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Hızlı rehber
GEZİNME

Göz at
Kaydır

Seçin
Sayfanın dibindeki
noktalar daha fazla
sayfa bulunduğunu
gösterir.

Eğer menüde alt
menüler mevcutsa
parmağınızla yuk-
arıya ve aşağıya
doğru sürükleyerek
daha fazla bilgiyi
görebilirsiniz.

Seçeneklerin ve
fonksiyonların çoğu
ekrana parmağınızla
hafifçe dokunarak
etkinleştirilebilir.

Sayfalar arasında
gezinmek için
parmağınızla sağa
ya da sola doğru
sürükleyin.

İç ortam sıcaklığının ayarlanması

Zemin kat

Sıcaklık

ISI
13.45 3 Ekim

Akıllı Kılavuz

Evet, lütfen beni Smartguide'ye götür.

Merhaba!
Sisteminiz düzgün çalışıyor. Değişiklik yapmak için yardım
ister misiniz?

13.45 3 Ekim

Tesisatınızdaki klima sistemi için sıcaklık ayarını burada
yapabilirsiniz.

Akıllı Kılavuz hem mevcut durum hakkında bilgi edinmek,
hem de en çok karşılaşılan ayarları kolaylaştırmak için size
yardım eder. Görülebilen bilgiler sahip olunulan ürüne ve
ürün le irtibatlı olan aksesuarlara bağlıdır.

Ürün tanıtımı

ÜRÜN TANITIMI

Güncelle

Ürün ismi

Seri numarası

Yazılım

Servis

13.45 3 Ekim

AB şirketi
Telefon numarası

VVM S320

06919618030101

0.5.1

Sıcak su sıcaklığının arttırılması

SICAK SU

Daha fazla sıcak su

13.45 3 Ekim

Burada ürün adı, ürün seri numarası, yazılım sürümü ve
servis ile ilgili bilgileri bulabilirsiniz. Yeni bir yazılım indiril-
ecekse, bunu burada yapabilirsiniz (S1255, myUplink ile
irtibatlı olduğu takdirde).

Burada sıcak su sıcaklığında geçici artışları başlatabilir ya
da durdurabilirsiniz.
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Güvenlik bilgisi
Bu kılavuz uzmanlar tarafından uygulanması için kurulum
ve servis işlemlerini anlatmaktadır.

Bu kılavuz müşteride bırakılmalıdır.

Semboller
Dikkat
Bu sembol, makine veya kişi için tehlike olduğu
anlamına gelmektedir.

Dikkat
Bu sembol, tesisat ve servis sırasında nelere
dikkat etmeniz gerektiğine dair önemli bilgiler
verir.

Püf noktas
Bu sembol, ürünü kullanmanızı kolaylaştırmak
için ipuçları gösterir.

İşaretleme
CE işareti, nerede yapılmış olursa olsun, AB'de
satılan çoğu ürün için zorunludur.

CE

Elektroteknik teçhizatın muhafazasının sınıfl-
andırılması.

IPx1B

Kullanım Kılavuzunu okuyun.

Kurulum Kılavuzunu okuyun.

Seri numarası
Seri numarasını, sayfanın sağ altında S1255, ana sayfad-
aki “Ürüne Genel Bakış” ekranında ve tip plakası üzer-
inde (PZ1)) bulabilirsiniz.

Dikkat
Servis ve destek için ürünlerin ((14 haneli) seri
numarasına ihtiyacınız vardır.
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Kurulumunun denetimi
Mevcut yönetmelikler, devreye alınmadan önce ısıtma tesisatının denetlenmesini gerektirir. Denetim uygun nitel-
iklere sahip bir kişi tarafından yapılmalıdır. Buna ilaveten, Kullanım Kılavuzundaki kurulum verileri hakkında sayfayı
doldurun.

TarihİmzaNotlarAçıklama✔

Brine tarafı
Sistem temizlendi
Sistem tahliye edildi
Antifriz
Seviye/Genleşme tankı
Filtre bilyası (partikül filtresi)
Emniyet ventili
Kapatma vanaları
Sirkülasyon pompası ayarı

Isı sıvı tarafı
Sistem temizlendi
Sistem tahliye edildi
Genleşme ventili
Filtre bilyası (partikül filtresi)
Emniyet ventili
Kapatma vanaları
Sirkülasyon pompası ayarı

Elektrik
Bağlantılar
Ana voltaj
Faz voltajı
Sigortalar, ısı pompası
Sigortalar, mülk
Dış ortam sensör
Oda sensörü
Akım sensörü
Emniyet şalteri
Toprak devre şalteri
Acil durum modunu 7.1.8.2 menüsünd-
en ayarlayın
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Nakliye
S1255 dikey olarak taşınmalı ve kuru bir yerde dikey ol-
arak saklanmalıdır. Bir binaya taşınırken, S1255, 45 °
kadar geri yaslanabilir.

S1255'ın taşıma sırasında zarar görmediğinden emin ol-
un.

Dikkat
Ürün ağırlık merkezi arkaya doğru olabilir.

Bina içlerinde kısıtlı alanlar içerisinde taşınırlarken bunları
korumak üzere dış panelleri çıkartın.

R

0

R0

SOĞUTMA MODÜLÜNÜN DIŞARI ALINMASI
Taşıma ve servisi kolaylaştırmak için, ısı pompası, soğ-
utma modülü kasadan dışarı çekilerek ayrılabilir.

Ayırma ile ilgili talimatlar için bkz. sayfa 60.

Montaj
• S1255 kapalı alanda ısı pompasının ağırlığını taşıyabil-

ecek sağlam bir kaide üzerine oturtun. Yatay ve
dengeli kurulum elde etmek için ürünün ayarlanabilir
ayaklarını kullanın.

30 - 50 mm

30 - 50 mm

15 - 40 mm

20-55 mm

• Su S1255'dan geldiği için, ısı pompasının yerleştirildiği
alan zemin drenajı ile donatılmış olmalıdır.

• Gürültü problemlerini ortadan kaldırmak için ideal olarak
gürültünün önemli olmadığı bir odaya, arkasını bir dış
duvara verecek şekilde kurun. Bu mümkün değilse,
gürültünün problem olabileceği yatak odası ya da diğer
bir odanın arkasındaki bir duvara yerleştirmekten
kaçının.

• Ünite nereye konursa konsun, sese duyarlı odaların
duvarları ses yalıtımına sahip olmalıdır.

• Boruların konumunu yatak odası ya da oturma odasının
arka duvarına bakacak şekilde belirlemeyin.

KURULUM ALANI
Ürünün önünde 800 mm boşluk bırakın. Yan panelleri
çıkarmak için her iki tarafta (bkz. resim), yaklaşık 50 mm
arası boş alan gereklidir. Panellerin çalışma sırasında
çıkarılmasına gerek yoktur. S1255 üzerindeki tüm servis
hizmetleri ön taraftan gerçekleştirilebilir. Herhangi bir
titreşim yayılımını azaltmak için ısı pompası ile arkasındaki
duvar arasında (ve herhangi bir döşenmiş besleme
kablosu ve boruları) boşluk bırakın.

(50) (50)

800

**

* Normal bir kurulumda (her yönden) 300 – 400 mm'lik boşluk bağlantı
ekipmanları için gereklidir, örn. seviye tankı, vanalar ve elektrik ekipm-
anları.
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Verilen bileşenler

L
E

K

L
E

K

L
E

K

Akım sensörü1

3 x

Oda sensörü

1 x

Dış ortam sensör

1 x

LEK

Seviye tankı1

1 x

O-ringler

8 x

LEK

Emniyet vanası
0,3 MPa (3 bar)1

1 x

Filtre bilyası

6 kW

1 x G1
1 x G3/4

12/16 kW

1 x G1
1 x G1 1/4

Sıkıştırma halka
kaplinleri

6 kW

2 x (ø28 x G25)
2 x (ø22 x G20)

12/16 kW

4 x (ø28 x G25)

1 İtalya ve DACH ülkeleri hariç.

YER
Sağlanan öğelerin kiti ısı pompasının üstündeki ambalaja
yerleştirilmiştir.

Taşıma levhaları
ÖN KAPAĞI AÇIN
Açmak için ön kapağın sol üst köşesine basın.

ÖN TARAFI SÖKÜN
1. Aç/Kapa düğmesinin yanındaki delikte bulunan vidayı

çıkarın. (SF1).

2. Panelin üst kenarını kendinize doğru çekin ve çerçev-
eden çıkarmak için çapraz olarak yukarıya kaldırın.

UN

ÖN TARAFIN MONTAJI
1. Ön tarafın bir alt köşesini ana gövdedeki tırnağa ot-

urtun.
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2. Diğer köşeyi de tırnağa oturtarak yerine yerleştirin.

3. Ekranın düzgün olup olmadığını kontrol edin. Gerek-
iyorsa ayarlayın.

4. Ön bölümün üstünü çerçeveye doğru bastırın ve
yerine vidalayın.

YAN PANELI KALDIRIN.
Yan kapaklar kurulumu kolaylaştırmak için çıkarılabilir.

1. Üst ve alt kenarlarından vidaları çıkarın.

UN

2. Paneli hafif dışa doğru çevirin.

U
N

3. Paneli dışa ve içe hareket ettirin.

U
N

Montaj ters sırayla yapılır.
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Yalıtım malzemesinin
çıkarılması
Montajı kolaylaştırmak için yalıtım malzemesi kaldırılabilir.

UN
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Genel

UN

BT7

QN10

BT2

EB1

PZ1

QM34

QM31

BT6

QM32

QM33

PZ2

QM22
UB1

AA4

SF1

AA4-XF3

XL1

XL6

XL4 XL3

XL7

XL2

BF1

UB2

FC1

XL5

XF8

FR1

BORU BAĞLANTILARI
Bağlantı, ısı sıvı akışXL1
Bağlantı, ısı sıvı geri dönüşXL2
Bağlantı, soğuk suXL3
Bağlantı, sıcak suXL4
Bağlantı, HWC1XL5
Bağlantı, brine girişiXL6
Bağlantı, brine çıkışıXL7

1 Yalnızca emaye veya paslanmaz çelik kabı olan ısı pompaları.

HVAC BILEŞENLER
Havalandırma, serpantinQM22
Kapatma vanası, ısı sıvı akışıQM31
Kapatma vanası, ısı sıvı geri dönüşüQM32
Kapatma vanası, brine çıkışQM33
Kapatma vanası, brine girişQM34
Kapatma vanası, iklim sistemi/su ısıtıcıQN10

SENSÖRLER, VS.
Akış ölçerBF1
Sıcaklık sensörleri, ısı sıvı akışBT2
Sıcaklık sensörü, sıcak gaz şarjıBT6
Sıcaklık sensörü, sıcak su üstBT7

ELEKTRIKLI BILEŞENLER
Gösterge ünitesiAA4
AA4-XF3 USB portu
Elektrikli rezistansEB1
Minyatür devre kesici1FC1
Elektrik anodu2FR1
Aç/Kapa düğmesiSF1
myUplink ağ bağlantısıXF8

1 S1255-6 3x400 V minyatür devre kesicilerle donatılmamıştır (FC1).
2 Yalnızca emaye kabı olan ısı pompası.

MUHTELIF
Anma değeri plakasıPZ1
Soğutma modülü kimlik plakasıPZ2
Kablo rakoruUB1
Kablo rakoruUB2

EN 81346-2 standardına göre tanımlar.
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Dağıtım kutuları
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K10

-X27

NO
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AUX-RELAY

1
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0

1
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 B
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1

-X
3

0

FQ10-S2

FQ10

AA2

RA3

AA8

ELEKTRIKLI BILEŞENLER
Baz kartıAA2
Elektrik anot panosu1AA8
Sıcaklık limitleyicisiFQ10
FQ10-S2 Sıcaklık limitleyicisi düğmesini sıfırlayın
Şok2RA3

1 Yalnızca emaye kabı olan ısı pompası.
2 Yalnızca, S1255-12 3X400 V için.

Soğutma bölümleri
6 kW

U
N BT11

BT12

BT10

BT3

GP2

QM2 QM1

GP1

AA3

RF2

1x230 V 12 kW
3x230 V 12 kW

U
N

BT11

BT12

AA3

BT10

BT3

GP2

QM2
QM1

GP1

RF2

3x400 V 12 kW

U
N

BT11

BT12

BT10

BT3

GP2

QM2 QM1

GP1

AA3

RF2

16 kW

U
N

BT11

BT12 RF2

BT10AA3

BT3

GP2

QM2 QM1

GP1
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6 kW

EP2

CA1

RA1

BP1

BT14

QA40

BT15

GQ10

BP2

QN1

EB10

EP1

HS1

XL21

XL20

BT17

1x230 V 12 kW
3x230 V 12 kW

U
N

EP2

CA1

RA1

XL21

BP1

QA40

BT17

BT15

EP1

HS1

XL20

EB10

BT14

GQ10

QN1

BP2

3x400 V 12 kW

U
N

EP2

XL21

BP1

QA40

BT17

BT15

EP1

HS1

XL20

EB10

BT14

GQ10

QN1

BP2

16 kW

U
N

BP2

EP2

GQ10

EP1

BT17

BP1

BT15

EB10 XL21

HS1

BT14

QA40

XL20

QN1

BORU BAĞLANTILARI
Servis bağlantısı, yüksek basınçXL20
Servis bağlantısı, düşük basınçXL21

HVAC BILEŞENLER
Sirkulasyon pompasıGP1
Brine pompasıGP2
Drenaj, iklim sistemiQM1
Drenaj, brine tarafıQM2

SENSÖRLER, VS.
Yüksek basınç pressostatıBP1
Düşük basınç pressostatıBP2
Sıcaklık sensörleri, ısı sıvı geri dönüşBT3
Sıcaklık sensörü, brine girişBT10
Sıcaklık sensörü, brine çıkışBT11
Sıcaklık sensörü, kondansatör besleme hattıBT12
Sıcaklık sensörü, sıcak gazBT14
Sıcaklık sensörü, sıvı borusuBT15
Sıcaklık sensörü, emiş gazıBT17

ELEKTRIKLI BILEŞENLER
Giriş devre kartıAA3
KapasitörCA1
Kompresör ısıtıcısıEB10
DönüştürücüQA40
ŞokRA1
EMC filtresiRF2

SOĞUTMA BILEŞENLERI
EvaporatörEP1
KondansatörEP2
KompresörGQ10
Kurutma filtresiHS1
Genleşme ventiliQN1
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Genel
Boru montajı, geçerli normlara ve direktiflere uygun olar-
ak gerçekleştirilmelidir. S1255 58 °C'ye kadar olan bir
dönüş sıcaklığı ve 70 °C ısı pompasından çıkış sıcaklığı
ile çalışabilir. (65 °C sadece kompresör ile birlikte).

S1255 harici kapanma valfleri ile donatılmamıştır; bunlar
gelecekteki olabilecek servislerin kolaylaştırılması için
kurulu olmalıdır.

Dikkat
Gelen suyun temiz olduğundan emin olun. Özel
bir su deposu kullanılırken, ekstra bir su filtresi
ile takviye yapmak gerekli olabilir.

Dikkat
İklim sistemindeki herhangi yüksek noktalar
havalandırma açıklıkları ile donatılmalıdır.

Dikkat
Kirin bileşen parçalarına zarar vermemesi için,
boru sistemi ısı pompası bağlanmadan önce
yıkanmalıdır.

Dikkat
Emniyet vanasının taşma borusundan su
damlayabilir. Taşma suyu borusu tüm uzunluğu
boyunca uygun bir tahliye kanalına yönlendirilm-
eli ve su birikintisi oluşumunu önlemek için
eğimli ve ayrıca buzlanmaz özellikte olmalıdır.
Taşma borusu en azından emniyet ventiliyle
aynı boyutta olmalıdır. Taşma borusu görülebilir
olmalı ve ağzı açık olmalıdır ve elektrikli devre
elemanlarına yakın yerleştirilmemelidir.

SEMBOL TUŞU

AnlamıSembol

Ünite kutusu

Kapatma vanası

Çekvalf

Sirkulasyon pompası

Genleşme ventili

Filtre bilyası

Fan

Basınç göstergesiP

Seviye tankı

Partikül filtresi

Emniyet ventili

Sıcaklık sensörü

Yön değiştirebilen vana/şönt

Manüel olarak tersine döndürülebilen vana/şönt

Isı eşanjörü

Taşma vanası

Delik

Zemin kollektörü

Yerden ısıtma sistemi

Isı pompası

Soğutma sistemi

Havuz

Radyatör sistemi

Mesken sıcak suyu
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SISTEM ŞEMASI
S1255 bir ısı pompası, su ısıtıcı, elektrikli modül, sirkül-
asyon pompaları ve bir kontrol sisteminden oluşmaktadır.
S1255 brine ile ısı sıvısı devrelerine bağlanmıştır.

Isı pompası evaporatöründe, brine (su ile karıştırılmış
antifriz, glikol veya etanol) kendi enerjisini, kompresörde
sıkıştırılabilmesi amacıyla buharlaştırılan, soğutucu gaza
bırakır. Artık sıcaklığı yükselmiş olan soğutucu gaz, enerj-
isini ısı sıvı devresine ve gerekirse su ısıtıcısına, vereceği
kondansatörden geçirilir. Kompresörün sağlayabileceğ-
inden daha fazla ısınma/sıcak su için ihtiyaç varsa entegre
bir elektrikli rezistans vardır.

XL 1 6 3 7 24

Bağlantı, ısı sıvı akışXL1
Bağlantı, ısı sıvı geri dönüşXL2
Bağlantı, soğuk suXL3
Bağlantı, sıcak suXL4
Bağlantı, brine girişiXL6
Bağlantı, brine çıkışıXL7

Boyutlar ve boru
bağlantıları

560 440

7
0

1
8

0
0

6
5

0
*

 2
0

-5
0

6
5

0
*

600

60

135
210

390

465

540

25

622

6
2
2

600

560 440

7
0

1
8
0
0

6
5
0
*

 2
0
-5

0

2
5

60

135

210

390

465

540

6
5
0
*

XL1 XL6 XL7XL4 XL3 XL2

BORU BOYUTLARI

16
kW

12
kW

6
kW

Bağlantı

2822(mm)(XL1)/(XL2) Isı sıvısı akış/dönüş
dış Ø

22(mm)(XL3)/(XL4) Soğuk/sıcak su Ø
28(mm)(XL6)/(XL7) Brine grişi/çıkış dış Ø

* Yan bağlantı için açılandırılabilir.
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Brine tarafı
KOLEKTÖR

Dikkat
Kollektör hortumunun uzunluğu kaya/toprak
koşullarına, iklim kuşağına ve iklim sistemine
(radyatör veya yerden ısıtma sistemi) ve binanın
ısıtma gereksinimine bağlı olarak değişir. Her
tesisat ayrı ayrı boyutlandırılmalıdır.

Kolektör için serpantin başına maksimum uzunluk 400
m'yi geçmemelidir.

Birkaç kolektörün gerekli olduğu durumlarda, bunların
ilgili serpantinin akışını ayarlama imkanı için paralel olarak
bağlanması gerekir.

Üst toprak ısı için, hortum lokal koşullara göre belirlenen
derinlikte gömülmüş olmalı ve hortumlar arasındaki
mesafe en azından 1 metre olmalıdır.

Birkaç sondaj deliği için delikler arasındaki mesafe lokal
koşullara göre belirlenmiş olmalıdır.

Kollektör hortumunun hava boşluklarını önlemek için ısı
pompasına doğru sürekli yükseldiğinden emin olun. Bu
mümkün olmadığı takdirde, havalandırma delikleri kull-
anılmalıdır.

Brine sisteminin sıcaklığı 0 °C'nin altına düşebileceği için,
-15 °C kadar donmaya karşı korunmalıdır. Hacim hesabı
yaparken kollektör hortumunun (PEM 40x2,4 PN 6,3
hortum kullanırken geçerlidir) her metresi için 1 litre br-
ine hazır karışımı kılavuz değer olarak kullanılır.

YAN BAĞLANTI
Brine bağlantılarını, üst bağlantı yerine yan bağlantı için,
açılandırmak mümkündür.

Bir bağlantının dışarı doğru eğilmesi için:

1. Üst bağlantıdaki boruyu ayırın.

2. Boruyu istenen yöne eğin.

3. Gerekirse, boruyu istenilen uzunlukta kesin.

BRINE TARAFININ BAĞLANMASI
• Yoğuşmaya karşı tüm iç mekan brine borularını yalıtın.

• Seviye tankı, brine pompasından önce gelen boru üz-
erine brine sistemi içinde en üst nokta olarak kurulm-
alıdır (Alt. 1).

Seviye tankı en yüksek noktaya yerleştirilemiyorsa bir
genleşme tankı kullanılması gerekir (Alt. 2).

Dikkat
Yoğuşma seviye tankından damlayabilir unutm-
ayın. Tankı bundan dolayı diğer ekipmanlar zarar
vermeyecek şekilde yerleştirin.

• Kullanılan antifrizin ayrıntılarının seviye tankı üzerinde
gösterilmesi gerekmektedir.

• Verilen emniyet ventilini şekilde gösterildiği gibi seviye
tankının altına takınız.

• Isı pompasına mümkün olduğunca yakın bir yere, giden
brine için bir kapatma vanası takın.

• Birlikte verilen filtreyi gelen brine üzerine takın.

Püf noktas
Eğer KB25/KB32 dolum bağlantısı kullanılıyorsa,
birlikte verilen filtre topunun takılmasına gerek
yoktur.

Açık bir yeraltı suyu sistemine bağlantı olması durum-
unda, bir ara donma-koruması devresi, kir ve evaporatör
içinde donma riski nedeniyle, sağlanmalıdır. Bu ilave bir
eşanjör gerektirir.

P

-QZ20

Alt. 1 Alt. 2

XL6

XL7

Isı sıvı tarafı
İKLIM SISTEMININ BAĞLANMASI
İklim sistemi S1255'da kontrol sisteminin yardımı ile iç
mekan konforu düzenleyen bir sistemdir ve örneğin
radyatör, yerden ısıtma/soğutma, fan konvektörler vb.

• Tüm gerekli güvenlik cihazlarını, kapatma vanaları
(mümkün olduğunca ısı pompasına yakın) ve sağlanan
filtre bilyasını takın.
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• Şekilde gösterildiği gibi ısı sıvısı dönüşüne emniyet
vanası koyun. Tavsiye edilen açılma basıncı 0,25 MPa
(2,5 bar). Maksimum çalışma basıncı hakkında bilgi için
teknik özelliklere bakın.

• Tüm radyatörlerde (veya yerden ısıtma serpantinler-
inde) termostat bulunan bir sisteme bağlanırken, yeterli
akışın sağlanabilmesi için bir saptırma vanası takılmalı
veya bazı termostatlar çıkarılmalıdır.

P

XL1

XL2

Soğuk ve sıcak su
SOĞUK VE SICAK SU BAĞLANTISI
• Kapatma vanasını, çek-valfi ve emniyet vanasını şekilde

gösterildiği gibi takın.

• Sıcak su için fabrika ayrı değiştirildi ise, bir karıştırıcı
vana da takılmalıdır. Ulusal düzenlemelere uyulmalıdır.

• Emniyet ventilinin, maksimum 1,0 MPa (10,0 bar) açılış
basıncı olmalıdır ve gösterildiği gibi gelen kullanma
suyu hattına kurulmalıdır.

• Sıcak su ayarları, 7.1.1 menüsünden yapılır.

XL3

XL4

Kenetlenme
alternatifleri
S1255 birkaç farklı şekilde bağlanabilir, bunlardan bazıları
aşağıda gösterilmiştir.

Daha fazla seçenek bilgisi, nibe.eu/ODM ve kullanılan
aksesuarlar için ilgili montaj talimatlarında mevcuttur.
Bkz sayfa 67 S1255 ile kullanılabilen aksesuarların listesi
için.

EKSTRA SICAK SU ISITICILARI
Büyük banyo küveti ya da başka önemli bir sıcak su
tüketicisi kuruluysa, ısı pompası, ek bir elektrikli su ısıtıcı
ile takviye edilmelidir.

Elektrikli rezistanslı su ısıtıcısı
Elektrikli rezistansı olan bir su ısıtıcısı kullanmak mümkün
ise, aşağıdaki gösterildiği şekilde bağlayın.

XL3

XL4

YERALTI SUYU SISTEMI
Isı pompasının eşanjörünü kirden korumak için ara bir
eşanjör kullanılır. Su gömülü bir filtrasyon ünitesi ya da
sondaj kuyusuna salınır. Bir yeraltı suyu pompası bağl-
anması ile ilgili daha fazla bilgi için bkz sayfa 24.

Eğer bu kenetleme alternatifi kullanılır ise, 7.1.2.8 "br
pom al ayr." menüsündeki "min. brine çıkış" değeri ısı
eşanjörünün donmasını önleyecek bir değerle değiştir-
ilmelidir.

-EP12-GP3

-EP12-HQ40

-EP12-EP4
-EP12-AA25

-EP12
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HAVALANDIRMA GERI KAZANIMI
Tesisat, havalandırma geri kazanımı sağlamak için atık
hava modülü NIBE FLM S45 ile takviye edilebilir.

• Borular ve diğer soğuk yüzeyler yoğuşmayı önlemek
için difüzyona dayanıklı malzeme ile izole edilmelidir.

• Brine sistemi ile birlikte bir basınç genleşme tankı
sağlanmalıdır. Bir seviye tankı varsa bu değiştirilmelidir.

P

PASIF SOĞUTMA
Aksesuar PCS 44, fan serpantinli örnek için pasif soğ-
utma bağlantısına izin verir. Soğutma sistemi, ısı pompası
brine devresine bağlıdır, böylece soğutma bir sirkulasyon
pompası ve karışım vanası ile kollektörden sağlanır.

• Borular ve diğer soğuk yüzeyler yoğuşmayı önlemek
için difüzyona dayanıklı malzeme ile izole edilmelidir.

• Soğutma ihtiyacı yüksek olduğunda, damlama tepsisi
ve drenaj bağlantısı olan fan konvektörlerine ihtiyaç
vardır.

• Brine sistemi ile birlikte bir basınç genleşme tankı
sağlanmalıdır. Bir seviye tankı varsa bu değiştirilmelidir.

-EP25-AA25

-EP25-QN18-EP25-BT64-EP25-GP13

-EP25-BT65
-EP25-RM1

-EP25

İKI VEYA DAHA FAZLA IKLIM SISTEMI
Farklı besleme sıcaklıkları gerektiren bir çok klima sist-
emli binalarda, aksesuar ECS 40/ECS 41 bağlanabilir.
Karışım vanası, örneğin, sıcaklığı yerden ısıtma sistemine
düşürür.

-EP21-GP20-EP21-BT2
-EP21-AA25

-EP21-BT3

-EP21-QN25

-EP21

HAVUZ
POOL 40 aksesuarı ile havuzu ısı pompanızla ısıtabilirsin-
iz.

Havuz ısıtılırken, ısı sıvısı ısı pompasının iç sirkülasyon
pompası vasıtasıyla, S1255 ve havuz eşanjörü arasında
dolaşır.

-CL11-HQ4-CL11-BT51-CL11-GP9

-CL11-EP5-CL11-QN19

-CL11-AA25

-CL11
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Genel
Dış mekan sensörleri, oda sensörleri ve akım sensörleri
hariç tüm elektrikli donanımlar, halihazırda fabrikada
bağlanmıştır.

• Elektrik tesisatı ve kablolama yürürlükteki hükümlere
uygun olarak yapılmalıdır.

• Evin kablo tesisatı yalıtım için test edilmeden önce,
S1255 bağlantısı ayrılmalıdır.

• Bina bir toprak arıza sigortası ile donatılmış ise, S1255
ayrı bir taneyle donatılmış olmalıdır.

• S1255, bir yalıtım şalteri ile kurulmuş olmalıdır. Kablo
alanı kullanılan sigorta değerine bağlı olarak boyutl-
andırılmalıdır.

• Bir minyatür şalter kullanılması halinde, bunun motor
karakteristiğinin minimum "C" olması gerekir. Sigorta
boyutu için “Teknik Spesifikasyonlar”a bakın.

• Paraziti önlemek için, dış bağlantı sensör kabloları,
yüksek gerilim kablolarına yakın olacak şekilde yerleşt-
irilmemelidir.

• Harici bağlantıların haberleşme ve sensör kablolarının
minimum alanı 50 m'ye kadar 0,5 mm² olmalıdır, örn-
eğin EKKX veya LiYY veya eşdeğeri.

