, a częstotliwość sprężarki obniżona.
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W celu pomiaru prądu na każdej żyle fazowej doprowadzonej
do rozdzielni należy zainstalować miernik natężenia prądu.
Rozdzielnia jest odpowiednim miejscem instalacji.
Podłącz mierniki natężenia prądu do kabla wielożyłowego w
obudowie obok rozdzielni. Użyj nieekranowanego kabla wie-
lożyłowego o przekroju poprzecznym min. 0,50 mm2 między
obudową i ACVM 10-270.
W module ACVM 10-270 połącz kabel do karty ogranicznika
prądu (AA22) do zacisku X1:8–11.
L1 podłącza się do X1:8 i X1:11.
L2 podłącza się do X1:9 i X1:11.
L3 podłącza się do X1:10 i X1:11.
X1:11 jest wspólnym zaciskiem dla trzech mierników natężenia
prądu.

1 2 3 4 5 6 7 8

AA22-X1

L1

L2

L3

9 10 11 12 13 14 15 16 17

Wielkość zabezpieczenia budynku ustawia się pokrętłem (R24)
na karcie ogranicznika prądu, (AA22). Ustawienie można od-
czytać w menu 8.3.1.

Podłączenie centralnej kontroli obciążenia/ taryfy
W przypadkach, gdzie wykorzystuje się centralną kontrolę
obciążenia lub kontrolę taryfy, można wykonać podłączenie
do zacisku (X1) na karcie EBV (AA22), która znajduje się za
przednią pokrywą.
Taryfa A, elektryczny podgrzewacz pomocniczy jest odłączony.
Podłącz sygnał bezpotencjałowy do zacisków X1:5 i X1:7.
Taryfa B, sprężarka w AMS 10 jest odłączona. Podłącz sygnał
bezpotencjałowy do zacisków X1:6 i X1:7.
Taryfy A i B można połączyć.
Zamknięty styk powoduje odłączenie wyjścia elektrycznego.

Podłączanie styków zewnętrznych
RG 10, czujnik zmiany temperatury pomieszczenia
Czujnik zewnętrzny (BT50) można podłączyć do modułu
ACVM 10-270, aby zmieniać temperaturę zasilania, a w rezul-
tacie ustawiać temperaturę pomieszczenia, na przykład za
pomocą czujnika pokojowego (RG 10, wyposażenie dodatko-
we). Podłącz czujnik do zacisków X4:1 i X4:3 na karcie ogra-
nicznika prądu (AA22) zgodnie ze schematem połączeń.
Uruchamiany w menu 9.3.6.
Różnica między temperaturą pomieszczenia i zadaną tempe-
raturą pomieszczenia wpływa na temperaturę zasilania. Wy-
maganą temperatura pomieszczenia ustawia się pokrętłem
na RG 10. Temperatura jest wyświetlana w menu 6.3.

Styk do zmiany temperatury pomieszczenia
System grzewczy 1:
Do ACVM 10-270 można podłączyć sygnał zewnętrzny, na
przykład czujnik pokojowy lub programator czasowy, aby re-

gulować temperaturę zasilania, a w rezultacie temperaturę
pomieszczenia. Styk musi być bezpotencjałowy, nieblokujący
i podłączony do zacisków X1:3 i X1:4 na karcie ogranicznika
prądu (AA22).
Kiedy styk jest zamknięty, przesunięcie krzywej grzania
zmienia się o podawaną tutaj liczbę stopni. Wartość można
regulować w zakresie -10 i +10. Wartość regulacji ustawia się
w menu 2.4, „Regulacja zewn.”.
System grzewczy 2:
Do ACVM 10-270 można podłączyć sygnał zewnętrzny, na
przykład czujnik pokojowy lub programator czasowy, aby re-
gulować temperaturę zasilania, a w rezultacie temperaturę
pomieszczenia. Styk musi być bezpotencjałowy, nieblokujący
i podłączony do zacisków X1:14 i X1:15 na karcie ogranicznika
prądu (AA22).
Kiedy styk jest zamknięty, przesunięcie krzywej grzania
zmienia się o podawaną tutaj liczbę stopni. Wartość można
regulować w zakresie -10 i +10. Wartość regulacji ustawia się
w menu 3.5, „Regulacja zewn. 2”.

Styk do aktywacji „Dodatkowej c.w.u.”
Do ACVM 10-270 można podłączyć sygnał zewnętrzny, aby
aktywować funkcję „Tymczasowa dodatkowa c.w.u.”. Styk
musi być bezpotencjałowy, nieblokujący i podłączony do zaci-
sków X6:1 i X6:2 na karcie ogranicznika prądu (AA22).
Kiedy styk będzie zamknięty przez co najmniej sekundę, na-
stąpi aktywacja funkcji „Tymczasowa dodatkowa c.w.u.”. Au-
tomatyczny powrót do wcześniej wybranej funkcji nastąpi po
3 godzinach.

Wyjścia alarmowe
Zewnętrzny sygnalizator standardowych alarmów można wy-
konać za pomocą funkcji przekaźnika na karcie ogranicznika
prądu (AA22), zacisk X2:1–2.
Schemat połączeń na stronie 64 przedstawia przekaźnik w
położeniu alarmowym.
Kiedy przełącznik (SF1) znajduje się w położeniu „0” lub „

”, przekaźnik jest w położeniu alarmowym.
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Przyłącza specjalne
Moduł ACVM 10-270 jest przygotowany do sterowania ze-
wnętrzną pompą obiegową (GP10), zewnętrznym zaworem
trójdrogowym (QN11), zaworem rozdzielającym chłodzenie
(QN12), a także zewnętrznym podgrzewaczem pomocniczym,
np. kotłem olejowym, gazowym lub na pellety.

Zewnętrzna pompa obiegowa (maks. 50W)
Podłącz zewnętrzną pompę obiegową (GP10) do zacisków
X3:1 (230 V), X3:4 (N) i X3:5 (PE).
Pompa obiegowa (GP10) jest aktywna, kiedy pompa obiegowa
(GP1) w module ACVM 10-270 jest aktywna.
Można zastosować wyposażenie dodatkowe HR 10, jeśli moc
przyłącza przekracza 50 W. Patrz rozdział Położenie elemen-
tów na stronie 68.

Zewnętrzny zawór trójdrogowy (wyposażenie dodatkowe)
Podłączanie i działanie zostały opisane w instrukcji montażu
wyposażenia dodatkowego ESV 22.

Zawór trójdrogowy, chłodzenie (wyposażenie dodatkowe)
Podłączanie i działanie zostały opisane w instrukcji montażu
wyposażenia dodatkowego VCC 22

Zewnętrzny podgrzewacz pomocniczy
Moduł ACVM 10-270 może sterować zewnętrznym podgrze-
waczem pomocniczym.
Czujnik BT19 należy przenieść do przyłącza czujnika BT24
w zewnętrznym podgrzewaczu pomocniczym (nie dotyczy
przyłączy solarnego systemu grzewczego ani pieca na drew-
no). Patrz rozdział Położenie elementów na stronie 68.
Zewn. 1 stopień
1. Usuń zworkę na zaciskach X3:2 i X3:3. Patrz rozdział

Położenie elementów na stronie 68 i rozdział Schemat
połączeń elektrycznych na stronie 60.

2. Podłącz fazę podgrzewacza pomocniczego do zacisków
X3:2 (230 V) i X3:4 (N) (maks. 0,2 A).

3. Należy zastosować wyposażenie dodatkowe HR10, aby
wzmocnić sygnał i/lub aby sterować zewnętrznymi pom-
pami zasilającymi.

4. Ustaw „Zewn. 1 stopień” w menu 9.2.8.
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Uruchomienie i odbiór
Przygotowania
Połącz moduły AMS 10 i ACVM 10-270 (rury czynnika chłod-
niczego i okablowanie), po czym połącz moduł ACVM 10-270
do systemu grzewczego.

Napełnianie systemu grzewczego
1. Upewnij się, że manometr (BP5) jest widoczny.
2. Podłącz wąż do zaworu do napełniania (QM1) i otwórz

zawór, aby napełnić podgrzewacz i system c.o.
3. Po chwili manometr (BP5) zacznie pokazywać wzrost ci-

śnienia.
4. Kiedy ciśnienie osiągnie około 0,25 MPa (2,5 bara), z

zaworu bezpieczeństwa (FL2) zacznie wydobywać się
mieszanka wody i powietrza. Zamknij zawór do napełnia-
nia (QM1)

FL2BP5

LEK

LEK

LEK

QM1

QM20

QM60

QM24

Odpowietrzanie systemu grzewczego
Moduł ACVM 10-270 odpowietrza się przez zawór bezpieczeń-
stwa (FL2), śruby odpowietrzające (QM20, QM24 i QM60), a
pozostały system grzewczy przez odpowiednie zawory odpo-
wietrzające.
Uzupełnianie i odpowietrzanie należy kontynuować do momen-
tu usunięcia całego powietrza i uzyskania prawidłowego ciśnie-
nia.

Napełnianie wężownicy w zasobniku c.w.u.
Wężownicę w zasobniku c.w.u. napełnia się, odkręcając kran
z ciepłą wodą.

Rozruch
AMS 10

WAŻNE!
Nie należy uruchamiać AMS 10 przy temperaturach

powietrza na zewnątrz na poziomie -20°C lub niższym.

1. Sprawdź, czy wyłącznik nadprądowy (FA2) w (ACVM 10-
270) jest włączony.

ACVM 10-270
1. Sprawdź, czy nie zadziałał ogranicznik temperatury FD1.
2. Włącz główny wyłącznik nadprądowy i sprawdź, czy wy-

łącznik nadprądowy (FA1) w ACVM 10-270 jest włączony.
3. Ustaw przełącznik (SF1) w położeniu „1” (przełącznik

powinien być włączony przez 6 godzin, zanim można
będzie uruchomić sprężarkę).
Jeśli przełącznik (SF1) jest w położeniu „0” - zaczekaj co
najmniej 1 minutę, zanim przestawisz go z powrotem w
położenie „1”.

4. Wybierz tryb pracy „Tylko podgrzewacz pomocniczy”,
wciskając przycisk trybu pracy przez 7 sekund.

5. Ustaw datę i godzinę w menu 7.1 i 7.2.
6. Wybierz „Serwis” w menu 8.1.1.
7. Wybierz typ podgrzewacza pomocniczego w menu 9.2.8.
8. Ustaw moc bezpiecznika pokrętłem (R24). Sprawdź war-

tość w menu 8.3.1.
9. Ustaw maks. moc podgrzewacza pomocniczego pokrętłem

(R25). Sprawdź wartość w menu 8.3.2.
10. Wybierz żądane nachylenie krzywej w menu 2.1.2 i ustaw

równoległe przesunięcie pokrętłem. Sprawdź także sekcję
Ustawienie fabryczne na stronie 8.

11. Sprawdź, czy temperatura c.w.u. w menu 1.0 przekracza
25 °C.

12. Po wykonaniu punktu 11, wybierz tryb pracy „Auto”.

Pompa ciepła uruchamia się 30 minut po włączeniu zasilania
modułu zewnętrznego, jeśli wystąpi zapotrzebowanie.

Ustawianie zasilania systemu grzewczego
1. Upewnij się, że pompa ciepła produkuje ciepło dla syste-

mu grzewczego.
2. Wybierz „Wł.” w menu 9.6.2.
3. Wybierz „40” w menu 9.6.1.
4. Sprawdź temperatury rurociągów zasilania i powrotu w

menu 2.5. Ustaw prędkości pompy obiegowej w menu
2.1.5, aby różnica między tymi temperaturami była zgodna
z poniższym wykresem.

5. Wybierz „Wył.” w menu 9.6.2.
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Ustawianie zasilania systemu chłodzenia
Zaleca się ustawienie fabryczne 100% w menu 2.2.5.
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Rozruch modułu ACVM 10-270 bez podłączonego
modułu AMS 10
ACVM 10-270
1. Sprawdź, czy nie zadziałał ogranicznik temperatury FD1.
2. Włącz główny wyłącznik nadprądowy i sprawdź, czy wy-

łącznik nadprądowy (FA1) w ACVM 10-270 jest włączony.
3. Ustaw przełącznik (SF1) w położeniu „1”.
4. Wybierz tryb pracy „Tylko podgrzewacz pomocniczy”,

wciskając przycisk trybu pracy przez 7 sekund.
5. Ustaw datę i godzinę w menu 7.1 i 7.2.
6. Wybierz „Serwis” w menu 8.1.1.
7. Wybierz typ podgrzewacza pomocniczego w menu 9.2.8.
8. Ustaw moc bezpiecznika pokrętłem (R24). Sprawdź war-

tość w menu 8.3.1.
9. Ustaw maks. moc podgrzewacza pomocniczego pokrętłem

(R25). Sprawdź wartość w menu 8.3.2.
10. Wybierz żądane nachylenie krzywej w menu 2.1.2 i ustaw

równoległe przesunięcie pokrętłem. Sprawdź także sekcję
Ustawienie fabryczne na stronie 8.

Sprawdzanie zewnętrznego podgrzewacza pomoc-
niczego z zablokowanym wewnętrznym podgrze-
waczem pomocniczym
1. Wybierz „Zewn. 1 stopień” w menu 9.2.8.
2. Wybierz tryb pracy „Tylko podgrzewacz pomocniczy”,

wciskając przycisk trybu pracy przez 7 sekund.
3. Upewnij się, że maks. temperatura z zewnętrznego pod-

grzewacza pomocniczego nie przekracza 65 °C.
4. Wybierz tryb pracy „Auto”, naciskając przycisk trybu pracy.

Sprawdzanie zewnętrznego podgrzewacza pomoc-
niczego (nie sterowanego przez ACVM 10-270) z
wewnętrznym podgrzewaczem pomocniczym jako
wsparcie
1. Ustaw temperaturę początkową podgrzewacza pomocni-

czego, aby uruchamiał się przy wyższej temperaturze,
niż wewnętrzny elektryczny podgrzewacz pomocniczy
(patrz wartość zadana w menu 1.2).

2. Ustaw temperaturę końcową podgrzewacza pomocnicze-
go, aby temperatura w module ACVM 10-270 nie przekra-
czała 65 °C.

Odbiór instalacji
Obowiązujące przepisy wymagają odbioru systemu grzewcze-
go przed rozruchem. Odbiór powinien zostać wykonany przez
osobę o odpowiednich kwalifikacjach i powinien być udoku-
mentowany. Należy wykorzystać listę kontrolną na następnej
stronie. Powyższe zalecenia dotyczą zamkniętych systemów
grzewczych.
Nie należy wymieniać żadnych części systemu SPLIT bez
przeprowadzenia nowej kontroli.

Czyszczenie filtra cząstek stałych
Filtr cząstek stałych (HQ1) należy wyczyścić po zakończeniu
montażu.
1. Zamknij zawór QM31 i zawór obok filtra cząstek stałych

(HQ1).
2. Otwórz zawór bezpieczeństwa (FL2), aby obniżyć ciśnie-

nie w zbiornikach.
3. Wyczyść filtr cząstek stałych (HQ1) zgodnie z rysunkiem.

Old

Ponowna regulacja
Początkowo z ciepłej wody jest oddawane powietrze i może
być konieczne odpowietrzenie. Jeśli w module ACVM 10-270
lub systemie grzewczym słuchać bulgotanie, cały system wy-
maga dodatkowego odpowietrzenia.

WAŻNE!
Użyj śrub odpowietrzających (QM20, QM24 i QM60),
ewentualnych zewnętrznych zaworów odpowietrzają-
cych i zaworu bezpieczeństwa (FL2). Ten ostatni należy

obsługiwać ostrożnie, ponieważ szybko się otwiera.
Kiedy system jest stabilny (ciśnienie jest prawidłowe i
usunięto całe powietrze), można odpowiednio ustawić

system automatycznej regulacji ogrzewania.
Sprawdź na Ustawienie fabryczne na stronie 8.
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Lista kontrolna: Czynności kontrolne przed rozruchem
SprawdzoneNotatkiCiepła woda

Zawór zwrotny

Zawór bezpieczeństwa

Zawór mieszający

Zawory odcinające

SprawdzoneNotatkiOgrzewanie

Objętość systemu

Naczynie przeponowe

Zawór bezpieczeństwa

Wewnętrzny podgrzewacz pomocniczy

Zewnętrzny podgrzewacz pomocniczy

SprawdzoneNotatkiChłodzenie
Instalacja rurowa, izolacja przeciwkondensa-
cyjna
Zawór trójdrogowy (QN12), chłodzenie/ogrze-
wanie

SprawdzoneNotatkiSystem czynnika chłodniczego

Długość rur

Różnica wysokości

Próba ciśnieniowa

Test szczelności

Końcowa próba podciśnieniowa

SprawdzoneNotatkiInstalacja elektryczna

Wyłącznik główny budynku

Bezpiecznik grupowy

Ogranicznik prądu/ miernik natężenia prądu
Podgrzewacz tacy ociekowej (dotyczy 064030,
064031)

SprawdzoneNotatkiAkcesoria

Zewnętrzna pompa obiegowa

Zbiornik buforowy UKV

Zawór przelewowy

Czujnik pokojowy

Taca ociekowa zasobnika c.w.u.

Sterowanie solarne
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Sterowanie
Wyświetlacz

A BI II III I II

13.431.0

A 

5 0 . 0 ° C
Temp. c.w.u.

Numer menu
Nazwa menu

Blokada
Zegar

Symbole obsługowe Wartość bieżącego parametru

Rodzaje menu
Sterowanie zawiera różne rodzaje menu, odpowiednio do
stopnia zagłębienia się w jego strukturę.
■ Normalne [N]: Ustawienia często używane przez

użytkownika.

■ Rozszerzone [U]: Wszystkie pozycje menu oprócz ser-
wisowych.

■ Serwisowe [S]: Wszystkie pozycje menu.

Zmiany rodzaju menu dokonuje się w menu 8.1.1

Obsługa menu
Przycisk Plus służy do przechodzenia dalej do
następnego menu na następnym poziomie oraz
do zwiększania wartości parametru w menu,
gdzie jest to możliwe.
Przycisk Minus służy do przechodzenia z powro-
tem do poprzedniego menu na bieżącym pozio-
mie oraz do zmniejszania wartości parametru w
menu, gdzie jest to możliwe.
Przycisk Enter służy do wyboru podmenu w bie-
żącym menu, do udostępniania zmian w parame-
trach i potwierdzania zmian parametrów. Kiedy
numer menu kończy się zerem, oznacza to, że
zawiera podmenu.

Zmiana parametrów
■ Zmiana parametru (wartości):
■ Otwórz odpowiednie menu.
■ Naciśnij przycisk Enter - wartość numeryczna zacznie pul-

sować.
■ Zwiększ lub zmniejsz wartość, używając przycisków

Plus/Minus.
■ Potwierdź, naciskając przycisk Enter.
■ Menu 1.0 jest wyświetlane automatycznie ponownie po 30

minutach od ostatniego naciśnięcia przycisku.

