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Hızlı rehber
Gezinme

OK düğmesi (onayla/seç)

Geri düğmesi (geri/geri al/çık)

Kontrol düğmesi (taşı/artır/küçült)

Düğme fonksiyonlarının ayrıntılı bir açıklaması bulacağınız sayfa 37.

Menülerde nasıl dolaşıldığı ve farklı ayarların nasıl yapıldığının açıklandığı sayfa 40.

iç ortam iklimini ayarlayın

2X

İÇ İKLİM

ISI POMPASI BİLGİ

SICAK SU

İç ortam sıcaklığını ayarlama moduna, ana menüdeki başlangıç modunda iki kez Tamam düğmesine basılarak
erişilir.

Sıcak su miktarını artırın

2X

1X

Geçici olarak sıcak su miktarını artırmak için (F1145 ürününüzde sıcak su ısıtıcısı kuruluysa), önce kontrol topuzunu
menü 2 (su damlası) hizasına çevirin ve sonra iki kez Tamam düğmesine basın.
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Güvenlik bilgisi
Bu kılavuz uzmanlar tarafından uygulanması için kurulum
ve servis işlemlerini anlatmaktadır.

Bu kılavuz müşteride bırakılmalıdır.

Eğer cihazın güvenli bir şekilde kullanımı
konusunda gözetim ve eğitim almış ve
tehlikeleri anlıyor iseler, bu cihaz 8 yaş ve
üzeri çocuklar ile fiziksel, zihinsel ya da
duyusal yetenekleri sınırlı ya da deneyim
bilgileri yetersiz olan kişiler tarafından kull-
anılabilir. Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır.
Temizlik ve kullanıcı bakımı, gözetimsiz ol-
arak çocuklar tarafından yapılamaz

Tasarım veya teknik değişiklerin yapılması
için tüm hakları saklıdır.

©NIBE 2020.

Emniyet vanasının taşma borusundan su
damlayabilir. Taşma suyu borusu tüm uzunl-
uğu boyunca uygun bir tahliye kanalına yönl-
endirilmeli ve su birikintisi oluşumunu önlem-
ek için eğimli ve ayrıca buzlanmaz özellikte
olmalıdır. Taşma borusu en azından emniyet
ventiliyle aynı boyutta olmalıdır. Taşma bor-
usu görülebilir olmalı ve ağzı açık olmalıdır ve
elektrikli devre elemanlarına yakın yerleştir-
ilmemelidir.

F1145, bir yalıtım şalteri ile kurulmuş olm-
alıdır. Kablo alanı kullanılan sigorta değerine
bağlı olarak boyutlandırılmalıdır.

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

Kişi veya makine için tehlike.
!

Kullanım Kılavuzunu okuyun.
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Seri numarası
Seri numarasını, ön kapağın sağ altında ve bilgi
menüsünde (menü 3.1) ve tip plakası üzerinde (
(PZ1))bulabilirsiniz.

Seri numarası

Dikkat
Servis ve destek için ürünlerin ((14 haneli) seri
numarasına ihtiyacınız vardır.

Geri Kazanım
Ambalaj atığını ürünü monte eden montajcıya
veya özel atık istasyonlarına bırakınız.

Kullanılmış ürünleri, normal evsel atıklarla birlikte
çöpe atmayınız. Bu tip hizmeti sağlayan kuruluş
ya da özel bir atık istasyonunda bertaraf edilmel-

idir.

Ürünün kullanıcı tarafından uygun olmayan biçimde
bertaraf edilmesi, geçerli mevzuata göre idari para cezal-
arı ile neticelenebilir.

Çevresel bilgi
F-GAZ (FLORLU GAZLAR) YÖNETMELIĞI (EU)
NO. 517/2014
Bu ünite, Kyoto Protokolü kapsamında olan florlu bir sera
gazı içermektedir.