• Isı pompası için elektrik kablo tesisatı şeması, bkz. ek
Kurulum Kılavuzu

• S1255'de kablo yönlendirilirken, kablo kanalları (UB1
ve UB2) kullanılmalıdır.

UB1

UB2

FC1

Dikkat
Elektrik montajı ve servisi uzman bir elektrikçi
gözetiminde yapılmalıdır. Herhangi bir servis
işlemine başlamadan önce devre şalteri ile
akımı kesin.

Dikkat
Eğer sadece besleme kablosu hasar görmüş
ise NIBE, servis temsilcisi veya benzeri yetkili
bir kişi, herhangi bir tehlike ve hasarı önlemek
üzere bunu değiştirebilir.

Dikkat
Isı pompası elektronik aksamının hasar görmes-
ini önlemek için, makineyi çalıştırmadan önce
bağlantıları, ana voltajı ve faz voltajını kontrol
edin.

Dikkat
Suyu doldurmadan sistemi çalıştırmayın. Sist-
emdeki parçalar hasar görmüş olabilir.

MINYATÜR DEVRE ŞALTERI
S1255 içindeki çalışma devresi ve dahili bileşenlerinin
bazıları içerden minyatür devre kesici (FC1) ile don-
atılmıştır.

S1255-6 3x400 V minyatür devre kesicilerle donatılm-
amıştır (FC1).
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ERIŞILEBILIRLIK, ELEKTRIK BAĞLANTISI

Kapağın çıkarılması
Kapak tornavida kullanılarak açılır.

Kapaklarının çıkarılması
Kapak tornavida kullanılarak açılır.

KABLO KILIDI
Isı pompasının terminal bloklarında kabloları serbest bır-
akmak/kilitlemek için uygun bir alet kullanın.

Terminal bloğu

1.

2.

SICAKLIK LIMITLEYICISI
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FQ10-S2

Sıcaklık limitleyicisi (FQ10), sıcaklık 89 °C'yi aştığında,
elektrikli ilave ısıtıcıya giden elektriği keser ve elle sıfırl-
anır.

Sıfırlama
Sıcaklık limitleyicisine (FQ10) ön kapağın arkasından er-
işilebilir. Sıcaklık limitleyicisi, (FQ10-S2) düğmesine
basılarak sıfırlanır.
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Bağlantılar
GÜÇ BAĞLANTISI

Besleme voltajı
Gelen elektrik için eklenen kablo, PCB AA2 üzerindeki
X1 ve X6-1 terminal bloğuna bağlıdır.
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AA2

X9

X7-2

X6-1 X6-2 X5

X1

X30

Bağlantı 3x230V

AA2-X1

PE (L2) L1 L2 L3

1 2 3 4

AA2-X6-1

Bağlantı 1x230V

AA2-X1

PE N L (L) (L)

1 2 3 4

AA2-X6-1

Bağlantı 3x400V

AA2-X1AA2-X6-1

PE N L1 L2 L3

1 2 3 4

Kompresör ve elektrikli ısıtıcı için ayrı besleme gerekiy-
orsa, bkz. bölüm "Kompresörün harici engellemesi için
şalter".

Tarife kontrolü
Elektrikli rezistans ve/veya kompresör besleme voltajı
bir süre kesilirse, bu aynı anda seçilebilir girişler üzerind-
en bloke edilmelidir, bkz. bölüm “seçilebilir girişler/çıkışl-
ar - AUX girişleri için olası seçimler".

Kontrol sistemi için harici kontrol voltajı

Dikkat
Yalnızca, 3x400 V güç bağlantısı için geçerlidir.

Dikkat
Harici gerilim için uyarılar ile herhangi bir bağl-
antı kutusunu işaretleyin.

Kontrol voltajı (230 V ~ 50Hz) bağlantıları: AA2:X5:N,
X5:L ve X6-2 (PE).

Harici kontrol voltajı bağlanırken köprüler X5 terminal
bloğundan ayrılmalıdır.

LN

1. 2.

3. 4.

AA5
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HARICI BAĞLANTILAR
Harici bağlantılar X28, X29 ve X30, PCB (AA2) üzerindeki
terminal bloklarına bağlanmıştır.
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X28

X29

X30

AA2

X27

Sensörler
Dış ortam sensör

Dış ortam sensörü (BT1), kuzey veya kuzey-batıya bakan
bir duvar üzerinde gölgeye kurulur, böylece örneğin
sabah güneşinden etkilenmez.

Açık hava sensörü AA2-X28:14 terminal bloğuna ve AA2-
X29 terminal bloğu üzerindeki herhangi bir girişe bağl-
anmıştır.

Bir kablo kanalı kullanılıyorsa, sensörün kapsülünün içinde
yoğuşmayı önlemek için contalanmış olmalıdır.

131211109 14
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Sıcaklık sensörü, harici akış hattı

Sıcaklık sensörü harici besleme hattını (BT25), AA2-
X28:12 terminal bloğuna ve AA2-X29 terminal bloğundaki
herhangi bir girişe bağlayın.
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Oda sensörü

S1255 Bir oda sensörü (BT50) ile birlikte verilir ve bu da
S1255 üzerindeki ekrandan oda sıcaklığını görüntülemeyi
ve kontrol etmeyi mümkün kılar.

Oda sensörünü, ayar sıcaklığının gerekli olduğu nötr bir
konuma kurun. Bir salonun müsait bir iç duvarı üzerinde
zeminden yaklaşık 1,5 m yukarısı uygun bir yerdir.
Sensörün, örneğin bir girintiye, raflar arasına, perde ark-
asına, bir ısı kaynağının üstüne veya yakınına, bir dış
kapının cereyanına veya doğrudan güneş ışığı alan bir
yere yerleştirerek, oda sıcaklığını doğru şekilde ölçebilm-
esinin engellenmemesi önemlidir. Kapalı radyatör term-
ostatları da sorunlara neden olabilir.

S1255, oda sensörü olmadan çalışır, ancak evin iç ortam
sıcaklığının S1255 ekranından okunmasını istiyorsanız,
oda sensörü kurulu olmalıdır. Oda sensörü X28:13
terminal bloğuna ve AA2-X29 terminal bloğu üzerindeki
herhangi bir girişe bağlanmıştır.

Oda sensörü, oda sıcaklığını °C olarak değiştirmek
ve/veya oda sıcaklığının hassas ayarlarını yapmak için
kullanılacaksa, sensör 1.3 "Oda sensörü ayarları"
menüsünden etkinleştirilmiş olmalıdır.

Oda sensörü yerden ısıtmalı bir odada kullanılıyorsa,
sadece bir gösterge olarak çalışacaktır; oda sıcaklığını
kontrol etme özelliği yoktur.
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Dikkat
Bulunan ortamda sıcaklığın değişimi zaman alır.
Örneğin, yerden ısıtma ile kombinasyon halinde
kısa zaman dilimleri oda sıcaklığında gözle
görülür bir farklılık yaratmayacaktır.

Harici enerji ölçer
AA2-X28:1-2 veya AA2-X30:7-8'e bir veya iki enerji ölçer
(BE6, BE7) bağlıdır.

S1255 Harici
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Menüde 7.2 enerji ölçeri etkinleştirin ve daha sonra
menüden 7.2.19 istenen değere (atım başına enerji) ay-
arlayın.

Yük izleyicisi
Entegre yük izleyicisi

S1255, gelecek elektrik adımlarının, belirlenmiş ana sig-
orta aşılmaksızın ilgili faza bağlı olarak atılıp atılmadığının
hesaplanmasıyla elektrikli ilave ısıtıcı için elektrik adıml-
arını sınırlayan basit formlu bir entegre yük monitörü ile
donatılmıştır. Akımın belirlenmiş ana sigortayı aşacağı
durumlarda, elektrik adımına izin verilmez. Mülkün ana
sigorta büyüklüğü 7.1.9 menüsünde belirlenir.

Akım sensörlü yük izleyicisi

Mülkde elektrikli ilave ısıtıcı çalışırken çok sayıda enerji
tüketen ürün aynı anda bağlandığında, mülkün ana sig-
ortaları atabilir. S1255, bir fazın aşırı yüklenmesi durum-
unda elektriği farklı fazlara yeniden dağıtarak veya elektr-
ikli ilave ısıtıcının bağlantısını keserek, bir akım sensörü
yardımıyla elektrikli ilave ısıtıcının elektrik kademelerini
kontrol eden bir yük izleyicisiyle donatılmıştır. Eğer elektr-
ikli ilave ısıtıcının çözülmesine rağmen aşırı yük devam
ederse, kompresör giderek yavaşlar. Diğer elektrik tük-
etimi düştüğünde yeniden bağlantı oluşur.

Dikkat
Tam bir işlevsellik sağlamak için 7.1.9 faz algıl-
ama menüsünü etkinleştirin.

Akım sensörlerinin bağlanması

Akımı ölçmek için dağıtım kutusunun her geliş faz
kondüktörüne bir akım sensörü kurulu olmalıdır. Dağıtım
kutusu uygun bir bağlantı noktasıdır.

Akım sensörlerini elektrikli dağıtım ünitesine doğrudan
bağlı bir muhafaza içinde çok-telli bir kabloya bağlayın.
Kasa ile S1255 arasındaki çok-telli kablo, en azından 0,5
mm² çaplı bir kablo olmalıdır.

LPEN 1 L2 L3

Elektrikli dağıtım
ünitesiNIBE ürün

Gelen elektrik

Kabloyu, X30:9'un üç akım sensörünün ortak terminal
bloğu olduğu AA2-X30:9-12 terminal bloğuna bağlayın.
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1
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AA2-X30

HABERLEŞME

Çoklu-kurulum
Bir ısı pompası ana ünite, diğerleri yardımcı olarak seçil-
erek birden fazla ısı pompası birbirine bağlanabilir. NIBE
çoklu kurulum fonksiyonlu zemin kaynak ısı pompası
modellerinin S1255 ile bağlantısı kurulabilir.

Ana üniteye sekiz ısı pompası daha bağlanabilir. Birkaç
ısı pompası olan sistemlerde her pompanın benzersiz
bir adı olmalıdır. Yalnızca bir ısı pompası "Ana ünite" olab-
ilir ve yalnızca biri, örneğin "5" olarak adlandırılabilir. Ana
ünite/ısı pompası 7.3.1 menüsünden ayarlanır.

Dış sıcaklık sensörleri ve kontrol sinyalleri, kompresör
modülünün harici kumandası dışında, sadece ana üniteye
(master) bağlı olmalıdır.

Dikkat
Bir kaç ısı pompası birlikte bağlı ise (BT25) harici
besleme sıcaklığı sensörü ve (BT71) harici
dönüş hattı sensörü kullanılmalıdır.

Isı pompaları arasındaki iletişim kablolarını şekilde göst-
erildiği gibi seri olarak PCB (AA2) üzerindeki X30:1 (GND),
X30:2 (+12V), X30:3 (B) ve X30:4 (A) terminal bloğuna
bağlayın.

Kablo tipi LiYY, EKKX veya benzerini kullanın.

Örnekte birkaç S1255 bağlantısı gösterilmektedir.

Huvudenhet Värmepump 2 Värmepump 3
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AA2-X30 AA2-X30 AA2-X30

2 3 41
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G
N
D

+
1
2
V

2 3 41

B A

G
N
D

+
1
2
V

Ana ünite Isı pompası 2 Isı pompası 3

Aksesuarların bağlanması
Aksesuar bağlantısı için talimat, aksesuar ile birlikte
verilen kullanım kılavuzunda bulunmaktadır. S1255 ile
kullanılabilen aksesuarların listesi için bkz. bölüm "Akses-
uarlar." En çok karşılaşılan aksesuarlarla iletişim bağlantıl-
arı burada gösterilmektedir.
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(AA5) aksesuar kartı olan aksesuarlar

(AA5) aksesuar kartı olan aksesuarlar, S1255 içindeki
AA2-X30:1,3,4 terminal bloğuna bağlanır. Kablo tipi LiYY,
EKKX veya eşdeğerini kullanın.

Birden fazla aksesuar bağlanacaksa, birinci aksesuar
kartını doğrudan S1255 içindeki terminal bloğuna bağl-
ayın. Diğer aksesuar kartları seri olarak birinciye bağlanır.

(AA5) aksesuar kartlı aksesuarlar için farklı bağlantılar
olabileceğinden, takacağınız aksesuarın kullanım kılavuz-
undaki talimatı daima okuyun.
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Aksesuar 1

S1255

Aksesuar 2

SEÇILEBILEN ÇIKIŞLAR/GIRIŞLER
PCB (AA2) üzerinde, S1255 harici anahtarlama fonksiy-
onunu (kontak sıfır gerilimde olmalıdır) veya sensörü
bağlamak için yazılım kontrollü AUX giriş ve çıkışlarına
sahiptir.

Her fonksiyonun hangi AUX bağlantısına bağlanacağını
ekrandan seçmek için 7.4 "Seçilebilir giriş/çıkışlar"
menüsüne gidin.

Bu fonksiyonlar için seçilebilir girişler: AA2-X28:3-11.
Her fonksiyon herhangi bir girişe ve GND‘ye (AA2-X29)
bağlıdır.
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S1255 Harici

Yukarıdaki örnek, AUX1 (AA2-X28:3) ve AUX2 (AA2-X28:4) girişlerini
kullanır.

AA2-X27, Bir seçilebilir çıkıştır.

Belirli işlevler için aksesuar gerekebilir.

Püf noktas
Aşağıdaki fonksiyonlardan bazıları menü ayarlar
ile etkinleştirilip ve programlanabilir.

AUX girişleri için olası seçimler
Sıcaklık sensörü

Sıcaklık sensörü, S1255'a bağlanabilir. En azından 0,5
mm² kablo alanlı 2'li kablo kullanın.

Mevcut seçenekler:

• Kazan (BT52) (Eğer şönt kontrollü ilave ısıtıcı
7.2.1menüsünde seçilmiş ise)

• soğutma/ısıtma (BT74), soğutma ve ısıtma modu ar-
asında ne zaman geçiş yapılacağını belirler (yalnızca,
soğutma aksesuarı menü 7.2.1'de seçili ise gösterilir).

Harici ünitelerden gelen

Mevcut seçenekler:

• harici girişlerden alarm. Alarm kontrole bağlıdır; yani
arıza, göstergede bilgi mesajı şeklinde gösterilir. Geril-
imsiz NO veya NC tip sinyal.

• brine (NC) seviye (aksesuar NV10)/, basınç/akış mon-
itörü (NC).

İşlevlerin harici aktivasyonu

Bir harici kontak işlevi, farklı işlevleri etkinleştirmek için
S1255'e bağlanabilir. İşlev, kontak kapalı olduğu süre
boyunca etkinleştirilir.

Etkinleştirilebilecek işlevler:

• brine pompasının zorla kontrolü

• sıcak su demand mode "daha fazla sıcak su"

• sıcak su demand mode "düşük"

• Harici ayarlama

Besleme sıcaklığını ve dolayısıyla oda sıcaklığını değ-
iştirmek için, S1255 cihazına harici bir şalter fonksiyonu
bağlanabilir.

Şalter kapatıldığında, sıcaklık °C olarak değişir (Bir oda
sensörü bağlı ve etkinse). Eğer bir oda sensörü bağlı
değilse veya etkin halde değilse, istenilen "Sıcaklık"
değişikliği (ısıtma eğrisinin sapma değeri) seçilen
sayıda kademelerle ayarlanır. Değer -10 ila +10 ar-
asında ayarlanabilir. 2 ila 8 arasındaki iklim sistemleri
için harici ayarlama aksesuarları gerektirir.

– iklim sistemi 1 ila 8

Değişim değeri 1.30.3, "Harici ayarlama"
menüsünden ayarlanır.

• dört fan hızından birinin etkinleştirilmesi
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(Havalandırma aksesuarı etkinleştirildiyse seçilebilir)

Aşağıdaki beş seçenek mevcuttur:

– 1-4 normalde açık (NO)

– 1 normalde kapalı (NC)

İşlev, kontak kapalı olduğu süre boyunca etkinleştirilir.
Kontak tekrar açıldığında normal hız devam eder.

• SG ready

Dikkat
Bu fonksiyon ancak "SG Ready"-standardını
destekleyen elektrik şebekelerinde kullanılab-
ilir.

"SG Ready" iki adet AUX girişini gerektirir.

Bu fonksiyonun gerekli olduğu durumlarda, PCB (AA2)
üzerinde yer alan X28 terminal bloğuna bağlanmalıdır.

"SG Ready", elektrik tedarikçinizin iç ortam, sıcak su,
ve/veya havuz sıcaklıklarını (eğer uygulanabilir ise)
etkilediği, ya da günün belirli saatlerinde ısı pompası
içerisindeki ilave ısıyı ve/veya kompresörü basitçe bl-
oke ettiği durumlardaki tarife kontrolünün akıllı bir biç-
imidir (fonksiyon aktif hale getirildikten sonra, 4.2.3
menüsünden seçilebilir). 7.4 (SG Ready A ve
SG Ready B) menüsünde seçilen iki girişe gerilimsiz
şalter fonksiyonu bağlayarak fonksiyonu etkinleştirin.

Kapalı ya da açık şalter aşağıdakiler biri anlamındadır:

– Engelleme (A: Kapalı, B: Açık)

"SG Ready" etkindir. Gündelik tarife tıkanması gibi,
S1255 içindeki kompresör ve ilave ısı, bloke edilir.

– Normal mod (A: Açık, B: Açık)

"SG Ready" etkin değildir. Sistem üzerine etkisi yok.

– Düşük fiyat modu (A: Açık, B: Kapalı)

"SG Ready" etkindir. Sistem maliyet tasarrufu üzer-
inde odaklanır ve örneğin, elektrik tedarikçisinden
gelen düşük bir tarifeden ya da kendisinin herhangi
güç kaynağından gelen kapasite fazlasından yararlan-
abilir (sistem üzerine etkisi, 4.2.3 menüsünden ayarl-
anabilir).

– Aşırı kapasite modu (A: Closed, B: Kapalı)

"SG Ready" etkindir. Sistemin, elektrik tedarikçisinin
aşırı kapasitesinde (çok düşük ücret) tam kapasitede
çalışmasına izin verilir (sistem üzerinde etkisi, 4.2.3
menüsünden seçilebilir).

(A = SG Ready A ve B = SG Ready B )

Kompresörün harici engellemesi için şalter

Bir harici kontak işlevi, farklı işlevleri etkinleştirmek için
S1255'e bağlanabilir. Şalter, gerilimsiz olmalı ve seçili
girişe (menü) bağlanmalıdır.

Dikkat
Engelleme donma riski oluşturur.

Engellenebilecek işlevler:

• ısıtma (ısıtmanın engellemesi)

• sıcak su (sıcak su üretimi). Sıcak su sirkülasyonu
(HWC) çalışır vaziyette kalır.

• kompresör

• dahili olarak kontrol edilen ilave ısı

• tarife engelleme (ilave ısı, kompresör, ısıtma, soğutma
ve sıcak su bağlantısı yok)

AUX çıkışı için olası seçim (yüksüz değişken
röle)
PCB (AA2), X27:NO,C,NC terminal bloğu üzerindeki
gerilimsiz şalter rölesi (maks. 2 A) üzerinden röle fonks-
iyonu ile harici bir bağlantı olması mümkündür. Fonksiy-
on, 7.4 menüsünden etkinleştirilmelidir.

1

2

3 NO

C

NC

AA2-X27

K10

Resim röleyi alarm konumunda göstermektedir.

Eğer S1255 kapatıldı ya da acil durum modunda ise, röle
alarm konumunda kalır.

Dikkat
Röle çıkışları toplamda 2 A (230V AC) maksim-
um yük alabilir.

Püf noktas
Birden fazla fonksiyon AUX çıkışına bağlı ise,
AXC aksesuarı gereklidir.

Harici bağlantı için opsiyonel fonksiyonlar:

Göstergeler
• alarm göstergesi.

• genel alarm göstergesi

• soğutma modu göstergesi (yalnızca soğutma aksesu-
arları mevcutsa geçerlidir)

• tatil göstergesi.

• “Akıllı ev” için uzakta modu (5.3 menüsündeki fonks-
iyonlar için tamamlayıcı)

Kontrol
• sıcak su sirkülasyonu için sirkülasyon pompası kontr-

olü.

• harici sirkülasyon pompası (ısı sıvısı için).
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Dikkat
Harici voltaj ile ilgili, ilgili dağıtım kutusu bir uyarı
ile işaretlenmelidir.

Harici sirkülasyon pompasının bağlanması

Aşağıda gösterildiği gibi, AUX çıkışına bir harici sirkülasy-
on pompası bağlanmıştır.

S1255 Harici

1

2

3 NO

C

NC

AA2-X27

L N PE

L

N

PE

Ayarlar
ELEKTRIKLI ILAVE - MAKSIMUM ÇIKIŞ
Adım sayısı, maksimum elektrik çıkışı ve elektrikli rezist-
ans bağlantısı için besleme modele göre değişmektedir.
Tablolara bakın.

Elektrikli ilave ısıtıcı ülkeye bağlı olarak kısıtlanmış olabilir.

Elektrikli rezistansın gücü tablodaki kademelere ayrılır
(eğer 3x400 V elektrikli rezistans maksimum 9 kW'a ay-
arlanmışsa dört kademe).

Elektrikli ilavede ısıtıcıda maksimum çıkış ayarlaması
7.1.5.1 menüsünde yapılır.

Elektrikli rezistansın güç kademeleri
Tablo, elektrikli rezistansın başlangıçtaki toplam faz
akımını gösterir. Eğer bir elektrikli rezistans hali hazırda
başlatılmış ise ve tamamen kullanılmıyorsa, kontrol
başlangıçta bu elektrikli rezistansı kullandığı için tablodaki
değerler değiştirilebilir.

Maksimum elektrik çıkışına geçmek

Teslimatta bağlı olan elektrikli rezistans için maksimum
güçten (7 kW) daha fazlası gerekiyorsa, ısı pompası
maksimum 9 kW'a geçirilebilir.

Beyaz kabloyu X7-2:N terminal bloğundan PCB (AA2)
üzerindeki X9:L(2) terminal bloğuna aktarın.

3x400 V (teslimatta bağlı olan maksimum elektrik
gücü 7 kW) S1255-12 / -16 için)

Maks faz
akımı L3(A)

Maks faz
akımı L2(A)

Maks faz
akımı L1(A)

Maks elektr-
ikli ilave
(kW)

–––0
4,3––1
–8,7–2

4,38,7–3
8,78,7–4

13,08,7–5
8,78,78,76

13,08,78,771

1 Fabrika ayarı

3x400 V (9 kW olarak değiştirilmiş maksimum
elektrik gücü) S1255-12 / -16 için.)

Maks faz
akımı L3(A)

Maks faz
akımı L2(A)

Maks faz
akımı L1(A)

Maks elektr-
ikli ilave
(kW)

–––0
–8,7–2

8,78,7–4
8,78,78,76

15,615,68,79

3x400 V, S1255-6

Maks faz
akımı L3(A)

Maks faz
akımı L2(A)

Maks faz
akımı L1(A)

Maks elektr-
ikli ilave
(kW)

–––0,0
––2,20,5
–4,3–1,0
–4,32,21,5

8,7––2,0
8,7–2,22,5
8,74,3–3,0
8,74,32,23,5
7,511,5–4,0
7,511,52,24,5

15,67,5–5,0
15,67,52,25,5
15,611,5–6,0
15,611,52,26,51

1 Fabrika ayarı
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3x230 V, S1255-6

Maks faz
akımı L3(A)

Maks faz
akımı L2(A)

Maks faz
akımı L1(A)

Maks elektr-
ikli ilave
(kW)

–––0,0
2,22,2–0,5
4,34,3–1,0
6,56,5–1,5
8,78,7–2,0

10,910,9–2,5
11,54,38,73,0
13,26,58,73,5
15,18,78,74,0
17,010,98,74,51

1 Fabrika ayarı

3x230 V, S1255-12

Maks faz
akımı L3(A)

Maks faz
akımı L2(A)

Maks faz
akımı L1(A)

Maks elektr-
ikli ilave
(kW)

–––0
8,78,7–2

15,18,78,74
15,115,115,16
27,227,215,191

1 Fabrika ayarı

1x230 V S1255-6

Maks faz akımı L1(A)Maks elektr-
ikli ilave
(kW)

–0,0
2,20,5
4,31,0
6,51,5
8,72,0

10,92,5
13,03,0
15,23,5
17,44,0
19,64,51

1 Fabrika ayarı

1x230 V, S1255-12

Maks faz akımı L1(A)Maks elektr-
ikli ilave
(kW)

–0,0
4,31,0
8,72,0

13,03,0
17,44,0
21,75,0
26,16,0
30,47,01

1 Fabrika ayarı

Akım sensörleri bağlı ise, S1255 faz akımlarını izler ve
elektrik adımlarını otomatik olarak en az yüklenen faza
tahsis eder.

Dikkat
Akım sensörleri bağlı değilse, S1255, ilgili güç
aşamaları ilave edildiğinde akımların ne kadar
yüksek olacağını hesaplar. Eğer akımlar belirlen-
en sigorta boyutundan yüksekse, güç kadem-
esinin devreye girmesine izin verilmez.

ACIL DURUM MODU
Eğer S1255 acil durum moduna getirildi ise, sistem aş-
ağıdaki şekilde çalışır:

• S1255 ısı üretimine öncelik verir.

• Eğer mümkünse, sıcak su üretilir.

• Yük monitörü bağlı değil.

• Elektrikli rezistans 7.1.8.2 menüsündeki ayara göre
kademe değiştirir - acil durum modu.

• Eğer sistem dış hava sıcaklığı sensöründen (BT1) bir
değer almazsa sabit besleme sıcaklığı.

S1255 çalışırken ve kapatıldığında acil durum modu etk-
inleştirilebilir.

Acil durum modu etkin iken durum lambası sarıya döner.

S1255 çalışırken etkinleştirmek için: (SF1) Aç/Kapa
düğmesini 2 saniye basılı tutun ve kapatma menüsünden
“Acil durum modu”nu seçin.

S1255 Kapalı durumda iken etkinleştirmek için: (SF1)
Aç/Kapa düğmesini 5 saniye basılı tutun. (Bir kere basar-
ak acil durum modunu devreden çıkartın.)
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Hazırlıklar
1. Sıcak su ısıtıcısı ve iklim sistemini su için kontrol

edin.

Dikkat
Minyatür devre şalteri ve motor koruma şalterl-
erini kontrol edin. Bunlar taşıma sırasında atmış
olabilirler.

Dikkat
Sistemdeki suyun donmuş olması ihtimali
varsa, S1255'nı çalıştırmayın.

Doldurma ve tahliye
etme

Dikkat
Yetersiz havalandırma S1255 içindeki dahili bil-
eşenlere hasar verebilir.

İKLIM SISTEMINI DOLDURMA VE TAHLIYE
ETME

Doldurma
1. Dolum vanasını (harici, ürüne dahil değildir) açın.

Sıcak su ısıtıcıdaki serpantini ve iklim sisteminin geri
kalanını su ile doldurun.

2. Hava alma vanasını (QM22) açın.

3. (QM22) Hava alma vanasından çıkan su, hava ile
karışmadığı zaman, vanayı kapatın. Bir süre sonra
basınç yükselmeye başlar.

4. Doğru basınç elde edildiğinde doldurma vanasını
kapatın.

Havalandırma
1. Isı pompasının havalandırma ventili (QM22) üzerind-

en ve iklim sisteminin geri kalanını ilgili havalandırma
ventilleri üzerinden havasını alın.

2. Tüm hava çıkarılana ve basınç doğru olana kadar
doldurmaya ve havalandırmaya devam edin.

Dikkat
Havanın serbest bırakılmasından önce kaptaki
serpantinden gelen borudan suyun tahliye ed-
ilmesi gerekmektedir. Bu sistemin haval-
andırma ventili (QM22) açıldığında, su akışına
rağmen zorunlu olarak havasının alınmayacağı
anlamına gelir.

SICAK SU ISITICISININ DOLDURULMASI
1. Evde bir sıcak su musluğunu açın.