Przykład
Zmiana nachylenia krzywej, menu 2.1.
■ Punktem wyjścia jest menu 1.0.
■ Naciśnij przycisk Plus, aby przejść do menu 2.0.
■ Naciśnij przycisk Enter, aby przejść do menu 2.1.
■ Naciśnij przycisk Enter, aby zmienić wartość.
■ Zmień wartość, naciskając przycisk Plus lub Minus.
■ Potwierdź wybraną wartość, naciskając przycisk Enter.
■ Naciśnij przycisk szybkiego przejścia, aby wyświetlić menu

1.0.

Szybkie przejście
Aby szybko wrócić do głównego menu z podmenu,
naciśnij jeden z następujących przycisków:

Blokada
Blokadę można włączyć w menu głównym, naciskając jedno-
cześnie przyciski Plus i Minus. Na wyświetlaczu pojawi się

wtedy symbol klucza.

A BI II III I II

13.431.0

A 

5 0 . 0 ° C

Taka sama procedura umożliwia wyłączenie blokady.
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Struktura menu

1.0 [N] Temp. ciepłej wody
1.1 [N] Max.CW / Czas cyklu
1.2 [N] Temp. start CW
1.3 [N] Temp. stop CW
1.4 [U] Temp. stop DCW
1.5 [U] Temp. stop spręż.DCW
1.6 [U] Max czas DCW*
1.7 [U] Następna prod. DCW
1.8 [U] Następna prod.DCW
1.9 [U] Cał.czas prod.CW

1.10.1 [S] CW-ust.ładowania
1.10.0 [S] Ustaw. ładowania
CW

1.10.2 [S] Wyd. pompy ob. CW
1.10.3 [S] Pompa obieg.-manu-
al
1.10.4 [S] CW-reg min
1.10.5 [S] CW reg P
1.10.6 [S] CW reg Q
1.10.7 [S] CW reg czas próbny
1.10.8 [S] CW-reg xP
1.10.9 [S] CW-wart. reg xP
1.10.10 [S] Powrót

1.11.1 [S] CW-ust. częst.spręż.
1.11.0 [S] CW-ust.
częst.spręż.

1.11.2 [S] CW-
częst.spręż.man
1.11.3 [S] Częst.spręż.przy
+20
1.11.4 [S] Częst.spręż.przy -5
1.11.5 [S] Powrót

1.12 [N] Powrót

*Nie używany od wersji 1.04 programu włącznie.
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2.0 [N] Temp. zasilania

2.1.1 [N] Przes.krz.grz./Całk.2.1.0 [N] Ogrzewanie
2.1.2 [N] Krzywa grzania

2.1.3.1 [U] Temp. zas. przy +202.1.3.0 [U] Własna krzywa
2.1.3.2 [U] Temp. zas. przy -20
2.1.3.3 [U] Temp. załamania
2.1.3.4 [U] T.zas.przy T.zał.
2.1.3.5 [U] Powrót

2.1.4 [U] Min. temp.zasilania
2.1.5 [U] PO wyd.-ogrzewanie
2.1.6 [N] Powrót

2.2.1 [N] Przes,krz.chł./Całk.2.2.0 [N] Chłodzenie
2.2.2 [N] Krzywa chłodzenia

2.2.3.1 [U] Temp. zas. przy +202.2.3.0 [U] Własna krzywa chłodz
2.2.3.2 [U] Temp. zas. przy +40
2.2.3.3 [U] Powrót

2.2.4 [U] Min. temp.zasilania
2.2.5 [U] PO wyd.-chłodzenie
2.2.6 [N] Powrót

2.3 [U] Max.temp. zasilania
2.4 [U] Regulacja zewn.
2.5 [U] T.zas. / T.powrotu
2.6 [U] Stopnio-minuty
2.7 [N] Powrót
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3.0 [N] Temp. zasilania 2
3.1 [N] Przes.krz.grz/Całk 2
3.2 [N] Krzywa grzania 2
3.3 [U] Min.temp. zasilania2
3.4 [U] Max.temp. zasilania2
3.5 [U] Regulacja zewn. 2

3.6.1 [U] tur temp ved +203.6.0 [U] Własna krzywa
3.6.2 [U] Temp. zas. przy -20
3.6.3 [U] Temp. załamania
3.6.4 [U] T.zas.przy T.zał.
3.6.5 [U] Powrót

3.7 [U] T.zas. / T.powrotu 2
3.8 [N] Powrót

4.0 [N] Temp. zewnętrzna
4.1 [N] Średnia temp. zewn.
4.2 [U] Ust.czasu śr.tem.zew
4.3 [U] Śred.temp.zewn.1min
4.4 [N] Powrót
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5.0 [N] Pompa ciepła
5.1 [N] Ilość startów
5.2 [N] Czas pracy sprężarki
5.3 [U] Czas do startów
5.4 [U] Temp.zewn. Tho-A
5.5 [U] Temp.parow. Tho-R1
5.6 [U] Temp.parow. Tho-R2
5.7 [U] Gaz zasysany Tho-S
5.8 [U] Gaz gorący Tho-D
5.9 [U] Stan ciekły
5.10 [U] Temp. za skrapl./max
5.11 [U] HP
5.12 [U] LP LPT
5.13 [U] Wyd. wentylatora

5.14.1 [U] AMS natęż.prądu5.14.0 [U] Częst.spręż. akt/ust
5.14.2 [U] Temp.inwerter Tho-
IP
5.14.3 [U] Powrót

5.15.1 [S] Udział błędów5.15.0 [S] Błędy komunikacji
5.15.2 [S] Ilość błędów
5.15.3 [S] Kasowanie błędów
5.15.4 [S] Powrót

5.16 [N] Powrót

6.0 [N] Temp. pomieszczenia*
6.1 [U] Współ. kompensacji
6.2 [U] Kompensuje system
6.3 [N] Ustaw.temp.pomieszcz
6.4 [U] Śred.temp.pom. 1min
6.5 [U] Czas integracji
6.6 [N] Powrót

*Wymaga wyposażenia dodatkowego i aktywacji w menu
9.3.6.
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7.0 [N] Czas
7.1 [N] Data
7.2 [N] Godzina

7.3.1 [U] Czas zmiany temp.7.3.0 [U] Prog.zmiany temp.
7.3.2 [U] Przes.krz.grz. +/-
7.3.3 [U] Kompensuje system
7.3.4 [U] Powrót

7.4.1 [U] DCW poniedz.7.4.0 [U] Programowanie DCW
7.4.2 [U] DCW wtorek
7.4.3 [U] DCW środa
7.4.4 [U] DCW czwartek
7.4.5 [U] DCW piątek
7.4.6 [U] DCW sobota
7.4.7 [U] DCW niedziela
7.4.8 [U] Powrót

7.5.1 [U] Początek wakacji7.5.0 [U] Program wakacyjny
7.5.2 [U] Koniec wakacji
7.5.3 [U] Kompensuje system
7.5.4 [U] Przes.krz.grz. +/-
Obniż temp.pom. +/-
7.5.5 [U] Aktywacja CW
7.5.6 [U] Powrót

7.6.1 [N] Czasy Trybu cichego7.6.0 [N] Tryb cichy*
7.6.2 [N] Powrót

7.7 [N] Powrót*

*Menu „Tryb cichy” jest dostępne od wersji 1.04 programu
włącznie.

8.0 [N] Inne ustawienia

8.1.1 [N] Tryb menu8.1.0 [N] Ustaw. wyświetlacza
8.1.2 [N] Język
8.1.3 [N] Kontrast
8.1.4 [N] Jasność
8.1.5 [N] Powrót

8.2.1 [N] Aktyw.Dod.ogrzew.
8.2.0 [N] Ust.trybu pracy AU-
TO

8.2.2 [N] Tylko Dod.ogrzew.
8.2.3 [U] Temp.stop ogrz.
8.2.4 [U] Temp. start chłodz.
8.2.5 [U] Histereza
8.2.6 [N] Powrót

8.3.1 [U] Bezpiecznik8.3.0 [U] Monitor natęż.prądu
8.3.2 [U] Max moc kotła elektr
8.3.3 [U] Prąd, faza 1
8.3.4 [U] Prąd, faza 2
8.3.5 [U] Prąd, faza 3
8.3.6 [U] Wartość EBV
8.3.7 [U] Powrót

8.5.1 [U] Czas cyklu
8.5.0 [U] Ustaw.cyklu
Ogrz/CW

8.5.2 [U] Max czas prod.CW
8.5.3 [U] Powrót

8.6 [N] Powrót
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9.0 [S] Menu serwisowe

9.1.1 [S] SM start ogrzewania9.1.0 [S] Ust. pompy ciepła
9.1.2 [S] Sm start chłodzenia
9.1.3 [S] Temp.stop.grz.niska
9.1.4 [S] Temp.stop.grz.wysoka
9.1.5 [S] Temp.stop.chł.niska
9.1.6 [S] Temp.stop.chł.wysoka
9.1.7 [S] Czas między startami
9.1.8 [S] Min.częst.sp.akt/ust
9.1.9 [S] Max.częst.sp.akt/ust
9.1.10 [S] AMS ogrz. akt/max
9.1.11 [S] AMS chł. akt/max
9.1.12 [S] Temp.rozmr.zbiornik
9.1.13 [S] Powrót

9.2.1 [S] SM start dod.ogrz9.2.0 [S] Ust.dod.ogrzewania
9.2.2 [S] Czas pracy dod.ogrz
9.2.3 [S] Opcja podłączenia
9.2.4 [S] Reg.wzmocnienia
9.2.5 [S] Reg.czasu integracji
9.2.6 [S] Wzmoc. zaw.miesz.
9.2.7 [S] Wzmoc. zaw.miesz.2
9.2.8 [S] Typ dod.ogrzewania
9.2.9 [S] Powrót

9.3.1 [S] Max.temp.grz.wewn,9.3.0 [S] Ustawienia systemu
9.3.2 [S] Logger
9.3.3 [S] Chłodzenie
9.3.4 [S] System grzewczy 2
9.3.5 [S] RE10
9.3.6 [S] Typ czujnika w pom.

9.3.7.1 [S] Tryb testowy9.3.7.0 [S] Tryb testowy
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] Powrót

9.3.8 [S] Ustawienia fabryczne
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9.0 [S] Menu serwisowe
9.3.9 [S] Status pracy

9.3.10.1 [S] Osuszanie podłogi9.3.10.0 [S] Osuszanie podłogi
9.3.10.2 [S] Czas cyklu 1
9.3.10.3 [S] Temp.cyklu 1
9.3.10.4 [S] Czas cyklu 2
9.3.10.5 [S] Temp.cyklu 2
9.3.10.6 [S] Powrót

9.3.11 [S] Cykl próbny pompy ob
9.3.12 [S] Róż.start PC
9.3.13 [S] Róż.start dod.ogrz
9.3.14 [S] Blokowanie CW/Ogrzew
9.3.15 [S] Red.ciepła w alarmie
9.3.16 [S] Typ czujnik CW
9.3.17 [S] Odszranianie
9.3.18 [S] Powrót

9.4 [S] Szybki start

9.5.1 [S] Typ pompy ciepła9.5.0 [S] System info
9.5.2 [S] CPU-stopień użycia
9.5.3 [S] Com rate/1000
9.5.4 [S] Problemy komunikacji
9.5.5 [S] Czas pracy dod.ogrz.
9.5.6 [S] Czas prod. CW
9.5.7 [S] Wersja programu
9.5.8 [S] Wersja karty 106
9.5.9 [S] Wersja wyświetlacza
9.5.10 [S] Wersja karty przekaź
9.5.11 [S] Najniższa temp.zas.
9.5.12 [S] Udział pracy spręż.%
9.5.13 [S] Licznik cyklów
9.5.14 [S] Status ACVM
9.5.15 [S] Ostatni status ACVM
9.5.16 [S] Czas zmiany stausu
9.5.17 [S] Powrót

9.6.1 [S] Częst.spręż. akt/ust9.6.0 [S] Ust. reg.ogrzewania
9.6.2 [S] Częst.spręż. manual
9.6.3 [S] Max delta cz.akt/ust
9.6.4 [S] Częst.spręż.regP
9.6.5 [S] Czas min.częst.
9.6.6 [S] Czas min.częst.ogrz
9.6.7 [S] Max delta Tzas-Twym
9.6.8 [S] Częst.spręż. SM
9.6.9 [S] Powrót

9.7 [S] Reset alarmu

9.8.x.1 [S] Czas9.8.1.0 [S] Log19.8.0 [S] Zapis alarmów
9.8.x.2 [S] Typ alarmu
9.8.x.3 [S] Status ACVM
9.8.x.4 [S] Ostatni status ACVM
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9.0 [S] Menu serwisowe
9.8.x.5 [S] Czas zmiany stausu
9.8.x.6 [S] Czas pracy sprężarki
9.8.x.7 [S] Śred.temp.zewn.1min
9.8.x.8 [S] Temp. zewn. Tho-A
9.8.x.9 [S] Temp.zas./powrót
9.8.x.10 [S] Temp. za skrapl.
9.8.x.11 [S] Temp. ciepłej wody
9.8.x.12 [S] Częst.spręż. akt/ust
9.8.x.13 [S] Temp.parow. Tho-R1
9.8.x.14 [S] Temp.parow. Tho-R2
9.8.x.15 [S] Gaz zasysany Tho-S
9.8.x.16 [S] Gaz gorący Tho-D
9.8.x.17 [S] Temp. stan ciekły
9.8.x.18 [S] HP
9.8.x.19 [S] LP LPT
9.8.x.20 [S] AMS natęż.prądu
9.8.x.21 [S] Temp.inwerter Tho-IP
9.8.x.22 [S] Wyd. pompy obiegowej
9.8.x.23 [S] Stat.przekaźnik.1-8
9.8.x.24 [S] Stat.przekaźnik.9-14
9.8.x.25 [S] Program status 1-8
9.8.x.26 [S] Program status 9-16
9.8.x.27 [S] Powrót

9.8.2.0 [S] Log 2
9.8.3.0 [S] Log 3
9.8.4.0 [S] Log 4
9.8.5 [S] Kasuj logi alarmu
9.8.6 [S] Powrót

9.9 [S] Powrót
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Menu główne
Menu 1.0 [N] Temp. ciepłej wody
Tutaj wyświetlana jest bieżąca temperatura ciepłej wody w
zasobniku c.w.u.

Menu 2.0 [N] Temp. zasilania
Tutaj wyświetlana jest bieżąca temperatura zasilania systemu
grzewczego z obliczoną temperaturą zasilania podaną w na-
wiasach.

Menu 3.0 [N] Temp. zasilania 2
Tutaj wyświetlana jest bieżąca temperatura zasilania 2. syste-
mu grzewczego z obliczoną temperaturą zasilania podaną w
nawiasach.

Menu 4.0 [N] Temp. zewnętrzna
Tutaj wyświetlana jest bieżąca temperatura powietrza na ze-
wnątrz.

Menu 5.0 [N] Pompa ciepła
Parametry dotyczące stanu modułu zewnętrznego są wyświe-
tlane w podmenu tego menu.
Na wyświetlaczu pojawia się następujący tekst.

ZnaczenieTekst
Wyświetlany, kiedy nie występuje zapotrzebo-
wanie na pracę sprężarki ani żadne z poniż-
szych.

Wył.

Wyświetlany podczas normalnej pracy ze
sprężarką.

Wł.

Wyświetlany w czasie pracy sprężarki.Uruchamianie
Wyświetlany w razie tymczasowych proble-
mów z komunikacją.

Problem kom.

Wyświetlany podczas odszraniania.Odszranianie
Wyświetlany, kiedy sprężarka obraca się w
celu smarowania.

Powrót oleju

Wyświetlany, kiedy sprężarka jest chroniona
lub podczas 30-minutowego opóźnienia uru-
chomienia.

Ochrona

Wyświetlany w razie alarmu, taryfy B lub w
trybie pracy Tylko podgrzewacz pomocniczy.

Wyłączenie

Wyświetlany, kiedy temperatura na zewnątrz
wykracza poza zakres roboczy sprężarki (jest
zbyt wysoka lub zbyt niska).

Zatrzymana

Menu 6.0 [N] Temp. pomieszczenia
Tutaj wyświetlana jest temperatura pomieszczenia oraz zada-
na temperatura pomieszczenia w nawiasach. Ustawienia do-
tyczące współczynnika dla czujnika pokojowego oraz systemu
grzewczego, który powinien regulować, wprowadza się w
podmenu tego menu.

Menu 7.0 [N] Czas
Ustawienia dotyczące daty i godziny wprowadza się w podme-
nu tego menu. W tym menu ustawia się także zwiększenie i
zmniejszenie temperatury o wybranej godzinie.

Menu 8.0 [N] Inne ustawienia
Ustawienia dotyczące typu menu, języka, parametrów trybu
pracy i wartości miernika natężenia prądu wprowadza się w
podmenu tego menu.

Menu 9.0 [S] Menu serwisowe
To menu i jego podmenu są wyświetlane na wyświetlaczu
tylko, jeśli wybrano dostęp w menu 8.1.1.
W tych podmenu można sprawdzać i wprowadzać różne
ustawienia.

WAŻNE!
Te ustawienia powinny być wprowadzane wyłącznie
przez osoby mające wymaganą wiedzę techniczną.

Normalne, odpowiednie do potrzeb zwykłego użytkow-
nika.

[N]

Rozszerzone, zawiera wszystkie pozycje menu oprócz
serwisowych.

[U]

Serwisowe, zawiera wszystkie pozycje menu, powraca
do normalnego po 30 minutach od ostatniego naciśnię-
cia przycisku.

[S]
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1.0 [N] Temp. ciepłej wody
Menu 1.1 [N] Max.CW / Czas cyklu
Tutaj wyświetlany jest czas przygotowywania c.w.u. i łączny
czas. W razie potrzeby wyświetlany dla ładowania c.w.u. i
ogrzewania:
Czas ogrzewania/Maks. - podczas ogrzewania.
Czas c.w.u./Maks. - podczas ładowania c.w.u.