Bu ekipman, 1 774 GWP değerine (Küresel Isınma Pot-
ansiyeli) sahip florlu bir sera gazı olan R407C içerir.
Atmosfere R407C salınımı yapmayın.
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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 (sayfa 17)

Sistem temizlendi

Sistem tahliye edildi

Antifriz

Seviye/Genleşme tankı

Partikül filtresi

Emniyet ventili

Kapatma vanaları

Sirkülasyon pompası ayarı

Isı sıvı (sayfa 17)

Sistem temizlendi

Sistem tahliye edildi

Genleşme ventili

Partikül filtresi

Emniyet ventili

Kapatma vanaları

Sirkülasyon pompası ayarı

Elektrik (sayfa 20)

Bağlantılar

Ana voltaj

Faz voltajı

Sigortalar, ısı pompası

Sigortalar, mülk

Dış ortam sensör

Oda sensörü

Akım sensörü

Emniyet şalteri

Toprak devre şalteri

Acil durum modu termostatının ayarı
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Nakliye
F1145 dikey olarak taşınmalı ve kuru bir yerde dikey ol-
arak saklanmalıdır. Bir binaya taşınırken, F1145, 45 °
kadar geri yaslanabilir.

F1145'ın taşıma sırasında zarar görmediğinden emin ol-
un.

Dikkat
Ürün ağırlık merkezi arkaya doğru olabilir.

Soğutma modülü çıkarılır ve dik taşınır ise, F1145 arka
tarafına yatarak taşınabilir.

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 61.

Montaj
• F1145 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 F1145'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. F1145 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
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Akım sensörü

3 x

Oda sensörü

1 x

Dış ortam sensör

1 x

Sensörler için
Tüpler

3 x

O-ringler

8 x

LEK

Emniyet vanası
0,3 MPa (3 bar)

1 x
L

E
K

Aluminyum bant

1 x

L
E

K

Yalıtım bandı

1 x

LEK

Seviye tankı

1 x

Sıcaklık sensörü
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Partikül filtresi

6 – 10 kW

1 x G1
1 x G3/4

12 – 17 kW

1 x G1

1 adet G1 1/4

Sıkıştırma halka
kaplinleri

6-10 kW

2 x (ø28 x G25)
3 x (ø22 x G20)

12 – 15 kW

5 x (ø28 x G25)

17 kW

3 x (ø28 x G25)
2 x (ø35 x G32)

YER
Sağlanan öğelerin kiti ısı pompasının üstündeki ambalaja
yerleştirilmiştir.

Kapaklarının çıkarılması
ÖN KAPAK

1

2

L
E

K

L
E

K

L
E

K

L
E

K

L
E

K

1. Ön panelin alt kenarından vidaları çıkarın.

2. Paneli alt kenarından dışarı ve yukarı kaldırın.

YAN KAPAKLAR

L
E

K

L
E

K

L
E

K

Yan kapaklar kurulumu kolaylaştırmak için çıkarılabilir.

1. Üst ve alt kenarlarından vidaları çıkarın.

2. Kapağı hafif dışa doğru çevirin.

3. Kapağı dışarıya ve geriye doğru.

4. Montaj ters sırayla yapılır.
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Genel

F1145

PF1

QN10

BT2

EB1

UB1

QM34

QM31

XL1

XL6

XL9

XL7

XL2

UB3

AA4

W130

SF1

AA4-XJ4

AA4-XJ3

UB2

QM32

QM33

PF2

EP14-AA11

EP14

ARKADAN GÖRÜNÜŞ

BF1

BF1
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BORU BAĞLANTILARI
Bağlantı, ısı sıvı akışXL1
Bağlantı, ısı sıvı geri dönüşXL2
Bağlantı, brine girişiXL6
Bağlantı, brine çıkışıXL7
Bağlantı, sıcak su ısıtıcıXL9

HVAC BILEŞENLER
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 ölçer**BF1
Dış ortam sıcaklık sensörü*BT1
Sıcaklık sensörleri, ısı sıvı akışBT2

** Sadece enerji ölçeri olan ısı pompaları

* Resimli değil

ELEKTRIKLI BILEŞENLER
Gösterge ünitesi

AA4-XJ3 USB soketi

AA4-XJ4 Servis çıkışı (Fonksiyonsuz)

AA4

Motor modülüAA11
Elektrikli rezistansEB1
ŞalterSF1
NIBE Uplink için ağ kablosuW130

MUHTELIF
Soğutma bölümüEP14
Anma değeri plakasıPF1
Tip plakası, soğutma bölümüPF2
Kablo rakoru, gelen elektrikUB1
Kablo rakoruUB2
Kablo rakoru, arka taraf, sensörUB3

EN 81346-2 standardına göre tanımlar.
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Dağıtım kutuları