2. Soğuk su bağlantısı aracılığıyla sıcak su ısıtıcısını
doldurun (XL3).

3. Sıcak su musluğundan gelen su hava ile karışmamış
halde geldiğinde, su ısıtıcısı doludur ve musluk kap-
anabilir.

BRINE SISTEMINI DOLDURMA VE TAHLIYE
ETME
Brine sistemini doldururken, açık bir kap içinde antifriz
ile suyu karıştırın. Karışım yaklaşık -15° C'ye kadar
donmaya karşı korunmalıdır. Brine dolum pompası bağl-
anarak doldurulur.

1. Sızıntı için brine sistemini kontrol edin.

2. Dolum pompası ve geri dönüş hattını brine sistemin
dolum bağlantısına (aksesuar) bağlayın.

3. Alternatif 1 (Seviye tankı) kullanılması durumunda,
bu seviye tankının altındaki valfi kapatın.

4. Dolum bağlantısındaki yön değiştirebilen vanayı
kapatın.

5. Doldurma konektörü üzerindeki vanaları açın.

6. Dolum pompasını başlatın.

7. Sıvı geri dönüş borusuna girene kadar doldurun.

8. Doldurma konektörü üzerindeki vanaları kapatın.

9. Dolum bağlantısındaki yön değiştirebilen vanayı açın.

10. Alternatif 1 (Seviye tankı) kullanılması durumunda,
bu seviye tankının (CM2) altındaki valfi açın.
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Başlatma ve muayene
BAŞLANGIÇ KILAVUZU

Dikkat
S1255 başlatılmadan önce iklim sisteminde su
olmalıdır.

Dikkat
Birden fazla ısı pompası bağlıyken, başlangıç
kılavuzu ilk önce bağımlı ısı pompalarında
çalıştırılmalıdır.

Ana ünitede olmayan ısı pompalarında sadece
her ısı pompasının sirkülasyon pompası için
ayar yapabilirsiniz. Diğer ayarlar ana ünite tar-
afından yapılır ve kontrol edilir.

1. Aç/Kapa düğmesine (SF1) bir kere basarak S1255‘i
başlatın.

2. Ekrandaki başlangıç kılavuzunun talimatlarını uygul-
ayın. Eğer S1255'yi başlattığınızda başlangıç kılavuzu
başlamazsa, manuel olarak 7.7 menüsünden başlatın.

Püf noktas
Kurulumun kontrol sistemi hakkında daha
ayrıntılı bilgi için (çalışma, menüler vb.), bkz.
"Kontrol – Giriş."

Eğer, S1255 çalışmaya başladığında bina soğutuluyorsa,
kompresör, ilave bir ısıtma zorunluluğu olmaksızın talebin
tümünü karşılayamayabilir.

Devreye alma
Tesisat ilk kez başlatıldığında bir başlangıç kılavuzu
başlatılır. Başlangıç kılavuzu, kurulumun temel ayarlarının
üstünden geçerek başlangıçta ne yapılması gerektiğini
belirtir.

Başlangıç kılavuzu, sistemin doğru şekilde başlatılabilm-
esini sağladığı için atlanılamaz.

Dikkat
Başlangıç kılavuzu aktifken, kurulumda hiçbir
fonksiyon otomatik başlamayacaktır.

Başlangıç kılavuzu, son sayfasındaki seçili st-
atüsü iptal edilene kadar, kurulumu her yeniden
başlattığınızda görüntülenir.
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Başlangıç kılavuzunda çalışma

Başlangıç kılavuzu
Dil

A. Sayfa
B. Menü numarası

C. Seçenek / ayarlama

Russiky

Slovenšcina

Suomi

Svenska

Türkçe

1/29
4.9

Ok

A. Sayfa

Burada başlangıç kılavuzunda nereye kadar geldiğinizi
görebilirsiniz.

Sayfalar arasında gezinmek için parmağınızla sağa ya da
sola doğru sürükleyin.

Gezinmek için üst köşelerdeki oklara basabilirsiniz.

B. Menü numarası

Başlangıç kılavuzunun bu sayfasının kontrol sisteminin
hangi menüsüne dayandığını görebilirsiniz.

Etkilenen menüler hakkında daha fazla bilgi almak isters-
eniz, yardım menüsünü veya Kurulum Kılavuzunu okuy-
unuz.

C. Seçenek / ayarlama

Burada sistemin ayarları yapılır.

İLERI AYARLAMA VE TAHLIYE

Pompa ayarlama, otomatik çalışma
Brine tarafı

Brine sisteminde doğru akışı ayarlayabilmek için brine
pompası doğru hızda çalışmalıdır. S1255 sisteminde st-
andard modda otomatik olarak kumanda edilebilen bir
brine pompası bulunur. Belirli fonksiyonlar ve aksesuarlar,
manüel çalıştırılmayı ve bundan sonra da doğru hızın
belirlenmesini gerektirebilirler.

Çoklu bir kurulumda, birden fazla S1255 kurulu ise, ot-
omatik kumandanın çalışabilmesi için tüm S1255, aynı
büyüklükte (örn. 12 kW) olmalıdır. Eğer tesisat, örneğin,
bir 6 kW ve bir 12 kW içeriyorsa, manüel çalıştırmaya
göre bir ayarlama yapılmalıdır.

Bu otomatik kumanda, kompresör çalışırken meydana
gelir ve brine pompasının hızını, besleme ile dönüş hatları
arasında en uygun sıcaklık farkı elde edilecek şekilde
ayarlar.

Isı sıvı tarafı

Isı sıvı sisteminde doğru akışı ayarlamak için, ısı sıvı
pompası doğru hızda çalışmalıdır. S1255 otomatik olarak
standart modda kumanda edilebilen bir ısı sıvı pompasına
sahiptir. Belirli fonksiyonlar ve aksesuarlar, manüel
çalıştırılmayı ve bundan sonra da doğru hızın belirlenm-
esini gerektirebilirler, bkz. bölüm

Bu otomatik kumanda, kompresör çalışırken meydana
gelir ve mevcut çalıştırma modu için ısı sıvı pompası
hızını besleme ile dönüş hatları arasında en uygun sıcaklık
farkı elde edilecek şekilde ayarlar. Isıtma işlemi esn-
asında, seçilen DOT (boyutlandırılmış dış ortam sıcaklığı)
ve 7.1.6.2 menüsündeki sıcaklık farkı kullanılır. Eğer
gerekirse, sirkülasyon pompasının azami hızı
7.1.2.2menüsünde sınırlandırılabilir.

Pompa ayarlama, manuel çalışma
Brine tarafı

S1255 otomatik kontrol edilebilen brine pompasyla
donatılmıştır. Manuel çalıştırma için: 7.1.2.7 menüsünde
"Otomatik"i devre dışı bırakın; ardından aşağıdaki şemaya
göre hızı ayarlayın.

Dikkat
Pasif soğutma için bir aksesuar kullanıldığında,
brine pompasının hızı, menü 7.1.2.7’de belirl-
enmelidir.

Sistem dengeye gelince (ideal olarak kompresörün
çalıştırılmasından 5 dakika sonra) pompanın hızını ayarl-
ayın.

Brine çıkışı (BT11) ile brine girişi (BT10) arasında 2 - 5 °C
arası bir sıcaklık farkı olacak şekilde akışı ayarlayın. Bu
sıcaklıkları 3.1 “Çalıştırma bilgileri” menüsünde kontrol
edin ve brine pompasının (GP2) hızını sıcaklık farkı elde
edilene kadar ayarlayın. Yüksek fark olması düşük brine
akışını gösterirken, düşük fark olması yüksek brine akışını
gösterir.
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S1255 12 kW
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Isı sıvısı tarafı

S1255, otomatik olarak kontrol edilen ısıtma sıvısı
pompalarına sahiptir. Manuel çalıştırma için: 7.1.2.2
menüsünde "Otomatik"i devre dışı bırakın; ardından aş-
ağıdaki şemalara göre hızı ayarlayın.

Yönlendirici besleme sıcaklığı sensörü ve dönüş hattı
sensörü arasındaki akış sıcaklık farkı, çalıştırma amacına
uygun olmalıdır (ısıtma işlemi: 5 - 10 °C, sıcak su üretimi:
5 - 10 °C, havuz ısıtma: yaklaşık 15 °C) Bu sıcaklıkları,
3.1 (Çalıştırma bilgisi) menüsünden kontrol edin ve sıc-
aklık farkına ulaşana kadar ısı sıvı pompasının (GP1) hızını
ayarlayın. Yüksek farklılık, düşük ısı sıvısı beslemesi
olduğunu; düşük fark ise yüksek ısı sıvısı beslemesi
olduğunu gösterir.

Aşağıdaki şemalardan manuel çalışma esnasında ısı sıvı
pompasının ne hızda olması gerektiğini okuyun.
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Tekrar ayarlama, tahliye, ısı sıvı tarafı
Hava başlangıçta sıcak sudan salınır ve tahliye gerekli
olabilir. Isı pompasından ya da iklim sisteminden akan
su sesleri duyuluyorsa, tüm sisteme ilave tahliye gerekt-
irir.
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Tekrar ayarlama, tahliye, kolektör tarafı
Seviye tankı
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Gamla bilder, med säkerhetsventil på nivåkärlet

1/3 1/3

Seviye tankı içindeki sıvı seviyesini kontrol
edin (CM2). Sıvı seviyesi düşmüş ise, sist-
emi doldurun.

1. Tankın altındaki vanayı kapatın.

2. Tankın üstündeki bağlantıyı ayırın.

3. Tankın yaklaşık 2/3'ü dolana kadar brine
ile doldurun.

4. Tankın üstündeki bağlantıyı tekrar takın.

5. Tankın altındaki vanayı açın.

Sistemdeki basıncın artması gerekiyorsa, bu işlem, brine
pompası (GP2) çalışırken ve seviye tankı (CM2) açıkken
giden ana hat üzerindeki valfin kapanması ile yapılır,
böylece sıvı tanktan aşağı çekilir.

Genleşme tankı

LEK

Eğer bir basınç genleşme tankı (CM3) yer-
ine, bir seviye tankı kullanılırsa, basınç sev-
iyesi kontrol edilir. Basınç düşerse, sistemin
tekrar doldurulması gerekir.

Isıtma eğrisinin
ayarlanması
Eğri, ısıtma menüsünden, evinizin ısıtma eğrisini göreb-
ilirsiniz. Eğrinin görevi dış ortam sıcaklığı ne olursa olsun
eşit iç ortam sıcaklığı sağlamak ve aynı zamanda enerji
tasarruflu çalışmaktır. Bu ısıtma eğrisi sayesinde, S1255
iklim sistemindeki suyun sıcaklığını (besleme sıcaklığını)
ve bunlara göre de iç ortam sıcaklığını belirler.

EĞRI KATSAYISI
Isıtma eğrisinin eğimi dış ortam sıcaklığı düşüp/arttığında
besleme sıcaklığının kaç derece artırılıp/azaltılacağını
gösterir. Daha dik bir eğim belirli dış ortam sıcaklığında
daha yüksek besleme sıcaklığı anlamına gelir.
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Optimum eğri eğimi, bulunduğunuz yerdeki iklim koşull-
arına, evde radyatör, fanlı ısıtıcı veya yerden ısıtma olup
olmadığına ya da evin ne kadar iyi yalıtıldığına bağlı olarak
değişir.

Isıtma eğrisi ısıtma sistemi kurulduğu sırada ayarlanır,
ancak ileride ayarlama gerektirebilir. Normalde eğrinin
daha fazla ayarlamaya gereksinimi olmaz.

EĞRI SAPMA DEĞERI
Isıtma eğrisinin sapma değeri, besleme sıcaklığının tüm
dış ortam sıcaklıklarında aynı oranda değiştiği anlamına
gelir, örn. +2 kademelerinin eğri sapma değeri, besleme
sıcaklığını tüm dış ortam sıcaklıklarında 5 °C kadar arttırır.
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BESLEME SICAKLIĞI - MAKSIMUM VE
MINIMUM DEĞERLER
Akış hattı sıcaklığı ayarlanmış maksimum değerin
üstünde ya da minimum değerin altında hesaplanamay-
acağı için ısıtma eğrisi bu sıcaklıkların dışında düzleşir.
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Dikkat
Zemin altı ısıtma sistemleri için maksimum
besleme sıcaklığı genel olarak 35 ila 45 °C ar-
asında ayarlanır.

Yer döşemesi tedarikçiniz ile max zemin sıc-
aklığını kontrol edin.
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EĞRININ AYARLANMASI

Sistem 1

Dış ortam sıc. °C

Besleme sıc. °C

Min besleme sıcaklığı
Maks. besleme sıcaklığı

Eğri sapma değeri
Eğri katsayısı

iklim sistemi

Maks

Dak

1. Eğrinin değiştirileceği iklim sistemini (birden fazla
varsa) seçin.

2. Eğrinin eğimini ve sapmasını seçin.

3. Maksimum ve minimum besleme sıcaklığını seçin.

Dikkat
Eğri 0, kendi eğrisi kullanılıyor anlamına gelir.

kendi eğrisi için ayarlar 1.30.7 menüsünde
yapılır.

ISITMA EĞRISININ OKUNMASI
1. Dış sıcaklığı gösteren eksen üzerindeki daireyi

sürükleyin.

2. Diğer eksen üzerindeki daire içinde bulunan besleme
sıcaklığı değerini okuyun.
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myUplink ile tesisatı kontrol edebilirsiniz - ner-
ede ve ne zaman isterseniz. Bir arıza durum-
unda, çabuk önlem alabilmeniz için e-postanıza

doğrudan bir mesaj ya da myUplink uygulamasına bir
uyarı alırsınız.

Daha fazla bilgi için myuplink.com sayfasına bakın.

Özellikler
myUplink için S1255 ile haberleşebilmeniz bakımından
şunlara gereksiniminiz vardır:

• Kablosuz ağ ya da ağ kablosu

• S1255 tarafından bağlanılabilecek internet bağlantısı

• myuplink.com hesabı

myUplink için mobil uygulamamızı tavsiye ediyoruz.

Daha fazla bilgi için myuplink.com sayfasına bakın.

Bağlantı
Eğer halen bir hesabınız yoksa, mobil uygulamadan veya
myuplink.com üzerinden kaydolun.

SISTEMIN BAĞLANMASI

Dikkat
myUplink sayfasına bağlanmadan önce 5.2.1
ya da 5.2.2 menüsünden bağlantı tipini (kabl-
olu/kablosuz) seçmelisiniz.

İlk defa bağlanıyorsanız, sisteminizi mobil telefon uygul-
aması ya da myuplink.com üzerinden kayıtlı hesabınıza
bağlanmalısınız. Buraya başka kullanıcıları da davet edeb-
ilir ve/veya ekleyebilirsiniz.

TÜM KULLANICILARIN BAĞLANTISINI KES
Sisteminize bağlanan kullanıcıların sistem ile bağlantılarını
kesmeyi seçebilirsiniz.

Bunu 5.1 - myUplink menüsüne giderek yapabilirsiniz.

Dikkat
Tüm kullanıcıların bağlantılarını kestikten sonra
hiç kimse, tekrar bağlanmadığı sürece, sistem-
inizi myUplink üzerinden izleyemez ya da
kontrol edemez.

Servis kapsamı
myUplink Size çeşitli servis seviyelerine erişim sağlar.
Temel seviye fiyata dahil olup bundan ayrı olarak, iki üst
düzey servisi sabit bir yıllık ücret karşılığında seçebilirsiniz
(ücret seçilen fonksiyonlara bağlı olarak değişir).

Temel seviye size sistemi izleme, alarmları yönetme ve
son ayın bilgilerini içeren şemaları okuma olanağını
sağlar.

Daha eski bilgileri görmek ve ayrıca daha fazla parametr-
eye dayanan bilgileri almak ve/veya ayarları değiştirmek
isterseniz bir servis düzeyi seçmelisiniz.

Ayarları
değiştirme
için üst
düzey

Genişlet-
ilmiş

geçmiş iç-
in üst düz-

ey

TemelHizmet seviyesi

XXXİzleyici
XXXAlarm
XXXGeçmiş
-X-Genişletilmiş

geçmiş
X--Yönet
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myUplink için mobil
uygulama
Mobil uygulamalar, her zaman mobil uygulamalarınızı
indirdiğiniz yerden ücretsiz olarak indirilebilir. Mobil
uygulamaya bağlanma, myuplink.com sayfasındaki aynı
hesap ayrıntıları kullanılarak gerçekleştirilir.
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Gösterge ünitesi
Durum lambası

Ekran

USB portu

Aç/Kapa düğmesi

DURUM LAMBASI
Durum lambası mevcut çalışma durumunu gösterir.
Lamba:

• normal çalışmada beyaz yanar.

• acil durum modunda sarı yanar.

• konuşlanmış alarm durumunda kırmızı yanar.

• S1255 kapatıldığında mavi olur.

• etkinleşme ikazı olarak beyaz çakar.

Durum lambası kırmızı ise, uygun işlemler için ekranda
bilgi ve öneriler görüntülenir.

Püf noktas
Ayrıca myUplink üzerinden de bilgi alırsınız.

USB PORTU
Ekranın üzerinde, örneğin yazılım güncellemesi için kull-
anılmak üzere, bir USB portu bulunur. Kurulumunuzun
en son yazılım versiyonunu indirmek için myuplink.com
sayfasına giderek, "Software" (Yazılım) sekmesine tıkl-
ayınız.

Püf noktas
Ürün ağa bağlandığında USB port kullanmadan
yazılım güncellenebilir. Bkz. bölüm "myUplink".

AÇ/KAPA DÜĞMESI
Aç/Kapa düğmesinin (SF1) üç fonksiyonu vardır:

• başlatma

• kapatma

• Acil durum modunu etkinleştirme

Başlatmak için: Aç/Kapa düğmesine bir kere basın.

Kapatmak ya da yeniden başlatmak için: Aç/Kapa
düğmesine bir kere basın. Bunun sonucunda çeşitli
seçenekleri içeren bir menü çıkar.

Anahtarı kapatmak için: Aç/Kapa düğmesine 5 saniye
süreyle basın.

S1255 çalışırken ve kapatıldığında acil durum modu etk-
inleştirilebilir.

S1255 çalışırken etkinleştirmek için: (SF1) Aç/Kapa
düğmesini 2 saniye basılı tutun ve kapatma menüsünden
“Acil durum modu”nu seçin.

S1255 Kapalı durumda iken etkinleştirmek için: (SF1)
Aç/Kapa düğmesini 5 saniye basılı tutun. (Bir kere basar-
ak acil durum modunu devreden çıkartın.)

EKRAN
Talimatlar, ayarlar ve çalışma bilgileri ekranda görüntül-
enir.
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Gezinme
S1255, parmağınızla basıp sürükleyerek dolaştığınız bir
dokunmatik ekrana sahiptir.

SEÇIN

Seçeneklerin ve fonksiyonların çoğu
ekrana parmağınızla hafifçe dokunarak
etkinleştirilebilir.

GÖZ AT

Sayfanın dibindeki noktalar daha fazla
sayfa bulunduğunu gösterir.

Sayfalar arasında gezinmek için parm-
ağınızla sağa ya da sola doğru sürükley-
in.

KAYDIR

Eğer menüde alt menüler mevcutsa
parmağınızla yukarıya ve aşağıya doğru
sürükleyerek daha fazla bilgiyi görebil-
irsiniz.

AYAR DEĞIŞTIRME
Değiştirmek istediğiniz ayara basın.

Bir aç/kapa ayarı söz konusu ise, basıldığı anda değişir.

Periyod 1

Muhtemel başka değerler varsa, yukarıya veya aşağıya
çekerek istenilen değerin bulunacağı bir dönen çark
belirir.

Değişikliği kaydetmek için üzerine veya değişiklik

yapılması istenmiyorsa üzerine basın.

FABRIKA AYARI
Fabrika ayar değerleri * ile işaretlenmiştir.

YARDIM MENÜSÜ
Birçok menüde ek yardımın kullanılabilir olduğunu
gösteren bir sembol vardır.

Yardım metnini açmak için sembole basın.

Tüm metni görmek için parmağınızla sürüklemeniz ger-
ekir.

Menü türleri
ANA EKRANLAR

Akıllı Kılavuz
Akıllı Kılavuz hem mevcut durum hakkında bilgi edinmek,
hem de en çok karşılaşılan ayarları kolaylaştırmak için
size yardım eder. Görülebilen bilgiler sahip olunulan
ürüne ve ürün le irtibatlı olan aksesuarlara bağlıdır.

Bir seçenek seçin ve devam etmek için basın. Ekrandaki
talimatlar doğru seçimi yapmanıza yardımcı olur ya da
ne olduğu hakkında size bilgi verir.

Evet, lütfen beni Smartguide'ye götür.

Merhaba!
Sisteminiz düzgün çalışıyor. Değişiklik yapmak için yardım
ister misiniz?

13.45 3 Ekim 13:45. 3 Ekim

Yerden kurutma fonksiyonu

Eylem seviye izleyci

İndir ve güncelle

Teşekkür ederim, daha sonra

Merhaba!
Bir yazılım güncellemesi mevcuttur.
Güncellemek ister misiniz?

Fonksiyon sayfaları
Fonksiyon sayfalarında hem mevcut durum hakkında,
hem de en çok karşılaşılan ayarları kolayca yapabilme
konusunda bilgi mevcuttur. Görülen fonksiyon sayfaları,
sahip olunulan ürüne ve ürünle irtibatlı olan aksesuarlara
bağlıdır.

Zemin kat

Sıcaklık

ISI
13.45 3 Ekim

SICAK SU

Daha fazla sıcak su

13.45 3 Ekim

Fonksiyon sayfaları arasında gezinmek için
parmağınızla sağa ya da sola doğru sürükleyin.
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Açılır menü

Menü ağacıKart

Mutfak

ISI

Yatak odasıZemin kat

Sıcaklık ayarı için yapılacak işler

Menü sembolü

Ayarlanan sıcaklık

Mevcut sıcaklık

Sapma değeri Sapma değeri

Arzu edilen değeri ayarlamak için kartlara basın. Bazı
fonksiyon sayfalarında daha fazla kart edinmek için
parmağınızla yukarı ve aşağı sürükleyin.

Ürün tanıtımı
Her hangi bir servis çalışması durumunda ürüne genel
bakışı açık bulundurmak yararlı olabilir. Bunu fonksiyon
sayfaları arasında bulabilirsiniz.

Burada ürün adı, ürün seri numarası, yazılım sürümü ve
servis ile ilgili bilgileri bulabilirsiniz. Yeni bir yazılım indir-
ilecekse, bunu burada yapabilirsiniz (S1255, myUplink
ile irtibatlı olduğu takdirde).

Püf noktas
Servisi ayrıntılarını 4.11.1 menüsünde girin.

ÜRÜN TANITIMI

Güncelle

Ürün ismi

Seri numarası

Yazılım

Servis

13.45 3 Ekim

AB şirketi
Telefon numarası

VVM S320

06919618030101

0.5.1

Açılır menü
Ana ekranlardan bir açılır menü ile daha başka bilgiler
içeren yeni pencerelere erişilebilir.

Açılır menü

Zemin kat

Sıcaklık

ISI
12°C 13.45 3 Ekim

Açılır menü S1255 için mevcut durumu, neyin çalıştığını
ve S1255 şu anda ne yaptığını gösterir.

Kompresör çalışma modu

13.45 3 Ekim

Talep modu, Sıcak su
Programlama
Harici etki

Isıtma
Ortalama
Etkin değildir.
Etkin

Her fonksiyon hakkında daha fazla bilgi için menünün alt
kenarındaki ikona basın.

32 Hz

+45°C
Sıcak su

Dönüş sıc BT3 etkisi
Besleme hattı BT12
Çalışma durumu

Kompresör
Kompresör hızı

+35°C
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MENÜ AĞACI
Menü ağacında tüm menüleri bulabilir ve daha gelişmiş
ayarlar yapabilirsiniz.

Evet, lütfen beni Smartguide'ye götür.

Merhaba!
Sisteminiz düzgün çalışıyor. Değişiklik yapmak için yardım ister
misiniz?

13.45 3 Ekim

Ana ekranlar dönmek için daima "X" basabilirsiniz.

İç ortam iklimi

Sıcak su

Bilgi

Sistemim

Bağlantı

ANA MENÜ
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Birkaç ısı pompasının bulunduğu çoklu tesisatlarda bazı menüler ayrıca ana ünite olmayan ısı pompalarının ekranl-
arında da görünebilirler.

Menü 1 – İç ortam iklimi

GENEL BAKIŞ
1.1.1 - Isıtma1.1 - Sıcaklık
1.1.2 - Soğutma1

1.1.3 - Nem1

1.2.1 - Fan hızı11.2 - Havalandırma1

1.2.2 - Gece soğutması1
1.2.3 - FLM soğutma1

1.2.4 - Demand kontrollü haval-
andırma1

1.2.5 - Fan geri dönüş süresi1
1.2.6 - Filtre temizleme sıklığı1

1.3 - Oda sensörü ayarları
1.5 - İklim sistemi adı

1.30.1 - Eğri, ısıtma1.30 - Gelişmiş
1.30.2 - Eğri, soğutma1

1.30.3 - Harici ayarlama
1.30.4 - En düşük besl. ısıtma
1.30.5 - En düşük besl. soğutma1

1.30.6 - En yüksek besleme ısıtma
1.30.7 - Kendi eğrisi
1.30.8 - Nokta sapma değeri

1 Aksesuar Kurulum Kılavuzuna başvurunuz.

MENÜ 1.1 SICAKLIK
S1255 için sıcaklık ayarları burada yapılır.

Birkaç klima sistemleri tesisatlarda her sistem için sıc-
aklık ayarı yapılabilir.

MENÜ 1.1.1 - ISITMA

Isıtma
Sıcaklığı ayarlayın (oda sensörleri kurulu ve etkin
iken):

Ayar aralığı: 5 – 30 °C

İklim sistemi bir oda sensörü tarafından kontrol ediliy-
orsa, ekrandaki değer °C cinsinden sıcaklık olarak
görünür.

Dikkat
Zemin altından ısıtma gibi yavaş ısı salan bir
ısıtma sistemi, oda sensörleri ile kontrol için
uygun olmayabilir.

Sıcaklığın ayarlanması (oda sensörleri etkin
değilken):

Ayar aralığı: -10 – +10 arası.
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Ekran ısıtma için ayarlanmış değeri gösterir (eğri sapma
değeri). İç ortam sıcaklığını artırmak veya azaltmak için,
ekrandaki değeri artırın veya azaltın.

İç ortam sıcaklığında bir derece değişiklik elde edebilmek
için değerin kaç kademe değiştirilmesi gerektiği, iklim
sistemine göre belirlenir. Tek bir adım genellikle yeterli
olur, fakat kimi durumlarda birkaç adım gerekebilir.

İstediğiniz değeri ayarlayın. Yeni değer, ısıtma ana sayfa
ekranında sembolün sağ tarafında gösterilir.

Dikkat
Oda sıcaklığındaki artış radyatörler veya yerden
ısıtma için termostatlarla yavaşlatılabilir. Bu
nedenle, daha serin bir sıcaklığın gerekli olduğu
odalar dışında, örneğin yatak odası, termostatl-
arı tamamen açın.

Püf noktas
Oda sıcaklığının dengelenmesini sağlayabilmek
için, yeni bir ayar yapmadan önce 24 saat
bekleyin.

Dışarısı soğuksa ve oda sıcaklığı çok düşükse,
1.30.1 menüsünde eğri eğimini bir kademe
kadar artırın.

Dışarısı soğuksa ve oda sıcaklığı çok yüksekse,
1.30.1 menüsünde eğri eğimini bir kademe
kadar azaltın.

Dışarısı sıcaksa ve oda sıcaklığı çok düşükse,
1.1.1 menüsünde değeri bir kademe kadar
artırın.

Dışarısı sıcaksa ve oda sıcaklığı çok yüksekse,
1.1.1 menüsünde değeri bir kademe kadar az-
altın.

MENÜ 1.3 - ODA SENSÖRÜ AYARLARI

Oda sensörü adı
Ayar aralığı: a-z

Kontrol odası sensörü
Ayar aralığı: açık/kapalı

Performans sistemikat sayısısı
Ayar aralığı: 0,0 - 6,0

Oda sıcaklığını kontrol etmek için oda sensörlerini burada
aktifleştirin.

Her iklim sistemine en fazla dört oda sensörü bağlayab-
ilir ve her bir sensöre farklı bir isim verebilirsiniz.

Her iklim sisteminde, seçili sıcaklıkla arasında en fazla
fark olan sensör belirleyicidir; S1255, seçili değerle ar-
asında en fazla fark olan sensörün odasındaki sıcaklığı
yüksek tutmaya çalışır.