Menu 1.2 [N] Temp. start CW
Tutaj ustawia się temperaturę początkową ładowania c.w.u.
przez pompę ciepła.
Zakres ustawień: 25 – 55 °C
Wartość domyślna: 47 °C

Menu 1.3 [N] Temp. stop CW
Tutaj ustawia się temperaturę końcową ładowania c.w.u. przez
pompę ciepła.
Zakres ustawień: 30 – 60 °C
Wartość domyślna: 53 °C

Menu 1.4 [U] Temp. stop DCW
Tutaj ustawia się żądaną temperaturę w trybie dodatkowej
ciepłej wody.
Zakres ustawień: 40 – 65 °C
Wartość domyślna: 65 °C

Menu 1.5 [U] Temp. stop spręż.DCW
Tutaj ustawia się żądaną temperaturę końcową w trybie do-
datkowej ciepłej wody dla pompy ciepła.
Zakres ustawień: 40 – 60 °C
Wartość domyślna: 60 °C

Menu 1.6 [U] Max czas DCW*
Tutaj ustawia się maksymalny czas, w jakim pompa ciepła
może ładować ciepłą wodę w trybie dodatkowej ciepłej wody.
Zakres ustawień: 0 – 60 min.
Wartość domyślna: 50 min.
*Nie używany od wersji 1.04 programu włącznie.

Menu 1.7 [U] Następna prod. DCW
Tutaj wybiera się okresowe czasowe zwiększenie ilości c.w.u.
Wartość „Wył.” powoduje wyłączenie dodatkowej c.w.u. Po-
twierdzenie wartości spowoduje włączenie trybu dodatkowej
c.w.u.
Zakres ustawień: Od - 90 dni
Wartość domyślna: Wył.

Menu 1.8 [U] Następna prod.DCW
Tutaj wyświetlane jest następne okresowe zwiększenie do
poziomu „Dodatkowa c.w.u.”.

Menu 1.9 [U] Cał.czas prod.CW
Podaje (łączny) czas ładowania c.w.u. za pomocą sprężarki.

Menu 1.10.0 [S] Ustaw. ładowania CW
Podaje bieżącą i żądaną wartość temperatury ładowania c.w.u.
Ustawienia ładowania c.w.u. wprowadza się w podmenu tego
menu.

Menu 1.10.1 [S] CW-ust.ładowania
Podaje bieżącą wartość zadaną temperatury ładowania c.w.u.
Wartość zadana temperatury powyżej wartości końcowej ła-
dowania c.w.u. jest podawana w nawiasach.
Zakres ustawień: 0 – 10 °C
Wartość domyślna: 2,0 °C

Menu 1.10.2 [S] Wyd. pompy ob. CW
Tutaj wyświetlana jest prędkość pompy czynnika grzewczego
podczas ładowania c.w.u.

Menu 1.10.3 [S] Pompa obieg.-manual
Wybierz „Wł.”, aby ręcznie sterować pompą c.w.u.
Zakres ustawień: Wył., Wł.
Wartość domyślna: Wył.

Menu 1.10.4 [S] CW-reg min
Tutaj ustawia się sygnał sterowania, przy którym uruchamia
się pompa czynnika grzewczego.
Zakres ustawień: 1 – 50
Wartość domyślna: 1

Menu 1.10.5 [S] CW reg P
Tutaj wybiera się część P sterownika pompy c.w.u.

AMS 10-12AMS 10-8
0 – 127Zakres ustawień

1421Ustawienie fabryczne

Menu 1.10.6 [S] CW reg Q
Tutaj wybiera się część Q sterownika pompy c.w.u.
Zakres ustawień: 0 – 127
Wartość domyślna: 110

Menu 1.10.7 [S] CW reg czas próbny
Tutaj ustawia się przykładowy czas ładowania c.w.u.
Zakres ustawień: 1 – 30
Wartość domyślna: 5

Menu 1.10.8 [S] CW-reg xP
Tutaj wybiera się dodatkowe zwiększenie, które sterownik
pompy ciepła wykorzysta za punktem krytycznym.
Zakres ustawień: 1,0 – 10,0
Wartość domyślna: 2,5

Menu 1.10.9 [S] CW-wart. reg xP
Tutaj wybiera się punkt krytyczny, kiedy zasilanie przestaje
być liniowe względem sygnału sterowania w pompie czynnika
grzewczego.
Zakres ustawień: 1 – 100
Wartość domyślna: 40

Menu 1.10.10 [S] Powrót
Powrót do menu 1.10.0.
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Menu 1.11.0 [S] CW-ust. częst.spręż.
Tutaj wyświetlana jest częstotliwość sprężarki podczas łado-
wania c.w.u.
Ustawienia dotyczące częstotliwości sprężarki podczas łado-
wania c.w.u. wprowadza się w podmenu tego menu.

Menu 1.11.1 [S] CW-ust. częst.spręż.
Tutaj wyświetlana jest częstotliwość sprężarki dla ładowania
c.w.u.
Tutaj wybiera się częstotliwość sprężarki dla ładowania c.w.u.
podczas ręcznego sterowania.
Te ustawienia zaczynają obowiązywać po wybraniu „Wł.” w
menu 1.11.2.

AMS 10-12AMS 10-8
25 – 85 Hz20 – 81 HzZakres ustawień

--Ustawienie fabryczne

Menu 1.11.2 [S] CW-częst.spręż.man
Wybierz „Wł.”, aby ręcznie regulować częstotliwość sprężarki
dla ładowania c.w.u.
Zakres ustawień: Wył., Wł.
Wartość domyślna: Wył.

Menu 1.11.3 [S] Częst.spręż.przy +20
Tutaj wybiera się częstotliwość sprężarki dla ładowania c.w.u.
przy temperaturze zewnętrznej 20 °C.

AMS 10-12AMS 10-8
25 – 85 Hz20 – 81 HzZakres ustawień

40 HzUstawienie fabryczne

Menu 1.11.4 [S] Częst.spręż.przy -5
Tutaj wybiera się częstotliwość sprężarki dla ładowania c.w.u.
przy temperaturze zewnętrznej -5 °C.

AMS 10-12AMS 10-8
25 – 85 Hz20 – 81 HzZakres ustawień

80 HzUstawienie fabryczne

Menu 1.11.5 [S] Powrót
Powrót do menu 1.11.0.

Menu 1.12 [N] Powrót
Powrót do menu 1.0.

2.0 [N] Temp. zasilania
Menu 2.1.0 [N] Ogrzewanie
Ustawienia ogrzewania wprowadza się w podmenu tego menu.

Menu 2.1.1 [N] Przes.krz.grz./Całk.
Tutaj wyświetlane jest przesunięcie krzywej grzania.
Dodatkowo wyświetlane jest całkowite przesunięcie krzywej
grzania, które zawiera harmonogram, zewnętrzną kompensa-
cję i ewentualne sterowanie pokojowe.

WAŻNE!
Wartość zmienia się za pomocą pokrętła „Przesunięcie

krzywej grzania”.

Zakres ustawień: -10 – 10

Menu 2.1.2 [N] Krzywa grzania
Tutaj wyświetlane jest wybrane nachylenie krzywej (krzywa
grzania). Przy wartości 0 jest aktywna funkcja „Własna krzywa
grzania”, patrz menu 2.1.3.0.
Zakres ustawień: 0 – 20
Wartość domyślna: 9

Menu 2.1.3.0 [U] Własna krzywa
Tutaj można wybrać własną definicję krzywej. To indywidualna
krzywa liniowa z jednym punktem krytycznym. Należy wybrać
punkt krytyczny i powiązane z nim temperatury.

WAŻNE!
Aby aktywować tę funkcję, „Nachylenie krzywej” w menu

2.1.2 należy ustawić na 0.

Menu 2.1.3.1 [U] Temp. zas. przy +20
Tutaj wybiera się temperaturę zasilania przy temperaturze
zewnętrznej +20 °C.
Zakres ustawień: 0 – 80* °C
Wartość domyślna: 20 °C

Menu 2.1.3.2 [U] Temp. zas. przy -20
Tutaj wybiera się temperaturę zasilania przy temperaturze
zewnętrznej -20 °C.
Zakres ustawień: 0 – 80* °C
Wartość domyślna: 35 °C

Menu 2.1.3.3 [U] Temp. załamania
Tutaj wybiera się, przy jakiej temperaturze zewnętrznej powi-
nien wystąpić punkt krytyczny.
Zakres ustawień: -15 – 15 °C
Wartość domyślna: 0 °C

Menu 2.1.3.4 [U] T.zas.przy T.zał.
Tutaj ustawia się żądaną temperaturę zasilania dla punktu
krytycznego.
Zakres ustawień: 0 – 80* °C
Wartość domyślna: 30 °C

Menu 2.1.3.5 [U] Powrót
Powrót do menu 2.1.3.0.

* Ograniczona przez menu 2.3 Max.temp. zasilania.
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Menu 2.1.4 [U] Min. temp.zasilania
Tutaj wyświetlany jest ustawiony minimalny poziom tempera-
tury zasilania systemu grzewczego.
Obliczona temperatura zasilania nigdy nie spada poniżej
ustawionego poziomu bez względu na temperaturę zewnętrz-
ną, nachylenie krzywej czy przesunięcie krzywej grzania.
Zakres ustawień: 20 – 65 °C
Wartość domyślna: 25 °C

Menu 2.1.5 [U] PO wyd.-ogrzewanie
Tutaj wybiera się prędkość pompy czynnika grzewczego
podczas ogrzewania budynku.
Zakres ustawień: 1 – 100
Wartość domyślna: 100

Menu 2.1.6 [N] Powrót
Powrót do menu 2.1.0.

Menu 2.2.0 [N] Chłodzenie
Ustawienia chłodzenia wprowadza się w podmenu tego menu.

Menu 2.2.1 [N] Przes,krz.chł./Całk.
Tutaj zmienia się wybrane przesunięcie krzywej chłodzenia.
Dodatkowo wyświetlane jest całkowite przesunięcie krzywej
chłodzenia, które zawiera harmonogram, zewnętrzną kompen-
sację i ewentualne sterowanie pokojowe.
Zakres ustawień: -10 – 10
Wartość domyślna: -1

Menu 2.2.2 [N] Krzywa chłodzenia
Tutaj pokazane jest wybrane nachylenie krzywej (krzywa
chłodzenia). Przy wartości 0 jest aktywna funkcja „Własna
krzywa chłodzenia”, patrz menu 2.2.3.0.
Zakres ustawień: 0 – 3
Wartość domyślna: 1

Menu 2.2.3.0 [U] Własna krzywa chłodz
Tutaj można wybrać własną definicję krzywej.

WAŻNE!
Aby aktywować tę funkcję, „Nachylenie krzywej” w menu

2.2.2 należy ustawić na 0.

Menu 2.2.3.1 [U] Temp. zas. przy +20
Tutaj wybiera się temperaturę zasilania przy temperaturze
zewnętrznej +20 °C.
Zakres ustawień: 0 – 25* °C
Wartość domyślna: 20 °C

Menu 2.2.3.2 [U] Temp. zas. przy +40
Tutaj wybiera się temperaturę zasilania przy temperaturze
zewnętrznej +40 °C.
Zakres ustawień: 0 – 25* °C
Wartość domyślna: 10 °C

Menu 2.2.3.3 [U] Powrót
Powrót do menu 2.2.3.0.

Menu 2.2.4 [N] Min. temp.zasilania
Tutaj wyświetlany jest ustawiony minimalny poziom tempera-
tury zasilania systemu grzewczego podczas chłodzenia.
Obliczona temperatura zasilania nigdy nie spada poniżej
ustawionego poziomu bez względu na temperaturę zewnętrz-
ną, nachylenie krzywej czy przesunięcie krzywej grzania.
Zakres ustawień: 7 – 25 °C
Wartość domyślna: 10 °C

Menu 2.2.5 [N] PO wyd.-chłodzenie
Tutaj wybiera się prędkość pompy czynnika grzewczego
podczas chłodzenia budynku.
Zakres ustawień: 1 – 100
Wartość domyślna: 100

Menu 2.2.6 [N] Powrót
Powrót do menu 2.2.0.

Menu 2.3 [U] Max.temp. zasilania
Tutaj wyświetlany jest ustawiony maksymalny poziom tempe-
ratury zasilania systemu grzewczego.
Obliczona temperatura zasilania nigdy nie przekracza ustawio-
nego poziomu bez względu na temperaturę zewnętrzną, na-
chylenie krzywej czy przesunięcie krzywej grzania.
Zakres ustawień: 25 – 65 °C
Wartość domyślna: 55 °C

Menu 2.4 [U] Regulacja zewn.
Podłączenie sygnału zewnętrznego, np. czujnika pokojowego
(wyposażenie dodatkowe) lub programatora umożliwi tymcza-
sowe lub okresowe zwiększenie lub obniżenie temperatury
pomieszczenia. Kiedy styk zewnętrzny jest zamknięty, prze-
sunięcie krzywej grzania zmienia się o podawaną tutaj liczbę
stopni.
Jeśli jest aktywne sterowanie pokojowe, występuje zmiana
zadanej temperatury pomieszczenia.
Zakres ustawień: -10 – 10
Wartość domyślna: 0

Menu 2.5 [U] T.zas. / T.powrotu
Tutaj wyświetlane są bieżące faktyczne temperatury zasilania
i powrotu.

Menu 2.6 [U] Stopnio-minuty
Bieżąca wartość liczby stopniominut. Na przykład, wartość tę
można zmienić, aby przyspieszyć rozpoczęcie produkcji
ogrzewania lub chłodzenia.
Zakres ustawień: -32000 – 32000

Menu 2.7 [N] Powrót
Powrót do menu 2.0.

* Ograniczona przez menu 2.3 Max.temp. zasilania.
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3.0 [N] Temp. zasilania 2
Menu 3.1 [N] Przes.krz.grz/Całk 2
Tutaj wybiera się przesunięcie 2. krzywej grzania.
Dodatkowo wyświetlane jest całkowite przesunięcie 2. krzywej
grzania, które zawiera harmonogram, zewnętrzną kompensa-
cję i ewentualne sterowanie pokojowe.
Zakres ustawień: -10 – 10
Wartość domyślna: -1

Menu 3.2 [N] Krzywa grzania 2
Tutaj wyświetlane jest wybrane nachylenie krzywej (krzywa
grzania). Przy wartości 0 jest aktywna funkcja „Własna 2.
krzywa grzania”, patrz menu 3.6.0.
Zakres ustawień: 0 – 20
Wartość domyślna: 6

Menu 3.3 [U] Min.temp. zasilania2
Tutaj wyświetlany jest ustawiony minimalny poziom tempera-
tury zasilania 2. systemu grzewczego.
Obliczona temperatura zasilania nigdy nie spada poniżej
ustawionego poziomu bez względu na temperaturę zewnętrz-
ną, nachylenie krzywej czy przesunięcie krzywej grzania.
Zakres ustawień: 10 – 65 °C
Wartość domyślna: 15 °C

Menu 3.4 [U] Max.temp. zasilania2
Tutaj wyświetlany jest ustawiony maksymalny poziom tempe-
ratury zasilania 2. systemu grzewczego.
Obliczona temperatura zasilania nigdy nie przekracza ustawio-
nego poziomu bez względu na temperaturę zewnętrzną, na-
chylenie krzywej czy przesunięcie krzywej grzania.
Zakres ustawień: 10 – 65 °C
Wartość domyślna: 45 °C

Menu 3.5 [U] Regulacja zewn. 2
Podłączenie sygnału zewnętrznego, np. czujnika pokojowego
(wyposażenie dodatkowe) lub programatora umożliwi tymcza-
sowe lub okresowe zwiększenie lub obniżenie temperatury
pomieszczenia. Kiedy styk zewnętrzny jest zamknięty, prze-
sunięcie krzywej grzania zmienia się o podawaną tutaj liczbę
stopni.
Jeśli jest aktywne sterowanie pokojowe, występuje zmiana
zadanej temperatury pomieszczenia.
Zakres ustawień: -10 – 10
Wartość domyślna: 0

Menu 3.6.0 [U] Własna krzywa
Tutaj można wybrać własną definicję krzywej. To indywidualna
krzywa liniowa z jednym punktem krytycznym. Należy wybrać
punkt krytyczny i powiązane z nim temperatury.

WAŻNE!
Aby aktywować tę funkcję, „Nachylenie krzywej” w menu

3.2 należy ustawić na 0.

Menu 3.6.1 [U] tur temp ved +20
Tutaj wybiera się temperaturę zasilania przy temperaturze
zewnętrznej +20 °C.
Zakres ustawień: 0 – 80* °C
Wartość domyślna: 20 °C

Menu 3.6.2 [U] Temp. zas. przy -20
Tutaj wybiera się temperaturę zasilania przy temperaturze
zewnętrznej -20 °C.
Zakres ustawień: 0 – 80* °C
Wartość domyślna: 35 °C

Menu 3.6.3 [U] Temp. załamania
Tutaj wybiera się, przy jakiej temperaturze zewnętrznej powi-
nien wystąpić punkt krytyczny.
Zakres ustawień: -15 – 15 °C
Wartość domyślna: 0

Menu 3.6.4 [U] T.zas.przy T.zał.
Tutaj ustawia się żądaną temperaturę zasilania dla punktu
krytycznego.
Zakres ustawień: 0 – 80* °C
Wartość domyślna: 30 °C

Menu 3.6.5 [U] Powrót
Powrót do menu 3.6.0.

Menu 3.7 [U] T.zas. / T.powrotu 2
Tutaj wyświetlane są bieżące faktyczne temperatury zasilania
i powrotu 2. systemu grzewczego.

Menu 3.8 [N] Powrót
Powrót do menu 3.0.

4.0 [N] Temp. zewnętrzna
Menu 4.1 [N] Średnia temp. zewn.
To menu podaje średnią temperaturę zewnętrzną zgodnie z
wartością zadaną w menu 4.2 (ustawienie fabryczne: 24
godz.).

Menu 4.2 [U] Ust.czasu śr.tem.zew
Tutaj wybiera się czas, w którym jest obliczana średnia tem-
peratura w menu 4.1.
Zakres ustawień: 1 min., 10 min., 1 godz., 2 godz., 4 godz.,
6 godz., 12 godz., 24 godz.
Wartość domyślna: 24 godz.

Menu 4.3 [U] Śred.temp.zewn.1min
Wyświetla średnią temperaturę zewnętrzną z ostatniej minuty.

Menu 4.4 [N] Powrót
Powrót do menu 4.0.

5.0 [N] Pompa ciepła
Menu 5.1 [N] Ilość startów
Tutaj wyświetlana jest łączna liczba uruchomień ze sprężarką
w module AMS 10.

* Ograniczona przez menu 3.4 Max.temp. zasilania2.
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Menu 5.2 [N] Czas pracy sprężarki
Tutaj wyświetlany jest łączny czas pracy sprężarki w module
AMS 10.

Menu 5.3 [U] Czas do startów
W tym menu wyświetlany jest czas do uruchomienia sprężarki
w module AMS 10.

Menu 5.4 [U] Temp.zewn. Tho-A
To menu podaje temperaturę zewnętrzną zmierzoną przez
pompę ciepła.

Menu 5.5 [U] Temp.parow. Tho-R1
To menu podaje temperaturę parownika w pompie ciepła przy
czujniku Tho-R1.