F1145

AA1 AA3

AA2FQ10FC1 AA7

ELEKTRIKLI BILEŞENLER
Elektrikli rezistans kartıAA1
Baz kartıAA2
Giriş devre kartıAA3
Ekstra röle devre kartı1AA7
Minyatür devre şalteriFC1
Sıcaklık sınırlayıcı/Acil mod termostatıFQ10

1 Sadece F1145PC ve F1245PC için
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MOTOR MODÜLÜ (AA11)

3X400 V 6-10 kW

L
E
K

L
E
K

L
E
K

FC1

AA10

3x400V 12 kW

FC10 AA10

3x400V 15 & 17 kW

QA10 QA11

FC10 AA10

3x230V 15-17 kW

BE4

X302 RF1

QA10

FC10

ELEKTRIKLI BILEŞENLER
Yumuşak başlangıç kartıAA10
Faz sırası monitörüBE4
Minyatür devre şalteriFC1
Motor kesmesiFC10
Kontaktör, kompresörQA10
Kontaktör, kompresörQA11
Bastırma kapasitörüRF1

Terminal bloğuX302

* 1x230 V ve 3X230V motor kesme için yardımcı anahtar vardır.
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Soğutma bölümü
(EP14)
6 - 8 kW

GP1

BT3

QM1

BT10

GP2

BT11

QM2

AA100

BT12

10 kW

GP2GP1

BT3

QM1

BT10

BT11

QM2

AA100

BT12

12 - 17 kW

BT12

GP2

GP1

BT3

QM1

BT10

AA100

BT11

QM2

6-10 kW

EP2

BT17

BT14

BT15

BP1

XL20

EP1

GQ10

HS1

BP2

XL21

QN1

EB10

12 kW

U
N

EP2

BT14

BT17

BP2
BT15

BP1

EB10

EP1

GQ10

HS1

XL21

QN1

XL20

15 & 17 kW

Växlare är tunnare i Light 
versioner

Kyldel 15, 17 kW

BT14

BT17

BP2
BT15

BP1

EB10

EP1

GQ10

HS1

XL21

QN1

XL20

EP2
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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, kondenser besleme hattıBT12
Sıcaklık sensörü, sıcak gazBT14
Sıcaklık sensörü, sıvı borusuBT15
Sıcaklık sensörü, emiş gazıBT17

ELEKTRIKLI BILEŞENLER
Ortak kartAA100
Kompresör ısıtıcısıEB10

SOĞUTMA BILEŞENLERI
EvaporatörEP1
KondenserEP2
KompresörGQ10
Kurutma filtresiHS1
Genleşme ventiliQN1
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Genel
Boru montajı, geçerli normlara ve direktiflere uygun olar-
ak gerçekleştirilmelidir. F1145 58 °C'ye kadar olan bir
dönüş sıcaklığı ve 70 °C ısı pompasından çıkış sıcaklığı
ile çalışabilir. (65 °C sadece kompresör ile birlikte).

F1145 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

Havalandırma vanası

Kapatma vanası

Çekvalf

Sirkulasyon pompası

Genleşme ventili

Yardımcı röle

Kompresör

Basınç göstergesiP

Seviye tankı

Partikül filtresi

Emniyet ventili

Sıcaklık sensörü

Ayarlama valfi

Yön değiştirebilen vana/şönt

Isı eşanjörü
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SISTEM ŞEMASI
F1145 ısı pompası, elektrikli rezistans, sirkülasyon
pompaları ve kontrol sisteminden oluşmaktadır. F1145
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, ısı
sıvı devresine ve gerekirse herhangi bir kenetlenmiş su
ısıtıcısına, enerjisini vereceği kondenserden geçirilir.
Kompresörün sağlayabileceğinden daha fazla
ısınma/sıcak su için ihtiyaç varsa entegre bir elektrikli
rezistans vardır.

KBinVBf VBrVV KBut

XL1 XL6 XL7 XL2XL9

Bağlantı, ısı sıvı akışXL1
Bağlantı, ısı sıvı geri dönüşXL2
Bağlantı, brine girişiXL6
Bağlantı, brine çıkışıXL7
Bağlantı, sıcak su ısıtıcıXL9

Boyutlar ve boru
bağlantıları

6
2
0

600

560

7
0

1
4
7
5

7
2
5
*

7
2
5
*

 2
5
-5

0

2
5

55

130

460

535

405

440

6
2
0

600

560

7
0

1
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7
5

7
2
5
*

7
2
5
*

 2
5
-5

0

2
5

55

130

460

535

405

440

XL1 XL6 XL7XL9 XL2

BORU BOYUTLARI

1715126-10(kW)Bağlantı

3528(mm)(XL6)/(XL7) Brine gr-
işi/çıkış dış Ø

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

2822(mm)(XL9) Bağlantı, sıcak
su ısıtıcı 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.