Dikkat
Zemin altından ısıtma gibi yavaş ısı salan bir
ısıtma sistemi, oda sensörleri ile kontrol için
uygun olmayabilir.

Faktör sistemi
İstenilen ve mevcut olan oda sıcaklıkları arasındaki farkın
klima sistemi besleme sıcaklığını ne kadar etkileyeceğini
belirleyen faktörü de ayarlayabilirsiniz. Daha yüksek bir
değer, ısıtma eğrisinin ayar sapma değerinde daha büyük
ve daha hızlı değişikliğe neden olur.

Dikkat
"Faktör sistemi" için gereğinden fazla yüksek
bir ayar değeri, oda sıcaklığında düzensizliğe
neden olur.

Birkaç iklim sistemi kurulu ise yukarıdaki ayarlar ilgili
sistemler için yapılabilir.

MENÜ 1.5 - İKLIM SISTEMI ADI
Burada, donanımın iklim sistemine isim verebilirsiniz.

MENÜ 1.30 - GELIŞMIŞ
Menü gelişmiş ileri seviye kullanıcılar için tasarlanmıştır.
Bu menünün birçok alt menüleri vardır.

Eğri, ısıtma Isı eğrisi eğiminin ayarlanması.

Harici ayarlama Harici bir kontak bağlandığında ısıtma
eğrisinin sapma değerinin ayarlanması.

En düşük besleme soğutması Isıtma işlemi sırasında
izin verilen minimum besleme sıcaklığını ayarlama.

En yüksek besleme ısıtması Klima sistemi için izin ver-
ilen maksimum besleme sıcaklığını ayarlama.

Kendi eğrin Özel gereksinimler varsa, buradan farklı dış
ortam sıcaklıkları için istediğiniz besleme sıcaklıklarını
ayarlayarak, kendi ısıtma eğrinizi oluşturabilirsiniz.

Nokta sapma değeri Buradan, belirli bir dış ortam sıc-
aklığında ısıtma eğrisinin nasıl değişeceğini seçin. Oda
sıcaklığını bir derece değiştirmek için ekseriya bir adım
yeterlidir fakat, kimi durumlarda birkaç adım gerekebilir.

MENÜ 1.30.1 - ISITMA EĞRISI

Eğri, ısıtma
Ayar aralığı: 0 – 15,0

"Eğri, ısıtma" menüsünden, evinizin ısıtma eğrisini göreb-
ilirsiniz. Isıtma eğrisinin görevi, dış ortam sıcaklığı ne ol-
ursa olsun, eşit iç ortam sıcaklığı sağlamaktır. Bu ısıtma
eğrisi sayesinde, S1255 iklim sistemindeki suyun sıc-
aklığını, besleme sıcaklığını ve bunlara göre de iç ortam
sıcaklığını belirler. Burada ısıtma eğrisini seçebilir ve farklı
dış ortam sıcaklıklarındaki besleme sıcaklığı değişimlerini
okuyabilirsiniz.
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Püf noktas
Ayrıca kendi eğrinizi yaratmanız da mümkündür.
Bu durum, menü 1.30.7'de gerçekleştirilir.

Dikkat
Zemin altı ısıtma sistemleri için maksimum
besleme sıcaklığı genel olarak 35 ila 45 °C ar-
asında ayarlanır.

Yer döşemesi tedarikçiniz ile max zemin sıc-
aklığını kontrol edin.

Püf noktas
Oda sıcaklığının dengelenmesini sağlayabilmek
için, yeni bir ayar yapmadan önce 24 saat
bekleyin.

Dışarısı soğuksa ve oda sıcaklığı çok düşükse,
eğri eğimini bir kademe kadar artırın.

Dışarısı soğuksa ve oda sıcaklığı çok yüksekse,
eğri eğimini bir kademe kadar azaltın.

Dışarısı sıcaksa ve oda sıcaklığı çok düşükse,
eğri sapma değerini bir kademe kadar artırın.

Dışarısı sıcaksa ve oda sıcaklığı çok yüksekse,
eğri sapma değerini bir kademe kadar azaltın.

MENÜ 1.30.3 - HARICI AYARLAMA

iklim sistemi
Ayar aralığı: -10 – +10 arası.

Ayar aralığı (oda sensörü varsa): 5 - 30°C

Harici kontak bağlanması, örneğin, bir oda termostatı
veya bir zamanlayıcı geçici veya periyodik olarak oda
sıcaklığını artırmanızı veya düşürmenizi sağlar. Kontak
açıldığında, ısıtma eğrisinin sapma değeri menüde seçil-
en kademe sayısına göre değişir. Eğer bir oda sensörü
kurulu ve etkin halde ise arzu edilen oda sıcaklığı (°C)
ayarlıdır.

Birden fazla iklim sistemi varsa her sistem için ayrı ayrı
ayarlama yapılabilir.

MENÜ 1.30.4 - EN DÜŞÜK BESL. ISITMA

ısıtma
Ayar aralığı: 5 - 80 °C

İklim sistemine besleme sıcaklığı için minimum sıcaklığı
ayarlayın. Bu S1255'nin burada ayarlanandan daha düşük
bir sıcaklığı hiçbir zaman hesaplamayacağı anlamına
gelir.

Birden fazla klima sistemi varsa her sistem için ayrı ayrı
ayarlama yapılabilir.

MENÜ 1.30.6 - EN YÜKSEK BESLEME
ISITMASI

iklim sistemi
Ayar aralığı: 5 - 80 °C

Burada, iklim sistemi için en yüksek besleme sıcaklığını
ayarlayın. Bu, S1255'in burada ayarlanandan daha yüksek
bir sıcaklığı hiçbir zaman hesaplamayacağı anlamına
gelir. Kurulumda birden fazla iklim sistemi varsa, en
yüksek besleme sıcaklığı her sistem için tek tek ayarlan-
abilir. İklim sistemleri 2 – 8, iklim sistemi 1'dekinden
daha yüksek bir maks. besleme sıcaklığına ayarlanamaz.

Dikkat
Yerden ısıtma sistemleri ile birlikte kull-
anıldığında, "Isıtma için maksimum besleme
sıcaklığı" normalde 35 ve 45 °C arasında olacak
şekilde ayarlanmalıdır.

Yer döşemesi tedarikçiniz ile max zemin sıc-
aklığını kontrol edin.

MENÜ1.30.7 - KENDI EĞRISI

Kendi eğrisi, ısıtma

Dikkat
kendi eğrisi seçeneğinin uygulanabilmesi için
eğri 0 seçilmelidir.

Farklı dış ortam sıcaklıkları için istenen besleme sıcaklıkl-
arını ayarlayarak, özel gereksinimler varsa burada kendi
ısıtma eğrinizi oluşturabilirsiniz.

Besleme sıc.

Ayar aralığı: 5 – 80 °C

MENÜ 1.30.8 - KAYMA NOKTASI

Dış ort. sıck. nokt.
Ayar aralığı: -40 – 30 °C

Eğride değişiklik
Ayar aralığı: -10 – 10 °C

Burada belirli bir dış ortam sıcaklığında ısıtma eğrisinin
değişikliğini seçin. Oda sıcaklığını bir derece değiştirmek
için ekseriya bir adım yeterlidir fakat, kimi durumlarda
birkaç adım gerekebilir.

Isı eğrisi, dış ort sıc.nokt. ayarlı değerden ± 5 °C etkilenir.

Doğru ısıtma eğrisinin seçilmesi önemlidir, böylece oda
sıcaklığının dengeli kalması sağlanır.
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Püf noktas
Eğer evde, örneğin -2°C’de soğuk hissedilirse,
"dış ort sıc.nokt." "-2"ye ayarlanır ve "eğride
değişiklik" istenilen oda sıcaklığı muhafaza edil-
ene kadar yükseltilir.

Dikkat
Oda sıcaklığının dengelenmesini sağlayabilmek
için, yeni bir ayar yapmadan önce 24 saat
bekleyin.
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Menü 2 – Sıcak su

GENEL BAKIŞ
2.1 - Daha fazla sıcak su
2.2 - Sıcak su talebi
2.4 - Periodik artış
2.5 - Sıcak su sirkülasyonu

MENÜ 2.1 - DAHA FAZLA SICAK SU

Ayar aralığı: 3, 6 ve 12saat, ayrıca “Kapalı” ve “Bir
kerelik artış” modları.

Sıcak su gereksinimi geçici olarak arttığında, bu menü
seçilebilen bir süre için sıcak su sıcaklığında bir artış
belirlemek için kullanılabilir.

Dikkat
2.2 menüsünden "Yüksek" demand modu seç-
ilmişse, ilave artış yapılamaz.

Fonksiyon, süre seçildiğinde hemen etkinleşir. Seçilen
ayar için kalan süre sağ tarafta gösterilir.

Süre bittiği zaman, S1255 ayarlanan demand mode'a
geri döner.

Daha fazla sıcak suyu kapamak için "Kapalı" öğesini seçin.

MENÜ 2.2 - SICAK SU TALEBI

Alternatif: Smart control, Düşük, Orta, Yüksek

Seçilebilir modlar arasındaki farklılık sıcak musluk suyun-
un sıcaklığıdır. Yüksek sıcaklık sıcak suyun daha uzun
süre dayanacağı anlamına gelir.

Akıllı denetim: Akıllı denetim etkinleştirildiğinde, S1255
sürekli olarak önceki sıcak su tüketimini öğrenir ve enerji
tüketimini minimum düzeyde tutabilmek için su
ısıtıcısındaki sıcaklığı o tüketim miktarına uyarlar. Sıcak
su talebi daha fazla ise, belirli ilave bir mevcut sıcak su
miktarı vardır.

Az: Bu mod, diğerlerine kıyasla daha düşük sıcaklıkta
daha az sıcak su sağlar. Bu mod, az sıcak su ihtiyacı olan
daha küçük evlerde kullanılabilir.

Orta: Normal mod daha çok miktarda sıcak su verir ve
çoğu evler için uygundur.

Çok: Bu mod, diğerlerine kıyasla daha yüksek sıcaklıkta,
en sıcak suyu sağlar. Bu modda, sıcak suyu kısmen
ısıtmak için elektrikli rezistans kullanılabilir. Bu modda
sıcak su üretimi önceliklidir.

MENÜ 2.4 - PERIODIK ARTIŞ

Periyod
Ayar aralığı: 1 - 90 günler

Başlama zamanı
Ayar aralığı: 00:00 – 23:59

Isı pompası ve elektrikli rezistans, su ısıtıcısında bakteri
oluşmasını önlemek için, sıcak suyun sıcaklığını düzenli
aralıklarla bir kez artırabilir.

Artışlar arasındaki sürenin uzunluğu buradan seçilebilir.
Süre 1 ve 90 gün arası ayarlanabilir. Fonksiyonu başlatm-
ak/durdurmak için "Etkin" seçeneği üzerine tıklayın veya
tıkı kaldırın.

MENÜ 2.5 - SICAK SU SIRKÜLASYONU

Çalışma süresi
Ayar aralığı: 1 – 60 dk

Çalışmama süresi
Ayar aralığı: 0 – 60 dk

Burada günlük üç zaman dilimine kadar sıcak su sirkül-
asyonu ayarlanır. Ayarlı dönemler boyunca sıcak su
sirkülasyon pompası yukarıdaki ayarlara göre çalışacaktır.

Çalışma süresi sıcak su sirkülasyon pompasının, her
çalışmada ne kadar süreyle çalışacağını belirler.

Çalışmama süresi sıcak su sirkülasyon pompasının,
çalışma dönemleri arasında ne kadar süreyle sabit kalac-
ağını belirler.

Dikkat
Sıcak su sirkülasyonu, 7.4 "Seçilebilen girişl-
er/çıkışlar" menüsünde etkinleştirilir.
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Menü 3 – Bilgi

GENEL BAKIŞ
3.1 - Çalışma bilgisi1
3.2 - Sıcaklık kaydı
Menü 3.3 - Enerji kaydı
3.4 - Alarm kaydı
3.5 - Ürün bilgisi, özet
3.6 - Lisanslar

1 Bu menü ayrıca alt düzey ısı pompasının sınırlı menü sisteminde de gösterilir.

MENÜ 3.1 - ÇALIŞMA BILGISI
Kurulumun mevcut çalışma durumuyla (ör. mevcut sıc-
aklılar) ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz. Birbirlerine
bağlanmış birçok ısı pompası içeren çoklu sistemlerde,
bunlarla ilgili bilgiler bu menüde de gösterilmektedir.
Hiçbir değişiklik yapılamaz.

Bir tarafta QR kodu görünür. Bu QR kodu, seri numar-
asını, ürün adını ve sınırlı işletim verilerini gösterir.

MENÜ 3.2 SICAKLIK KAYDI
Burada, geçmiş yıl boyunca haftalara göre ortalama iç
ortam sıcaklıklarını görebilirsiniz.

Ortalama dış sıcaklık sadece oda sıcaklığı sensörü/oda
ünitesi kurulu ise gösterilir.

Havalandırma aksesuarı bulunan kurulumlarda, atık hava
sıcaklığı da gösterilir.

MENÜ 3.3 - ENERJI KAYDI

Ayların sayısı
Ayar aralığı: 1 – 24 ay

Yılların sayısı
Ayar aralığı: 1 – 5 yıl

Burada, S1255 enerji sağlama ve tüketme miktarını
gösteren bir şema bulunur. Kurulumun hangi bölümler-
inin kayıt defterine ekleneceğini seçebilirsiniz. Ayrıca iç
ve/veya dış ortam sıcaklık göstergelerini de etkinleştireb-
ilirsiniz.

Ayların sayısı: Buradaki şemada kaç ay gösterileceğini
seçin.

Yılların sayısı: Buradaki şemada kaç yıl gösterileceğini
seçin.

MENÜ 3.4 - ALARM KAYDI
Sorun gidermeyi kolaylaştırmak için, alarm uyarıları sır-
asındaki kurulum çalışma durumu burada saklanır. En
son 10 alarm bilgisini görebilirsiniz.

Bir alarm durumunda, çalışma durumunu görüntülemek
için listeden ilgili alarmı seçin.

MENÜ 3.5 - ÜRÜN BILGISI, ÖZET
Burada, yazılım sürümleri gibi, sisteminiz ile ilgili genel
bilgileri görebilirsiniz.

MENÜ 3.6 - LISANSLAR
Açık kaynak kodunun lisanslarını buradan görüntüleyeb-
ilirsiniz.
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Menü 4 - Sistemim

GENEL BAKIŞ
4.1 - Çalışma modu

4.2.2 - Güneş enerjisi14.2 - Artı fonksynlr
4.2.3 - SG Hazır
4.2.5 - Smart Price Adaption™

4.4 - Hava kontrolü
4.5 - Uzakta modu
4.6 - Smart Energy Source (Akıllı enerji
kaynağı)

4.7.1 - elektrik ücreti4.7 - Enerji ücreti
4.7.2 - Sabit elektrik ücreti
4.7.3 - Şönt kontrollü ilave ısı
4.7.4 - Kademe kontrollü ilave ısı
4.7.6 - Harici ilave ısı

4.8 - Saat ve tarih
4.9 - Dil
4.10 - Ülke

4.11.1 - Tesisatçı bilgisi4.11 - Aletler
4.11.2 - Ses

4.30.4 - Fabrika ayarları, kullanıcı4.30 - Gelişmiş

1 Aksesuar Kurulum Kılavuzuna başvurunuz.

MENÜ 4.1 - ÇALIŞMA MODU

Çalışma durumu
Alternatif: otomatik, elle, ylnz ek ısı

Manuel
Alternatif: İlave ısı, ısıtma, soğutma

Ylnz ilave ısı
Alternatif: Isıtma

S1255 çalışma modu genellikle "Otomatik" olarak ay-
arlıdır. Yalnızca ilave ısı da kullanılabilir. Hangi fonksiyonl-
ara izin verileceğini belirlemek için "Manuel" öğesini
seçin.

"Manuel" veya "Yalnızca ilave ısı" seçildiyse, seçilebilir
seçenekler daha aşağıda gösterilir. İzin vermek istediğiniz
fonksiyonları işaretleyin.

Çalışma modu otomatik
Bu çalışma modunda, S1255 izin verilen fonksiyonları
otomatik olarak seçer.

Çalışma modu elle
Bu çalışma modunda, hangi fonksiyonlara izin verileceğini
seçebilirsiniz. Manuel modda "Kompresör" seçimini
kaldıramazsınız.

Çalışma modu ylnz ek ısı
Bu çalışma modunda kompresör etkin değildir, sadece
ilave ısıtma kullanılır.

Dikkat
Eğer mod "ylnz ek ısı" seçilirse, kompresör
seçimi kaldırılır ve yüksek çalışma maliyeti oluş-
ur.

Manuel
"Kompresör" mevcut alan için ısıtma ve sıcak su üreten
kısımdır. Manuel modda "kompresör" seçimini kaldıram-
azsınız.

"İlave ısı" tek başına tüm gereksinimi halledemediği
zamanlarda, sıcak suyu ısıtmak için kompresöre yardımcı
olur.

"Isıtma" ısıyı evden sağlıyorsunuz demektir. Eğer soğutm-
anın çalışmasını istemiyorsanız, bu fonksiyonu devre dışı
bırakabilirsiniz.

Dikkat
Siz seçiminizi devre dışı bırakırsanız "ilave" bu
bulunan alanda yeterli olmayan sıcak su ve/veya
ısıtmanın sağlanmaz anlamına gelebilir.
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MENÜ 4.2 - ARTI FONKSIYONLAR
S1255 içinde kurulu herhangi bir ek fonksiyonla ilgili ay-
arlar alt menülerde yapılabilir.

MENÜ 4.2.3 - SG READY
Burada, "SG Ready" seçeneği etkinleştirildiğinde, iklim
sisteminizin hangi kısmının (örn. oda sıcaklığı) etkilenec-
eğini ayarlayabilirsiniz. Bu fonksiyon ancak "SG Ready"
standardını destekleyen şebeke ağında kullanılabilir.

Oda sıcaklığı etkisi
"SG Ready" düşük fiyat modundayken, iç ortam sıc-
aklığının paralel dengelenmesi "+1" tarafından arttırılır.
Eğer bir oda sensörü kurulur ve etkinleştirilir ise
karşılığında arzu edilen oda sıcaklığı 1 °C arttırılır.

"SG Ready" kapasite üstü modundayken, iç ortam sıc-
aklığın paralel dengelenmesi, "+2" tarafından arttırılır.
Eğer bir oda sensörü kurulur ve etkinleştirilir ise
karşılığında arzu edilen oda sıcaklığı 2 °C arttırılır.

Sıcak su etkisi
"SG Ready"de düşük fiyat modu açıkken, sıcak suyun
durdurulma sıcaklığı sadece kompresör çalışmasında
(elektrikli rezistansa izin verilmez) geçerli olmak üzere
mümkün olduğunca yüksek ayarlanır.

"SG Ready"da, sıcak su yüksek demand moduna ayarl-
anmıştır (elektrikli rezistansa izin verilmiştir).

Dikkat
Bu fonksiyon, iki adet AUX girişine bağlanmalı
ve 7.4 "Seçilebilen girişler/çıkışlar" menüsünden
etkinleştirilmelidir.

MENÜ 4.2.5 - SMART PRICE ADAPTION™

Aralık
Burada S1255‘in nereye (hangi alana) kurulacağını
seçebilirsiniz.

Hangi bölge basamağına giriş yapılacağını öğrenmek
için elektrik tedarikçiniz ile iletişime geçin.

Oda sıcaklığı etkisi
Ayar aralığı: 1 - 10

Sıcak su etkisi
Ayar aralığı: 1 - 4

Bu fonksiyon ancak, elektrik tedarikçiniz ile akıllı sayaç
kullanımını destekleyen saat bazında bir tarife sözleşm-
eniz ve aktif bir myUplink hesabınız var ise kullanılabilir.

Smart price adaption™, ısı pompasının tüketimini, saat
bazında elektrik tüketim sözleşmeleri olanlar için tasarruf
sağlayan, 24 saat üzerinden en ucuz elektrik tarifesi
dönemlerine taşır. Bu fonksiyon, myUplink üzerinden

alınırken, sonraki 24 saat boyunca saatlik tarifeleri esas
alır ve bu nedenle bir internet bağlantısı ve bir myUplink
hesabı gereklidir.

Elektrik ücretinden kurulumdaki hangi parçaların, ne
kadar etkileneceğini seçebilirsiniz; seçtiğiniz değer ne
kadar yüksek olursa, elektrik ücretinin etkisi de o kadar
yüksek olur.

Dikkat
Yüksek olarak ayarlanan bir değer tasarrufta
artış sağlayabilir, ancak aynı zamanda konforu
da etkileyebilir.

MENÜ 4.4 - HAVA KONTROLÜ

Hava kontr. etkinleştir
Ayar aralığı: açık/kapalı

Faktör
Ayar aralığı: 0 – 10

Burada, S1255 tarafından iç ortam ikliminin hava durum-
una göre ayarlarlanıp ayarlanmayacağını seçebilirsiniz.

Faktörü dış hava sıcaklığına göre ayarlayabilirsiniz. Değer
ne kadar yüksekse, hava durumunun etkisi o kadar
büyüktür.

Dikkat
Bu menü, ancak tesisat sistemi myUplink link-
ine bağlanmış ise görülebilir.

MENÜ 4.5 - UZAKTA MODU
Uzakta modu etkinleştirildiğinde aşağıdaki fonksiyonlar
etkilenir:

• Isıtma ayarları hafifçe düşer

• Soğutma ayarları hafifçe yükselir (aksesuar gereklidir)

• Demand modu “yüksek” yada “orta” olarak seçilirse,
sıcak su sıcaklığı azalır

• AUX fonksiyonu “Uzakta modu” etkinleştirilir.

Eğer istenirse aşağıdaki fonksiyonları da etkilenmek üz-
ere seçebilirsiniz:

• havalandırma (aksesuar gerekir)

• sıcak su sirkülasyonu (aksesuar gerekir)

MENÜ 4.6 - SMART ENERGY SOURCE™

Smart energy source™
Alternatif: açık/kapalı

Kontrol metodu
Alternatif: Fiyat / CO2
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Smart Energy Source™ etkinleştirilmişse, S1255 bağlı
her bir enerji kaynağının nasıl veya ne ölçüde kullanılac-
ağının öncelik sırasını belirler. Burada sistemin o andaki
en ucuz enerji kaynağını mı, yoksa en karbondioksit nötr
olan enerji kaynağı mı kullanacağını seçebilirsiniz.

Dikkat
Bu menüdeki seçenekleriniz menüyü etkiler
4.7 - Enerji ücreti.

MENÜ 4.7 - ENERJI ÜCRETI
İlave ısıtıcınız için tarife kontrolünü buradan kullanabilirs-
iniz.

Burada sistemin spot ücreti, tarife kontrolü veya belirli
bir fiyat üzerinden kontrol gerçekleştirip gerçekleştirm-
eyeceğini seçebilirsiniz. Bu ayar, her bir enerji kaynağı
için ayrı olarak yapılır. Peşin fiyat ancak elektrik tedarikç-
iniz ile akıllı sayaç kullanımını destekleyen saat bazında
bir tarife sözleşmeniz var ise kullanılabilir.

Daha düşük tarife dönemlerini ayarlayın. Her yıl için iki
farklı tarih dönemi ayarlamak mümkündür. Bu tarih
dönemlerinde, hafta içlerinde (Pazartesiden Cumaya)
veya hafta sonlarında (Cumartesiler ve Pazarları) olmak
üzere dört farklı dönem ayarlamak mümkündür.

MENÜ 4.7.1 - ELEKTRIK ÜCRETI
Elektrikli ilave ısıtıcı için tarife kontrolünü buradan kullan-
abilirsiniz.

Daha düşük tarife dönemlerini ayarlayın. Her yıl için iki
farklı tarih dönemi ayarlamak mümkündür. Bu tarih
dönemlerinde, hafta içlerinde (Pazartesiden Cumaya)
veya hafta sonlarında (Cumartesiler ve Pazarları) olmak
üzere dört farklı dönem ayarlamak mümkündür.

MENÜ 4.8 - SAAT VE TARIH
Burada saat ve tarih, ekran modu ve zaman dilimini ay-
arlayın.

Püf noktas
myUplink ile bağlıysa saat ve tarih otomatik ol-
arak ayarlanır. Doğru zamanı almak için, zaman
dilimini ayarlamanız gerekir.

MENÜ 4.9 - DIL
Bilgilerin burada görüntülenmesini istediğiniz dili seçin.

MENÜ 4.10 - ÜLKE
Ürünün kurulacağı yeri seçin. Bu, ürününüzde ülke özel
ayarlarına erişimi sağlar.

Dil ayarı, bu seçime rağmen yapılabilir.

Dikkat
Bu seçenek 24 saat sonra kilitler, ekranı veya
program güncellemeyi tekrar başlatın.

MENÜ 4.11 - ALETLER
Kullanılacak aletleri burada bulabilirsiniz.

MENÜ 4.11.1 - TESISATÇI AYRINTILARI
Tesisatçının adı ve telefon numarası bu menüye girilir.

Daha sonra ayrıntılar ürüne genel bakış ana ekranında
görülebilir.

MENÜ 4.11.2 - SES

Ayar aralığı: açık/kapalı

Eğer ekranda bir düğmeye bastığınızda ses çıkmasını
isterseniz burada seçebilirsiniz.

MENÜ 4.30 - GELIŞMIŞ
Gelişmiş menüsü, gelişmiş kullanıcılar için amaçl-
anmıştır.

4.30.4 - FABRIKA AYARLARI, KULLANICI
Kullanıcının (gelişmiş menüleri dahil) kullanılabileceği
tüm ayarlar burada varsayılan değerlere sıfırlanabilir.

Dikkat
Fabrika ayarından sonra, kişisel ayarların örneğ-
in, ısıtma eğrilerinin tekrar ayarlanması gerekir.
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Menü 5 - Bağlantı

GENEL BAKIŞ
5.1 - myUplink

5.2.1 - WiFi5.2 - Ağ ayarları
5.2.2 - Ethernet

5.3 - Akıllı ev1

1 Aksesuar gereklidir.

MENÜ 5.1 - MYUPLINK
Buradan myUplink (myuplink.com) için kurulum bağl-
antısını yönetebilir ve ayrıca internet yoluyla kuruluma
bağlanan kullanıcı sayısını görebilirsiniz.

Bağlı bir kullanıcı, myUplink içinde kurulumunuzu kontrol
ve/veya denetlemesi için izin verilmiş bir kullanıcı hes-
abına sahiptir.

Yeni bağlantı dizesi talep edin
Bir kullanıcı hesabını myUplink adresinde kurulumunuza
bağlamak için, size özel bir bağlantı kodu istemeniz ger-
ekir.

1. "Yeni bağlantı dizesi talep edin" tercihini seçin

2. Kurulum artık bir bağlantı kodu oluşturmak için my-
Uplink ile iletişim kurar.

3. Bir bağlantı dizesi alındığında, bu menüde gösterilir
ve 60 dakika boyunca geçerlidir.

Tüm kullanıcıların bağlantısını kesin
Kuruluma bağlı olan kullanıcıların bağlantısını kesmek
için myUplink üzerinden "Tüm kullanıcıların bağlantısını
kes" seçeneğini tercih edin.

Dikkat
Tüm kullanıcıların bağlantısını kestikten sonra
hiçbiri, yeni bir bağlantı dizesi almadan myUpl-
ink üzerinden kurulumunuzu izleyemez ya da
kontrol edemez.

MENÜ 5.2 - AĞ AYARLARI
Burada sisteminizin wifi üzerinden mi (menü 5.2.1) yoksa
ağ kablosu ile mi (ethernet) (menü 5.2.2) internete
bağlanacağını seçebilirsiniz. Her menüden TCP/IP ayarl-
arını yapabilirsiniz.

TCP/IP ayarları
Tesisatınız için TCP/IP ayarlarını burada yapabilirsiniz.

Otomatik ayar (DHCP)

“Otomatik”i etkinleştirin. Kurulum artık DHCP kullanarak
TCP/IP ayarlarını alır.

Elle ayarlama

“IP adresi”ni seçin ve klavyeyi kullanarak doğru adresi
girin.

“Ağ maskesi”, “Ağ geçidi” ve “DNS” için olan işlemi
tekrarlayın.