Menu 5.6 [U] Temp.parow. Tho-R2
To menu podaje temperaturę parownika w pompie ciepła przy
czujniku Tho-R2.

Menu 5.7 [U] Gaz zasysany Tho-S
To menu podaje temperaturę zasysanego gazu w pompie
ciepła.

Menu 5.8 [U] Gaz gorący Tho-D
To menu podaje temperaturę gorącego gazu w pompie ciepła.

Menu 5.9 [U] Stan ciekły
To menu podaje temperaturę rurociągu cieczy w pompie cie-
pła.

Menu 5.10 [U] Temp. za skrapl./max
Wyświetla bieżącą i maks. temperaturę za skraplaczem.

Menu 5.11 [U] HP
Tutaj wyświetlane jest bieżące wysokie ciśnienie i odpowiednia
temperatura podczas ogrzewania. Podczas chłodzenia tutaj
wyświetlane jest bieżące niskie ciśnienie i odpowiednia tem-
peratura.

Menu 5.12 [U] LP LPT
Tutaj wyświetlane jest bieżące niskie ciśnienie.

Menu 5.13 [U] Wyd. wentylatora
Brak funkcji.

Menu 5.14.0 [U] Częst.spręż. akt/ust
Tutaj wyświetlane są bieżąca i zadana wartość dla częstotli-
wości sprężarki.

Menu 5.14.1 [U] AMS natęż.prądu
Tutaj wyświetlany jest bieżący prąd fazowy do modułu AMS
10.

Menu 5.14.2 [U] Temp.inwerter Tho-IP
Tutaj wyświetlana jest bieżąca temperatura przetwornicy
częstotliwości.

Menu 5.14.3 [U] Powrót
Powrót do menu 5.14.0.

Menu 5.15.0 [S] Błędy komunikacji
Parametry dotyczące ewentualnych błędów komunikacji
można wprowadzać w podmenu tego menu.

Menu 5.15.1 [S] Udział błędów
Wyświetla procent nieudanych połączeń z modułem AMS 10
od uruchomienia.

Menu 5.15.2 [S] Ilość błędów
Wyświetla całkowitą liczbę nieudanych połączeń z modułem
AMS 10 od uruchomienia.

Menu 5.15.3 [S] Kasowanie błędów
Wybierz „Tak”, aby wyzerować liczniki w menu 5.15.1 i 5.15.2.
Ustawienie zmienia wartość na „Nie” po wykonaniu czynności.
Zakres ustawień: Tak, Nie

Menu 5.15.4 [S] Powrót
Powrót do menu 5.15.0.

Menu 5.16 [N] Powrót
Powrót do menu 5.0.

6.0 [N] Temp. pomieszczenia*
Menu 6.1 [U] Współ. kompensacji
Tutaj wybiera się współczynnik, który określa wpływ różnicy
między faktyczną i zadaną temperaturą pomieszczenia na
temperaturę zasilania. Wyższa wartość spowoduje większą
zmianę.
Zakres ustawień: 0 – 10,0
Wartość domyślna: 2,0

Menu 6.2 [U] Kompensuje system
Tutaj wybiera się, czy czujnik pokojowy powinien uruchamiać
1. system grzewczy (menu 2.0) i/lub 2. system grzewczy
(menu 3.0).
Zakres ustawień: Wył., System 1, System 2, System 1+2
Wartość domyślna: Wył.

Menu 6.3 [N] Ustaw.temp.pomieszcz
Tutaj wyświetlana jest żądana temperatura pomieszczenia.
Zakres ustawień: 10 – 30 °C

Menu 6.4 [U] Śred.temp.pom. 1min
Wyświetla średnią temperaturę pomieszczenia z ostatniej
minuty.

Menu 6.5 [U] Czas integracji
Tutaj wybiera się czas integracji dla sterowania pokojowego.
Zakres ustawień: 0 – 120
Wartość domyślna: 0

Menu 6.6 [N] Powrót
Powrót do menu 6.0.

7.0 [N] Czas
Menu 7.1 [N] Data
Tutaj ustawia się bieżącą datę.

Menu 7.2 [N] Godzina
Tutaj ustawia się bieżącą godzinę.

*Wymaga wyposażenia dodatkowego i aktywacji w menu 9.3.6.
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Menu 7.3.0 [U] Prog.zmiany temp.
Ustawienia dotyczące np. obniżenia temperatury na noc wy-
biera się w podmenu tego menu.

Menu 7.3.1 [U] Czas zmiany temp.
Tutaj wybiera się godzinę dziennej zmiany, np. obniżenia
temperatury na noc.

Menu 7.3.2 [U] Przes.krz.grz. +/-
Tutaj ustawia się zmiany krzywej grzania za pomocą zmiany
dziennej, np. obniżenia temperatury na noc.
Zakres ustawień: -10 – 10
Wartość domyślna: 0

Menu 7.3.3 [U] Kompensuje system
Tutaj wybiera się system grzewczy, którego dotyczy dzienna
zmiana. Jeśli występuje 2. zawór trójdrogowy, dostępne opcje
menu to „Wył.”, „System 1”, „System 2” oraz „System 1+2”.
W pozostałych przypadkach można wybrać tylko „Wył.” i
„System 1”.
Zakres ustawień: Wył., System 1, System 2, System 1+2
Wartość domyślna: Wył.

Menu 7.3.4 [U] Powrót
Powrót do menu 7.3.0.

Menu 7.4.0 [U] Programowanie DCW
Jeśli w danym dniu występuje zapotrzebowanie na dodatkową
ciepłą wodę, w podmenu tego menu należy wprowadzić odpo-
wiednie ustawienia.

Menu 7.4.1 – 7.4.7 [U] DCW poniedz. – DCW niedziela
Tutaj wybiera się okres dla poszczególnych dni, kiedy będzie
uruchamiać się funkcja dodatkowej ciepłej wody. Tutaj wyświe-
tlany jest czas rozpoczęcia i zakończenia. Takie same wartości
oznaczają, że funkcja dodatkowej ciepłej wody jest wyłączona.
Czas można ustawić po północy.
Zakres ustawień: 00:00 – 23:45
Wartość domyślna: 00:00 – 00:00

Menu 7.4.8 [U] Powrót
Powrót do menu 7.4.0.

Menu 7.5.0 [U] Program wakacyjny
Ustawienia urlopowe wprowadza się w podmenu tego menu.
Kiedy jest aktywna funkcja urlopowa, temperatura zasilania
zostaje obniżona zgodnie z tym ustawieniem, a ładowanie
c.w.u. można wyłączyć.
Kiedy funkcja urlopowa jest wyłączona, pompa ciepła podgrze-
wa wodę przez godzinę przed uruchomieniem funkcji okreso-
wego zwiększenia ilości c.w.u. (jeśli została włączona w menu
1.7).

WAŻNE!
Ustawienie urlopowe nie wyłącza chłodzenia.

Menu 7.5.1 [U] Początek wakacji
Tutaj ustawia się datę rozpoczęcia zmiany urlopowej. Datę
zmienia się, naciskając przycisk Enter. Zmiana urlopowa za-
czyna obowiązywać o godzinie 00:00 wybranego dnia.
Taka sama data w menu 7.5.1 i 7.5.2 wyłącza funkcję urlopo-
wą.

Menu 7.5.2 [U] Koniec wakacji
Tutaj ustawia się datę zakończenia zmiany urlopowej. Datę
zmienia się, naciskając przycisk Enter. Zmiana urlopowa
przestaje obowiązywać o godzinie 23:59 wybranego dnia.
Taka sama data w menu 7.5.1 i 7.5.2 wyłącza funkcję urlopo-
wą.

Menu 7.5.3 [U] Kompensuje system
Tutaj wybiera się system grzewczy, którego dotyczy przerwa
urlopowa. Jeśli występuje 2. zawór trójdrogowy, dostępne
opcje menu to „Wył.”, „System 1”, „System 2” oraz „System
1+2”. W pozostałych przypadkach można wybrać tylko „Wył.”
i „System 1”.
Zakres ustawień: Wył., System 1, System 2, System 1+2
Wartość domyślna: Wył.

Menu 7.5.4 [U] Przes.krz.grz. +/-
Obniż temp.pom. +/-
Tutaj ustawia się zakres przesunięcia krzywej grzania podczas
urlopu.
Jeśli dany system grzewczy posiada czujnik pokojowy tempe-
ratury, zmiana jest podawana w stopniach.
Zakres ustawień: -10 – 10
Wartość domyślna: -5

Menu 7.5.5 [U] Aktywacja CW
Tutaj ustawia się, czy ładowanie c.w.u. ma być wyłączone w
okresie urlopowym.
Zakres ustawień: Nie, Tak
Wartość domyślna: Tak

Menu 7.5.6 [U] Powrót
Powrót do menu 7.5.0.

Menu 7.6.0 [N] Tryb cichy*
Czas trwania trybu cichego, w którym pompa ciepła działa ci-
szej dzięki ograniczeniu obrotów sprężarki i wentylatorów,
wybiera się w podmenu.

Menu 7.6.1 [N] Czasy Trybu cichego*
Tutaj wybiera się przedział czasu dla trybu cichego. Maksy-
malnie można wybrać czas 23:45 (gg:mm) w segmentach po
15 minut. Wybór takiego samego czasu zakończenia i rozpo-
częcia spowoduje wyłączenie funkcji.
Wartości fabryczne: wył.

Menu 7.6.2 [N] Powrót*
Powrót do menu 7.6.0.

Menu 7.7 [N] Powrót*
Powrót do menu 7.0.
*Menu „Tryb cichy” jest dostępne od wersji 1.04 programu
włącznie.
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8.0 [N] Inne ustawienia
Menu 8.1.0 [N] Ustaw. wyświetlacza
Ustawienia dotyczące języka i typu menu ustawia się w pod-
menu tego menu.

Menu 8.1.1 [N] Tryb menu
Tutaj wybiera się typ menu.

Normalne, odpowiednie do potrzeb zwykłego użytkow-
nika.

[N]

Rozszerzone, zawiera wszystkie pozycje menu oprócz
serwisowych.

[U]

Serwisowe, zawiera wszystkie pozycje menu, powraca
do poziomu normalnego po 30 minutach od ostatniego
naciśnięcia przycisku.

[S]

WAŻNE!
Nieprawidłowe ustawienia w menu serwisowym mogą

uszkodzić budynek i/lub pompę ciepła.

Zakres ustawień: N, U, S
Wartość domyślna: N

Menu 8.1.2 [N] Język
Tutaj ustawia się język.

Menu 8.1.3 [U] Kontrast
Tutaj ustawia się kontrast wyświetlacza.
Zakres ustawień: 0 – 31
Wartość domyślna: 20

Menu 8.1.4 [U] Jasność
Tutaj ustawia się intensywność podświetlenia w trybie bez-
czynności. Tryb bezczynności rozpoczyna się 30 minut od
ostatniego naciśnięcia przycisku.
Zakres ustawień: 0=wył., 1=niska, 2=średnia.
Wartość domyślna: 1

Menu 8.1.5 [N] Powrót
Powrót do menu 8.1.0.

Menu 8.2.0 [N] Ust.trybu pracy AUTO
Ustawienia dotyczące trybu auto można wprowadzać w pod-
menu tego menu.

Menu 8.2.1 [N] Aktyw.Dod.ogrzew.
Tutaj wybiera się, w jakim trybie pracy elektryczny podgrze-
wacz pomocniczy w razie potrzeby może przygotowywać
ciepłą wodę i ogrzewanie.
Zakres ustawień: Wył., Ogrzewanie, Ogrzewanie + chłodzenie,
Chłodzenie
Wartości domyślne: Ogrzewanie

Menu 8.2.2 [N] Tylko Dod.ogrzew.
Wybrany, jeśli elektryczny podgrzewacz pomocniczy ma
przygotowywać ciepłą wodę i ogrzewanie.
Zakres ustawień: Wył., Wł.
Wartość domyślna: Wył.

Menu 8.2.3 [U] Temp.stop ogrz.
Średnia temperatura zewnętrzna, przy której pompa ciepła
(w trybie auto) ma wyłączyć ogrzewanie.
Kiedy średnia temperatura zewnętrzna spadnie poniżej
Temp.stop ogrz. – Histereza (menu 8.2.5) ogrzewanie włączy
się ponownie.
Zakres ustawień: 1 – 43 °C
Wartość domyślna: 17 °C

Menu 8.2.4 [U] Temp. start chłodz.
Średnia temperatura zewnętrzna, przy której pompa ciepła
(w trybie auto) ma włączyć chłodzenie.
Kiedy średnia temperatura zewnętrzna ulegnie zmianie, Temp.
start chłodz. (menu 8.2.5) chłodzenie włączy się ponownie.
Kiedy średnia temperatura zewnętrzna spadnie poniżej Temp.
start chłodz. – Histereza (menu 8.2.5) chłodzenie wyłączy się.
Zakres ustawień: 10 – 43 °C
Wartość domyślna: 25 °C

Menu 8.2.5 [U] Histereza
Patrz menu 8.2.3 i 8.2.4. Dotyczy także sterowania za pomocą
czujnika pokojowego.
Zakres ustawień: 1,0 – 10,0
Wartość domyślna: 1,0

Menu 8.2.6 [N] Powrót
Powrót do menu 8.2.0.

Menu 8.3.0 [U] Monitor natęż.prądu
Ustawienia i parametry dotyczące miernika natężenia prądu
ustawia się w podmenu tego menu.

Menu 8.3.1 [U] Bezpiecznik
Tutaj wyświetlane jest ustawienie wybrane na karcie EBV
(AA22) pokrętłem (R24).

Menu 8.3.2 [U] Max moc kotła elektr
Tutaj wyświetlane jest ustawienie wybrane na karcie EBV
(AA22) pokrętłem (R25).

Menu 8.3.3 [U] Prąd, faza 1
Tutaj wyświetlany jest zmierzony prąd fazy 1. Jeśli wartość
spadnie poniżej 2,8 A, wyświetlana jest wartość „niski”.

Menu 8.3.4 [U] Prąd, faza 2
Tutaj wyświetlany jest zmierzony prąd fazy 2. Jeśli wartość
spadnie poniżej 2,8 A, wyświetlana jest wartość „niski”.

Menu 8.3.5 [U] Prąd, faza 3
Tutaj wyświetlany jest zmierzony prąd fazy 3. Jeśli wartość
spadnie poniżej 2,8 A, wyświetlana jest wartość „niski”.

Menu 8.3.6 [U] Wartość EBV
Należy określić wartość przeniesienia, odpowiednio do mier-
ników natężenia prądu użytych na karcie EBV.
Zakres ustawień: 100 – 1250
Wartość domyślna: 300

Menu 8.3.7 [U] Powrót
Powrót do menu 8.3.0.
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Menu 8.5.0 [U] Ustaw.cyklu Ogrz/CW
Okresy przygotowywania ogrzewania i ciepłej wody ustawia
się w podmenu tego menu.

Menu 8.5.1 [U] Czas cyklu
Tutaj ustawia się czas przygotowywania ogrzewania i ciepłej
wody.
Zakres ustawień: 5 – 60 min.
Wartość domyślna: 60 min.

Menu 8.5.2 [U] Max czas prod.CW
Tutaj wybiera się czas (menu 8.5.1), w którym będzie przygo-
towywana ciepła woda, kiedy występuje jednoczesne zapo-
trzebowanie na c.o. i c.w.u.
Zakres ustawień: 0 – 60 min.
Wartość domyślna: 40 min.

Menu 8.5.3 [U] Powrót
Powrót do menu 8.5.0.

Menu 8.6 [N] Powrót
Powrót do menu 8.0.

9.0 [S] Menu serwisowe
Menu 9.1.0 [S] Ust. pompy ciepła
Ustawienia dla modułu AMS 10 wprowadza się w podmenu
tego menu.

Menu 9.1.1 [S] SM start ogrzewania
Ustawienie stopniominut dla uruchomienia pompy ciepła,
ogrzewanie.
Zakres ustawień: -120 – 0
Wartość domyślna: -60

Menu 9.1.2 [S] Sm start chłodzenia
Ustawienie stopniominut dla uruchomienia pompy ciepła,
chłodzenie.
Zakres ustawień: 0 – 120
Wartość domyślna: 60

Menu 9.1.3 [S] Temp.stop.grz.niska
Dolny parametr dla zakresu roboczego pompy ciepła podczas
ogrzewania. Wyłącza się poniżej tej temperatury zewnętrznej.
Pompa ciepła może włączyć się ponownie, kiedy temperatura
na zewnątrz wzrośnie o dwa stopnie powyżej wartości zadanej.
Zakres ustawień: -25 – 43 °C
Wartość domyślna: -25 °C

Menu 9.1.4 [S] Temp.stop.grz.wysoka
Górny parametr dla zakresu roboczego pompy ciepła podczas
ogrzewania. Wyłącza się powyżej tej temperatury zewnętrznej.
Pompa ciepła może włączyć się ponownie, kiedy temperatura
na zewnątrz spadnie o dwa stopnie poniżej wartości zadanej.
Zakres ustawień: -25 – 43 °C
Wartość domyślna: 43 °C

Menu 9.1.5 [S] Temp.stop.chł.niska
Dolny parametr dla zakresu roboczego pompy ciepła podczas
chłodzenia. Wyłącza się poniżej tej temperatury zewnętrznej.
Pompa ciepła może włączyć się ponownie, kiedy temperatura
na zewnątrz wzrośnie o dwa stopnie powyżej wartości zadanej.
Zakres ustawień: 10 – 43 °C
Wartość domyślna: 10 °C

Menu 9.1.6 [S] Temp.stop.chł.wysoka
Górny parametr dla zakresu roboczego pompy ciepła podczas
chłodzenia. Wyłącza się powyżej tej temperatury zewnętrznej.
Pompa ciepła może włączyć się ponownie, kiedy temperatura
na zewnątrz spadnie o dwa stopnie poniżej wartości zadanej.
Zakres ustawień: 10 – 43 °C
Wartość domyślna: 43 °C

Menu 9.1.7 [S] Czas między startami
Minimalny czas w minutach między uruchomieniami sprężarki
w pompie ciepła.
Zakres ustawień: 0 – 60 min.
Wartość domyślna: 0 min.

Menu 9.1.8 [S] Min.częst.sp.akt/ust
Tutaj wybiera się min. częstotliwość sprężarki. Wyświetlana
jest wartość bieżąca i zadana.

AMS 10-12AMS 10-8
20 – 80 Hz20 – 81 HzZakres ustawień

20 HzUstawienie fabryczne

Menu 9.1.9 [S] Max.częst.sp.akt/ust
Tutaj wybiera się maks. limit dla sprężarki. Wyświetlana jest
wartość bieżąca i zadana.