• Kapatma vanasını mümkün olduğunca ısı pompasına
yakın olarak takın.

• Birlikte verilen partikül filtresini 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 F1145'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
partikel filtresini 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
SICAK SU ISITICISININ BAĞLANMASI
• Kapatma vanasını, çek-valfi ve emniyet vanasını şekilde

gösterildiği gibi takın.

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

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

• Sıcak su üretimi 5.2 menüsünde ya da başlangıç kılav-
uzunda etkinleştirilir.

XL1

XL2

SABIT YOĞUŞMA
Eğer F1145 sabit yoğuşmalı bir su ısıtıcısı için çalışac-
aksa, harici besleme sıcaklığı sensörü (BT25) bağlamanız
gerekir, açıklama için bkz. sayfa 24. Ayrıca, aşağıdaki
menü ayarlarını yapmanız gerekir.

Menü ayarı (yerel değişiklikl-
er gerekli olabilir)

Menü

Tankta istenen sıcaklık.1.9.3 - min. akış hattı sıc.
Tankta istenen sıcaklık.5.1.2 - maks akş httı scklğı

aralıklı5.1.10 - ça. modu ısı sıvı.
pompası

elle4.2 - ça. modu

Kenetlenme
alternatifleri
F1145 birkaç farklı şekilde bağlanabilir, bunlardan bazıları
aşağıda gösterilmiştir.

Daha fazla seçenek bilgisi, nibe.eu ve kullanılan aksesu-
arlar için ilgili montaj talimatlarında mevcuttur. Bkz sayfa
67 F1145 ile kullanılabilen aksesuarların listesi için.

DENGE TANKI
Iklim sistemi hacmi ısı pompa çıkışı için çok küçük ise,
radyatör sistemi bir denge tankı ile desteklenebilir, örn-
eğinNIBE UKV.

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 29.

Eğer bu kenetleme alternatifi kullanılır ise, 5.1.7 "br pom
al ayr." menüsündeki "min. brine çıkış" değeri ısı eş-
anjörünün donmasını önleyecek bir değerle değiştirilm-
elidir.

-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 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-RM1

-EP21-GP10-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, F1145 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.

• Evin kablo tesisatını yalıtım için test etmeden önce ısı
pompasını ayırın.

• Bina bir toprak arıza sigortası ile donatılmış ise, F1145
ayrı bir taneyle donatılmış olmalıdır.

• Bir minyatür şalter kullanılması halinde, bunun en
azından motor karakteristiğinin "C" olması gerekir. Bkz
sayfa 71 sigorta boyutları için.

• Isı pompasının elektrikli devre şemaları için, elektrikli
devre şemalarına ait ayrı kurulum el kitabına bakın.

• Harici bağlantılara haberleşme ve sensör kabloları
yüksek akım kablolarına yakın konmamalıdır.

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

• F1145'da kablo yönlendirilirken, kablo sapları
(örn.UB1-UB3 resimde işaretlenmiş) kullanılmalıdır .
UB1-UB3'da kablolar arkadan öne doğru ısı pompası
üzerinden sokulur.

Dikkat
(SF1) şalteri, kazan su ile doldurulana kadar " "
veya " " konumuna getirilmemelidir. Ürünün
parçaları hasar görebilir.

Dikkat
Elektrik montajı ve servisi uzman bir elektrikçi
gözetiminde yapılmalıdır. Herhangi bir servis
işlemine başlamadan önce devre şalteri ile
akımı kesin. Elektrik tesisatı ve kablolama
yürürlükteki hükümlere uygun olarak yapılm-
alıdır.

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

F1145

FC1

FQ10 FQ10-SF2

AA11-FC10/FC1

UB1

UB3

UB2

MINYATÜR DEVRE ŞALTERI
Isı pompası çalışma devresi ve dahili bileşenlerinin bazısı
bir minyatür devre şalteri (FC1) üzerinden dahili sigorta
ile donatılmıştır.