Dikkat
Tesisat doğru TCP/IP ayarları olmadan internete
bağlanamaz. Uygulanabilir ayarlar hakkında bir
şüpheniz varsa otomatik modu kullanın veya
daha fazla bilgi için ağ yöneticinize (veya eşdeğ-
erine) başvurun.

Püf noktas
Menü açıldıktan sonra yapılan tüm ayarların
resetlenmesi için "Reset"i seçin.

MENÜ 5.3 - AKILLI EV (AKSESUAR GEREKIR)
myUplink ile bağlantı kurabilen bir Akıllı ev sisteminiz
varsa, bu fonksiyonları bu menüden etkinleştirebilirsiniz.

Dikkat
Akıllı Ev fonksiyonunun çalışabilmesi için my-
Uplink gereklidir.
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Menü 6 - Programlama

GENEL BAKIŞ
6.1 - Tatil
6.2 - Programlama

MENÜ 6.1 - TATIL
Bu menüden ısıtma ve sıcak su sıcaklığı için daha uzun
süreli değişiklikler yapabilirsiniz.

Ayrıca bazı kurulu aksesuarlar için de ayarlamaları progr-
amlayabilirsiniz.

Eğer bir oda sensörü kurulu ve aktif halde ise, arzu edilen
oda sıcaklığı (°C) dönem boyunca ayarlıdır.

Eğer bir oda sensörü aktif halde değilse, arzu edilen
ısıtma eğrisinin sapma değeri ayarlıdır. Oda sıcaklığını
bir derece değiştirmek için ekseriya bir adım yeterlidir
fakat, kimi durumlarda birkaç adım gerekebilir.

Püf noktas
Geri dönüşünüzden yaklaşık bir gün önce tatil
ayarlarını tamamlayın, böylece oda sıcaklığı ve
sıcak suyun her zamanki seviyelerini kazanmal-
arı için yeterli süreleri olur.

Dikkat
Tatil ayarları seçilen günde sona erer. Son gün
geçtikten sonra tatil ayarlarını tekrarlamak ist-
erseniz, menüye giderek tarihi değiştirin.

MENÜ 6.2 - PROGRAMLAMA
Bu menüden ısıtma ve sıcak su sıcaklığı için tekrarlanan
değişiklikleri yapabilirsiniz.

Ayrıca bazı kurulu aksesuarlar için de ayarlamaları progr-
amlayabilirsiniz.

Eğer bir oda sensörü kurulu ve aktif halde ise, arzu edilen
oda sıcaklığı (°C) dönem boyunca ayarlıdır.

Eğer bir oda sensörü aktif halde değilse, arzu edilen
ısıtma eğrisinin sapma değeri ayarlıdır. Oda sıcaklığını
bir derece değiştirmek için ekseriya bir adım yeterlidir
fakat, kimi durumlarda birkaç adım gerekebilir.

Dikkat
Bir program, menüye gidip onu kapatana kadar
seçilen ayara göre tekrarlar (örneğin her Pazart-
esi).
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Menü 7 - Servis

GENEL BAKIŞ
7.1.1.1 - Sıcaklık ayarı7.1.1 - Sıcak su7.1 - Çalışma ayarları1

7.1.1.2 - Çalışma ayarları

7.1.2.1 -Isı sıvısı pompası, çalışma
modu17.1.2 -Sirkulasyon pompaları
7.1.2.2 - Isı sıvısı pompa hızı1

7.1.2.6 - Çalışma modu brine pompası1

7.1.2.7 - Pompa hızı brine1

7.1.2.8 -Brine alarm ayarları

7.1.3.1 - Blok frekansı7.1.3 -Kompresör

7.1.4.1 - Fan hızı, atık hava27.1.4 - Havalandırma 2

7.1.4.2 - Fan hızı, besleme havası2

7.1.4.3 - Havalandırma ayarı 2

7.1.5.1 - Dahil elektrikli ek ısıtma7.1.5 -İlave ısı

7.1.6.1 -Besleme sıck. maks. farkı7.1.6 - Isıtma
7.1.6.2 - Klima sistemi, akış ayarı
7.1.6.3 - DOT'da güç

7.1.7 - Soğutma 2

7.1.8.1 - Alarm eylemleri7.1.8 - Alarm
7.1.8.2 - Acil durum modu

7.1.9 - Yük izleyicisi

7.1.10.1 - Çalışma önceliği7.1.10 - Sistem ayarları
7.1.10.2 - Otomatik mod ayarları
7.1.10.3 - Derece dakika ayarı

7.2.1 - Aksesuar ekle/çıkar7.2 - Aksesuar ayarları2

7.2.19 - Harici enerji ölçer

7.3.1 - Yapılandır7.3 - Çoklu-kurulum
7.3.2 - Kurulu ısı pompası
7.3.3 - Isı pompası adı
7.3.4 - Kenetleme

7.4 - Seçilebilen girişler/çıkışlar

7.5.1.1 - Test modu7.5.1 - Isı pompası, test7.5 - Aletler
7.5.2 - Yerden kurutma fonksiyonu
7.5.3 - Cebri kontrol
7.5.6 - İnvertör değişimi
7.5.8 - Ekran kilidi
7.5.9 - Modbus TCP/IP

7.6 - Fabrika ayarları servisi
7.7 - Başlangıç kılavuzu
7.8 - Hızlı başlatma

7.9.1 -Kaydı değiştir7.9 - Kayıtlar
7.9.2 - Genişletilmiş alarm kaydı
7.9.3 -Kara kutu

1 Bu menü ayrıca alt düzey ısı pompasının sınırlı menü sisteminde de gösterilir.
2 Aksesuar Kurulum Kılavuzuna başvurunuz.
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MENÜ 7.1 - ÇALIŞMA BILGISI
Buradan sistem çalıştırma ayarlarını yapın.

MENÜ 7.1.1 - SICAK SU
Bu menü sıcak su ile ilgili işlemler için gelişmiş ayarları
içerir.

MENÜ 7.1.1.1 - SICAKLIK AYARI

Başlangıç sıcaklığı
Düşük/orta/yüksek demand modu

Ayar aralığı: 5 – 70 °C

Durma sıcaklığı
Düşük/orta/yüksek demand modu

Ayar aralığı: 5 – 70 °C

Durma sıcaklığı periyodik artışı
Ayar aralığı: 55 – 70 °C

Manüel güç
Ayar aralığı: açık/kapalı

Burada, 2.2 menüsünden farklı demand mode'ler için
sıcak suyun başlatma ve durdurma sıcaklığının yanı sıra
dönemsel artış için durma sıcaklığını ayarlayabilirsiniz
(menü 2.4).

“Manüel güç” etkinleştirildiğinde, yerleştirilen sıcak su
tankındaki şarj gücü ayarlanabilir.

MENÜ 7.1.1.2 - ÇALIŞMA AYARLARI

Kademe farkı, kompresör
Ayar aralığı: 0,5 – 4,0 °C

Birçok kompresör mevcut ise sıcak su şarjı ve sabit
yoğuşma esnasında bunların devreye girme ve devreden
çıkmaları arasındaki farkı ayarlayın.

MENÜ 7.1.2 - SIRKÜLASYON POMPALARI
Bu menü, sirkülasyon pompası için gelişmiş ayarlar
yapabileceğiniz alt menüler içermektedir.

MENÜ 7.1.2.1 - ISI SIVISI POMPASI, ÇALIŞMA
MODU GP1

Çalışma durumu
Alternatif: Otomatik, aralıklı

Otomatik: Isı sıvısı pompası, S1255 için olan mevcut
çalışma moduna göre çalışır.

Aralıklı: Isı sıvı pompası, kompresörden yaklaşık 20 san-
iye önce başlar ve kompresörden 20 saniye sonra durur.

MENÜ 7.1.2.2 - ISI SIVISI POMPA HIZI GP1
Isı sıvı pompasının geçerli çalışma modunda, örneğin
ısıtma veya sıcak su çalıştığı sırada, çalışacağı hızı burada
ayarlayabilirsiniz. Hangi çalışma modlarının değiştirilebil-
eceği, hangi aksesuarların bağlı olduğuna göre değişir.

Isıtma, otomatik
Alternatif: açık/kapalı

İzin verilen minimum hız
Ayar aralığı: % 1 - 50

Isıtma, manuel
Ayar aralığı: 1 - 100 %

Bekleme modundaki hız
Ayar aralığı: % 1 - 100

İzin verilen en yüksek hız
Ayar aralığı: % 50 - 100

Isıtma, otomatik: Burada ısı sıvı pompasını otomatik veya
manuel olarak regüle edilecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

İzin verilen minimum hız: Isı sıvı pompasının otomatik
modda ayarlanan değerden daha düşük bir hızda
çalışmasını engellemek için burada pompa hızını sınırl-
andırabilirsiniz.

Isıtma, manuel: Isı sıvı pompasını manuel olarak kontrol
etmeyi seçtiyseniz, istenen pompa hızını burada ayarlay-
abilirsiniz.

Beklememodundaki hız: Burada ısıtma sıvısı pompasının
yedek moddaki hızını ayarlayabilirsiniz. Bekleme modu,
kompresörün çalışmasına ya da elektrikli ilave ısıya ihtiyaç
yokken ısıtmanın çalışmasına izin verildiğinde oluşur.

İzin verilen maksimum hız: Isı sıvı pompasının ayarlanan
değerden daha yüksek bir hızda çalışmasını engellemek
için burada pompa hızını sınırlandırabilirsiniz.

MENÜ 7.1.2.6 - ÇALŞMA MODU BRINE
POMPASI

Çalışma durumu
Alternatif: Aralıklı, Sürekli, 10 gün boyunca sürekli

Aralıklı: Brine pompası, kompresörden yaklaşık 20 saniye
önce veya sonra başlar. Yeraltı suyu sisteminde, brine
pompası kompresörden 2 dakika önce çalışmaya başlar
ve aynı süre sonunda kompresörden sonra durur.

Sürekli: Sürekli çalışma.

10 gün sürekli: 10 gün boyunca sürekli çalışma. Ardından,
pompa aralıklı çalışmaya başlar.
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Püf noktas
Yapabilecekleriniz:10 gün sürekli" sistemi
doldurmayı kolaylaştırmak adına başlangıç sür-
esi boyunca sürekli bir sirkülasyon elde etmek
için kullanabilirsiniz.

MENÜ 7.1.2.7 - POMPA HIZI, BRINE
Buradan brine pompasının hızını ayarlayın.

Çalışma durumu
Ayar aralığı: Otomatik, manüel, sabit fark

Fark-T
Ayar aralığı: 2 - 10 °C

Manuel
Ayar aralığı: 1 - 100 %

Çalışma modu: Burada brine pompasını otomatik, man-
uel veya sabit farkla regüle edilecek şekilde ayarlayabil-
irsiniz.

Sabit fark: Burada brine pompasının, örneğin yüzey suyu
sistemleri için, sabit fark ile kontrol edilip edilmeyeceğini
ayarlayabilirsiniz.

Manuel: Brine pompasını manuel olarak kontrol etmeyi
seçtiyseniz, istenen pompa hızını burada ayarlayabilirsiniz.

MENÜ 7.1.2.8 - BRINE ALARM AYARLARI

Otomatik sıfırlama
Ayar aralığı: açık/kapalı

Çıkıştaki minimum brine sıcaklığı
Ayar aralığı: -12 – 15°C

Girişteki maximum brine sıcaklığı
Ayar aralığı: 10 – 30 °C

Otomatik sıfırlama
S1255‘in brine alarmından sonra otomatik olarak
çalıştırılmasını isterseniz “otomatik sıfırlama”yı seçin.

Çıkıştaki minimum brine sıcaklığı
Isı pompasının giden brine içinde düşük sıcaklık için al-
armını aktive edeceği sıcaklığı ayarlayın.

"Otomatik sıfırlama" seçiliyse, sıcaklık ayar değerinin üz-
erinde 1 °C arttığında alarm sıfırlanır.

Girişteki maximum brine sıcaklığı
Isı pompasının gelen brine içinde yüksek sıcaklık için al-
armını aktive edeceği sıcaklığı ayarlayın.

Alarmı etkinleştirmek için, "Alarm etkin"i seçin.

MENÜ 7.1.3 - KOMPRESÖR
Bu menü, gelişmiş kompresör ayarları yapabileceğiniz
alt menüler içermektedir.

MENÜ 7.1.3.1 BLOK FREKANSI

Blok frekansı 1 ve 2
Ayar aralığı başlangıcı: 20 – 115 Hz

Ayar aralığı sonu: 22 – 120 Hz

Maksimum ayar aralığı: 50 Hz.

Kompresörün bloke olduğu bir frekans aralığını burada
seçebilirsiniz. Ayar aralığı limitleri, ısı pompasının model-
ine bağlı olarak değişebilir.

Dikkat
Geniş bir bloke frekans aralığı kompresörün
sarsıntılı şekilde çalışmasına neden olabilir.

MENÜ 7.1.5 - İLAVE ISI
Bu menü, gelişmiş ek ısı ayarları yapabileceğiniz alt
menüler içermektedir.

MENÜ 7.1.5.1 - DAHIL ELEKTRIKLI EK ISITMA

Bağlananmaksimumelektriksel güç 3x400V,
S1255-12 / -16
Ayar aralığı: 7 / 9 kW

Maks elektrik gücü ayarı
Ayar aralığı S1255-6 1230 V: 0 - 4,5 kW

Ayar aralığı S1255-6 3230 V: 0 - 4,5 kW

Ayar aralığı S1255-12 1230 V: 0 - 7 kW

Ayar aralığı S1255-12 3230 V: 0 - 9 kW

Ayar aralığı S1255-6 3x400 V: 0 - 6,5 kW

Ayar aralığı S1255-12 & -16 3x400 V: 0 - 9 kW

Buradan, normal çalışma modu ve kapasite aşım mod-
unda S1255 üzerinde dahili elektrikli ilave ısıtıcı için maks.
elektrik gücünü ayarlayabilirsiniz (SG Ready).

MENÜ 7.1.6 - ISITMA
Bu menü, ısıtma işlemi için gelişmiş ayarlar yapabileceğ-
iniz alt menüler içermektedir.
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MENÜ 7.1.6.1 - MAKSIMUM BESLEME
SICAKLIĞI FARKI

Maks. fark, kompresör
Ayar aralığı: 1 – 25 °C

Maks fark, ilave ısı
Ayar aralığı: 1 – 24 °C

BT12 sapma değeri
Ayar aralığı: -5 – 5°C

Burada, kompresör veya ilave ısı modunda, hesaplanan
ve gerçek besleme sıcaklığı arasında olmasına izin verilen
maksimum farkı ayarlayabilirsiniz. Maks fark ilave ısısı,
maks fark kompresörünü asla aşamaz

Maks. fark, kompresör: Eğer mevcut besleme sıcaklığı
ayarlı değer ile hesaplanan besleme değerini aşarsa,
derece-dakika değeri +1 olarak ayarlanır. Isıtma pomp-
asındaki kompresör sadece bir ısıtma talebi olduğu
zaman durur.

Maks fark, ilave ısı: Menü 4.1'deki "İlave ısı" seçilip etk-
inleştirilirse ve mevcut besleme sıcaklığı hesaplanan
sıcaklık değerini aşarsa, ilave ısıtıcı durmaya zorlanır.

BT12 sapma değeri: Şayet sıcaklık sensörü, ısı sıvısı
besleme (BT25) ile sıcaklık sensörü, kondansatör besl-
emesi (BT12) arasında bir fark varsa, bu farkı telafi etmek
için sabit sapma değerini burada belirleyebilirsiniz.

MENÜ 7.1.6.2 - KLIMA SISTEMI AKIŞ AYARI

Ayarlama
Alternatif: radyatör, yerden ısı., rd. +yerd ısı, Kendi
ayarınız

Ayar aralığı DOT: -40,0 – 20,0 °C

Kendi ayarınız

Ayar aralığı DOT'da dT 0,0 – 25,0

DOT ayar aralığı: -40,0 – 20,0°C

Isı sıvı pompasının çalıştırdığı ısıtma dağıtım sisteminin
tipini ayarlayın.

DTS'de sıcaklık farkı (dT), dış ortam tasarım sıcaklığındaki
akış ve dönüş sıcaklıkları arasındaki derece cinsinden
farktır.

MENÜ 7.1.6.3 - DOT'DA GÜÇ

Alternatif: DOT'da manuel seçilen güç, DOT'da güç

DOT'da manuel seçilen güç
Ayar aralığı: açık/kapalı

DOT'da güç
Ayar aralığı: 1 – 100 kW

Mekanın DOT'da (ölçülendirilmiş dış ortam sıcaklığı)
gerektirdiği gücü burada manüel olarak ayarlayabilirsiniz.

Eğer “DOT’ta manüel olarak seçilen gücü” etkinleştirm-
emeyi seçerseniz, ayar otomatik olarak yapılır, yani
S1255 DOT uygun bir güç seçer.

MENÜ 7.1.8 - ALARM
Bu menüde, çalışmanın bir şekilde kesintiye uğraması
durumunda S1255‘in uygulayacağı güvenlik önlemleri
için gereken ayarlar yapılabilir.

MENÜ 7.1.8.1 - ALARM EYLEMLERI

Oda sıcaklığını azalt
Ayar aralığı: açık/kapalı

SS üretimini durdur
Ayar aralığı: açık/kapalı

Alarm durumunda sesli sinyal
Ayar aralığı: açık/kapalı

Buradan, ekranda bir alarm olduğunda S1255 tarafından
size nasıl bildirim gönderilmesini istediğinizi seçin.

Farklı alternatifler, S1255 sisteminin sıcak su üretmeyi
durdurması ve/veya oda sıcaklığını azaltmasıdır.

Dikkat
Hiçbir alarm eylemi seçili değilse, bu durum bir
arıza olduğunda daha yüksek enerji tüketimine
neden olabilir.

MENÜ 7.1.8.2 - ACIL DURUM MODU

Elektrikli rezistans çıkışı
Ayar aralığı: 1X230V: 4 – 7 kW

Ayar aralığı: 3X400V: 4 – 9 kW

Acil durum modunda ilave ısıtıcının nasıl kontrol edilec-
eğini burada ayarlayın.

Dikkat
Acil durum modunda ekran kapanır. Seçilen
ayarların yetersiz olduklarını hissederseniz,
bunları değiştiremezsiniz.
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MENÜ 7.1.9 - YÜK IZLEYICISI

Sigorta boyutu
Ayar aralığı: 1 – 400 A

Dönüşüm oranı
Ayar aralığı: 300 – 3 000

Algılanan faz sırası
Ayar aralığı: açık/kapalı

Sistem için sigorta boyutu ve transformatör oranı burada
ayarlanır. Transformatör oranı, ölçülen voltajı akıma
dönüştürmek için kullanılan faktördür.

Burada aynı zamanda, hangi akım sensörünün hangi
gelen faza (bu akım sensörlerinin kurulu olmasını gerekt-
irir) kurulu olduğunu kontrol edebilirsiniz. "Faz sırasını
algıla" seçeneğiyle kontrolü gerçekleştirin.

MENÜ 7.1.10 - SISTEM AYARLARI
Tesisatınız için çeşitli sistem ayarlarını yapabilirsiniz.

MENÜ 7.1.10.1 - ÇALIŞMA ÖNCELIĞI

Ayar aralığı: 0 – 180 dakika

Burada, aynı anda birkaç gereksinim var ise, kurulumun
her gereksinim için ne kadar çalışacağını seçin. Sadece
bir gereksinim varsa kurulum sadece bu gereksinim için
çalışır.

0 dakika seçili olması, söz konusu talebin öncelikli olm-
adığı, yalnızca başka bir talep olmadığında etkinleşeceği
anlamına gelir.

ÇALIŞMA ÖNCELİĞİ

Sıcak su

Isıtma

Havuz 1

Havuz 2

Soğutma

Dak

Havuz 1

MENÜ 7.1.10.2 - OTOMATIK MOD AYARLARI

Isıtmayı durdur
Ayar aralığı: -20 – 40°C

İlave ısıtmayı durdur
Ayar aralığı: -25 – 40°C

Filtreleme zamanı
Ayar aralığı: 0 – 48 h

Isıtmayı durdurma, İlave ısıtmayı durdurma Bu menüde,
sistemin otomatik modda kontrol için kullanacağı sıcaklıkl-
arı ayarlayabilirsiniz.

Dikkat
"Ek ısıyı durdur"u, "Isıtmayı durdur"dan daha
yüksek ayarlamak mümkün değildir.

Filtreleme zamanı: Ayrıca, ortalama dış ortam sıcaklığının
ne zaman hesaplanacağını ayarlayabilirsiniz. 0 seçerseniz,
mevcut dış ortam sıcaklığı kullanılır.

MENÜ 7.1.10.3 - DERECE DAKIKA AYARLARI

Akım değeri
Ayar aralığı: -3 000 – 100 DM (derece dakika)

Isıtma, otomatik
Ayar seçeneği: Açık/Kapalı

Kompresörü başlat
Ayar aralığı: -1 000 – (-30) DM (derece dakika)

Göreceli DD başlangıç ilave ısısı
Ayar aralığı: 100 – 2 000 DM (derece dakika)

İlave ısıl kademeler arasındaki fark
Ayar aralığı: 10 – 1 000 DM (derece dakika)

Derece dakika evde mevcut ısıtma gereksiniminin bir
ölçümüdür ve sırasıyla kompresörün ve ek ısının ne
zaman başlayıp/biteceğini belirler.

Dikkat
" Kompresörü başlat" için daha yüksek bir değer
kompresörün daha sık başlamasına, dolayısıyla
kompresörün daha fazla aşınmasına neden olur.
Çok düşük değer eşit olmayan iç ortam sıc-
aklığına sebep olabilir.

MENÜ 7.2 - AKSESUAR AYARLARI
Kurulu ve etkin olan aksesuarlar için çalışma ayarları
bunun için alt-menülerde yapılır.

MENÜ 7.2.1 - AKSESUAR EKLE/ÇIKAR
Burada S1255‘e hangi aksesuarların takıldığını söylüyors-
unuz.

Bağlı aksesuarları otomatik olarak bulmak için "Aksesuar
ara"yı seçin. Aksesuarlar listeden manuel olarak da seç-
ilebilir.

MENÜ 7.2.19 - HARICI ENERJI ÖLÇER
Burada enerji ölçümü için ayar yapabilirsiniz.
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Darbeli enerji ölçümü
Ayar modu

Ayar aralığı: atım başına enerji / kWh başına atım

Atım başına enerji

Ayar aralığı: 0 – 10000 Wh

kWh başına atım

Ayar aralığı: 1 – 10000

Darbeli enerji ölçümü
Enerji ölçer, her belli bir miktar enerji tüketiminde, atım
sinyalleri göndermek için kullanılır.

nabız başına enerji: Burada her atımın karşılık geldiği
enerji miktarını ayarlayabilirsiniz.

kWh başına atım: Burada, S1255'ya gönderilen kWh
başına atım sayısını ayarlayabilirsiniz.

MENÜ 7.3 - ÇOKLU TESISAT
Buradaki alt menülerden S1255‘e bağlanan ısı pompaları
için gerekli ayarları yapabilirsiniz.

MENÜ 7.3.1 - KONFIGÜRASYON

Çoklu-kurulum
Alternatif: açık/kapalı

Sistem ayarları
Alternatif: Ana Ünite/Isı Pompası 1 – 8

Çoklu-kurulum: Burada, S1255'in çoklu kurulumun
(birden fazla bağlı ısı pompası bulunan bir kurulum) bir
parçası olup olmadığını belirleyebilirsiniz.

Sistem ayarları: Burada S1255‘in çoklu tesisatın ana ün-
itesi olup olmadığını belirtirsiniz. S1255, yalnızca tek ısı
pompalı sistemlerde ana ünite olur. Eğer tesisattada
başka bir ünite varsa, S1255‘e ait olan kimlik numarasını
girmelisiniz.

Kurulu ısı pompalarını ara: Burada, bağlı ısı pompalarını
arayabilir, etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

Dikkat
Çoklu kurulumlarda, her ısı pompasının farklı
bir ID numarası olmalıdır. S1255 ile bağlanmış
tüm ısı pompaları için bu kimlik numarasını
girmeniz gerekir.

MENÜ 7.3.2 - KURULU ISI POMPALARI
Burada her ısı pompası için yapmayı istediğiniz ayarları
seçebilirsiniz.

MENÜ 7.3.3 - ISI POMPALARININ ADI
Burada S1255‘e bağlanan ısı pompalarını adlandırabilirs-
iniz.

MENÜ 7.3.4 - KENETLEME
Burada sisteminizin mekan ve aksesuarların ısıtılması
için borulara nasıl bağlanacağını ayarlayabilirsiniz.

Bu menünün kenetlenme hafızası vardır, yani kontrol
sistemi belirli bir yön değiştirebilen vananın nasıl kenetl-
endiğini hatırlar ve aynı yön değiştirebilen vanayı bir
sonraki sefer kullandığınızda otomatik olarak doğru ken-
etlenmeyi girer.

ISI POMPASI 1

Çalışma sahası

İşaretleme çerçevesi:
Ana ünite/ısı pompası

Bileşenleri seç

Ana ünite/ısı pompası: Burada kenetleme ayarının (ısı
pompası sistemde tek ise sadece ana ünite görüntülenir)
hangi ısı pompası için yapılacağını seçebilirsiniz.

Kenetlenme için çalışma alanı: Sistem kenetlenmesi
burada çizilidir.

Kompresör: Isıtma pompasındaki kompresör bloke ed-
ilmişse (fabrika ayarı), harici olarak seçilebilir bir giriş veya
standart olarak mı (örneğin havuz ısıtması, sıcak su
ısıtması ve bina ısıtmasına bağlanmış olarak) kontrol ed-
ileceğini buradan seçebilirsiniz.

İşaretleme çerçevesi: Değiştirmek istediğiniz işaretleyici
çerçeveye basın. Seçilebilir bileşenlerden birini seçin.

AçıklamaSembol

Bloke edilmiş

Kompresör (standart)

Kompresör (haricen kontrol edilen)

Kompresör (engellenmiş)

Çift yollu vana

Yön değiştirebilen vananın üzerindeki
tanımlar, elektriksel olarak nereye bağlı old-
uğunu gösterir (EB100 = Ana ünite, EB101
= Isı pompası 1, vs.).
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AçıklamaSembol

Sıcak su şarjı.

Çoklu bir tesisat için: Ana üniteden sıcak su
ve/veya bir kaç farklı ısı pompasından payl-
aşılan sıcak su.
Çoklu tesisatta alt düzey ısı pompası ile sıc-
ak su şarjı.

Havuz 1

Havuz 2

Isıtma (binanın ısıtılması, herhangi bir ekstra
iklim sistemini içerir)

MENÜ 7.4 - SEÇILEBILEN GIRIŞLER/ÇIKIŞLAR
Burada, harici şalter fonksiyonunun nereye bağlı olduğ-
unu, yani X28 terminal blokundaki AUX girişlerinden bir-
ine mi, yoksa X27 terminal blokundaki AUX çıkışına mı
bağlı olduğunu belirtebilirsiniz.

MENÜ 7.5 - ALETLER
Burada bakım ve servis talimatlarını bulabilirsiniz.

MENÜ 7.5.1 - ISI POMP, TEST

Dikkat
Bu menü ve alt menüleri ısı pompasını test
etmek için amaçlanmıştır.

Bu menünün başka diğer gerekçelerle kullanılm-
ası, kurulumunuzun amaçlandığı gibi işlev
görmemesi şeklinde neticelenebilir.

MENÜ 7.5.2 - YERDEN KURUTMA
FONKSIYONU

Uzunluk periyodu 1 – 7
Ayar aralığı: 0 – 30 gün

Sıcaklık periyodu 1 – 7
Ayar aralığı: 15 – 70 °C

Yerden kurutma için fonksiyonu ayarlayın.

Farklı hesaplanmış gidiş sıcaklığı ile yedi kez periyot ay-
arlayabilirsiniz. Yediden daha az periyot kullanılacak ise,
kalan periyotları 0 gün olarak ayarlayın.

Yerden kurutma fonksiyonu aktif hale geldiğinde,
fonksiyonun aktif olduğu gün sayısını gösteren bir sayaç
görüntülenir. Fonksiyon normal ısıtma işlemi sırasında
olduğu gibi ancak ilgili periyod için ayarlanmış besleme
sıcaklığı için aynı şekilde derece dakika sayar.