AMS 10-12AMS 10-8
25 – 85 Hz20 – 86 HzZakres ustawień

85 Hz86 HzUstawienie fabryczne

Menu 9.1.10 [S] AMS ogrz. akt/max
Tutaj wyświetlany jest prąd fazowy do modułu AMS 10 i naj-
wyższy dopuszczalny prąd, jaki można ustawić podczas
ogrzewania.

AMS 10-12AMS 10-8
7 – 177 – 16Zakres ustawień

15Ustawienie fabryczne

Menu 9.1.11 [S] AMS chł. akt/max
Tutaj wyświetlany jest prąd fazowy do modułu AMS 10 i naj-
wyższy dopuszczalny prąd, jaki można ustawić podczas
chłodzenia.
Zakres ustawień: 7 – 17
Wartość domyślna: 15

AMS 10-12AMS 10-8
7 – 177 – 15Zakres ustawień

1514Ustawienie fabryczne
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Menu 9.1.12 [S] Temp.rozmr.zbiornik
Jeśli system jest chłodniejszy od wartości zadanej, uruchamia
się odszranianie, poprzez podłączenie ciepłej wody. Jeśli
c.w.u. jest chłodniejsza, włącza się elektryczny podgrzewacz
pomocniczy.
Zakres ustawień: 20 – 30 °C
Wartość domyślna: 20 °C

Menu 9.1.13 [S] Powrót
Powrót do menu 9.1.0.

Menu 9.2.0 [S] Ust.dod.ogrzewania
Ustawienia dotyczące podgrzewacza pomocniczego i zaworu
trójdrogowego w module ACVM 10-270 i ewentualnego dodat-
kowego zaworu trójdrogowego można wykonać w podmenu
tego menu.

Menu 9.2.1 [S] SM start dod.ogrz
Tutaj ustawia się niedobór stopniominut, jaki należy ustawić,
zanim uruchomi się podgrzewacz pomocniczy.
Zakres ustawień: -1000 – -30
Wartość domyślna: -400

Menu 9.2.2 [S] Czas pracy dod.ogrz
Tutaj wyświetlany jest współczynnik czasu podgrzewacza
pomocniczego od pierwszego uruchomienia. Wartość zostaje
zapisana i nie ulega skasowaniu nawet po wyłączeniu kotła
wyłącznikiem głównym.

Menu 9.2.3 [S] Opcja podłączenia
Brak funkcji.

Menu 9.2.4 [S] Reg.wzmocnienia
Sekcja P dla dodatkowego sterowania.
Zakres ustawień: 0 – 10,0
Wartość domyślna: 1,5

Menu 9.2.5 [S] Reg.czasu integracji
Sekcja I dla dodatkowego sterowania.
Zakres ustawień: 5 – 60
Wartość domyślna: 10

Menu 9.2.6 [S] Wzmoc. zaw.miesz.
Dotyczy 1. zaworu trójdrogowego (QN11). Na przykład,
2-stopniowa różnica i 2-krotne zwiększenie daje regulację
zaworu trójdrogowego 4 s/min.
Zakres ustawień: 0,1 – 5,0
Wartość domyślna: 1,0

Menu 9.2.7 [S] Wzmoc. zaw.miesz.2
Dotyczy 2. zaworu trójdrogowego (wymagane wyposażenie
dodatkowe). Na przykład, 2-stopniowa różnica i 2-krotne
zwiększenie daje regulację zaworu trójdrogowego 4 s/min. Ta
funkcja kompensuje zmianę prędkości w różnych silnikach
bocznikowych, jakie mogą być zainstalowane.
Zakres ustawień: 0,1 – 5,0
Wartość domyślna: 1,0

Menu 9.2.8 [S] Typ dod.ogrzewania
Wybierz typ używanego podgrzewacza pomocniczego.
Zakres ustawień: Zasilanie wewnętrzne 1, Zewn. 1 stopień,
Zewn. lin 3, Zewn. bin 3
Wartości fabryczne: Zasilanie wewnętrzne 1

Menu 9.2.9 [S] Powrót
Powrót do menu 9.2.0.

Menu 9.3.0 [S] Ustawienia systemu
Ustawienia dotyczące akcesoriów, pracy podgrzewacza po-
mocniczego, osuszania podłogi i przywracanie ustawień fa-
brycznych można wprowadzać w podmenu tego menu.

Menu 9.3.1 [S] Max.temp.grz.wewn,
Tutaj wyświetlane jest ustawienie wybrane na karcie EBV
(AA22) pokrętłem (R26).

Menu 9.3.2 [S] Logger
Wybierz „Wł.”, jeśli zainstalowano rejestrator.
Zakres ustawień: Wył., Wł.
Wartość domyślna: Wył.

Menu 9.3.3 [S] Chłodzenie
Wybierz „Wł.”, jeśli zainstalowano system chłodzenia (wypo-
sażenie dodatkowe).
Zakres ustawień: Wył., Wł.
Wartość domyślna: Wył.

Menu 9.3.4 [S] System grzewczy 2
Tutaj wybiera się, jak został zainstalowany 2. system grzewczy
i czy wybrano „Wył.” w menu 9.3.3. Dostępne opcje to „Wył.”
i „Ogrzewanie” (wymagane wyposażenie dodatkowe).
Zakres ustawień: Wył., Ogrzewanie, Ogrzewanie + chłodzenie,
Chłodzenie
Wartość domyślna: Wył.

Menu 9.3.5 [S] RE10
Tutaj wybiera się, czy ma zostać uruchomiony moduł pokojowy
(RE 10) (wymagane wyposażenie dodatkowe).
Zakres ustawień: Wył., Wł.
Wartość domyślna: Wył.

Menu 9.3.6 [S] Typ czujnika w pom.
Tutaj wybiera się typ czujnika pokojowego. Można wyświetlić
menu 6.0.
Zakres ustawień: Wył., RG10, RE10
Wartość domyślna: Wył.

Menu 9.3.7.0 [S] Tryb testowy
Ustawienia dotyczące wymuszonego sterowania przekaźnika-
mi w pompie ciepła wprowadza się w podmenu tego menu.

Menu 9.3.7.1 [S] Tryb testowy
Jeśli wybrano „Wł.” w tym menu, użytkownik tymczasowo
przejmuje kontrolę nad przekaźnikami w pompie ciepła.
Ustawienie automatycznie powraca do wartości „Wył.” 30 minut
od ostatniego naciśnięcia przycisku lub po ponownym urucho-
mieniu.
Zakres ustawień: Wył., Wł.
Wartość domyślna: Wył.
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Menu 9.3.7.2 – 9.3.7.15 [S] K1 – K14
Tutaj można wybrać ręczne sterowanie przekaźnikami.
Zakres ustawień: Wył., Wł., Auto
Wartość domyślna: Auto

Menu 9.3.7.16 [S] Alarm 1
Tutaj można wybrać ręczny test przekaźnika alarmowego 1.
Zakres ustawień: Wył., Wł., Auto
Wartość domyślna: Auto

Menu 9.3.7.17 [S] Alarm 2
Tutaj można wybrać ręczny test przekaźnika alarmowego 2.
Zakres ustawień: Wył., Wł., Auto
Wartość domyślna: Auto

Menu 9.3.7.18 [S] Powrót
Powrót do menu 9.3.7.0.

Menu 9.3.8 [S] Ustawienia fabryczne
Tutaj można wybrać przywrócenie ustawień fabrycznych w
module ACVM 10-270.
Po przywróceniu ustawień fabrycznych, język zmienia się na
angielski.
Zakres ustawień: Tak, Nie
Wartość domyślna: Nie

Menu 9.3.9 [S] Status pracy
Podaje stan pracy modułów ACVM 10-270 i AMS 10.
Wyłączenie: Podgrzewacz pomocniczy i pompa ciepła zostają
wyłączone z powodu alarmu.
Zamiennie: Pompa ciepła przygotowuje ciepło i przełącza się
w razie potrzeby między c.w.u. i c.o.
Tryb połączony: Z powodu dużego zapotrzebowanie na
ogrzewanie, podgrzewacz pomocniczy przygotowuje ciepłą
wodę, a pompa ciepła ogrzewanie. W razie potrzeby podgrze-
wacz pomocniczy wspomaga produkcję ogrzewania.
Chłodzenie: Pompa ciepła przygotowuje chłodzenie i przełącza
się w razie potrzeby między systemem c.w.u. i chłodzenia.
Super chłodzenie: Tylko chłodzenie. Przygotowywane przez
pompę ciepła. Ciepłą wodę przygotowuje podgrzewacz pomoc-
niczy.
Ciepła woda: Produkowana jest tylko ciepła woda. Przygoto-
wywane przez pompę ciepła.
Podgrzewacz pomocniczy: Pompa ciepła jest wyłączona, a
ciepłą wodę i ogrzewanie przygotowuje podgrzewacz pomoc-
niczy.

Menu 9.3.10.0 [S] Osuszanie podłogi
Ustawienia programu osuszania podłogi wprowadza się w
podmenu tego menu.

Menu 9.3.10.1 [S] Osuszanie podłogi
Dostępne opcje programu osuszania podłogi w tym podmenu
to „Wł.” i „Wył.”. Po 1. okresie następuje przełączenie na 2.
okres, a następnie powrót do ustawień standardowych.
Zakres ustawień: Wył., Wł.
Wartość domyślna: Wył.

Menu 9.3.10.2 [S] Czas cyklu 1
Wybór liczby dni w 1. okresie.
Zakres ustawień: 1 – 5 dni
Wartość domyślna: 3 dni

Menu 9.3.10.3 [S] Temp.cyklu 1
Wybór temperatury zasilania w 1. okresie.
Zakres ustawień: 15 – 50 °C
Wartość domyślna: 25 °C

Menu 9.3.10.4 [S] Czas cyklu 2
Wybór liczby dni w 2. okresie.
Zakres ustawień: 1 – 5 dni
Wartość domyślna: 1 dni

Menu 9.3.10.5 [S] Temp.cyklu 2
Wybór temperatury zasilania w 2. okresie.
Zakres ustawień: 15 – 50 °C
Wartość domyślna: 40 °C

Menu 9.3.10.6 [S] Powrót
Powrót do menu 9.3.10.0.

Menu 9.3.11 [S] Cykl próbny pompy ob
Tutaj można wyłączyć pracę pompy. Pompa pracuje przez 2
minuty, 12 godzin od ostatniej pracy.
Zakres ustawień: Wył., Wł.
Wartość domyślna: Wł.

Menu 9.3.12 [S] Róż.start PC
Kiedy bieżąca temperatura zasilania różni się od wartości
zadanej porównanej z tą obliczoną, pompa ciepła jest zmuszo-
na wyłączyć/ włączyć się niezależnie od wartości stopniominut.
Tryb ogrzewania: Jeśli bieżąca temperatura zasilania przekra-
cza zasilanie obliczone za pomocą wartości zadanej, wartość
stopniominut zostaje ustawiona na 1. Sprężarka wyłącza się,
kiedy występuje tylko zapotrzebowanie na ogrzewanie.
Jeśli obliczona temperatura zasilania spadnie poniżej zasilania
obliczonego za pomocą wartości zadanej, zostaje ustawiona
taka wartość stopniominut w menu 9.1.1 minus 1. Oznacza
to uruchomienie sprężarki.
Tryb chłodzenia: Jeśli bieżąca temperatura zasilania spadnie
poniżej zasilania obliczonego za pomocą wartości zadanej,
wartość stopniominut zostaje ustawiona na -1. Sprężarka
wyłącza się, kiedy występuje tylko zapotrzebowanie na chło-
dzenie.
Zakres ustawień: 3 – 25 °C
Wartość domyślna: 10 °C
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Menu 9.3.13 [S] Róż.start dod.ogrz
Jeśli podgrzewacz pomocniczy jest aktywny (menu 8.2.1) i
bieżąca temperatura zasilania spadnie poniżej obliczonej
wartości zadanej plus wartość z menu 9.3.12, wartość stop-
niominut przyjmuje wartość w menu 9.2.1 plus 1, dopóki
sprężarka nie uzyska pełnej prędkości. Po osiągnięciu przez
sprężarkę pełnej prędkości, wartość stopniominut przyjmuje
wartość ustawioną w menu 9.2.1 i podgrzewacz pomocniczy
jest aktywny. Oznacza to, że podgrzewacz pomocniczy może
się natychmiast włączyć.
Zakres ustawień: 1 – 8 °C
Wartość domyślna: 3 °C

Menu 9.3.14 [S] Blokowanie CW/Ogrzew
Jeśli ogrzewanie lub ciepła woda nie są potrzebne, można je
tutaj wyłączyć.
W razie wyłączenia ogrzewania należy wybrać tryb pracy
C.w.u. lub Tylko podgrzewacz pomocniczy.
Zakres ustawień: Brak c.w.u., Brak ogrzewania,
C.w.u.+Ogrzewanie
Wartość domyślna: C.w.u.+Ogrzewanie

Menu 9.3.15 [S] Red.ciepła w alarmie
Tutaj ustawia się, czy przygotowywanie ciepła ma zostać
ograniczone w razie alarmu.
Zakres ustawień: Tak, Nie
Wartość domyślna: Tak

Menu 9.3.16 [S] Typ czujnik CW
Tutaj można wybrać, czy czujniki c.w.u. mają zarządzać
wyższymi temperaturami (powyżej 90 °C).
Standard: Ustawienie standardowe
Wysoka temp.: Obliczenie dla czujnika płaszcza c.w.u. (BT6),
czujnika podgrzewacza pomocniczego (BT19) oraz czujnika
zasilania (BT2) zostają zastąpione, aby odpowiadać czujniko-
wi, który zarządza wyższymi temperaturami (do 110 °C). Opcja
jest używana w przypadku zainstalowania nowego czujnika
w związku z instalacją solarnego systemu grzewczego.
Zakres ustawień: Standard, Wysoka temp.
Wartość domyślna: Standard

Menu 9.3.17 [S] Odszranianie
Tutaj wybiera się, czy ma być aktywne odszranianie wymien-
nika ciepła.
Zakres ustawień: Wł., Wył.
Wartość domyślna: Wł.

Menu 9.3.18 [S] Powrót
Powrót do menu 9.3.0.

Menu 9.4 [S] Szybki start
Jeśli zostanie wybrana opcja „Tak”, w razie potrzeby w ciągu
4 minut uruchomi się sprężarka w pompie ciepła. Zawsze
jednak występuje 30-minutowe opóźnienie uruchomienia
sprężarki, jeśli zostało wyłączone zasilanie.
Zakres ustawień: Nie, Tak
Wartość domyślna: Nie

Menu 9.5.0 [S] System info
Podmenu tego menu zawiera informacje wykorzystywane przy
usuwaniu usterek.
Tylko dla personelu serwisowego.

Menu 9.5.1 [S] Typ pompy ciepła
Tutaj wyświetlany jest typ podłączonej pompy ciepła.

Menu 9.5.2 [S] CPU-stopień użycia
Tutaj wyświetlane jest obciążenie procesora.

Menu 9.5.3 [S] Com rate/1000
Tutaj wyświetlana jest liczba retransmisji komunikacji.

Menu 9.5.4 [S] Problemy komunikacji
Tutaj wyświetlane są także wszelkie problemy z komunikacją
wraz z urządzeniem, którego dotyczą.

Menu 9.5.5 [S] Czas pracy dod.ogrz.
Tutaj wyświetlany jest łączny czas pracy elektrycznego pod-
grzewacza pomocniczego od pierwszego uruchomienia.

Menu 9.5.6 [S] Czas prod. CW
Tutaj wyświetlany jest w godzinach łączny czas przygotowy-
wania ciepłej wody przez sprężarkę od pierwszego uruchomie-
nia.

Menu 9.5.7 [S] Wersja programu
Tutaj wyświetlana jest bieżąca wersja oprogramowania w
module ACVM 10-270.

Menu 9.5.8 [S] Wersja karty 106
Tutaj wyświetlany jest numer wersji karty komunikacyjnej
(AA23).

Menu 9.5.9 [S] Wersja wyświetlacza
Tutaj wyświetlany jest numer wersji wyświetlacza.

Menu 9.5.10 [S] Wersja karty przekaź
Tutaj wyświetlany jest numer wersji karty przekaźnika.

Menu 9.5.11 [S] Najniższa temp.zas.
Tutaj wyświetlana jest minimalna temperatura zasilania od
uruchomienia.

Menu 9.5.12 [S] Udział pracy spręż.%
Czas pracy sprężarki jako wartość procentowa.

Menu 9.5.13 [S] Licznik cyklów
Licznik okresowy przełączania między c.w.u. i ogrzewaniem/
chłodzeniem.

Menu 9.5.14 [S] Status ACVM
Wyświetla bieżący stan pracy modułu AMS 10
Wyświetlacz może wyświetlać: Wył., C.w.u., Ogrzewanie,
Chłodzenie, Odszranianie, Powrót oleju lub XHW.

Menu 9.5.15 [S] Ostatni status ACVM
Wyświetla poprzedni stan pracy modułu AMS 10
Wyświetlacz może wyświetlać: Wył., C.w.u., Ogrzewanie,
Chłodzenie, Odszranianie, Powrót oleju lub XHW.

Menu 9.5.16 [S] Czas zmiany stausu
Czas od ostatniej zmiany stanu pracy.
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Menu 9.5.17 [S] Powrót
Powrót do menu 9.5.0.

Menu 9.6.0 [S] Ust. reg.ogrzewania
Ustawienia dotyczące regulatora ogrzewania można wprowa-
dzać w podmenu tego menu.

Menu 9.6.1 [S] Częst.spręż. akt/ust
Tutaj wyświetlana jest bieżąca wartość zadana częstotliwości
sprężarki.
Ustawienie wartości zadanej podczas sterowania ręcznego
częstotliwości sprężarki aktywuje się w menu 9.6.2.

AMS 10-12AMS 10-8
20 – 85 Hz20 – 86 HzZakres ustawień

Menu 9.6.2 [S] Częst.spręż. manual
Wybierz „Wł.”, aby ręcznie regulować częstotliwość sprężarki
w menu 9.6.1.
Zakres ustawień: Wył., Wł.
Wartość domyślna: Wył.

Menu 9.6.3 [S] Max delta cz.akt/ust
Tutaj wybiera się parametr maks. zmiany wartości zadanej
regulatora ogrzewania.
Zakres ustawień: 1 – 10 Hz
Wartość domyślna: 3 Hz

Menu 9.6.4 [S] Częst.spręż.regP
Wybierz część P dla regulatora ogrzewania.
Zakres ustawień: 1 – 60
Wartość domyślna: 5

Menu 9.6.5 [S] Czas min.częst.
Tutaj wybiera się czas, w którym sprężarka ma pracować z
min. prędkością po połączeniu z systemem grzewczym.
Zakres ustawień: 10 – 120 min.
Wartość domyślna: 70 min.