SICAKLIK LIMITLEYICISI
Sıcaklık limitleyicisi (FQ10) sıcaklık 89 °C'yi aşarsa elektr-
ikli ilave ısıtıcıya giden elektriği keser ve elle sıfırlanır.

Sıfırlama
Sıcaklık limitleyicisine (FQ10) ön kapağın arkasından er-
işilir. Küçük bir tornavida kullanarak (FQ10-SF2) düğmes-
ine basarak sıcaklık sınırlayıcıyı sıfırlayın.
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MOTOR KORUMA ŞALTERI /MINYATÜR
DEVRE KESICI ŞALTER
Akım çok yüksek ise motor koruma şalteri (AA11-FC10)
/minyatür devre kesici şalter (AA11-FC1) kompresörün
gücünü keser. Ön kapağın arkasında bulunur ve manuel
olarak sıfırlanır.

Dikkat
Minyatür devre şalterini, sıcaklık limitleyicisini
ve motor koruma şalterini kontrol edin. Bunlar
taşıma sırasında atmış olabilirler.

ERIŞILEBILIRLIK, ELEKTRIK BAĞLANTISI
Elektrik kutularının plastik kapağı tornavida ile açılır.

Dikkat
Giriş kartı devre kartı kapısı bir Torx 20 tornavida
ile açılır.

Kapağı çıkarma, giriş devre kartı
1. Vidaları sökün ve kapağı dışa doğru açılayın.

LEK
LEK

LEK
LEK

2. Kapağı dışarı çekin.

LEK
LEK

LEK
LEK

Kapağı çıkarma, elektrik kabini
1. Kontakları çıkarın.

LEK

2. Vidaları sökün ve kapağı dışa doğru açılayın.

LEK
LEK

LEK
LEK

3. Kapağı dışarı çekin.

LEK
LEK

LEK
LEK
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KABLO KILIDI
Isı pompasının terminal bloklarında kabloları serbest bır-
akmak/kilitlemek için uygun bir alet kullanın.
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3
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1

2
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3

3

1

2

3

3

4

1

2

1

2

Bağlantılar
Dikkat
Girişim, denetlenmemiş haberleşme ve/veya
dış bağlantı sensörlerinden korumak için, kabl-
olar kablo yönlendirme sırasında yüksek gerilim
kablolarına 20 cm'den daha yakın yerleştirilm-
emelidir.

GÜÇ BAĞLANTISI
F1145 besleme kablosu üzerinde bir ayırma seçeneği
ile kurulmalıdır. Minimum kablo kesit alanı, kullanılan
sigortanın atma değerine uygun ölçekte seçilmelidir.
Gelen elektrik için eklenen kablo elektrikli rezistans kartı
(AA1) üzerindeki terminal bloğuna X1 bağlıdır. Tüm kur-
ulumlar, geçerli normlara ve yönergelere uygun olarak
gerçekleştirilmelidir.

AA1-X1

Dikkat
F1145 ne 1-faz ve 3-faz arasında, ne de 3x230V
ve 3x400V arasında yeniden bağlanabilir değild-
ir.

Bağlantı 3x230V

PE1

1 L2 2 L3L1PE

AA1-X1

Bağlantı 3x400V

AA1-X1

PE1

L1 1 L2 L3PE0N

Dikkat
F1145, elektrik bağlantılarının doğru faz sırası
ile yapılmasının önemli olduğu anlamına gelen,
skrol kompresör içerir. Yanlış faz sırası olursa,
kompresör çalışmaz ve bir alarm görüntülenir.

Kompresör ve elektrikli ısıtıcı için ayrı besleme gerekiy-
orsa, bkz. bölüm "Kompresörün harici engellemesi için
şalter", sayfa 29.

TARIFE KONTROLÜ
Elektrikli rezistansın ve/veya kompresörün voltajı belirli
bir dönem boyunca kaybolursa, ayrıca AUX girişi üzerind-
en de engelenme olmalıdır, "Bağlantı seçenekleri-AUX
girişi sayfası için olası seçim" konusuna bakın. 29
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KONTROL SISTEMI IÇIN HARICI ÇALIŞMA
VOLTAJI BAĞLAMA

Dikkat
Sadece 3x400V güç bağlantısı için geçerlidir.