Dikkat
Aktif yerden kurutma sırasında ısıtma sıvısı
pompası, 7.1.2.2 menüsündeki ayara bakılm-
aksızın %100 güçte çalışır.

Püf noktas
Eğer çalışma modu ”Yalnızca ilave ısı” ise,
bunu 4.1 menüsünden seçin.

Daha eşit akış sıcaklığı için ilave ısı, 7.1.10.3 -
-80 arasındaki menülerde "Bağıl DD ilave ısı
başlatma" ayarlanarak daha önce başlatılabilir.
Ayarlanmış yerden kurutma dönemleri sona
erdiğinde, 4.1 ve 7.1.10.3 menülerini önceki
ayarlara göre sıfırlayın.

MENÜ 7.5.3 - CEBRI KONTROL
Burada kurulumun farklı bileşenlerini zorla kontrol edeb-
ilirsiniz. Bununla birlikte en önemli güvenlik fonksiyonları
aktif kalır.

Dikkat
Cebri kontrol, sadece sorun giderme amaçl-
arıyla kullanılır. Herhangi başka durumda bu
fonksiyonun kullanılması, iklim sisteminiz içer-
isindeki devre elemanlarına hasar verebilir.

MENÜ 7.5.6 - İNVERTÖR DEĞIŞIMI
Bu menüde invertör değişimini kolaylaştıran bir kılavuz
bulunur.

Bu menü sadece invertör ile iletişim koptuğunda görünür.

MENÜ 7.5.8 - EKRAN KILIDI
Burada, S1255 için ekran kilidini etkinleştirebilirsiniz.
Etkinleştirme sırasında gerekli kodu (dört haneli) girmeniz
istenir. Bu kod, yalnızca kodu değiştirirken değil, aynı
zamanda ekran kilidini devre dışı bırakmak için de kull-
anılır.

MENÜ 7.5.9 - MODBUS TCP/IP

Ayar aralığı: açık/kapalı

Modbus burada etkinleştirilir.

MENÜ 7.6 - FABRIKA AYARLARI SERVISI
Tüm ayarlar (kullanıcı tarafından ayarlanabilir ayarlar
dahil) varsayılan değerlere sıfırlanabilir.

Ayrıca inverterin yeni parametre ayarı burada yapılabilir.

Dikkat
Sıfırlarken, S1255 tekrar yeniden başladığında,
başlangıç kılavuzu gösterilir.
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MENÜ 7.7 - BAŞLANGIÇ KILAVUZU
S1255 ilk kez başlatıldığıda, başlangıç kılavuzu otomatik
olarak etkinleştirilir. Onu bu menüden derhal başlatabil-
irsiniz.

MENÜ 7.8 - HIZLI BAŞLATMA
Kompresörü buradan hızlı başlatabilirsiniz.

Dikkat
Hızlı başlatma için aşağıdaki gereksinimlerden
biri kompresör için mevcut olmalıdır:

• ısıtma

• sıcak su

• soğutma (aksesuar gerekir)

• havuz (aksesuar gerekir)

Dikkat
Kısa süre içinde çok fazla hızlı başlatma
kompresöre ve yardımcı ekipmanlarına zarar
verebilir.

MENÜ 7.9 - KAYITLAR
Bu menünün altında alarmlar ve yapılan değişiklikler
hakkında bilgi toplayan kayıtlar mevcuttur. Bu menü
sorun gidermek için kullanılır.

MENÜ 7.9.1 - KAYIT DEĞIŞTIRME
Burada kontrol sistemi için önceki değişiklikleri okuyun.

Dikkat
Değişiklik günlüğü yeniden başlatma sırasında
kaydedilir ve fabrika ayarından sonra değişmed-
en kalır.

MENÜ 7.9.2 - GENIŞLETILMIŞ ALARM KAYDI
Bu kayıt defteri sorun gidermek için kullanılır.

MENÜ 7.9.3 - KARA KUTU
Bu menüden tüm kayıtları (Değişim kaydı, Genişletilmiş
alarm kaydı) USB'ye aktarabilirsiniz. Bir USB bellek
bağlayın ve aktarmak istediğinz kaydı/kayıtları seçin.
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Servis eylemleri
Dikkat
Servis sadece gerekli uzmanlığa sahip kişiler
tarafından yapılmalıdır.

S1255'de komponentleri değiştirirken sadece
NIBE marka yedek parçalar kullanılabilir.

ACIL DURUM MODU

Dikkat
Suyu doldurmadan sistemi çalıştırmayın. Sist-
emdeki parçalar hasar görmüş olabilir.

Acil durum modu operasyonel girişim halinde ve servis
ile bağlantılı olarak kullanılır.

S1255 çalışırken ve kapatıldığında acil durum modu etk-
inleştirilebilir.

Acil durum modu etkin iken durum lambası sarıya döner.

S1255 çalışırken etkinleştirmek için: (SF1) Aç/Kapa
düğmesini 2 saniye basılı tutun ve kapatma menüsünden
“Acil durum modu”nu seçin.

S1255 Kapalı durumda iken etkinleştirmek için: (SF1)
Aç/Kapa düğmesini 5 saniye basılı tutun. (Bir kere basar-
ak acil durum modunu devreden çıkartın.)

S1255 acil durum moduna getirildiğinde ekran kapanır
ve en temel fonksiyonlar etkin kalır:

• Elektrikli rezistans hesaplanan besleme sıcaklığını
korumak için çalışır. Eğer dış hava sensörü (BT1) yoksa
elektrikli rezistans, 1.30.6 menüsünden ayarlanan
maksimum besleme sıcaklığını korumak için çalışır.

• Kompresör ve brine pompası kapalıdır ve sadece ısı
sıvısı pompası ve elektrikli ilave ısıtıcı etkindir. Elektrikli
rezistans 7.1.8.2 menüsündeki ayara göre kademe
değiştirir - acil durum modu.

U
N

GP2

QM2 QM1

GP1

Görsel, soğutma modülünün neye benzediğine bi örnektir.

UN

QM34

QM31

QM32

QM33

SF1

XL7

XL2
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SICAK SU ISITICISININ BOŞALTILMASI
Sıcak su boylerini boşaltmak için sifon prensibi kullanılır.
Bu, gelen soğuk su borusu üzerindeki drenaj vanası ile
veya soğuk su bağlantısı içine bir hortum sokarak yapıl-
abilir.

İKLIM SISTEMININ BOŞALTILMASI
İklim sistemi üzerinde servis hizmeti yürütmek için,
öncelikle sistemi boşaltmak daha kolay olabilir. Bu ne
yapılması gerektiğine bağlı olarak farklı şekillerde yapıl-
abilir:

Dikkat
Isı sıvısı tarafını/iklim sistemini boşaltırken biraz
sıcak su oluşabilir. Yanma tehlikesi vardır.

Soğutma modülünde, ısı sıvı tarafının
boşaltılması
Eğer, örneğin, ısı sıvı pompasının değiştirilmesi gerekiy-
orsa veya soğutma modülüne servis gerekiyorsa, ısı sıvı
tarafını şu şekilde boşaltın:

1. Isı sıvı tarafı (QM31) ve (QM32) ile ilgili kapatma
vanalarını kapatın.

2. Hava alma vanasına (QM1) bir hortum bağlayın ve
vanayı açın. Biraz sıvı çıkacaktır.

3. Kalan sıvının çıkması için sistemin içine hava alması
gerekir. Hava girmesi için, ısı pompasını soğutma
modülü ile birleştiren kapatma vanasındaki (QM32)
bağlantıyı hafifçe gevşetin.

Isı sıvı tarafı boşaltıldığında, istenen servis uygulanabilir
ve/veya herhangi bir parçanın yenisi ile değişimi sağlan-
abilir.

Isı pompasındaki ısı sıvısı sisteminin
boşaltılması
Eğer S1255 bakım gerektiriyorsa, ısı sıvısı tarafını aşağıd-
aki şekilde boşaltın:

1. Isı sıvı tarafı (dönüş ve akış hattı) için ısı pompası
dışındaki kapatma vanalarını kapatın.

2. Hava alma vanasına (QM1) bir hortum bağlayın ve
vanayı açın. Biraz sıvı çıkacaktır.

3. Kalan sıvının çıkması için sistemin içine hava alması
gerekir. Hava girmesi için, ısı pompasını soğutma
modülü (XL2) ile birleştiren kapatma vanasındaki
bağlantıyı hafifçe gevşetin.

Isı sıvısı tarafı boşaldığında gerekli servis gerçekleştiril-
ebilir.

Tüm iklim sisteminin boşaltılması
Tüm iklim sisteminin boşaltılması gerekiyorsa, şu şekilde
boşaltın:

1. Hava alma vanasına (QM1) bir hortum bağlayın ve
vanayı açın. Biraz sıvı çıkacaktır.

2. Kalan sıvının çıkması için sistemin içine hava alması
gerekir. Hava girişini sağlamak için, ev içindeki en
yüksek radyatörün hava alma vidasını sökün.

Klima sistemi boşaldığında zorunlu servis gerçekleştiril-
ebilir.

BRINE SISTEMININ BOŞALTILMASI
Brine sistemi üzerinde servis vermek için, öncelikle
sistemi boşaltmak daha kolay olabilir. Bu ne yapılması
gerektiğine bağlı olarak farklı şekillerde yapılabilir:

Soğutma modülünde, brine sisteminin
boşaltılması
Eğer, örneğin, brine pompasının değiştirilmesi gerekiy-
orsa veya soğutma modülüne servis gerekiyorsa, brine
sistemini şu şekilde boşaltın:

1. Brine sistemi (QM33) ve (QM34) ile ilgili kapatma
vanalarını kapatın.

2. Drenaj vanasına (QM2), bir hortum bağlayın, hortum-
un diğer ucunu bir kaba yerleştirin ve vanayı açın. Az
miktarda brine kabın içine akar.

3. Kalan brine'nin dışarı çıkması için sistemin içine hava
girmesi gerekmektedir. Hava girmesi için, ısı pomp-
asını soğutma modülü ile birleştiren (QM33) kapatma
vanasındaki bağlantıyı hafifçe gevşetin.

Brine sistemi boşaldığında, zorunlu servis gerçekleştiril-
ebilir.

Isı pompasındaki, brine sisteminin boşaltılması
Isı pompası bakım gerektiriyorsa, brine sistemini boşaltın:

1. Brine sistemi için ısı pompası dışındaki kapatma
vanasını kapatın.

2. Drenaj vanasına (QM2), bir hortum bağlayın, hortum-
un diğer ucunu bir kaba yerleştirin ve vanayı açın. Az
miktarda brine kabın içine akar.

3. Kalan brinenin çıkması için sistemin içine hava alması
gerekir. Hava girmesi için, (XL7) ile bağlantılı ısı
pompası ile brine tarafını birleştiren kapatma van-
asındaki bağlantıyı hafifçe gevşetin.

Brine sistemi boşaldığında, zorunlu servis gerçekleştiril-
ebilir.

SIRKÜLASYON POMPASININ BAŞLAMASI
IÇIN YARDIMCI OLMAK
1. S1255‘i kapatın.

2. Ön kapağı sökünüz

3. Soğutma modülünün kapağını çıkarın.
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4. Bir tornavidan ile havalandırma vidasını (QM5)
gevşetin. Az miktarda su dışarı çıkabileceği için
tornavidanın ucunun etrafına bir bez tutun.

5. Bir tornavida sokun ve pompa motorunu çevirin.

6. Havalandırma vidasını (QM5) sıkın.

7. S1255 cihazını başlatın ve sirkülasyon pompasının
çalışıp çalışmadığını kontrol edin.

Sirkülasyon pompasını, S1255 çalışırken başlatmak
genellikle daha kolaydır. S1255 çalışmakta iken sirkülasy-
on pompasının çalışmasına yardım edilirse, pompa
başladığında tornavidayı aniden çekmek için hazırlıklı ol-
un.

GP1 QM5

Görüntü sirkülasyon pompasının neye benzediğine bir örnektir.

SICAKLIK SENSÖRÜ, VERI

Voltaj (VDC)Direnç (kOhm)Sıcaklık (°C)

3,256351,0-40
3,240251,6-35
3,218182,5-30
3,189133,8-25
3,15099,22-20
3,10574,32-15
3,04756,20-10
2,97642,89-5
2,88933,020
2,78925,615
2,67320,0210
2,54115,7715
2,39912,5120
2,24510,0025
2,0838,04530
1,9166,51435
1,7525,30640
1,5874,34845
1,4263,58350
1,2782,96855
1,1362,46760
1,0072,06865
0,8911,73970
0,7851,46975
0,6911,24680
0,6071,06185
0,5330,90890
0,4690,77995
0,4140,672100

SOĞUTMA MODÜLÜNÜ DIŞARI ÇEKME
Soğutma modülü servis ve taşıma için dışarı çekilebilir.1

Dikkat
Isı pompasını kapatın ve elektriği emniyet an-
ahtarı ile kesin.

Dikkat
Sayfa 7'daki açıklamalara göre ön kapağı çık-
arın.

1 Görüntüler soğutma modülünün neye benzediğine bir örnektir.
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1. Kapatma vanalarını (QM31), (QM32), (QM33) ve
(QM34) kapatın.

Sayfa 59'daki talimatlara göre kompresör modülünü
boşaltın.

UN

QM34

QM31

QM32

QM33

2. Kilit mandallarını çekin.

3. (QM31) Kapatma vanası altındaki boru bağlantısını
sökün.

4. İki vidayı sökün.

5. (XF2), (XF11) ve (XF22) konnektörlerini ayırın.

6. Soğutma modülünü dikkatlice dışarı doğru çekin.

XF22 XF2 XF11

Püf noktas
Soğutma modülü ters sırayla kurulur.

Dikkat
Yeniden monte ederken o-ringler (QM32),
(QM33) ve (QM34) kapatma vanaları üzerinde
bulunan mevcutların yerine konulmalıdır.
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USB SERVIS ÇIKIŞI

Ürün ağa bağlandığında USB port kullanmadan yazılım
güncellenebilir. Bkz. bölüm "myUplink".

Bu ekran ünitesi, yazılımı güncellemek, girilen bilgileri
S1255 kaydetmek ve içindeki ayarları idare etmek için
kullanılabilen bir USB soketi ile donatılmıştır.

USB bellek bağlandığında, yeni bir menü (menü 8) ekr-
anda belirir.

Yazılımı güncelleme
Yazılımı bir USB hafıza ile 8.1menüsünden güncelleyeb-
ilirsiniz.

Dikkat
USB hafıza kullanarak güncelleme yapmak için
hafızada S1255 için NIBE‘nin yazılımını içeren
bir dosya bulunmalıdır.

Ekranda bir ya da daha fazla dosya görüntülenir. Bir dosya
seçerek “OK” düğmesine basın.

Püf noktas
Bir yazılım güncellemesi S1255 için menü ayarl-
arını sıfırlamaz.

Dikkat
Eğer tamamlanmadan önce güncelleme durd-
urulursa (ör. Elektrik kesilmesi vb. nedenlerle)
yazılım otomatik olarak önceki versiyona geri
döner.

Menü 8.2 - Bağlanma

Ayar aralığı: 1 s – 60 min

Burada, S1255 ‘dan gelen geçerli ölçüm değerlerinin
USB bellek üzerindeki bir kayıt dosyasına kaydedileceğini
seçebilirsiniz.

1. Kayıtların arasındaki istenen aralığı ayarlayın.

2. "Kayıt almayı başlat" seçin.

3. İlgili S1255 ölçüm değerleri artık "Kayıt almayı durdur"
seçilene kadar ayarlanan aralıklarla USB bellekteki
bir dosyaya kaydedilir.

Dikkat
USB belleği çıkarmadan önce "kayıt almayı
durdur"u seçin.

Yerden kurutma

Somut tabaka doğru sıcaklığa ulaştığında, zemin kurutma
bilgisini kurtarmak mümkündür.

• 7.5.2 menüsünde,"yerden kurutma fonksiyonu" etkin
olduğundan emin olun.

• Kayıt dosyası oluşturuldu. Sıcaklık ve elektrikli rezistans
çıkışı okunabilir. Kayıt tutma işlemi, "kayıt tutma etkinl-
eştirildi" devreden çıkarılana kadar veya "yerden kur-
utma fonksiyonu" durdurulana kadar devam eder.

Dikkat
USB belleği çıkarmadan önce "Yerden kurutma
kaydı"nı devre dışı bırakın.
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Menü 8.3 - Ayarları yönetin
Burada bir USB bellek ile S1255 tüm menü ayarlarını
(kullanıcı ve servis menüleri) (farklı kaydetmek veya
kurtarmak) yönetebilirsiniz.

Menü ayarları, "Ayarları kaydet" aracılığıyla daha sonra
geri yüklenmek veya başka bir S1255 cihazına kopyal-
anmak üzere bir USB belleğe kaydedilebilir.

Dikkat
USB belleğe menü ayarlarını kaydettiğinizde bu
USB belleğe önceden kaydedilmiş ayarların
yerine geçer.

"ayarları kurtarın" aracılığıyla menü ayarlarını USB bellekt-
en sıfırlarsınız.

Dikkat
USB bellekten menü ayarlarını sıfırlama geri
alınamaz.

Yazılımın manüel olarak geri yüklenmesi

Yazılım önceki versiyona geri döndürülmek istendiğinde:

1. S1255‘i kapatma menüsü üzerinden kapatın. Durum
lambası maviye döner.

2. Aç/Kapa düğmesine basın.

3. Durum düğmesinin rengi maviden beyaza
döndüğünde, Aç/Kapa düğmesini basılı tutun.

4. Durum lambası yeşile döndüğünde Aç/Kapa düğm-
esini bırakın.

Dikkat
Eğer durum lambası herhangi bir anda sarıya
dönerse, S1255 için acil durum modu sonl-
anmıştır ve yazılım geri yüklenmemiştir.

Püf noktas
Eğer USB hafızanızda yazılımın daha önceki
sürümleri varsa, sürümü manüel olarak geri
yüklemek yerine bunu yükleyebilirsiniz.
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Alarm hakkında daha fazla bilgi istiyorum

Sistem ayarlarını değiştirmek istiyorum

Sisteminizde bir alarm aktif durumda.
Lütfen aşağıdan bir eylem seçin veya tesisatçınıza başvurun.

12°C 13.45 3 Ekim

Alarmı sıfırla

Yardımcı çalışma

S1255 has no contact with the outdoor temperature sensor. Calculated flow
line temperature is set to min. flow line. If a higher temperature is desired then
min. flow line can be temporarily changed in menu 1.30.4. Check the
connection to the outdoor temperature sensor and reset the alarm. If the alarm
recurs, select aid mode and contact your installer.

12°C 13.45 3 Ekim

Bir alarm durumunda
bir arıza oluşmuştur
ve durum lambası
sürekli kırmızı yanar.
Ekrandaki akıllı kılav-
uzdan alarm
hakkında bilgi alabil-
irsiniz.

ALARM
Kırmızı durum lamb-
asının olduğu bir al-
arm durumunda,
S1255'in kendi
kendine çözemeyec-
eği bir arıza oluşmuştur. Ekranda bunun ne tür bir alarm
olduğunu görebilir ve sıfırlayabilirsiniz.

Ürünün normal çalışmaya geri dönebilmesi için çoğu
durumda, "Alarmı Sıfırla”yı seçmeniz yeterlidir.

"Alarmı sıfırla" seçildikten sonra beyaz ışık yanarsa alarm
düzelmiş demektir.

Kırmızı ışık hala yanıyorsa veya alarm tekrarlıyorsa, sor-
unun nedeni devam ediyor demektir.

"Yardımcı çalışma" bir tür acil durum modudur. Bu durum,
bir çeşit sorun olmasına rağmen, kurulumun ısı ve/veya
sıcak su üretmeye çalıştığı anlamına gelir. Bu durum, ısı
pompası kompresörünün çalışmadığı anlamına gelebilir.
Bu durumda elektrikli ilave ısı ve/veya sıcak su üretir.

Dikkat
"Yardımcı çalışma"yı seçebilmek için, 7.1.8.1 –
"Alarm eylemleri" menüsünden bir alarm eylemi
seçilmelidir.

Dikkat
"Yardımcı çalışma"nın seçilmesi, alarma sebep
olan problemi düzeltmek ile aynı anlama gelm-
ez. Bu yüzden durum lambası kırmızı kalacaktır.

Operasyonel girişim ekranda görüntülenmiyorsa, aşağıd-
aki ipuçları kullanılabilir:

TEMEL EYLEMLER
Aşağıdaki maddeleri kontrol ederek başlayın:

• Bulunulan alanın grup ve ana sigortaları.

• Mülkün toprak devre sigortası.

• S1255 (FC1) için minyatür devre kesici.

• S1255 (FQ10) üzerindeki sıcaklık limitleyicisi.

• Doğru ayarlanmış yük monitörü (eğer varsa).

DÜŞÜK SICAK SU SICAKLIĞI VEYA SICAK SU
EKSIKLIĞI
• Sıcak su için kapalı veya tıkanmış dolum vanası.

– Vanayı açın.

• Karıştırma vanası (eğer kurulu varsa) çok düşük ayarl-
anmış.

– Karıştırıcı vanayı ayarlayın.

• S1255 yanlış çalışma modunda.

– 4.1 ("Çalışma modu") menüsünü girin. Eğer “Auto” modu
seçildi ise, 7.1.10.2 menüsünde “İlave ısıyı durdur” için
daha yüksek bir değer seçin.

– Eğer “Manüel” mod seçildiyse, “İlave ısı”yı seçin.

• Fazla sıcak su tüketimi.

– Sıcak su ısıtılana kadar bekleyin. Geçici olarak arttırılmış
sıcak su kapasitesi, "sıcak su" ana sayfa ekranından veya
2.1 menüsünden etkinleştirilebilir.

• Çok düşük sıcak su ayarı.
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11 Konforda aksaklıklar
Çoğu durumda, S1255 bir arızaya işaret eder (arıza
konforun bozulmasına yol açabilir) ve bunu alarmlar ve
talimatlar ile ekranda görüntüler.

Bilgi menüsü
Tüm ısı pompası ölçüm değerleri ısı pompası menü
sisteminde 3.1 (Çalışma bilgisi) menüsü altında topl-
anmıştır. Bu menüdeki değerlere göz atarak, arıza kayn-
ağını genellikle daha kolay tespit edebilirsiniz.

Alarmı yönetin



– 2.2 menüsüne girin ve daha yüksek bir konfor modu seçin.

• “Akıllı Kontrol” fonksiyonu etkin iken düşük miktarda
sıcak suya erişim.

– Eğer sıcak su kullanımı uzun bir süredir düşük kaldı ise,
S1255 normalden daha az sıcak su üretecektir. 2.1
Menüsünden “Daha fazla sıcak su” seçeneğini etkinleşt-
irin.

• Sıcak suyun çalışma önceliklendirmesi yok veya çok
düşük.

– 7.1.10.1 menüsüne girin ve sıcak suya öncelik verilecek
süreyi artırın. Unutmayınız ki, sıcak su üretimi için süre
artar ise ısıtma için süre azalır, bu durumda daha düşük
veya eşit olmayan oda sıcaklıkları oluşur.

• 6.1 menüsünde, "Tatil" etkin.

– 6.1 menüsüne girin ve devre dışı bırakın.

DÜŞÜK ODA SICAKLIĞI
• Birden fazla odalarda kapalı termostatlar.

– Mümkün olduğunca çok sayıda odada termostatları
maksimum olarak ayarlayın. Oda sıcaklığını, termostatları
kısmak yerine ısıtma ana ekranı üzerinden ayarlayın.

• S1255 yanlış çalışma modunda.

– 4.1 ("Çalışma modu") menüsünü girin. Eğer “Auto” modu
seçildi ise, 7.1.10.2 menüsünde “Isıtmayı durdur” için
daha yüksek bir değer seçin.

– Eğer “Manüel” mod seçildiyse, “Isıtma” yı seçin. Eğer
bu yeterli değilse, ayrıca “İlave ısı”yı seçin.

• Otomatik ısıtma kontrolünde çok düşük ayarlı değer.

– Isıtma ana sayfasına ya da 1.30.1 menüsüne (Isıtma eğrisi)
gidin ve eğri yukarı sapma değerini ayarlayın. Oda sıcaklığı
sadece soğuk havalarda düşük ise, eğri eğiminin 1.30.1
(Eğri, ısıtma) menüsünden yukarıya doğru ayarlanması
gerekebilir.

• Isı çalışma önceliklendirmesi yok veya çok düşük.

– 7.1.10.1 menüsüne girin ve ısıtmaya öncelik verilecek
süreyi artırın. Unutmayınız ki, ısıtma için süre artar ise
sıcak su üretimi için süre azalır, bu durumda daha az
miktarda sıcak su alırsınız.

• "Tatil modu" 6.1 menüsünde etkinleşir.

– 6.1 menüsüne girin ve devre dışı bırakın.

• Oda sıcaklığını ayarlamak için harici anahtar etkinleştir-
ildi.

– Tüm harici anahtarları kontrol edin.

• İklim sisteminde hava.

– İklim sistemini havalandırın.

• İklim sistemine kapalı vanalar.

– Vanaları açın.

YÜKSEK ODA SICAKLIĞI
• Otomatik ısıtma kontrolünde çok yüksek ayarlı değer.

– Isıtma ana sayfasına ya da 1.30.1 menüsüne (Isıtma eğrisi)
gidin ve eğri aşağı sapma değerini ayarlayın. Oda sıcaklığı
sadece soğuk havalarda yüksek ise, eğri eğiminin 1.30.1
(Eğri, ısıtma) menüsünden aşağıya doğru ayarlanması
gerekebilir.

• Harici oda sıcaklığı değiştirme şalteri etkin.

– Tüm harici anahtarları kontrol edin.

DÜZENSIZ ODA SICAKLIĞI.
• Yanlış seçilmiş ısıtma eğrisi.

– 1.30.1. menüsünden, ısıtma eğrisinin hassas ayarlarını
yapınız.

• "DOT'da dT" üzerinde gereğinden yüksek ayar değeri..

– 7.1.6.2 (akış ayar. iklim sistemi) menüsüne gidin ve "DOT"
değerini azaltın.

• Radyatörlerde düzenli olmayan akış.

– Radyatörler arasındaki akış dağılımını ayarlayın.

DÜŞÜK SISTEM BASINCI
• İklim sisteminde yeteri kadar su yok.

– İklim sistemini su ile doldurun ve kaçakları kontrol edin
(bkz. bölüm "Doldurma ve havalandırma").

KOMPRESÖR BAŞLAMIYOR
• Isıtma veya soğutma talebi yoktur (soğutma için aks-

esuar gerekir).

– S1255, ısıtma, soğutma ve sıcak su için çağrılmaz.

• Kompresör sıcaklık şartlarına bağlı olarak engellenmiş.

– Sıcaklık ürünün çalışma aralığında olana kadar bekleyin.

• Kompresör başlangıçları arasındaki minimum süreye
ulaşılamamıştır.

– 30 Dakika bekleyin ve kompresörün başlatılıp başlatılm-
adığını kontrol ediniz.

• Alarm devreye girdi.

– Ekrandaki yönergeleri izleyin.

RADYATÖRLERDE VINLAMA GÜRÜLTÜSÜ
• Odalarda kapalı termostatlar ve hatalı olarak seçilmiş

ısıtma eğrisi.

– Mümkün olduğunca çok sayıda odada termostatları
maksimum olarak ayarlayın. Isıtma eğrisinin ince ayarını,
termostatları kısmak yerine ısıtma ana ekranı üzerinden
yapın.

• Sirkülasyon pompası hızı çok yüksek olarak ayarlanmış

– 7.1.2.2 (Isıtma sıvısı pompa hızı GP1) menüsüne gidin ve
sirkülasyon pompasının hızını azaltın.
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• Radyatörlerde düzenli olmayan akış.

– Radyatörler arasındaki akış dağılımını ayarlayın.
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2019 yılından önce üretilen bazı aksesuarların devre
kartlarının S1255 ile uyumlu hale gelebilmeleri için
güncelleştirilmeleri gerekebilir. Daha fazla bilgi için, ilgili
aksesuar Kurulum Kılavuzuna bakınız.

Her pazarda tüm aksesuarlar mevcut değildir.

4 BORU SISTEMINDE AKTIF/PASIF SOĞUTMA
ACS 45
Parça no 067 195

AKSESUAR KARTI AXC 40
Bu aksesuar, bağlantıyı etkinleştirmek için ve şönt kontrollü
ilave ısıyı, kademe kontrollü ilave ısıyı, harici sirkülasyon
pompasını ve yeraltı suyu pompasını kontrol etmek için
kullanılır.