Menu 9.6.6 [S] Czas min.częst.ogrz
Tutaj wybiera się czas, w którym sprężarka ma pracować ze
stałą częstotliwością po przełączeniu na ogrzewanie. Sprężar-
ka pracuje wtedy z min. częstotliwością lub z częstotliwością
sprzed ładowania c.w.u.
Zakres ustawień: 3 – 60 min.
Wartość domyślna: 3 min.

Menu 9.6.7 [S] Max delta Tzas-Twym
Tutaj wybiera się ograniczenie przepływu, jeśli regulator
stopniominut znacznie odbiega od wartości zadanej. Maks.
różnica między zasilaniem czołowym i obliczonym.
Zakres ustawień: 2,0 – 10,0 °C
Wartość domyślna: 4,0 °C

Menu 9.6.8 [S] Częst.spręż. SM
Tutaj wybiera się wartość dynamiczną w regulatorze stopnio-
minut.
Zakres ustawień: 95 – 127
Wartość domyślna: 126

Menu 9.6.9 [S] Powrót
Powrót do menu 9.6.0.

Menu 9.7 [S] Reset alarmu
Wybierz „Tak”, aby wyzerować/ potwierdzić alarmy w module
ACVM 10-270. Ustawienie zmienia wartość na „Nie” po wyko-
naniu czynności.
Zakres ustawień: Tak, Nie

Menu 9.8.0 [S] Zapis alarmów
Dzienniki alarmów zawierające 4 ostatnie alarmy są wyświe-
tlane w podmenu tego menu.

Menu 9.8.1.0 – 9.8.4.0 [S] Log1 – Log 4
Dzienniki alarmów są wyświetlane w podmenu tego menu.
Dziennik 1 to ostatni alarm, dziennik 2 to przedostatni alarm
itd.
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Menu 9.8.x.1 [S] Czas

Menu 9.8.x.2 [S] Typ alarmu
Sekcja Lista alarmów na stronie 56 zawiera dodatkowe infor-
macje o alarmach.

PrzyczynaNumer alarmu
Alarm HP1
Alarm LP2
Alarm OT3
Awaria zasilania MZ4
Niska moc skraplacza5
Wysoki KF6
Odszranianie HX7
Wysoka temp. c.w.u.8
Wysoka temp. PD9
Wysoki VBF110
Wysoki VBF211
Wysoki VBR112
Wysoki VBR213
Niezgodny OU15
Przerwane odszranianie16
Błąd czujnika UG30
Bł. czuj. HP31
Błąd czujnika KF32
Bł. czuj., rurociąg cieczy33
Bł. czuj. c.w.u.34
Bł. czuj. PD35
Błąd czujnika VBF136
Błąd czujnika VBF237
Błąd czujnika VBR138
Błąd czujnika VBR239
Błąd fazy MZE34
Wysoka temp. HXE35
Wys. gor. gazE36
Błąd czujnika MZE37
Błąd czujnika MZE38
Błąd czujnika MZE39
Alarm HPE40
Błąd przetw. cz.E41
Błąd przetw. cz.E42
Błąd przetw. cz.E45
Błąd przetw. cz.E47
Alarm went.E48
Alarm LPE49
Błąd przetw. cz.E51
Błąd czujnika MZE53
Alarm LPE54
Niski poz. cz. chł.E57
Błąd przetw. cz.E59

Menu 9.8.x.3 [S] Status ACVM

Menu 9.8.x.4 [S] Ostatni status ACVM

Menu 9.8.x.5 [S] Czas zmiany stausu

Menu 9.8.x.6 [S] Czas pracy sprężarki

Menu 9.8.x.7 [S] Śred.temp.zewn.1min

Menu 9.8.x.8 [S] Temp. zewn. Tho-A

Menu 9.8.x.9 [S] Temp.zas./powrót

Menu 9.8.x.10 [S] Temp. za skrapl.

Menu 9.8.x.11 [S] Temp. ciepłej wody

Menu 9.8.x.12 [S] Częst.spręż. akt/ust

Menu 9.8.x.13 [S] Temp.parow. Tho-R1

Menu 9.8.x.14 [S] Temp.parow. Tho-R2

Menu 9.8.x.15 [S] Gaz zasysany Tho-S

Menu 9.8.x.16 [S] Gaz gorący Tho-D

Menu 9.8.x.17 [S] Temp. stan ciekły

Menu 9.8.x.18 [S] HP

Menu 9.8.x.19 [S] LP LPT

Menu 9.8.x.20 [S] AMS natęż.prądu

Menu 9.8.x.21 [S] Temp.inwerter Tho-IP

Menu 9.8.x.22 [S] Wyd. pompy obiegowej

Menu 9.8.x.23 [S] Stat.przekaźnik.1-8

Menu 9.8.x.24 [S] Stat.przekaźnik.9-14

Menu 9.8.x.25 [S] Program status 1-8

Menu 9.8.x.26 [S] Program status 9-16

Menu 9.8.x.27 [S] Powrót
Powrót do menu 9.8.x.0.

Menu 9.8.5 [S] Kasuj logi alarmu
Wybierz „Tak”, aby skasować cały dziennik alarmów. Ustawie-
nie zmienia wartość na „Nie” po wykonaniu czynności.
Zakres ustawień: Tak, Nie

Menu 9.8.6 [S] Powrót
Powrót do menu 9.8.0.

Menu 9.9 [S] Powrót
Powrót do menu 9.0.
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Lista alarmów
Potwierdzanie alarmów
Potwierdzenie alarmu niczego nie zmienia. Jeśli przyczyna
alarmu występuje nadal, alarm będzie się powtarzał.
■ Kiedy pojawi się alarm, można go potwierdzić w menu 9.7

(menu serwisowe), wyłączając i włączając moduł ACVM
10-270 za pomocą przełącznika (SF1). Pamiętaj, że od
momentu włączenia zasilania do uruchomienia pompy ciepła
musi upłynąć 30 minut.

■ Jeśli nie można skasować alarmu za pomocą przełącznika
(SF1), można uruchomić tryb pracy „Tylko podgrzewacz

pomocniczy”, aby przywrócić normalną temperaturę w bu-
dynku.
Najłatwiej można to zrobić, wciskając przycisk „Tryb pracy”
przez 7 sekund.

WAŻNE!
Powtarzające się alarmy sygnalizują usterkę w instalacji.

Alarm z automatycznym kasowaniem
Skasowanie alarmuPrzyczyna alarmuTekst alarmu na wyświe-

tlaczu
Nr
alar-
mu

- Kiedy zasilanie skraplacza przekracza 14°C
podczas chłodzenia.

Kiedy zasilanie skraplacza (BT12) nie przekracza
5 °C.

Niska moc skraplacza70

- Po zakończeniu odszraniania. Jeśli odszranianie
wywołało alarm (zasilanie skraplacza podczas
odszraniania wynosi ok. 10 °C).
- Kiedy temperatura na wyjściu ze skraplacza nie
przekracza 51 °C.

Jeśli zasilanie skraplacza przekracza 60°C i
upłynęło ponad 120 sekund od przełączenia na
system grzewczy.

Wysoki KF71

- Kiedy niskie ciśnienie przekracza 0,83MPa (8,3
bara) lub temperatura na wyjściu ze skraplacza
przekracza 14 stopni.

Kiedy niskie ciśnienie nie przekracza 0,65 MPa
(6,5 bara) w trybie chłodzenia.

Odszranianie HX72

- Kiedy temperatura na zewnątrz wzrośnie powy-
żej 1 °C.

Kiedy temperatura na zewnątrz spadnie poniżej
0 °C i tryb pracy nie zezwala na ogrzewanie.

Zab. przed zamarz.73

- Kiedy spadnie moc wyjściowa prądu.Zbyt wysoka moc wyjściowa prądu w budynku.Ograniczenie prądu75
- Po usunięciu usterki.Błąd komunikacji z co najmniej jedną kartą.Alarm kom.76
- Po zakończeniu odszraniania.Kiedy temperatura w zasobniku c.w.u. jest zbyt

niska (niskie ciśnienie nie przekracza 0,5 MPa,
5,0 barów) podczas odszraniania.

Przerwane odszranianie77

- Po zakończeniu odszraniania.Przekroczona wartość granicznaOchrona78

Alarm ogranicznika temperatury
Następujący alarm blokuje moduł AMS 10 i podgrzewacz pomocniczy.

Potencjalne przyczyny to:OpisTekst alarmu na wyświe-
tlaczu

Nr
alar-
mu

- Zadziałał ogranicznik temperatury podczas
transportu.

Zadziałał ogranicznik temperatury w module
ACVM 10-270.

Alarm OT3

- Wysoka temperatura w module ACVM 10-270

- Przepalony bezpiecznik obwodowy (L2)

Alarm modułu ACVM 10-270
Następujące alarmy blokują moduł AMS 10. Podgrzewacz pomocniczy pracuje z min. dopuszczalną temperaturą zasilania.

Potencjalne przyczyny to:OpisTekst alarmu na wyświe-
tlaczu

Nr
alar-
mu

- Przepalony bezpiecznik obwodowy (L2) i (L3)Brak napięcia w module zewnętrznym z ACVM
10-270.

Awaria zasilania MZ4

- Zadziałał wyłącznik nadprądowy (-FA2)
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Potencjalne przyczyny to:OpisTekst alarmu na wyświe-
tlaczu

Nr
alar-
mu

- Niska temperatura podczas chłodzeniaZbyt niska temperatura na wyjściu ze skraplacza.Niska moc skraplacza5

- Niskie zasilanie podczas chłodzeniaWystępuje, jeśli alarm 70 wystąpi 3 razy w ciągu
godziny.

- Niskie zasilanie podczas ogrzewaniaZbyt wysoka temperatura na wyjściu ze skrapla-
cza.

Wysoki KF6

- Zbyt wysokie temperatury zadane
Występuje, jeśli alarm 71 wystąpi 3 razy w ciągu
godziny.

- Niskie zasilanie podczas odszranianiaOdszranianie wymiennika ciepła.Odszranianie HX7

- Nietypowo niska temperatura w systemie
grzewczym

Występuje, jeśli alarm 72 wystąpi 3 razy w ciągu
godziny.

- Niskie zasilanie podczas odszranianiaWystępuje, jeśli alarm 77 wystąpi kolejno 10 razy.Przerwane odszranianie14

- Nietypowo niska temperatura w systemie
grzewczym

- Brak lub wyciek czynnika chłodniczego
- Moduł wewnętrzny i moduł zewnętrzny nie są
zgodne.

Moduł wewnętrzny i moduł zewnętrzny nie komu-
nikują się ze sobą.

Niezgodny OU15

- Niskie zasilanie podczas odszranianiaWystępuje, jeśli alarm 78 wystąpi kolejno 10 razy.Przerwane odszranianie16
- Przerwany obwód lub zwarcie na wejściu czuj-
nika

Usterka czujnika, wysokie ciśnienie (BP4).Bł. czuj. HP31

- Czujnik nie działa
- Przerwany obwód lub zwarcie na wejściu czuj-
nika

Usterka czujnika, wyjście skraplacza (BT12).Błąd czujnika KF32

- Czujnik nie działa (patrz sekcja „Czujnik tempe-
ratury”)
- Przerwany obwód lub zwarcie na wejściu czuj-
nika

Usterka czujnika, rurociąg cieczy (BT15).Bł. czuj., rurociąg cieczy33

- Czujnik nie działa (patrz sekcja „Czujnik tempe-
ratury”)

Alarm modułu AMS 10
Następujące alarmy blokują moduł AMS 10. Podgrzewacz pomocniczy pracuje z min. dopuszczalną temperaturą zasilania.

Potencjalne przyczyny to:OpisTekst alarmu na wyświe-
tlaczu

Nr
alar-
mu

- Wyłączony przełącznik modułu AMS 10Przerwanie komunikacji między modułem ze-
wnętrznym i ACVM 10-270. Przełącznik CNW2
na karcie sterowania (PWB1) wymaga zasilania
prądem stałym (DC) o napięciu 22 V.

Błąd kom. MZE5

- Nieprawidłowo poprowadzony kabel

- Czujnik nie działa (patrz sekcja „Czujnik tempe-
ratury”)

Pięciokrotne odchylenie temperatury na czujniku
gorącego gazu (Tho-R1/R2) w czasie 60 minut
lub krótszym.

Wysoka temp. HXE35

- Niedostateczna cyrkulacja powietrza lub zablo-
kowany wymiennik ciepła

- Wadliwa karta sterowania w module AMS 10

- Zbyt dużo czynnika chłodniczego
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Potencjalne przyczyny to:OpisTekst alarmu na wyświe-
tlaczu

Nr
alar-
mu

- Czujnik nie działa (patrz sekcja „Czujnik tempe-
ratury”)

Dwukrotne odchylenie temperatury na czujniku
gorącego gazu (Tho-D) w czasie 60 minut lub
krótszym.

Stały gorący gazE36

- Niedostateczna cyrkulacja powietrza lub zablo-
kowany wymiennik ciepła

- Jeśli usterka występuje nadal podczas chłodze-
nia, ilość czynnika chłodniczego może być zbyt
mała.

- Wadliwa karta sterowania w module AMS 10
- Przerwany obwód lub zwarcie na wejściu czuj-
nika

Usterka czujnika, wymiennik ciepła w AMS 10
(Tho-R).

Bł. czuj. Tho-RE37

- Czujnik nie działa (patrz sekcja „Czujnik tempe-
ratury”)

- Wadliwa karta sterowania w module AMS 10
- Przerwany obwód lub zwarcie na wejściu czuj-
nika

Usterka czujnika, czujnik zewnętrzny w AMS 10
(Tho-A).

Bł. czuj. Tho-AE38

- Czujnik nie działa (patrz sekcja „Czujnik tempe-
ratury”)

- Wadliwa karta sterowania w module AMS 10
- Przerwany obwód lub zwarcie na wejściu czuj-
nika

Usterka czujnika, gorący gaz w AMS 10 (Tho-D).Bł. czuj. Tho-DE39

- Czujnik nie działa (patrz sekcja „Czujnik tempe-
ratury”)

- Wadliwa karta sterowania w module AMS 10
- Niedostateczna cyrkulacja powietrza lub zablo-
kowany wymiennik ciepła

Presostat wysokiego ciśnienia (63H1) zadziałał
kolejno 5 razy w czasie 60 minut lub krótszym.

Alarm HPE40

- Przerwany obwód lub zwarcie na wejściu preso-
statu wysokiego ciśnienia (63H1)

- Wadliwy presostat wysokiego ciśnienia

- Zawór rozprężny podłączony nieprawidłowo

- Zamknięty zawór serwisowy

- Wadliwa karta sterowania w module AMS 10

- Niskie lub brak zasilania podczas ogrzewania

- Wadliwa pompa obiegowa

- Wadliwy bezpiecznik, F(4A)
Może wystąpić, kiedy zasilanie 15 V karty inwer-
tera jest niestabilne.

Kiedy IPM (inteligentny moduł sterowania) wy-
świetli sygnał FO (usterka mocy) pięciokrotnie w
ciągu 60 minut.

Przegrzanie tranzystora
mocy

E41

- Zakłócenia doprowadzonego zasilaniaNapięcie z przetwornicy częstotliwości wykroczyło
poza parametry 4 razy w ciągu 30 minut.

Błąd przetw. cz.E42

- Zamknięty zawór serwisowy

- Zbyt mała ilość czynnika chłodniczego

- Usterka sprężarki

- Wadliwa płytka obwodów przetwornicy często-
tliwości w module AMS 10
- Przerwany obwód między kartamiPrzerwana komunikacja między płytką obwodów

przetwornicy częstotliwości i kartą sterowania.
Błąd przetw. cz.E45

- Wadliwa płytka obwodów przetwornicy często-
tliwości w module AMS 10

- Wadliwa karta sterowania w module AMS 10
- Nagła awaria zasilaniaPrzetężenie, moduł A/F inwerteraBłąd przetw. cz.E47
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Potencjalne przyczyny to:OpisTekst alarmu na wyświe-
tlaczu

Nr
alar-
mu

- Wentylator nie może swobodnie się obracaćOdchylenia w prędkości wentylatora w module
AMS 10.

Alarm went.E48

- Wadliwa karta sterowania w module AMS 10

- Wadliwy silnik wentylatora

- Zabrudzona karta sterowania w module AMS
10

- Przepalony bezpiecznik (F2)
- Przerwany obwód lub zwarcie na wejściu nadaj-
nika niskiego ciśnienia

Zbyt niska wartość nadajnika niskiego ciśnienia
3-krotnie w ciągu 60 minut.

Alarm LPE49

- Wadliwy nadajnik niskiego ciśnienia

- Wadliwa karta sterowania w module AMS 10

- Przerwany obwód lub zwarcie na wejściu czuj-
nika zasysanego gazu (Tho-S)

- Wadliwy czujnik zasysanego gazu (Tho-S)
- Wadliwy silnik wentylatoraCiągłe odchylenie tranzystora mocy przez 15

minut.
Błąd przetw. cz.E51

- Wadliwa płytka obwodów przetwornicy często-
tliwości w module AMS 10
- Przerwany obwód lub zwarcie na wejściu czuj-
nika

Usterka czujnika, zasysany gaz w AMS 10 (Tho-
S).

Bł. czuj. Tho-SE53

- Czujnik nie działa (patrz sekcja „Czujnik tempe-
ratury”)

- Wadliwa karta sterowania w module AMS 10
- Przerwany obwód lub zwarcie na wejściu czuj-
nika

Usterka czujnika, nadajnik niskiego ciśnienia w
AMS 10.

Bł. czuj. LPTE54

- Czujnik nie działa (patrz sekcja „Czujnik tempe-
ratury”)

- Wadliwa karta sterowania w module AMS 10

- Usterka w obiegu czynnika chłodniczego
- Zamknięty zawór serwisowyPo uruchomieniu w trybie chłodzenia wykryto

zbyt mało czynnika chłodniczego.
Zbyt mało czynnika
chłodniczego

E57

- Poluzowane złącze czujnika (BT15, BT3)

- Wadliwy czujnik (BT15, BT3)

- Zbyt mało czynnika chłodniczego
- Wadliwa płytka obwodów przetwornicy często-
tliwości w module AMS 10

Nieudane uruchomienie sprężarkiBłąd przetw. cz.E59

- Wadliwa karta sterowania w module AMS 10

- Usterka sprężarki

Alarm c.w.u.
Następujące alarmy blokują przygotowywanie ciepłej wody przez AMS 10. Podgrzewacz pomocniczy jest całkowicie zablokowany.

Potencjalne przyczyny to:OpisTekst alarmu na wyświe-
tlaczu

Nr
alar-
mu

- Wadliwy kondensator wewnętrznej instalacji
elektrycznej

Zbyt wysoka temperatura (>90 °C) na czujniku
ciepłej wody (BT6).