Parça no. 067 060

AKTIF/PASIF SOĞUTMA HPAC S40
Bu aksesuar HPAC S40, sisteme S1255 ile dahil edilen bir
iklim değişikliği modülüdür.

Parça no. 067 624

ATIK HAVA MODÜLÜ FLM S45
FLM S45 mekanik atık hava geri kazanımını toprak kaynaklı
ısıtma ile birleştirmek için tasarlanmış bir atık hava
modülüdür.

Bağlantı BAU 40
Parça no. 067 666

FLM S45
Parça no. 067 627

BAZ GENIŞLETMESI EF 45
Bu aksesuar, S1255 altında daha büyük bağlantı alanı oluşt-
urmak için kullanılır.

Parça no. 067 152

DOLUM VANASI KITI KB 25/32
Kolektör hortumunda brine dolumu için vana kiti. Partikül
filtresi ve yalıtım içerir.

KB 32 (maks. 30 kW)
Parça no 089 971

KB 25 (maks. 12 kW)
Parça no 089 368

EKSTRA ŞÖNT GRUBU ECS 40/ECS 41
Bu aksesuar, S1255 farklı besleme sıcaklığı gerektiren iki
veya daha fazla farklı ısıtma sisteminin takılı olduğu evlerde
kurulu ise, kullanılır.

ECS 41 (yak. 80-250
m²)
Parça no 067 288

ECS 40 (Maks 80 m²)
Parça no 067 287

GÜNEŞ ENERJISI PAKETI NIBE PV
Kendi elektriğinizi üretmek için kullanılan solar paneli paketi,
3 - 24 kW, (10 - 80 panelleri).

HARICI ELEKTRIKLI ILAVE ISITICI ELK
Bu aksesuarlar, (kademe kontrollü ilave) AXC 40 aksesuar
kartı gerektirir.

ELK 213
7-13 kW, 3 x 400 V
Parça no. 069 500

ELK 15
15 kW, 3 x 400 V
Parça no. 069 022

HAVALANDIRMA EŞANJÖRÜ ERS
Bu aksesuar, ortamı havalandırma havasından geri kazanılan
enerji ile beslemek için kullanılır. Bu ünite, evi havalandırır
ve gerektiğinde besleme havasını ısıtır.

ERS 20-250
Parça no. 066 068

ERS S10-400
Parça no. 066 163

Elektrikli hava ısıtıcısı EAH
Soğuk havada EAH, ERS içindeki yoğuşmayı donmaya
karşı korumak üzere dışarıdan gelen havayı hafifçe ısıtır.
Esas olarak soğuk iklimlerde kullanılır.

EAH 20-1800
(300-1800 W)
Parça no. 067 603

EAH 20-900 (300-900W)
Parça no. 067 604

HAVUZ ISITMA POOL 40
POOL 40, S1255 ile havuz ısıtmasını sağlamak için kullanılır.

Parça no 067 062
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KENETLEME KITI PVT 40

PVT 40, S1255‘in PVT-panellerinin brine kaynağı olarak
kullanılabilmesini sağlar.

Parça no. 057 245

NEM SENSÖRÜ HTS 40
Bu aksesuar, ısıtma ve soğutma işlemleri sırasında nemi
ve sıcaklıkları görüntüleyip düzenlemek için kullanılır.

Parça no. 067 538

ODA ÜNITESI RMU S40
Oda ünitesi, S1255 'in evinizde bulunduğu yerden farklı bir
yerde kontrol edilip izlenebilmesini sağlar.

Parça no. 067 650

PASIF SOĞUTMA PCM S40/S42
PCM S40/42 kaya, yeraltı suyu veya yüzey toprağı kollektörl-
erinden pasif soğutma elde edilmesini sağlar.

Parça no. 067 625 / 067 626

SERBEST SOĞUTMA PCS 44

S1255 pasif soğutmalı bir tesisata yerleştirildiğinde, bu
aksesuar kullanılır.

Parça no 067 296

SEVIYE IZLEYICISI NV 10
Brine seviyesinin genişletilmiş kontrolleri için seviye izley-
icisi

Parça no. 089 315

SOLAR ELEKTRIK IÇIN ILETIŞIM MODÜLÜ
EME 20
EME 20, NIBE ve S1255 solar hücrelerinin dönüştürücüleri
arasında iletişimi mümkün kılmak için kullanılır.

Parça no. 057 188

YARDIMCI RÖLE HR 10
Yardımcı röle HR 10 petrol brülörleri, elektrikli rezistanslar
ve pompalar gibi 1 ila 3 harici faz yüklerini kontrol etmek
için kullanılır.

Parça no 067 309
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Ölçüler ve yerleşim koordinatları
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* Bu boyut brine borularına (yan bağlantı) 90° açıyla geçerlidir. Brine boruları kısmen esnek borulardan oluştuğu için, boyut dikey olarak yaklaşık
±100 mm değişebilir.
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Elektrik verisi
1X230 V

S1255-6

230V ~ 50HzNominal voltaj
15(16)ArmsMaksimum çalışma akımı 0 – 0,5 kW elektrikli rezistans dahil (Önerilen sigorta değeri)
20(20)ArmsMaksimum çalışma akımı 1 – 1,5 kW elektrikli rezistans dahil (Önerilen sigorta değeri)
24(25)ArmsMaksimum çalışma akımı 2 – 2,5 kW elektrikli rezistans dahil (Önerilen sigorta değeri)
31(32)ArmsMaksimum çalışma akımı 3 – 4 kW elektrikli rezistans dahil (Önerilen sigorta değeri)
33(40)ArmsMaksimum çalışma akımı 4,5 kW elektrikli rezistans dahil (Önerilen sigorta değeri)

0,5/1/1,5/2/2,5/3
/3,5/4/4,5

kWİlave güç

S1255-12

230 V ~ 50 HzNominal voltaj
26(32)ArmsMaksimum çalışma akımı 0 – 1 kW elektrikli rezistans dahil (Önerilen sigorta değeri)
39(40)ArmsMaksimum çalışma akımı 2 – 4 kW elektrikli rezistans dahil (Önerilen sigorta değeri)
52(63)ArmsMaksimum çalışma akımı 5 – 7 kW elektrikli rezistans dahil (Önerilen sigorta değeri)

1/2/3/4/5/6/7kWİlave güç

3X230 V

S1255-6

230V 3 ~ 50HzNominal voltaj
16(16)ArmsMaksimum çalışma akımı 0 – 1 kW elektrikli rezistans dahil (Önerilen sigorta değeri)
20(20)ArmsMaksimum çalışma akımı 1,5 – 4,5 kW elektrikli rezistans dahil (Önerilen sigorta değeri)

0,5/1/1,5/2/2,5/3
/3,5/4/4,5

kWİlave güç

S1255-12

230V 3 ~ 50HzNominal voltaj
22(25)ArmsMaksimum çalışma akımı 0 kW elektrikli rezistans dahil (Önerilen sigorta değeri)
28(32)ArmsMaksimum çalışma akımı 2 – 4 kW elektrikli rezistans dahil (Önerilen sigorta değeri)
36(40)ArmsMaksimum çalışma akımı 6 kW elektrikli rezistans dahil (Önerilen sigorta değeri)
46(50)ArmsMaksimum çalışma akımı 9 kW elektrikli rezistans dahil (Önerilen sigorta değeri)

1/2/3/4/5/6/7/8/9kWİlave güç

3X400 V

S1255-6

400V 3N ~ 50HzNominal voltaj
12(16)ArmsMaksimum çalışma akımı 0 kW elektrikli rezistans dahil (Önerilen sigorta değeri)
16(16)ArmsMaksimum çalışma akımı 0,5 – 6,5 kW elektrikli rezistans dahil (Önerilen sigorta değeri)

0,5/1/1,5/2/2,5/3
/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,5

kWİlave güç

S1255-12

400V 3N ~ 50HzNominal voltaj
9(10)ArmsMaksimum çalışma akımı 0 kW elektrikli rezistans dahil (Önerilen sigorta değeri)
12(16)ArmsMaksimum çalışma akımı 1 kW elektrikli rezistans dahil (Önerilen sigorta değeri)
16(20)ArmsMaksimum çalışma akımı 2 – 4 kW elektrikli rezistans dahil (Önerilen sigorta değeri)
21(25)ArmsMaksimum çalışma akımı 5 – 7 kW elektrikli rezistans dahil (Önerilen sigorta değeri)
24(25)ArmsMaksimum çalışma akımı 9 kW elektrikli rezistans dahil, yeniden bağlama gerektirir (Önerilen sigorta değeri)

1/2/3/4/5/6/7 (2/4/6/9'a geç-
irilebilir)

kWİlave güç

S1255-16

400V 3N ~ 50HzNominal voltaj
10(10)ArmsMaksimum çalışma akımı 0 kW elektrikli rezistans dahil (Önerilen sigorta değeri)
13(16)ArmsMaksimum çalışma akımı 1 kW elektrikli rezistans dahil (Önerilen sigorta değeri)
17(20)ArmsMaksimum çalışma akımı 2 – 4 kW elektrikli rezistans dahil (Önerilen sigorta değeri)
21(25)ArmsMaksimum çalışma akımı 5 – 7 kW elektrikli rezistans dahil (Önerilen sigorta değeri)
24(25)ArmsMaksimum çalışma akımı 9 kW elektrikli rezistans dahil, yeniden bağlama gerektirir (Önerilen sigorta değeri)

1/2/3/4/5/6/7 (2/4/6/9'a geç-
irilebilir)

kWİlave güç

2,0MVAKısa devre gücü (Ssc) 1

1 İşbu ekipman, müşterinin kurulu elektrik beslemesi ile şebeke ağının birbirine bağlandığı noktadaki Ssc kısa devre gücünün 2,0 MVA'ya eşit veya daha yüksek
olması koşuluyla, IEC 61000-3-12 gerekliliklerine uygundur. Eğer gerekiyorsa dağıtım şebekesi operatörüne de danışılmak suretiyle, ekipmanın 2,0 MVA’ya
eşit veya daha büyük bir Ssc kısa devre gücüne sahip bir beslemeye bağlı olmasının temini, kurulumu yapanın ya da kullanıcının sorumluluğundadır.
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Teknik özellikler
1X230 V, 3X230 V, 3X400 V

S1255-16S1255-12S1255-6Model

EN 14511'e göre verim verisi
4 – 163 – 121,5 – 6kWIsıtma kapasitesi (PH)

0/35 nominal
8,895,063,15kWIsıtma kapasitesi (PH)

1,831,040,67kWBeslenen güç (PE)

4,854,874,72COP

0/45 nominal
8,634,782,87kWIsıtma kapasitesi (PH)

2,291,270,79kWBeslenen güç (PE)

3,773,753,61COP

10/35 nominal
11,226,334,30kWIsıtma kapasitesi (PH)

1,841,030,66kWBeslenen güç (PE)

6,116,126,49COP

10/45 nominal
10,925,983,98kWIsıtma kapasitesi (PH)

2,321,300,83kWBeslenen güç (PE)

4,724,594,79COP

A göre SCOP EN 14825
16126kWNominal ısı çıkışıPdesignh

5,5 / 4,25,4 / 4,35,5 / 4,1SCOP soğuk iklim, 35 °C / 55 °C

5,2 / 4,15,2 / 4,15,2 / 4,0SCOP ortalama iklim, 35 °C / 55 °C

Enerji değeri, ortalama iklim
A+++ / A+++A+++ / A+++A+++ / A+++Ürünün oda ısıtma verimlilik sınıfı 35 °C / 55 °C 1

A+++ / A+++A+++ / A+++A+++ / A+++Sistemin oda ısıtma verimlilik sınıfı 35 °C / 55 °C 2

A / XLA / XLA / XLVerimlilik sınıfı sıcak su ısıtma / belirtilen açıp kapama profili 3

Gürültü
36 – 4736 – 4736 – 43dB(A)Ses güç seviyesi (LWA)EN 12102 at 0/35

21 – 3221 – 3221 – 28dB(A)Ses basınç seviyesi (LPA) 0/35'de EN ISO 11203'e göre ve 1 m
uzaklığa göre hesaplanan değerler
Elektrik verisi

2 – 1802 – 1803 – 140WÇıkış, Brine pompası

3 – 1402 – 602 – 60WÇıkış, Isı sıvı pompası

IPx1BKasa sınıfı

Ekipman IEC 61000-3-12 ile uyumludur

Bağlantı Tasarımı Amacı İçin, IEC 61000-3-3 teknik gereksinimlerine uygundur.

WLAN
11dbm2,412 - 2,484 GHz maks güç

Kablosuz birimler
4dbm2,405 - 2,480 GHz maks güç

Soğutucu akışkan devresi
R407CSoğutucu akışkan tipi

1 774GWP soğutucu

2,22,01,16kgMiktarı doldurun

3,903,552,06tonCO2 eşdeğeri

3,2 (32 bar) / 0,15 (1,5 bar)MPaKesme değeri basınç şalteri HP / LP

Brine devresi
0,05 (0,5 bar) / 0,45 (4,5 bar)MPaMin/maks sistem basıncı brine

0,510,290,18l/sNominal akış

9511564kPaNominal debide maks harici mevcut basınç

şemaya bakın°CMin/Maks gelen Brine sıcaklığı

-12°CMin. giden brine sıc.

Isı sıvı tarafı devresi
0,05 (0,5 bar) / 0,45 (4,5 bar)MPaMin/maks sistem basıncı ısıtma ortamı

0,220,120,08l/sNominal akış

717369kPaNominal debide maks harici mevcut basınç

şemaya bakın°CMin/maks HM-sıcaklığı

Boru bağlantıları
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S1255-16S1255-12S1255-6Model

282828mmBrine dış çap. CU borusu

282822mmIsı sıvı dış çap CU boruları

22mmSıcak su bağlantısı harici çap

22mmSoğuk su bağlantısı harici çap

Sıcak su ve ısıtma bölümü
2,0 / 7,8 / 4,8lHacim döngüsü (Cu / SS / E)

178 / 176 / 178lIsıtıcı (Cu / SS / E) hacmi

1,0 (10 bar)MPaSu ısıtıcıdaki maks basınç

Sıcak su ısıtma kapasitesi (konfor modu Normal) EN16147'ye göre
240240245lSıcak suyun miktarı (40 °C)

2,52,52,6COPDHW (musluk profili XL)

Kompresör yağı
POEYağ tipi

1,450,90,68lYağ hacmi

Boyutlar ve ağırlık
600 x 620 x 1 800mmGenişlik x Derinlik x Yükseklik

1 950mmTavan yüksekliği 4

240 / 220 / 260233 / 213 / 251203 / 183 / 223kgKomple ısı pompasının ağırlığı (Cu / Rf / E)5

112230 V: 110
400 V: 120

112kgAğırlık sadece soğutma modülü

Pirinç bileşenlerde kurşun.Maddeler, 1907/2006 no.lu (EG) Yönergesinin, 33 (Reach) maddesine
göredir.

-065 456065 470Parça numarası, 1x230 V (Rf)

-065 459065 471Parça numarası, 3x230 V (Rf)

-065 505-Parça numarası, 3x400 V (E) T

065 460 / 065 464 /
065 462

065 452 / 065 455 /
065 454

065 465 / 065 472 /
065 467

Parça numarası, 3x400 V (Cu/Rf/E)

1 Ürün verimlilik sınıfı ölçeği, oda ısıtma: A+++ - D arası.
2 Sistem verimlilik sınıfı ölçeği, oda ısıtma: A+++ - G arası. Sistemin raporlanan verimliliğinde, ürünün sıcaklık regülatörü göz önüne alınmıştır.
3 Verimlilik sınıfı ölçeği, sıcak su: A+ - F arası.
4 Ayaklar çıkarıldığında, yükseklik yaklaşık 1 930 mm.'dir.
5 Cu: bakır, Rf: paslanmaz çelik, E: emaye

ISI POMPASININ ÇALIŞMA ARALIĞI,
KOMPRESÖR ÇALIŞMASI
Kompresör -5 °C gelen brine sıcaklığında, 65 °C'ye kadar
bir besleme sıcaklığı sağlar.

S1255-6 için 75 % altında çalışma aralığı ve S1255-12,
-16 için tüm çalışma aralığı.
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S1255-6 için 75 % üzerinde çalışma aralığı
Vattentemperatur

°C

Arbetsområde över 75% för F1155-1255 6kW

°C

Framledning

Returledning
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Dikkat
S1255-6, %75 kompresör hızı üzerinde
çalışması için, 5.1.24 menüsünü kilitleyiniz. Bu,
teknik özelliklerde belirtilen değerden daha
yüksek bir gürültü seviyesi üretebilir.
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ŞEMA, EBATLANDIRMA, KOMPRESÖR HIZI

Isıtma modu 35 °C
Isı pompası boyutlandırma şeması. Yüzdeler, yaklaşık
kompresör hızını gösterir.

S1255-6

Spesifik ısıtma verimi, kW
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Dimensionering kompr. hastighet för F1155-1255 -6 kW.

100%

50%

1%

Gelen brine sıcaklığı,°C

S1255-12 230V

Spesifik ısıtma verimi, kW
Avgiven värmeeffekt

kW

°C

Dimensionering kompr. hastighet för F1155-1255 -12 kW 230 V.
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S1255-12 400V

Spesifik ısıtma verimi, kW
Avgiven värmeeffekt

kW

°C

Dimensionering kompr. hastighet för F1155-1255 -12 kW.
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S1255-16

Spesifik ısıtma verimi, kW
Avgiven värmeeffekt

kW

°C

Dimensionering kompr. hastighet för F1155-1255 -16 kW.
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Soğutma modu (Aksesuar gereklidir)

Dikkat
Sıcaklık boşaltımını ebatlandırmak için, ısıtma
işlemi şemasına bakın.

Besleme sıcaklığı, ısı sıvı 35 °°C

S1255-6

Spesifik soğutma verimi, kW

Framledningstemp. Värmebärare 35 °C för F1155-1255 -6 kW.

Avgiven kyleffekt
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S1255-12 230V

Spesifik soğutma verimi, kW

Framledningstemp. Värmebärare 35 °C för F1155-1255 -12 kW 230V.

Avgiven kyleffekt
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S1255-12 400V

Spesifik soğutma verimi, kW

Framledningstemp. Värmebärare 35 °C för F1155-1255 -12 kW.

Avgiven kyleffekt
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S1255-16

Spesifik soğutma verimi, kW

Framledningstemp. Värmebärare 35 °C för F1155-1255 -16 kW.

Avgiven kyleffekt
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Besleme sıcaklığı, ısı sıvı 50 °°C

S1255-6

Spesifik soğutma verimi, kW

Framledningstemp. Värmebärare 50 °C för F1155-1255 -6 kW.

Avgiven kyleffekt
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S1255-12 230 V

Spesifik soğutma verimi, kW

Framledningstemp. Värmebärare 50 °C för F1155-1255 -12 kW 230V.

Avgiven kyleffekt
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S1255-12 400 V

Spesifik soğutma verimi, kW

Framledningstemp. Värmebärare 50 °C för F1155-1255 -12 kW.

Avgiven kyleffekt

kW

°C
0
-10 -5 0 5 10 15 20 25 30

6

8

2

4

12

10

14

16

18

Köldbärare in, temperatur

100%

50%

1%

Gelen brine sıcaklığı,°C

S1255-16

Spesifik soğutma verimi, kW

Framledningstemp. Värmebärare 50 °C för F1155-1255 -16 kW.

Avgiven kyleffekt
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Enerji etiketleme
BILGILENDIRME SAYFASI

NIBE ABTedarikçi

S1255-12 1x230VS1255-6 1x230VModel

35 / 5535 / 55°CSıcaklık uygulaması

XLXLSuyun ısıtılması için beyan edilen yük profili

25/09/2019 tarihi de dahil olmak üzere ve bu tarihe

kadar: A++ / A++
26/09/2019'dan itibaren A+++ / A+++

25/09/2019 tarihi de dahil olmak üzere ve bu tarihe

kadar: A++ / A++
26/09/2019'dan itibaren A+++ / A+++

Mevsimsel boş alan ısıtma enerji verimliliği sınıfı, ortal-
ama iklim

AASu ısıtılması enerji verimliliği sınıfı, ortalama iklim

126kWNominal ısı çıkışı (Pdesignh), ortalama iklim
4 582 / 6 2132 188 / 2 875kWhYıllık enerji tüketimi boş alan ısıtması, ortalama iklim

1 7091 642kWhYıllık enerji tüketimi su ısıtması, ortalama iklim
201 / 157200 / 150%Mevsimsel boş alan ısıtma enerji verimliliği, ortalama

iklim
98102%Su ısıtılması enerji verimliliği, ortalama iklim
4442dBSes güç seviyesi LWA iç ortam
126kWNominal ısı çıkışı (Pdesignh), soğuk iklim
126kWNominal ısı çıkışı (Pdesignh), ılık iklim

5 292 / 7 1732 481 / 3 287kWhYıllık enerji tüketimi boş alan ısıtması, soğuk iklim
1 7091 642kWhYıllık enerji tüketimi su ısıtması, soğuk iklim

2 928 / 3 9991 408 / 1 852kWhYıllık enerji tüketimi boş alan ısıtması, ortalama iklim
1 7091 642kWhYıllık enerji tüketimi su ısıtması, ılık iklim

208 / 162211 / 157%Mevsimsel boş alan ısıtma enerji verimliliği, soğuk iklim
98102%Su ısıtılması enerji verimliliği, soğuk iklim

204 / 158201 / 151%Mevsimsel boş alan ısıtma enerji verimliliği, ılık iklim
98102%Su ısıtılması enerji verimliliği, ılık iklim
--dBSes güç seviyesi LWA dış ortam

NIBE ABTedarikçi

S1255-12 3x230VS1255-6 3x230VModel

35 / 5535 / 55°CSıcaklık uygulaması

XLXLSuyun ısıtılması için beyan edilen yük profili

25/09/2019 tarihi de dahil olmak üzere ve bu tarihe

kadar: A++ / A++
26/09/2019'dan itibaren A+++ / A+++

25/09/2019 tarihi de dahil olmak üzere ve bu tarihe

kadar: A++ / A++
26/09/2019'dan itibaren A+++ / A+++

Mevsimsel boş alan ısıtma enerji verimliliği sınıfı, ortal-
ama iklim

AASu ısıtılması enerji verimliliği sınıfı, ortalama iklim

126kWNominal ısı çıkışı (Pdesignh), ortalama iklim
4 582 / 6 2132 188 / 2 875kWhYıllık enerji tüketimi boş alan ısıtması, ortalama iklim

1 7091 642kWhYıllık enerji tüketimi su ısıtması, ortalama iklim
201 / 157200 / 150%Mevsimsel boş alan ısıtma enerji verimliliği, ortalama

iklim
98102%Su ısıtılması enerji verimliliği, ortalama iklim
4442dBSes güç seviyesi LWA iç ortam
126kWNominal ısı çıkışı (Pdesignh), soğuk iklim
126kWNominal ısı çıkışı (Pdesignh), ılık iklim

5 292 / 7 1732 481 / 3 287kWhYıllık enerji tüketimi boş alan ısıtması, soğuk iklim
1 7091 642kWhYıllık enerji tüketimi su ısıtması, soğuk iklim

2 928 / 3 9991 408 / 1 852kWhYıllık enerji tüketimi boş alan ısıtması, ortalama iklim
1 7091 642kWhYıllık enerji tüketimi su ısıtması, ılık iklim

208 / 162211 / 157%Mevsimsel boş alan ısıtma enerji verimliliği, soğuk iklim
98102%Su ısıtılması enerji verimliliği, soğuk iklim

204 / 158201 / 151%Mevsimsel boş alan ısıtma enerji verimliliği, ılık iklim
98102%Su ısıtılması enerji verimliliği, ılık iklim
--dBSes güç seviyesi LWA dış ortam
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NIBE ABTedarikçi

S1255-16 3x400VS1255-12 3x400VS1255-6 3x400VModel

35 / 5535 / 5535 / 55°CSıcaklık uygulaması

XLXLXLSuyun ısıtılması için beyan edilen yük profili

25/09/2019 tarihi de dahil olmak

üzere ve bu tarihe kadar:
A++ / A++

26/09/2019'dan itibaren

A+++ / A+++

25/09/2019 tarihi de dahil olmak

üzere ve bu tarihe kadar:
A++ / A++

26/09/2019'dan itibaren

A+++ / A+++

25/09/2019 tarihi de dahil olmak

üzere ve bu tarihe kadar:
A++ / A++

26/09/2019'dan itibaren

A+++ / A+++

Mevsimsel boş alan ısıtma enerji verimliliği sınıfı, ortal-
ama iklim

AAASu ısıtılması enerji verimliliği sınıfı, ortalama iklim

16126kWNominal ısı çıkışı (Pdesignh), ortalama iklim
6 373 / 8 1674 582 / 6 2132 188 / 2 875kWhYıllık enerji tüketimi boş alan ısıtması, ortalama iklim

1 7091 7091 642kWhYıllık enerji tüketimi su ısıtması, ortalama iklim
199 / 154201 / 157200 / 150%Mevsimsel boş alan ısıtma enerji verimliliği, ortalama

iklim
9898102%Su ısıtılması enerji verimliliği, ortalama iklim
424442dBSes güç seviyesi LWA iç ortam
16126kWNominal ısı çıkışı (Pdesignh), soğuk iklim
16126kWNominal ısı çıkışı (Pdesignh), ılık iklim

7 218 / 9 4345 292 / 7 1732 481 / 3 287kWhYıllık enerji tüketimi boş alan ısıtması, soğuk iklim
1 7091 7091 642kWhYıllık enerji tüketimi su ısıtması, soğuk iklim

4 169 / 5 3862 928 / 3 9991 408 / 1 852kWhYıllık enerji tüketimi boş alan ısıtması, ortalama iklim
1 7091 7091 642kWhYıllık enerji tüketimi su ısıtması, ılık iklim

211 / 159208 / 162211 / 157%Mevsimsel boş alan ısıtma enerji verimliliği, soğuk iklim
9898102%Su ısıtılması enerji verimliliği, soğuk iklim

197 / 151204 / 158201 / 151%Mevsimsel boş alan ısıtma enerji verimliliği, ılık iklim
9898102%Su ısıtılması enerji verimliliği, ılık iklim
---dBSes güç seviyesi LWA dış ortam
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PAKETIN ENERJI VERIMLILIĞI IÇIN VERILER

S1255-12 1x230VS1255-6 1x230VModel

35 / 5535 / 55°CSıcaklık uygulaması

VIKumanda edici, sınıf
4%Kumanda edici, verimliliğe katkı

205 / 161204 / 154%Paketin mevsimsel boş alan ısıtma enerji verimliliği,
ortalama iklim

A+++A+++Paketin mevsimsel boş alan ısıtma enerji verimliliği
sınıfı, ortalama iklim

212 / 166215 / 161%Paketin mevsimsel boş alan ısıtma enerji verimliliği,
soğuk iklim

208 / 162205 / 155%Paketin mevsimsel boş alan ısıtma enerji verimliliği,
ılık iklim

S1255-12 3x230VS1255-6 3x230VModel

35 / 5535 / 55°CSıcaklık uygulaması

VIKumanda edici, sınıf
4%Kumanda edici, verimliliğe katkı

205 / 161204 / 154%Paketin mevsimsel boş alan ısıtma enerji verimliliği,
ortalama iklim

A+++A+++Paketin mevsimsel boş alan ısıtma enerji verimliliği
sınıfı, ortalama iklim

212 / 166215 / 161%Paketin mevsimsel boş alan ısıtma enerji verimliliği,
soğuk iklim

208 / 162205 / 155%Paketin mevsimsel boş alan ısıtma enerji verimliliği,
ılık iklim

S1255-16 3x400VS1255-12 3x400VS1255-6 3x400VModel

35 / 5535 / 5535 / 55°CSıcaklık uygulaması

VIKumanda edici, sınıf
4%Kumanda edici, verimliliğe katkı

203 / 158205 / 161204 / 154%Paketin mevsimsel boş alan ısıtma enerji verimliliği,
ortalama iklim

A+++A+++A+++Paketin mevsimsel boş alan ısıtma enerji verimliliği
sınıfı, ortalama iklim

215 / 163212 / 166215 / 161%Paketin mevsimsel boş alan ısıtma enerji verimliliği,
soğuk iklim