Wysoka temp. c.w.u.8

- Nieprawidłowe ustawienie zewnętrznego pod-
grzewacza pomocniczego
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Potencjalne przyczyny to:OpisTekst alarmu na wyświe-
tlaczu

Nr
alar-
mu

- Wadliwy kondensator wewnętrznej instalacji
elektrycznej

Zbyt wysoka temperatura (>90 °C) na czujniku
podgrzewacza pomocniczego (BT19).

Wysoka temp. PD9

- Nieprawidłowe ustawienie zewnętrznego pod-
grzewacza pomocniczego
- Przerwany obwód lub zwarcie na wejściu czuj-
nika

Usterka czujnika, ciepła woda (BT6).Bł. czuj. c.w.u.34

- Czujnik nie działa (patrz sekcja „Czujnik tempe-
ratury”)
- Przerwany obwód lub zwarcie na wejściu czuj-
nika

Usterka czujnika, podgrzewacz pomocniczy
(BT19).

Bł. czuj. PD35

- Czujnik nie działa (patrz sekcja „Czujnik tempe-
ratury”)

Alarm zasilania
Następujące alarmy wyłączają ogrzewanie/ chłodzenie. Dozwolone jest tylko przygotowywanie ciepłej wody.

Potencjalne przyczyny to:OpisTekst alarmu na wyświe-
tlaczu

Nr
alar-
mu

- Czujnik nie działa (patrz sekcja „Czujnik tempe-
ratury”)

Zbyt wysoka temperatura (>90 °C) na czujniku
zasilania, system 1 (BT2).

Wysoki VBF110

- Czujnik nie działa (patrz sekcja „Czujnik tempe-
ratury”)

Zbyt wysoka temperatura (>90 °C) na czujniku
zasilania, system 2.

Wysoki VBF211

- Przerwany obwód lub zwarcie na wejściu czuj-
nika

Usterka czujnika, zasilanie, system 1 (BT2).Błąd czujnika VBF136

- Czujnik nie działa (patrz sekcja „Czujnik tempe-
ratury”)
- Przerwany obwód lub zwarcie na wejściu czuj-
nika

Usterka czujnika, zasilanie, system 2.Błąd czujnika VBF237

- Czujnik nie działa (patrz sekcja „Czujnik tempe-
ratury”)

Alarm czujnika zewnętrznego
Następujące alarmy powodują, że system pracuje z minimalną dopuszczalną temperaturą zasilania.

Potencjalne przyczyny to:OpisTekst alarmu na wyświe-
tlaczu

Nr
alar-
mu

- Przerwany obwód lub zwarcie na wejściu czuj-
nika

- Czujnik nie działa (patrz sekcja „Czujnik tempe-
ratury”)

Usterka czujnika, temperatura zewnętrzna (BT1).Błąd czujnika UG30
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Schemat połączeń elektrycznych
ACVM 10-270
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OpisOznaczenie
Zawór 4-drogowy20S
Stycznik pomocniczy (dla CH)52X1
Stycznik pomocniczy (dla 20S)52X3
Przekaźnik pomocniczy (dla DH)52X4
Presostat wysokiego ciśnienia63H1
KondensatorC1
Grzałka sprężarkiCH
Silnik sprężarkiCM
Listwa zaciskowaCnA~Z
Miernik natężenia prąduCT
Taca ociekowa zasobnika c.w.u. (wyposażenie
dodatkowe)

DH

Moduł diodowyDM
BezpiecznikF
Silnik wentylatoraFM01
Inteligentny moduł zasilaniaIPM
Cewka indukcyjnaL/L1
KontrolkaLED1

(zielona dla AMS 10-8, czerwona dla AMS 10-12)
KontrolkaLED2

(czerwona dla AMS 10-8, zielona dla AMS 10-12)
Nadajnik niskiego ciśnieniaLPT
Zawór rozprężny chłodzeniaSM1
Zawór rozprężny ogrzewaniaSM2
Pompa wyłączonaSW1, 9
Ustawienia lokalneSW3, 5, 7,

8
Listwa zaciskowaTB
Czujnik temperatury, powietrze zewnętrzneTho-A
Czujnik temperatury, gorący gazTho-D
Czujnik temperatury, IPMTho-IPM
Czujnik temperatury, wyjście wymiennika ciepłaTho-R1
Czujnik temperatury, wejście wymiennika ciepłaTho-R2
Czujnik temperatury, zasysany gazTho-S
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Położenie elementów
Moduł wewnętrzny
Schemat elementów

LEK

FA2

FA1

BT30

FD1

EB1

QM30

QM31

QN11

AA22

AA21

AA23

AA22-R24

AA22-R25

AA22-R26

BT6

BT19

XL4 XL3 XL2 XL1 XL15 XL13 XL14

UB1

UB2

EP2

QM20

PF4 PF1

XL8

XL9

HQ1

QM1

BT24

PF3

X1

X2

X3

AA4

AA6

QA10

QA1

QA2

QA3

UB4

BP4

QM60 QM24

X1

GP1

SF1

BT15

HZ2

BT12
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Lista elementów
Przyłącza rurowe

Zasilanie systemu grzewczegoXL1
Powrót systemu grzewczegoXL2
Zimna wodaXL3
Ciepła wodaXL4
Przyłącze wejścioweXL8
Przyłącze wyjścioweXL9
Rurociąg ciekłego czynnika chłodniczegoXL13
Rurociąg gazowego czynnika chłodniczegoXL14
Przyłącze zaworu bezpieczeństwa, manometrXL15

Zawory itp.
Wymiennik ciepłaEP2
Pompa obiegowa, system grzewczyGP1
Filtr cząstek stałychHQ1
OsuszaczHZ2
Zawór, opróżnianie/ napełnianie systemu grzewczegoQM1
Zawór odpowietrzającyQM20
Zawór odpowietrzającyQM24
Zawór odpowietrzającyQM60
Siłownik, zawór trójdrogowy, c.w.u.QM30
Siłownik, zawór trójdrogowy, system grzewczyQM31
Siłownik, zawór mieszającyQN11

Elementy elektryczne
Zacisk, doprowadzone zasilanie siecioweX1
Zacisk, wyjście zasilania i komunikacyjneX2
Zacisk, zewnętrzny podgrzewacz pomocniczyX3
WyłącznikSF1
Wyłącznik nadprądowy, układ sterowaniaFA1
Wyłącznik nadprądowy, moduł zewnętrznyFA2
Podgrzewacz pomocniczyEB1
WyświetlaczAA4
Karta przekaźnikaAA6
Karta CPUAA21
Karta EBVAA22
R24 Ustawianie, wielkość bezpiecznika
R25 Ustawianie, moc maks., elektryczny podgrze-
wacz pomocniczy
R26 Ustawianie, maks. temperatura kotła
Karta komunikacyjnaAA23
StycznikQA1
StycznikQA2
StycznikQA3
StycznikQA10

Czujnik, termostaty
Czujnik ciśnienia, wysokie ciśnienieBP4
Czujnik temperatury, ładowanie c.w.u.BT6
Czujnik temperatury, wyjście skraplaczaBT12

Czujnik temperatury, stan ciekłyBT15
Czujnik temperatury, podgrzewacz pomocniczyBT19
Czujnik temperatury, przyłączeBT24
Termostat, tryb gotowościBT30
Ogranicznik temperaturyFD1

Różne
Dławik kablowyUB1
Dławik kablowyUB2
Dławik kablowyUB4
Tabliczka znamionowaPF1
Tabliczka z numerem seryjnymPF3
Oznaczenie, przyłącza rurowePF4

Rozmieszczenie elementów według IEC 62400.
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Moduł zewnętrzny
Rysunek komponentu, AMS 10-8

L
E
K

EEV-H

FM01

CM

QM35

EEV-C

LPT

QM36

PWB3

20S

PWB2

TB

PWB1

63H1

DH

Rysunek komponentu, AMS 10-12

L
E
K

EEV-H

FM01

CM

QM35

EEV-C

LPT

QM36

TB

63H1

20S

PWB1

PWB2

PWB3

DH
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Lista elementów
Presostat wysokiego ciśnienia63H1
Nadajnik niskiego ciśnieniaLPT
WentylatorFM01
Zawór 4-drogowy20S
SprężarkaCM
Karta sterowaniaPWB1
Karta przetwornicy częstotliwościPWB2
Karta filtraPWB3
Zawór serwisowy, strona cieczyQM35
Zawór serwisowy, strona gazuQM36
Zawór rozprężny, ogrzewanieEEV-H
Zawór rozprężny, chłodzenieEEV-C
Zacisk, wejście zasilania i komunikacyjneTB
Tabliczka z numerem seryjnymPF3
Taca ociekowa zasobnika c.w.u.DH

L
E
K

PF3
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Czujnik temperatury
Położenie czujników

BT 1

BT6

BT15

BT3

BT12

Tho-A

Tho-S

Tho-R2

Tho-

R1

Tho-D

BT2

BT19

ACVM 270AMS 10

Czujnik temperatury, zewnętrznyBT1
Czujnik temperatury, zasilanieBT2
Czujnik temperatury, powrótBT3
Czujnik temperatury, c.w.u.BT6
Czujnik temperatury, wyjście skraplaczaBT12
Czujnik temperatury, stan ciekłyBT15
Czujnik temperatury, podgrzewacz pomocniczyBT19
Czujnik temperatury, powietrze zewnętrzneTho-A
Czujnik temperatury, gorący gazTho-D
Czujnik temperatury, wyjście wymiennika ciepłaTho-R1
Czujnik temperatury, wejście wymiennika ciepłaTho-R2
Czujnik temperatury, zasysany gazTho-S

Dane czujnika w AMS 10
Tho-D

0

20

40

60

80

100
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140

160

180

200

0 20 40 60 80 100 120 140 160 (ºC)

(kΩ)

Tho-S, Tho-R1, Tho-R2

5

10

15

0 20 40 60 80 100 (ºC)

(kΩ)

Tho-A

0

5

10

15

20

25

30

35

0 10 20 30 40 50 (ºC)

(kΩ)

Dane czujników w module ACVM 10-270
Napięcie (V)Rezystancja (k )Temperatura (°C)
4,78102,35-40
4,7073,51-35
4,6053,44-30
4,4739,29-25
4,3129,20-20
4,1221,93-15
3,9016,62-10
3,6512,71-5
3,389,810
3,097,625
2,805,9710
2,504,7115
2,223,7520
1,953,0025
1,702,4230
1,471,9635
1,271,6040
1,091,3145
0,941,0850
0,700,74660
0,510,52570
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Wymiary

Jednostka wewnętrzna ACVM 10-270
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Moduł zewnętrzny
AMS 10-8

Opening for pipes 
and wiring

Liquid pipe

Gas pipe

Drain hole
(Ø20 x 3)

Rura gazowa

Rura z cieczą

Otwór na rury i
okablowanie

Otwór spustowy

Listwa zaciskowa
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AMS 10-12

5
1
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1
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52

1
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0
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1
9
5

5015

7
0

5
0

1
5
0

40

Gas pipe

Drain hole

Liquid pipe

Opening for pipe and wiring

Opening for pipe and 

wiring

Liquid pipe

Gas pipe

Cable glandCable gland

Opening for pipe 

and wiring

Cable gland

Opening for pipe and 

wiring

( Ø20 x 3)

Rura z cieczą

Rura gazowa

Rura gazowa

Rura z cieczą

Dławik kablowy

Otwór na rury i okablowanie

Otwór na rury i okablowanie

Otwór na rury i okablowanie

Otwór spustowy

Dławik kablowy

Otwór na rury i okablowanie

Dławik kablowy
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Dane techniczne
Dane techniczne

3 x 400 V1 x 230 VNIBE SPLIT
-20 – +43 °CZakres roboczy temperatury zewnętrznej podczas ogrzewania za pomocą

sprężarki
+15 – +43 °CZakres roboczy temperatury zewnętrznej podczas chłodzenia

65 °CMaks. temperatura zasilania
58 °CMaks. temperatura zasilania, tylko sprężarka
65 °CMaks. temperatura powrotu
25 °CMin. temperatura zasilania podczas ogrzewania za pomocą sprężarki i pracy

ciągłej
7 °CMin. temperatura zasilania podczas chłodzenia

25 °CMaks. temperatura zasilania podczas chłodzenia i pracy ciągłej
16 A44 AMaks. natężenie prądu
16 A50 AZalecana moc bezpieczników
5 A5 APrąd rozruchowy

-15 – +10 %Doprowadzone zasilanie, odchylenie
Rura gazowa: Śr. zewn. 15,88 (5/8")Wymiary, rura czynnika chłodniczego

Rura z cieczą: Śr. zewn. 9,52 (3/8")
KielichowePrzyłącza rurowe

ACVM 10-270
Maks. 9 kWPodgrzewacz pomocniczy

4 (2, 4, 6, 9 kW)Dostępny stopień mocy
9–80 W (zmienna prędkość)Pompa obiegowa, moc

57 kPa (zewnętrzne)Pompa obiegowa, maks. dostępne ciśnienie
0,54 l/sPompa obiegowa, maks. przepływ
0,45 l/sPompa obiegowa, przepływ przy spadku ciśnienia zewnętrznego 20 kPa

AMS 10-12AMS 10-8
0,15 /0,57 l/s0,12 /0,38 l/sMin./maks. przepływ w systemie, ogrzewanie
0,20 /0,57 l/s0,15 /0,38 l/sMin./maks. przepływ w systemie, chłodzenie

0,29 l/s0,19 l/sMin przepływ, system grzewczy przy 100% wydajności pompy cyrkulacyjnej
(odszranianie)

35–45 °C (ustawienie fabryczne 35 °C)Termostat trybu awaryjnego
98 (-8) °COgranicznik temperatury

0,25 MPa (2,5 bara)Zawór bezpieczeństwa, system grzewczy
IP 21Stopień ochrony

270 l ±5 %Pojemność, całkowita
14 lPojemność, wężownica zasobnika c.w.u.

Stal nierdzewna (AISI316L/AISI316 DIN
1.4404/1.4401)

Materiał, wężownica zasobnika c.w.u.

0,25 MPa (2,5 bara)Ciśnienie maks., zbiornik
1,0 MPa (10 barów)Ciśnienie maks., wężownica zasobnika c.w.u.

4,5 MPaCiśnienie maks., system chłodzenia
≤ dyrektywa UE nr 98/83/EFJakość wody, ciepła woda użytkowa i system grzewczy

65 °CMaks. temperatura robocza, zbiornik
5–35 °C, maks. wilgotność względna 95%Temperatura otoczenia, moduł wewnętrzny

Pierścień uszczelniający 22 mmPrzyłącze, zimna woda, ciepła woda użytkowa
Pierścień uszczelniający 22 mmPrzyłącze, system grzewczy

ISO 228/1 G1 wewnętrznyPrzyłącze, podłączenie zewnętrznego źródła ciepła

NIBE™ SPLIT76

Różne
Dane techniczne



ACVM 10-270
1760 mm (+25-50 mm, regulowane nóżki)Wysokość

2 050 mmWymagana wysokość pomieszczenia
600 mmSzerokość
660 mmGłębokość
140 kgMasa

230 V 1 AC 50 Hz lubPrzyłącza elektryczne

400 V 3N AC 50 Hz
069 041Nr części

128AMS 10
Twin RotarySprężarka

25–85 Hz (rps)20–86 Hz (rps)Prędkość, ogrzewanie
20-80 Hz (rps)20–81 Hz (rps)Prędkość, chłodzenie
4380 m3/godz.3000 m3/godz.Maks. nominalna wydajność wentylatora (ogrzewanie)

86 WMoc wentylatora
Zmiana kierunku obrotówOdszranianie

064 034064 030064 033064 031Taca ociekowa zasobnika c.w.u.

zintegrowa-
ne

akcesoriazintegrowa-
ne

akcesoria

120 W100 W
4,15 MPa (41,5 bara)Wartość krytyczna wysokiego ciśnienia

0,079 MPa (0,79 bara)Wartość wyłączenia niskiego ciśnienia (15 s)
845 mm750 mmWysokość
970 mm780 mm (+67 mm osłony

zaworu)
Szerokość

370 mm (+ 80 mm z szy-
ną podstawy)

340 mm (+ 110 mm z
szyną podstawy)

Głębokość

74 kg60 kgMasa
CiemnoszaryKolor (dwie warstwy powłoki proszkowej)

5-żyłowy 2,5 mm2Przyłącze zasilania i komunikacji z modułu wewnętrznego
2,90 kg2,55 kgIlość czynnika chłodniczego (R410A)

064 034064 030064 033064 031Maks. długość rury czynnika chłodniczego, jednokierunkowa

- 30 m*- 12 m- 30 m*- 30 m*
Dół / prawa strona / tyłPrawa stronaOpcjonalne przyłącze rurowe

064 034064 030064 033064 031Nr części

*Jeśli długość rur czynnika chłodniczego przekracza 15 m, należy uzupełnić czynnik chłodniczy w ilości 0,06 kg/m.
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Wydajność, ACVM 10-270 i AMS 10-8

Maks.Min.Temp. zewn.: / Temp. za-
sil.

Ogrzewanie

8,16/1,98/4,131,75/0,50/3,507/35 °C (podłoga)EN14511 ΔT5K wyjście/wejście/COP
6,74/2,17/3,111,49/0,48/3,122/35 °C (podłoga)
5,53/2,06/2,691,04/0,45/2,31-7/35 °C (podłoga)
4,22/1,85/2,281,25/0,59/2,10-15/35 °C (podłoga)
7,81/2,47/3,162,64/0,81/3,277/45 °C
6,64/2,54/2,612,14/0,79/2,712/45 °C
5,17/2,35/2,201,46/0,75/1,95-7/45 °C
3,83/2,08/1,840,92/0,69/1,33-15/45 °C
7,36/2,73/2,703,08/1,26/2,457/55 °C
4,64/2,66/1,741,88/1,14/1,65-7/55 °C

Maks.Min.Temp. zewn.: / Temp. za-
sil.

Chłodzenie

7,52/2,37/3,172,06/0,38/5,3827/7°CEN14511 ΔT5K wyjście/wejście/EER
11,20/3,20/3,502,71/0,34/7,8827/18°C
7,10/2,65/2,682,10/0,55/3,8235/7 °C
10,7/3,19/3,352,67/0,71/3,7635/18 °C

Wydajność, ACVM 10-270 i AMS 10-12

Maks.NominalnaMin.Temp. zewn.: / Temp. za-
sil.

Ogrzewanie

11,21/2,80/4,019,27/2,12/4,403,54/0,86/4,147/35 °C (podłoga)EN14511 ΔT5K wyjście/wejście/COP
8,25/2,47/3,357,21/1,99/3,663,11/0,82/3,832/35 °C (podłoga)
7,46/2,58/2,906,24/2,07/3,053,29/1,07/3,09-7/35 °C (podłoga)
6,62/2,69/2,464,51/1,89/2,423,23/1,32/2,47-15/35 °C (podłoga)

11,13/3,38/3,299,08/2,58/3,553,45/0,96/3,617/45 °C
8,73/3,20/2,737,05/2,43/2,933,11/1,03/3,042/45 °C
7,22/3,26/2,215,84/2,42/2,443,14/1,40/2,25-7/45 °C
5,95/3,35/1,784,24/2,19/1,963,19/1,72/1,86-15/45 °C
8,97/3,49/2,578,41/3,08/2,754,45/1,64/2,727/55 °C
5,64/3,52/1,604,93/2,80/1,783,50/1,99/1,77-7/55 °C

Maks.NominalnaMin.Temp. zewn.: / Temp. za-
sil.

Chłodzenie

9,87/3,16/3,138,75/1,86/4,722,06/0,63/3,2827/7°CEN14511 ΔT5K wyjście/wejście/EER
11,7/3,32/3,5210,82/2,21/4,913,41/0,55/6,1727/18°C
9,45/3,41/2,776,98/2,54/2,751,81/0,70/2,5935/7 °C
11,2/3,58/3,129,37/2,64/3,563,10/0,69/4,4835/18 °C
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Poziom natężenia dźwięku
Moduł AMS 10 zwykle umieszcza się przy ścianie budynku,
co powoduje bezpośrednie rozchodzenie się dźwięku i co
należy mieć na uwadze. W związku z tym zawsze należy
starać się znaleźć lokalizację na uboczu, w obszarze najmniej
uciążliwym dla sąsiadów.
Na poziom natężenia dźwięku mogą mieć wpływ ściany, cegły,
różnice w poziomie gruntu itp., i dlatego podane wartości na-
leży traktować tylko jako wytyczne.

2 m

L
E
K

Maks.Hałas, AMS 10-8
64LW(A)Poziom hałasu*
50dB(A)Poziom ciśnienia akustycznego w odległości 2 m*

Maks.Hałas, AMS 10-12
65,5LW(A)Poziom hałasu*
51,5dB(A)Poziom ciśnienia akustycznego w odległości 2 m*

* Zmienny do wartości maks.
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Akcesoria
Akcesoria

LEK

LE
KLEK

LE
K

VCC 22SRB 22HR 10RG 10

Zawór przełączający chłodze-
nie.

Skrzynka przekaźnikowa do
sterowania zasilaniem solarnym

Przekaźnik pomocniczy

Nr części 089 423

Czujnik pokojowy.

Nr części 018 433
Do oddzielenia systemów
chłodniczego i grzewczego.

Nr części 067 109

Artykuł nr 067 048

LEK

LEK

HAHN

LEK

LEK

5.
2

u
F

4
5

0
2.

0
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5
0
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0
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(

) A
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W

)

LEK

ACK 22UKVESV 22RE 10

Zestaw przewodów do ESV 22
lub VCC 22.

Zbiornik buforowy/ roboczy ze
stali.

Grupa mieszania.

Artykuł nr 067 291

Moduł pokojowy

Nr części 067 004
Artykuł nr 067 049UKV 40:

Ogrzewanie/chłodzenie

Nr części 088 470

UKV 100:

Ogrzewanie

Nr części 088 207

UKV 102:

Chłodzenie/ogrzewanie

Nr części 080 310

LE
K

LE
K

LEK

WieszakStojakWąż czynnika chłodniczego 12
m Do AMS 10Do AMS 10

Izolowane Nr części 067 034Nr części 067 033
Nr części 067 032

EMK270
LEK

LEK

LEK

LEK

LEK

LEK

Licznik energii ACVM 10-270

Nr części 067 050
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Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa
Uwaga
Montaż powinien zostać wykonany przez wykwalifikowanego instala-
tora.
Samodzielny montaż systemu może spowodować poważne problemy,
na przykład wycieki wody, czynnika chłodniczego, porażenie prądem,
pożar i obrażenia ciała w wyniku nieprawidłowego działania systemu.
Montaż systemu należy przeprowadzić zgodnie z niniejszą instrukcją
instalacji.
Nieprawidłowy montaż może spowodować eksplozję, obrażenia ciała,
wycieki wody, czynnika chłodniczego, porażenie prądem i pożar.
Przed przystąpieniem do prac przy systemie chłodzenia należy
przestrzegać wartości pomiarów, zwłaszcza w razie montażu w małych
pomieszczeniach, aby nie przekroczyć limitu gęstości czynnika
chłodniczego.
W sprawie interpretacji wartości pomiarów należy skontaktować się
z ekspertem. Jeśli gęstość czynnika chłodniczego przekracza limit,
jakikolwiek wyciek może spowodować niedobór tlenu, prowadząc do
poważnych wypadków.
Należy przestrzegać wartości pomiarów, zwłaszcza w razie montażu
w małych pomieszczeniach, aby nie przekroczyć limitu gęstości
czynnika chłodniczego.
W sprawie interpretacji wartości parametrów należy skontaktować
się z ekspertem. Jeśli gęstość czynnika chłodniczego przekracza limit,
jakikolwiek wyciek może spowodować niedobór tlenu, prowadząc do
poważnych wypadków.
Należy stosować oryginalne akcesoria i wymienione elementy monta-
żowe.
Użycie innych części niż zostały przez nas podane może spowodować
wyciek wody, porażenie prądem, pożar i obrażenia ciała w wyniku
nieprawidłowego działania urządzenia.
W miejscu montażu należy zapewnić dobrą wentylację – w trakcie
prac serwisowych może nastąpić wyciek czynnika chłodniczego.
W wyniku kontaktu czynnika chłodniczego z otwartym płomieniem
powstaje trujący gaz.
W miejscu montażu należy zapewnić dobrą wentylację - w trakcie
montażu może nastąpić wyciek czynnika chłodniczego.
W wyniku kontaktu czynnika chłodniczego z odkrytym płomieniem
powstaje trujący gaz.
Urządzenie należy zainstalować na solidnej podstawie.
Montaż w nieodpowiednim miejscu może spowodować upadek urzą-
dzenia, a w rezultacie uszkodzenie mienia i obrażenia ciała. Montaż
bez dostatecznej podpory może także powodować drgania i hałas.
Należy upewnić się, że zainstalowane urządzenie jest stabilne, zdolne
wytrzymać trzęsienia ziemi i silne wiatry.
Montaż w nieodpowiednim miejscu może spowodować upadek urzą-
dzenia, a w rezultacie uszkodzenie mienia i obrażenia ciała.
Podczas montażu lub demontażu pompy ciepła należy dopilnować,
aby do obiegu nie dostało się powietrze.
W przeciwnym razie ciśnienie stanie się zbyt wysokie, powodując
pęknięcia i obrażenia ciała.
Instalację elektryczną powinien wykonać wykwalifikowany elektryk,
a system należy podłączyć do oddzielnego obwodu.
Zasilanie o niedostatecznej mocy i nieprawidłowym działaniu może
spowodować porażenie prądem i pożar.
Do przyłącza elektrycznego należy użyć wymienionych kabli, które
należy pewnie zamocować w zaciskach, odciążając odpowiednio
okablowanie, aby zapobiec przeciążeniu zacisków.
Luźne połączenia lub mocowania kablowe mogą spowodować nad-
mierną produkcję ciepła lub pożar.
Okablowanie należy tak rozmieścić w rozdzielni, aby nie dało się go
przypadkiem głębiej wepchnąć. Należy prawidłowo założyć pokrywę
serwisową.
Nieprawidłowe założenie może spowodować przegrzanie i pożar.
Po zakończeniu montażu lub serwisowania należy upewnić się, że z
instalacji nie ulatnia się czynnik chłodniczy w postaci gazowej.
Jeśli gazowy czynnik chłodniczy dostanie się do domu i wejdzie w
kontakt z pompą ciepła, piekarnikiem lub inną gorącą powierzchnią,
wytworzy trujący gaz.
Po zakończeniu montażu należy sprawdzić, czy z systemu nie wycieka
czynnik chłodniczy w postaci gazowej.
Jeśli gazowy czynnik chłodniczy dostanie się do domu i wejdzie w
kontakt z pompą ciepła, piekarnikiem lub inną gorącą powierzchnią,
wytworzy trujący gaz.

W przypadku czynnika R410A należy użyć podanego typu rury i na-
krętek nasadkowych, a w przypadku czynnika R410A należy użyć
podanego narzędzia.
Użycie istniejących części (w przypadku czynnika R22) może powo-
dować awarie i poważne wypadki w wyniku pękania obwodu.
Nakrętki nasadkowe należy dokręcić zgodnie z instrukcją, używając
klucza dynamometrycznego.
Dokręcać prawidłowym momentem. Przekręcenie nakrętki może
prowadzić do pęknięć i wycieku czynnika chłodniczego.
Przed uruchomieniem sprężarki należy podłączyć rurę obiegu chło-
dzenia i zakończyć instalację rurową.
Jeśli sprężarka zostanie uruchomiona, kiedy zawór serwisowy będzie
zamknięty, a rura niepodłączona, system może ulec rozerwaniu z
powodu niezwykle wysokiego ciśnienia, powodując obrażenia ciała.
Przed odłączeniem rury od pompy należy wyłączyć sprężarkę.
Jeśli rura zostanie odłączona przy uruchomionej sprężarce, a zawór
serwisowy będzie otwarty, do obiegu dostanie się powietrze. Spowo-
duje to niezwykle wysokie ciśnienie w obiegu, który może ulec roze-
rwaniu, powodując obrażenia ciała.
Należy stosować wyłącznie oryginalne akcesoria. Montaż powinien
zostać wykonany przez wykwalifikowanego instalatora.
Samodzielny montaż systemu może spowodować wycieki wody, po-
rażenie prądem i pożar.
Nie wolno przeprowadzać samodzielnie żadnych napraw. Jeśli system
wymaga naprawy, należy skontaktować się ze sprzedawcą.
Niewłaściwe wykonane naprawy mogą spowodować wyciek wody,
czynnika chłodniczego, porażenie prądem lub pożar.
W sprawie demontażu pompy ciepła należy skontaktować się ze
sprzedawcą lub fachowcem.
Nieprawidłowa izolacja może spowodować wyciek wody, czynnika
chłodniczego, porażenie prądem lub pożar.
Na czas serwisowania lub przeglądu należy wyłączyć zasilanie.
Jeśli zasilanie nie zostanie wyłączone, istnieje ryzyko porażenia prą-
dem i uszkodzenia przez wirujący wentylator.
Nie wolno uruchamiać urządzenia bez osłon lub zabezpieczeń.
Dotknięcie wirujących elementów, gorących powierzchni lub części
pod napięciem może spowodować obrażenia ciała w wyniku chwyce-
nia, oparzeń lub porażenia prądem.
Przed przystąpieniem do prac elektrycznych należy odciąć zasilanie.
W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem, uszkodzenia
i nieprawidłowego działania sprzętu.

Środki ostrożności
Należy zachować ostrożność podczas wykonywania instalacji elek-
trycznej.
Nie wolno podłączać przewodu uziemiającego do uziemienia rury z
gazem, wodą, piorunochronu czy linii telefonicznej. Nieprawidłowe
uziemienie może powodować usterki urządzenia, np. porażenia prą-
dem z powodu zwarcia.
Należy zastosować wyłącznik główny o wystarczającej wyłączalności.
W przeciwnym razie może wystąpić nieprawidłowe działanie i pożar.
W miejscach stosowania bezpieczników zawsze należy stosować
bezpieczniki o prawidłowej mocy.
Podłączenie urządzenia drutem miedzianym lub wykonanym z innego
metalu może spowodować awarię urządzenia i pożar.
Przewody należy tak poprowadzić, aby nie zostały uszkodzone przez
metalowe krawędzie lub przycięte przez panele.
Nieprawidłowy montaż może spowodować porażenie prądem elek-
trycznym, wytwarzanie ciepła i pożar.
Nie należy instalować modułu wewnętrznego w pobliżu miejsc, gdzie
mogą ulatniać się palne gazy.
Nagromadzenie gazu wokół urządzenia może spowodować pożar.
Nie należy instalować urządzenia w miejscach, gdzie może gromadzić
się gaz korozyjny (na przykład opary azotowe), gaz palny lub para
(na przykład opary rozcieńczalnika lub ropy naftowej), lub gdzie wy-
stępują lotne palne substancje.
Gaz korozyjny może powodować korozję wymiennika ciepła, pękanie
plastikowych elementów itp., natomiast gaz palny lub para mogą po-
wodować pożar.
Nie należy używać modułu wewnętrznego w miejscach, gdzie może
zostać spryskany wodą, na przykład w pralniach.
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Moduł wewnętrzny nie jest wodoszczelny i może dojść do porażenia
prądem i pożaru.
Nie należy używać modułu wewnętrznego do przechowywania żyw-
ności, chłodzenia przyrządów precyzyjnych, zamrażania zwierząt,
roślin lub dzieł sztuki.
Może to je uszkodzić.
Nie należy instalować ani używać systemu w pobliżu urządzeń, które
generują pola elektromagnetyczne lub dźwięki o wysokiej częstotliwo-
ści.
Urządzenia takie, jak przetwornice częstotliwości, zestawy rezerwowe,
urządzenia medyczne o wysokiej częstotliwości i sprzęt telekomuni-
kacyjny mogą wpływać na klimatyzator, powodując nieprawidłowe
działanie i awarie. Również klimatyzator może wpływać na urządzenia
medyczne i sprzęt telekomunikacyjny, które będą działać nieprawidło-
wo lub wcale.
Nie należy umieszczać modułu zewnętrznego w następujących miej-
scach:
- Miejsca, gdzie może ulatniać się palny gaz.
- Miejsca, gdzie w powietrzu może unosić się włókno węglowe, pył
metalowy lub inny.
- Miejsca, gdzie występują substancje mogące wpływać na klimatyza-
tor, na przykład gaz siarkowy, chlor, kwasy lub zasady.
- Miejsca bezpośrednio narażone na występowanie rozpylonego oleju
lub pary.
- Pojazdy i statki.
- Miejsca, gdzie używa się maszyn, które generują dźwięki o wysokiej
częstotliwości.
- Miejsca, gdzie często stosuje się aerozole kosmetyczne lub specjal-
ne.
- Miejsca narażone na bezpośrednie działanie słonego powietrza. W
takim przypadku, moduł zewnętrzny należy zabezpieczyć przed bez-
pośrednim zasysaniem słonego powietrza.
- Miejsca, gdzie występują duże opady śniegu.
- Miejsca, gdzie system będzie narażony na dym z komina.
Jeśli dolna rama modułu zewnętrznego ulegnie korozji lub innego
rodzaju uszkodzeniu w wyniku długiego czasu eksploatacji, nie należy
jej używać.
Używanie starej i uszkodzonej ramy może doprowadzić do upadku
urządzenia i obrażeń ciała.
Prowadząc prace lutownicze w pobliżu urządzenia należy dopilnować,
aby materiał lutowniczy nie uszkodził misy ściekowej.
Jeśli materiał lutowniczy dostanie się do urządzenia podczas lutowa-
nia, w misie mogą powstać niewielkie otwory, prowadząc do wycieków
wody. Aby zapobiec uszkodzeniu, należy przechowywać moduł we-
wnętrzny w opakowaniu lub przykryć go.
Rura ściekowa nie powinna kończyć się przy kanale, gdzie mogą
występować trujące gazy, np. zawierające siarczki.
Jeśli rura kończy się przy takim kanale, ewentualne trujące gazy do-
staną się do pomieszczenia, poważnie zagrażając zdrowiu i bezpie-
czeństwu użytkownika.
Rury przyłączeniowe modułu chłodzącego należy zaizolować, aby
zapobiec skraplaniu się na nich wilgoci z powietrza.

Niedostateczna izolacja może prowadzić do kondensacji, a ta z kolei
do zawilgocenia dachu, podłogi, mebli i cennego mienia.
Nie należy instalować modułu zewnętrznego w miejscu, gdzie będzie
narażony na owady i małe zwierzęta.
Owady i małe zwierzęta mogą dostać się do części elektronicznych,
powodując uszkodzenie i pożar. Należy poinstruować użytkownika,
aby dbał o czystość pobliskiego sprzętu.
Należy zachować ostrożność, przenosząc urządzenie ręcznie.
Jeśli urządzenie waży ponad 20 kg, powinny je przenosić dwie osoby.
Przenosząc urządzenie ręcznie, nie należy chwytać za plastikową
taśmę, tylko zawsze za uchwyty. Należy nosić rękawice, aby zmniej-
szyć ryzyko skaleczenia o aluminiowe kołnierze.
Jakiekolwiek opakowania należy poddać odpowiedniej utylizacji.
Pozostałe opakowania mogą spowodować obrażenia ciała, ponieważ
zawierają gwoździe i drzazgi.
Nie wolno dotykać żadnych przycisków mokrymi dłońmi.
Może to spowodować porażenie prądem.
Nie wolno dotykać dłońmi żadnych rur czynnika chłodniczego podczas
pracy systemu.
W trakcie pracy rury stają się bardzo gorące lub zimne, w zależności
od trybu pracy. Może to spowodować oparzenia lub odmrożenia.
Nie należy wyłączać zasilania bezpośrednio po rozpoczęciu pracy.
Należy zaczekać co najmniej 5 minut, aby uniknąć ryzyka wycieku
wody lub awarii.
Nie należy sterować systemem za pomocą głównego wyłącznika.
Może to spowodować pożar lub wyciek wody. Ponadto, wentylator
może się nagle uruchomić, powodując obrażenia ciała.

Dotyczy urządzeń wykorzystujących czynnik
R410A
- Należy stosować wyłącznie czynnik chłodniczy R410A. R410A
oznacza, że ciśnienie jest około 1,6 raza wyższe niż w przypadku
konwencjonalnych czynników chłodniczych.
- Przyłącze do napełniania zaworu serwisowego i wyjście sterowania
na module zewnętrznym w systemie dla czynnika R410A mają różne
rozmiary, aby zapobiec przypadkowemu napełnieniu systemu niepra-
widłowym czynnikiem. Wymiar kołnierzowej części rury czynnika
chłodniczego, a także wymiar równoległej strony nakrętki nasadkowej
zostały zmienione, aby zwiększyć wytrzymałość systemu na nadci-
śnienie.
- Dlatego instalatorzy i serwisanci powinni pamiętać o stosowaniu
tylko narzędzi zatwierdzonych do pracy z czynnikiem R410A.
- Nie należy używać butelek do ładowania. Te typy butelek zmieniają
skład czynnika chłodniczego, pogarszając wydajność systemu.
- Uzupełniając czynnik chłodniczy, zawsze powinien on opuszczać
butelkę w postaci cieczy.
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