201 / 155208 / 162205 / 155%Paketin mevsimsel boş alan ısıtma enerji verimliliği,
ılık iklim

Sistemin rapor edilen verimliliğinde keza kumanda edici de hesaba katılır. Eğer sisteme harici bir tamamlayıcı kazan veya güneş enerjisi ısıtma
ilave edilirse, sistemin tümden verimliliği yeniden hesaplanmalıdır.
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TEKNIK DOKÜMANTASYON

S1255-6 1x230VModel

Hava-su

Egzost-su

Brine-su

Su-su

Isı pompasının türü

Evet HayırDüşük-sıcaklık ısı pompası

Evet Hayırİlave ısı için entegre daldırma ısıtıcı

Evet HayırIsı pompası kombine ısıtıcı

Ortalama Soğuk Ilıkİklim

Ortalama (55 °C) Düşük (35 °C)Sıcaklık uygulaması

EN-14825 & EN-16147Uygulanan standartlar
%150ƞsMevsimsel boş alan ısıtma enerji verimliliğikW5,5PratedNominal ısı çıkışı

Kısım yükünde ve dış ortam sıcaklığı Tj'de boş alan ısıtması için beyan edilen
performans katsayısı

Kısım yükünde ve dış ortam sıcaklığı Tj'de boş alan ısıtması için beyan edilen
kapasite

-3,06COPdTj = -7 °CkW5,0PdhTj = -7 °C
-3,97COPdTj = +2 °CkW3,0PdhTj = +2 °C
-4,63COPdTj = +7 °CkW2,0PdhTj = +7 °C
-4,86COPdTj = +12 °CkW1,2PdhTj = +12 °C
-2,84COPdTj = bivkW5,4PdhTj = biv
-2,84COPdTj = TOLkW5,4PdhTj = TOL
-COPdTj = -15 °C (eğer TOL -20 °C ise)kWPdhTj = -15 °C (eğer TOL -20 °C ise)

°C-10TOLMin. dış ortam hava sıcaklığı°C-10Tbivİki değerli sıcaklık
-COPcycDönüşüm aralığı verimliliğikWPcychDönüşüm aralığı kapasitesi

°C65WTOLMaks. besleme sıcaklığı-0,99CdhBozulma katsayısı

İlave ısıAktif modun haricindeki modlarda güç tüketimi
kW0,1PsupNominal ısı çıkışıkW0,002POFFKapalı durumu

kW0,007PTOTermostat - kapalı modu
ElektrikEnerji girişi türükW0,007PSBBekleme modu

kW0,009PCKYağ karteri ısıtıcı modu

Diğer elemanlar
m3/sNominal hava akışı (hava-su)DeğişkenKapasite kontrolü
m3/sNominal ısıtıcı ortam akışıdB42 / -LWASes gücü seviyesi, bina içleri / dış ortamlar
m3/s0,68Brine akışı brine-su veya su-su ısı pompalarıkWh2 875QHEYıllık enerji tüketimi

Isı pompası için kombine ısıtıcı
%102ƞwhSu ısıtma enerji verimliliğiXLSuyun ısıtılması için beyan edilen yük profili

kWhQfuelGünlük yakıt tüketimikWh7,73QelecGünlük enerji tüketimi
GJAFCYıllık yakıt tüketimikWh1 642AECYıllık enerji tüketimi

NIBE Energy Systems – Box 14 – Hannabadsvägen 5 – 285 21 Markaryd – Swedenİletişim bilgileri
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S1255-12 1x230VModel

Hava-su

Egzost-su

Brine-su

Su-su

Isı pompasının türü

Evet HayırDüşük-sıcaklık ısı pompası

Evet Hayırİlave ısı için entegre daldırma ısıtıcı

Evet HayırIsı pompası kombine ısıtıcı

Ortalama Soğuk Ilıkİklim

Ortalama (55 °C) Düşük (35 °C)Sıcaklık uygulaması

EN-14825 & EN-16147Uygulanan standartlar
%157ƞsMevsimsel boş alan ısıtma enerji verimliliğikW12,4PratedNominal ısı çıkışı

Kısım yükünde ve dış ortam sıcaklığı Tj'de boş alan ısıtması için beyan edilen
performans katsayısı

Kısım yükünde ve dış ortam sıcaklığı Tj'de boş alan ısıtması için beyan edilen
kapasite

-3,18COPdTj = -7 °CkW11,1PdhTj = -7 °C
-4,12COPdTj = +2 °CkW6,8PdhTj = +2 °C
-4,67COPdTj = +7 °CkW4,4PdhTj = +7 °C
-5,06COPdTj = +12 °CkW2,6PdhTj = +12 °C
-2,91COPdTj = bivkW12,3PdhTj = biv
-2,91COPdTj = TOLkW12,3PdhTj = TOL
-COPdTj = -15 °C (eğer TOL -20 °C ise)kWPdhTj = -15 °C (eğer TOL -20 °C ise)

°C-10TOLMin. dış ortam hava sıcaklığı°C-10Tbivİki değerli sıcaklık
-COPcycDönüşüm aralığı verimliliğikWPcychDönüşüm aralığı kapasitesi

°C65WTOLMaks. besleme sıcaklığı-0,99CdhBozulma katsayısı

İlave ısıAktif modun haricindeki modlarda güç tüketimi
kW0,1PsupNominal ısı çıkışıkW0,005POFFKapalı durumu

kW0,015PTOTermostat - kapalı modu
ElektrikEnerji girişi türükW0,007PSBBekleme modu

kW0,0PCKYağ karteri ısıtıcı modu

Diğer elemanlar
m3/sNominal hava akışı (hava-su)DeğişkenKapasite kontrolü
m3/sNominal ısıtıcı ortam akışıdB44 / -LWASes gücü seviyesi, bina içleri / dış ortamlar
m3/s1,46Brine akışı brine-su veya su-su ısı pompalarıkWh6 213QHEYıllık enerji tüketimi

Isı pompası için kombine ısıtıcı
%98ƞwhSu ısıtma enerji verimliliğiXLSuyun ısıtılması için beyan edilen yük profili

kWhQfuelGünlük yakıt tüketimikWh7,78QelecGünlük enerji tüketimi
GJAFCYıllık yakıt tüketimikWh1 709AECYıllık enerji tüketimi

NIBE Energy Systems – Box 14 – Hannabadsvägen 5 – 285 21 Markaryd – Swedenİletişim bilgileri
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S1255-6 3x230VModel

Hava-su

Egzost-su

Brine-su

Su-su

Isı pompasının türü

Evet HayırDüşük-sıcaklık ısı pompası

Evet Hayırİlave ısı için entegre daldırma ısıtıcı

Evet HayırIsı pompası kombine ısıtıcı

Ortalama Soğuk Ilıkİklim

Ortalama (55 °C) Düşük (35 °C)Sıcaklık uygulaması

EN-14825 & EN-16147Uygulanan standartlar
%150ƞsMevsimsel boş alan ısıtma enerji verimliliğikW5,5PratedNominal ısı çıkışı

Kısım yükünde ve dış ortam sıcaklığı Tj'de boş alan ısıtması için beyan edilen
performans katsayısı

Kısım yükünde ve dış ortam sıcaklığı Tj'de boş alan ısıtması için beyan edilen
kapasite

-3,06COPdTj = -7 °CkW5,0PdhTj = -7 °C
-3,97COPdTj = +2 °CkW3,0PdhTj = +2 °C
-4,63COPdTj = +7 °CkW2,0PdhTj = +7 °C
-4,86COPdTj = +12 °CkW1,2PdhTj = +12 °C
-2,84COPdTj = bivkW5,4PdhTj = biv
-2,84COPdTj = TOLkW5,4PdhTj = TOL
-COPdTj = -15 °C (eğer TOL -20 °C ise)kWPdhTj = -15 °C (eğer TOL -20 °C ise)

°C-10TOLMin. dış ortam hava sıcaklığı°C-10Tbivİki değerli sıcaklık
-COPcycDönüşüm aralığı verimliliğikWPcychDönüşüm aralığı kapasitesi

°C65WTOLMaks. besleme sıcaklığı-0,99CdhBozulma katsayısı

İlave ısıAktif modun haricindeki modlarda güç tüketimi
kW0,1PsupNominal ısı çıkışıkW0,002POFFKapalı durumu

kW0,007PTOTermostat - kapalı modu
ElektrikEnerji girişi türükW0,007PSBBekleme modu

kW0,009PCKYağ karteri ısıtıcı modu

Diğer elemanlar
m3/sNominal hava akışı (hava-su)DeğişkenKapasite kontrolü
m3/sNominal ısıtıcı ortam akışıdB42 / -LWASes gücü seviyesi, bina içleri / dış ortamlar
m3/s0,68Brine akışı brine-su veya su-su ısı pompalarıkWh2 875QHEYıllık enerji tüketimi

Isı pompası için kombine ısıtıcı
%102ƞwhSu ısıtma enerji verimliliğiXLSuyun ısıtılması için beyan edilen yük profili

kWhQfuelGünlük yakıt tüketimikWh7,48QelecGünlük enerji tüketimi
GJAFCYıllık yakıt tüketimikWh1 642AECYıllık enerji tüketimi

NIBE Energy Systems – Box 14 – Hannabadsvägen 5 – 285 21 Markaryd – Swedenİletişim bilgileri

NIBE S1255Bölüm 13 | Teknik veri80



S1255-12 3x230VModel

Hava-su

Egzost-su

Brine-su

Su-su

Isı pompasının türü

Evet HayırDüşük-sıcaklık ısı pompası

Evet Hayırİlave ısı için entegre daldırma ısıtıcı

Evet HayırIsı pompası kombine ısıtıcı

Ortalama Soğuk Ilıkİklim

Ortalama (55 °C) Düşük (35 °C)Sıcaklık uygulaması

EN-14825 & EN-16147Uygulanan standartlar
%157ƞsMevsimsel boş alan ısıtma enerji verimliliğikW12,4PratedNominal ısı çıkışı

Kısım yükünde ve dış ortam sıcaklığı Tj'de boş alan ısıtması için beyan edilen
performans katsayısı

Kısım yükünde ve dış ortam sıcaklığı Tj'de boş alan ısıtması için beyan edilen
kapasite

-3,18COPdTj = -7 °CkW11,1PdhTj = -7 °C
-4,12COPdTj = +2 °CkW6,8PdhTj = +2 °C
-4,67COPdTj = +7 °CkW4,4PdhTj = +7 °C
-5,06COPdTj = +12 °CkW2,6PdhTj = +12 °C
-2,91COPdTj = bivkW12,3PdhTj = biv
-2,91COPdTj = TOLkW12,3PdhTj = TOL
-COPdTj = -15 °C (eğer TOL -20 °C ise)kWPdhTj = -15 °C (eğer TOL -20 °C ise)

°C-10TOLMin. dış ortam hava sıcaklığı°C-10Tbivİki değerli sıcaklık
-COPcycDönüşüm aralığı verimliliğikWPcychDönüşüm aralığı kapasitesi

°C65WTOLMaks. besleme sıcaklığı-0,99CdhBozulma katsayısı

İlave ısıAktif modun haricindeki modlarda güç tüketimi
kW0,1PsupNominal ısı çıkışıkW0,005POFFKapalı durumu

kW0,015PTOTermostat - kapalı modu
ElektrikEnerji girişi türükW0,007PSBBekleme modu

kW0,0PCKYağ karteri ısıtıcı modu

Diğer elemanlar
m3/sNominal hava akışı (hava-su)DeğişkenKapasite kontrolü
m3/sNominal ısıtıcı ortam akışıdB44 / -LWASes gücü seviyesi, bina içleri / dış ortamlar
m3/s1,46Brine akışı brine-su veya su-su ısı pompalarıkWh6 213QHEYıllık enerji tüketimi

Isı pompası için kombine ısıtıcı
%98ƞwhSu ısıtma enerji verimliliğiXLSuyun ısıtılması için beyan edilen yük profili

kWhQfuelGünlük yakıt tüketimikWh7,78QelecGünlük enerji tüketimi
GJAFCYıllık yakıt tüketimikWh1 709AECYıllık enerji tüketimi

NIBE Energy Systems – Box 14 – Hannabadsvägen 5 – 285 21 Markaryd – Swedenİletişim bilgileri
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S1255-6 3x400VModel

Hava-su

Egzost-su

Brine-su

Su-su

Isı pompasının türü

Evet HayırDüşük-sıcaklık ısı pompası

Evet Hayırİlave ısı için entegre daldırma ısıtıcı

Evet HayırIsı pompası kombine ısıtıcı

Ortalama Soğuk Ilıkİklim

Ortalama (55 °C) Düşük (35 °C)Sıcaklık uygulaması

EN-14825 & EN-16147Uygulanan standartlar
%150ƞsMevsimsel boş alan ısıtma enerji verimliliğikW5,5PratedNominal ısı çıkışı

Kısım yükünde ve dış ortam sıcaklığı Tj'de boş alan ısıtması için beyan edilen
performans katsayısı

Kısım yükünde ve dış ortam sıcaklığı Tj'de boş alan ısıtması için beyan edilen
kapasite

-3,06COPdTj = -7 °CkW5,0PdhTj = -7 °C
-3,97COPdTj = +2 °CkW3,0PdhTj = +2 °C
-4,63COPdTj = +7 °CkW2,0PdhTj = +7 °C
-4,86COPdTj = +12 °CkW1,2PdhTj = +12 °C
-2,84COPdTj = bivkW5,4PdhTj = biv
-2,84COPdTj = TOLkW5,4PdhTj = TOL
-COPdTj = -15 °C (eğer TOL -20 °C ise)kWPdhTj = -15 °C (eğer TOL -20 °C ise)

°C-10TOLMin. dış ortam hava sıcaklığı°C-10Tbivİki değerli sıcaklık
-COPcycDönüşüm aralığı verimliliğikWPcychDönüşüm aralığı kapasitesi

°C65WTOLMaks. besleme sıcaklığı-0,99CdhBozulma katsayısı

İlave ısıAktif modun haricindeki modlarda güç tüketimi
kW0,1PsupNominal ısı çıkışıkW0,002POFFKapalı durumu

kW0,007PTOTermostat - kapalı modu
ElektrikEnerji girişi türükW0,007PSBBekleme modu

kW0,009PCKYağ karteri ısıtıcı modu

Diğer elemanlar
m3/sNominal hava akışı (hava-su)DeğişkenKapasite kontrolü
m3/sNominal ısıtıcı ortam akışıdB42 / -LWASes gücü seviyesi, bina içleri / dış ortamlar
m3/s0,68Brine akışı brine-su veya su-su ısı pompalarıkWh2 875QHEYıllık enerji tüketimi

Isı pompası için kombine ısıtıcı
%102ƞwhSu ısıtma enerji verimliliğiXLSuyun ısıtılması için beyan edilen yük profili

kWhQfuelGünlük yakıt tüketimikWh7,48QelecGünlük enerji tüketimi
GJAFCYıllık yakıt tüketimikWh1 642AECYıllık enerji tüketimi
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S1255-12 3x400VModel

Hava-su

Egzost-su

Brine-su

Su-su

Isı pompasının türü

Evet HayırDüşük-sıcaklık ısı pompası

Evet Hayırİlave ısı için entegre daldırma ısıtıcı

Evet HayırIsı pompası kombine ısıtıcı

Ortalama Soğuk Ilıkİklim

Ortalama (55 °C) Düşük (35 °C)Sıcaklık uygulaması

EN-14825 & EN-16147Uygulanan standartlar
%157ƞsMevsimsel boş alan ısıtma enerji verimliliğikW12,4PratedNominal ısı çıkışı

Kısım yükünde ve dış ortam sıcaklığı Tj'de boş alan ısıtması için beyan edilen
performans katsayısı

Kısım yükünde ve dış ortam sıcaklığı Tj'de boş alan ısıtması için beyan edilen
kapasite

-3,18COPdTj = -7 °CkW11,1PdhTj = -7 °C
-4,12COPdTj = +2 °CkW6,8PdhTj = +2 °C
-4,67COPdTj = +7 °CkW4,4PdhTj = +7 °C
-5,06COPdTj = +12 °CkW2,6PdhTj = +12 °C
-2,91COPdTj = bivkW12,3PdhTj = biv
-2,91COPdTj = TOLkW12,3PdhTj = TOL
-COPdTj = -15 °C (eğer TOL -20 °C ise)kWPdhTj = -15 °C (eğer TOL -20 °C ise)

°C-10TOLMin. dış ortam hava sıcaklığı°C-10Tbivİki değerli sıcaklık
-COPcycDönüşüm aralığı verimliliğikWPcychDönüşüm aralığı kapasitesi

°C65WTOLMaks. besleme sıcaklığı-0,99CdhBozulma katsayısı

İlave ısıAktif modun haricindeki modlarda güç tüketimi
kW0,1PsupNominal ısı çıkışıkW0,005POFFKapalı durumu

kW0,015PTOTermostat - kapalı modu
ElektrikEnerji girişi türükW0,007PSBBekleme modu

kW0,0PCKYağ karteri ısıtıcı modu

Diğer elemanlar
m3/sNominal hava akışı (hava-su)DeğişkenKapasite kontrolü
m3/sNominal ısıtıcı ortam akışıdB44 / -LWASes gücü seviyesi, bina içleri / dış ortamlar
m3/s1,46Brine akışı brine-su veya su-su ısı pompalarıkWh6 213QHEYıllık enerji tüketimi

Isı pompası için kombine ısıtıcı
%98ƞwhSu ısıtma enerji verimliliğiXLSuyun ısıtılması için beyan edilen yük profili

kWhQfuelGünlük yakıt tüketimikWh7,78QelecGünlük enerji tüketimi
GJAFCYıllık yakıt tüketimikWh1 709AECYıllık enerji tüketimi

NIBE Energy Systems – Box 14 – Hannabadsvägen 5 – 285 21 Markaryd – Swedenİletişim bilgileri
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S1255-16 3x400VModel

Hava-su

Egzost-su

Brine-su

Su-su

Isı pompasının türü

Evet HayırDüşük-sıcaklık ısı pompası

Evet Hayırİlave ısı için entegre daldırma ısıtıcı

Evet HayırIsı pompası kombine ısıtıcı

Ortalama Soğuk Ilıkİklim

Ortalama (55 °C) Düşük (35 °C)Sıcaklık uygulaması

EN-14825 & EN-16147Uygulanan standartlar
%154ƞsMevsimsel boş alan ısıtma enerji verimliliğikW16,0PratedNominal ısı çıkışı

Kısım yükünde ve dış ortam sıcaklığı Tj'de boş alan ısıtması için beyan edilen
performans katsayısı

Kısım yükünde ve dış ortam sıcaklığı Tj'de boş alan ısıtması için beyan edilen
kapasite

-3,0COPdTj = -7 °CkW14,2PdhTj = -7 °C
-4,1COPdTj = +2 °CkW8,7PdhTj = +2 °C
-4,9COPdTj = +7 °CkW5,6PdhTj = +7 °C
-5,0COPdTj = +12 °CkW5,5PdhTj = +12 °C
-2,8COPdTj = bivkW15,4PdhTj = biv
-2,8COPdTj = TOLkW15,4PdhTj = TOL
-COPdTj = -15 °C (eğer TOL -20 °C ise)kWPdhTj = -15 °C (eğer TOL -20 °C ise)

°C-10TOLMin. dış ortam hava sıcaklığı°C-10Tbivİki değerli sıcaklık
-COPcycDönüşüm aralığı verimliliğikWPcychDönüşüm aralığı kapasitesi

°C65WTOLMaks. besleme sıcaklığı-0,99CdhBozulma katsayısı

İlave ısıAktif modun haricindeki modlarda güç tüketimi
kW0,6PsupNominal ısı çıkışıkW0,002POFFKapalı durumu

kW0,020PTOTermostat - kapalı modu
ElektrikEnerji girişi türükW0,007PSBBekleme modu

kW0,030PCKYağ karteri ısıtıcı modu

Diğer elemanlar
m3/sNominal hava akışı (hava-su)DeğişkenKapasite kontrolü
m3/sNominal ısıtıcı ortam akışıdB42 / -LWASes gücü seviyesi, bina içleri / dış ortamlar
m3/s1,84Brine akışı brine-su veya su-su ısı pompalarıkWh8 167QHEYıllık enerji tüketimi

Isı pompası için kombine ısıtıcı
%98ƞwhSu ısıtma enerji verimliliğiXLSuyun ısıtılması için beyan edilen yük profili

kWhQfuelGünlük yakıt tüketimikWh7,78QelecGünlük enerji tüketimi
GJAFCYıllık yakıt tüketimikWh1 709AECYıllık enerji tüketimi
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Akım sensörlerinin bağlanması, 22
Aksesuarlar, 67
Aksesuarların bağlanması, 22
Alarm, 64
Alarmı yönetin, 64
AUX çıkışı için olası seçim (yüksüz değişken röle), 24
AUX çıkışları için olası seçimler, 24
AUX girişleri için olası seçimler, 23
Ayarlar, 25

Acil durum modu, 26

B

Bağlantılar, 20
Başlangıç kılavuzu, 28
Bekleme modu, 26
Bilgi menüsü, 64
Bilgi sayfası, 75
Boru bağlantıları, 13

Boru boyutları, 14
Boyutlar ve boru bağlantıları, 14
Brine tarafı, 15
Genel, 13
Isı sıvı tarafı, 15
Sembol tuşu, 13
Sistem şeması, 14

Boru boyutları, 14
Boyutlar ve boru bağlantıları, 14
Brine sistemini doldurma ve tahliye etme, 27
Brine sisteminin boşaltılması, 59
Brine tarafı, 15

Ç

Çoklu-kurulum, 22

D

Devreye alma ve ayarlama, 27
Başlangıç kılavuzu, 28
Doldurma ve tahliye etme, 27
Hazırlıklar, 27
İleri ayarlama ve hava alma, 29

Dış ortam sensörü, 21
Doldurma ve tahliye etme, 27

Brine sistemini doldurma ve tahliye etme, 27
İklim sistemini doldurma ve tahliye etme, 27
Sıcak su ısıtıcısının doldurulması, 27

E

Elektrik bağlantıları
Aksesuarların bağlanması, 22

Ayarlar, 25
Bağlantılar, 20
Çoklu-kurulum, 22
Dış ortam sensörü, 21
Elektrikli ilave - maksimum çıkış, 25
Güç bağlantısı, 20
Harici bağlantılar, 21
Harici bağlantı seçenekleri, 23
Harici enerji ölçer, 21
Kontrol sistemi için harici çalışma voltajı bağlama, 20
Oda sensörü, 21
Sensörlerin bağlanması, 21
Sıcaklık sensörü, harici akış hattı, 21
Tarife kontrolü, 20
Yük izleyicisi, 22

Elektrik bağlantısı, 18
Genel, 18

Elektrik kabinleri, 11
Elektrikli ilave ısıtıcı - maksimum çıkış

Elektrikli rezistansın güç kademeleri, 25
Elektrikli ilave - maksimum çıkış, 25

Maksimum elektrik çıkışına geçmek, 25
Enerji etiketleme, 75

Bilgilendirme sayfası, 75–76
Paketin enerji verimliliği için veriler, 77
Teknik dokümantasyon, 78, 80, 82

G

Gezinme
Yardım menüsü, 36

Güç bağlantısı, 20
Güvenlik bilgisi

İşaretleme, 4
Kurulumunun denetimi, 5
Semboller, 4
Seri numarası, 4

H

Harici bağlantılar, 21
Harici bağlantı seçenekleri, 23

AUX çıkışı için olası seçim (yüksüz değişken röle), 24
AUX çıkışları için olası seçimler, 24
AUX girişleri için olası seçimler, 23

Harici enerji ölçer, 21
Hazırlıklar, 27

I

Isı pompası dizaynı, 10
Bileşen konumu elektrik kabinleri, 11
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Bileşenlerin listesi, 10
Bileşen listesi elektrik kabinleri, 11
Bileşen listesi soğutma bölümü, 11
Bileşen yeri soğutma bölümü, 11
Bileşen yerleri, 10

Isı pompasının çalışma aralığı, 72
Isı sıvı tarafı, 15

İklim sisteminin bağlanması, 15

İ

İklim sistemini doldurma ve tahliye etme, 27
İklim sisteminin bağlanması, 15
İklim sisteminin boşaltılması, 59
İleri ayarlama ve hava alma, 29

Pompa ayarlama, manuel çalışma, 29
Pompa ayarlama, otomatik çalışma, 29
Pompa kapasite şeması, brine tarafı, manuel
çalışma, 29
Tekrar ayarlama, tahliye, ısı sıvı tarafı, 30–31

İşaretleme, 4

K

Kapaklarının çıkarılması, 7
Kenetlenme alternatifleri

Havalandırma geri kazanımı, 17
Havuz, 17
İki veya daha fazla iklim sistemi, 17
Pasif soğutma, 17
Yeraltı suyu sistemi, 16

Konforda aksaklıklar, 64
Alarm, 64
Alarmı yönetin, 64
Sorun Giderme, 64

Konforun aksaması
Bilgi menüsü, 64

Kontrol, 35
Kontrol - Giriş, 35

Kontrol - Giriş, 35
Kontrol - Menüler

Menü 1 – İç ortam iklimi, 39
Menü 2 – Sıcak su, 43
Menü 3 – Bilgi, 44
Menü 4 - Sistemim, 45
Menü 5 - Bağlantı, 48
Menü 6 - Programlama, 49
Menü 7 - Servis, 50

Kontrol sistemi için harici çalışma voltajı bağlama, 20
Kurulum alanı, 6
Kurulum alternatifi

Elektrikli rezistanslı su ısıtıcısı, 16
Kurulumunun denetimi, 5

M

Menü 1 – İç ortam iklimi, 39
Menü 2 – Sıcak su, 43
Menü 3 – Bilgi, 44
Menü 4 - Sistemim, 45
Menü 5 - Bağlantı, 48
Menü 6 - Programlama, 49
Menü 7 - Servis, 50
Montaj, 6

N

Nakliye, 6

O

Oda sensörü, 21

Ö

Ölçüler ve yerleşim koordinatları, 69
Önemli bilgi, 4

İşaretleme, 4

P

Pompa ayarlama, manuel çalışma, 29
Isı sıvı tarafı, 30

Pompa ayarlama, otomatik çalışma, 29
Brine tarafı, 29
Isı sıvı tarafı, 29

Pompa kapasite şeması, brine tarafı, manuel çalışma, 29

S

Semboller, 4
Sembol tuşu, 13
Sensörlerin bağlanması, 21
Seri numarası, 4
Servis, 58

Servis eylemleri, 58
Servis eylemleri, 58

Brine sisteminin boşaltılması, 59
İklim sisteminin boşaltılması, 59
Sıcaklık sensörü, veri, 60
Sıcak su ısıtıcısının boşaltılması, 59
Sirkülasyon pompasının başlaması için yardımcı olm-
ak, 59
Soğutma modülünü dışarı çekme, 60
USB servis çıkışı, 62

Sıcaklık sensörü, harici akış hattı, 21
Sıcaklık sensörü, veri, 60
Sıcak su ısıtıcısının boşaltılması, 59
Sıcak su ısıtıcısının doldurulması, 27
Sirkülasyon pompasının başlaması için yardımcı olm-
ak, 59
Sistemin enerji verimliliği verisi, 77
Sistem şeması, 14
Soğutma bölümü, 11
Soğutma modülünü dışarı çekme, 6, 60
Sorun Giderme, 64

Ş

Şema, ebatlandırma, kompresör hızı, 73

T

Tarife kontrolü, 20
Teknik dokümantasyon, 78
Teknik veri, 69

Enerji etiketleme, 75
Bilgi sayfası, 75
Sistemin enerji verimliliği verisi, 77
Teknik dokümantasyon, 78

Ölçüler ve yerleşim koordinatları, 69
Teknik Veri, 71

Teknik Veri, 71
Isı pompasının çalışma aralığı, 72
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Şema, ebatlandırma, kompresör hızı, 73
Tekrar ayarlama, tahliye, ısı sıvı tarafı, 30–31
Teslimat ve taşıma, 6

Kapaklarının çıkarılması, 7
Kurulum alanı, 6
Montaj, 6
Nakliye, 6
Soğutma modülünü dışarı çekme, 6
Verilen bileşenler, 7
Yalıtım parçalarını çıkarma, 9

U

USB servis çıkışı, 62

V

Verilen bileşenler, 7

Y

Yardım menüsü, 36
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