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

F1145 için kontrol sistemine harici çalışma voltajı bağl-
amak istiyorsanız, elektrikli rezistansın devre kartı (AA1)
üzerindeki kenar konnektörünü AA1:X2'den (şekilde
gösterildiği gibi) AA1:X9'a taşınmalıdır.

Çalışma Voltajı (1x230V ~ 50Hz) 'e bağlıdır AA1:X11
(şekilde gösterildiği gibi).

1
 
2

 
3

 
4

 
5

 
6

O
N

L1 1 L2 L3PE

PE

0N

NL

1x230V+N+PE1x230V+N+PE çalışma voltajı

AA1

AA1-X8

AA1-X2

AA1-X9

AA1-X11

SENSÖRLERIN BAĞLANMASI

AA3-X6

Sensörü aşağıdaki talim-
atlara göre giriş kartı(AA3)
üzerindeki terminale X6
bağlayın.

Dış ortam sensör
Dış ortam sıcaklık sensörünü (BT1) kuzey veya kuzey-
batıya bakan bir duvar üzerinde gölgeye kurun, böylece
örneğin sabah güneşinden etkilenmez.

Sensörü giriş kartı (AA3) üzerindeki X6:1 ve X6:2 terminal
bloğuna bağlayın. En azından 0,5 mm² kablo alanlı iki telli
bir kablo kullanın.

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

1 2 3 4AA3-X6

BT1

F1145

Harici

Sıcaklık sensörü, sıcak gaz şarjı
Sıcaklık sensörü, sıcak su şarjı (BT6) su ısıtıcısının üzer-
indeki batırılmış tüpün içine yerleştirilir.

Sensörü giriş kartı (AA3) üzerindeki terminal bloğu X6:7
ve X6:8'ye bağlayın. En azından 0,5 mm² kablo alanlı 2
telli bir kablo kullanın.

Sıcak su şarjı 5.2 menüsünde ya da başlangıç kılavuzunda
etkinleştirilir.

F1145

6 7 8 9AA3-X6

BT6

F1145

Sıcaklık sensörü, sıcak su üst
Sıcak su üstü için bir sıcaklık sensörü (BT7) yumuşak
girişlerle F1145'a tankın üstündeki suyun sıcaklığını
göstermek için bağlanabilir.

Sıcaklık sensörü, sıcak su üst (BT7) ön kapağın arkasında
ve su ısıtıcının üzerinde batırılmış bir tüpte yer alan, giriş
kartı (AA3) üzerineki terminal bloğu X6 üzerinde seçilen
girişe (menü 5.4, bkz sayfa27) bağlıdır.

En azından 0,5 mm² kablo alanlı 2 telli bir kablo kullanın.
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Sıcaklık sensörü, harici akış hattı
Sıcaklık sensörü, harici akış hattı (BT25) kullanılması
gerekiyorsa, giriş kartındaki (AA3) terminal bloğu X6:5
ve X6:6'ya bağlayın En azından 0,5 mm² kablo alanlı 2
telli bir kablo kullanın.

F1145

4 5 6 7AA3-X6

BT25

F1145

Sıcaklık sensörü, harici geri dönüş hattı
Sıcaklık sensörünü, harici dönüş hattı (BT71) kullanılması
gerekiyorsa, giriş kartındaki (AA3) AUX girişlerinden birine
bağlayın. En azından 2 mm² kablo alanlı 0,5 telli bir kablo
kullanın.

BT71

F1145

189 10 11 12 13 14 15 16 17

AA3-X6

BT71

F1145

Oda sensörü
F1145, beraberinde bir oda sensörü (BT50) ile birlikte
temin edilir. Oda sensörünün bir dizi fonksiyonu vardır:

1. F1145 ekranında mevcut oda sıcaklığını gösterir.

2. Oda sıcaklığını °C olarak değiştirme seçeneği

3. Oda sıcaklığını en hassas şekilde ayarlama imkanını
sağlar.

Sensörü, 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, doğru
oda sıcaklığını ölçmesinin, örneğin, bir girintiye, raflar
arasına, perde arkasına, bir ısı kaynağının üstüne veya
yakınına, bir dış kapının cereyanına veya doğrudan güneş
ışığına yerleştirerek, engellenmemesi önemlidir. Kapalı
radyatör termostatları da sorunlara neden olabilir.

Isı pompası sensör olmadan çalışır, ancak bulunan alanın
iç ortam sıcaklığının F1145'ın ekranında okunması istend-
iğinde sensör kurulu olmalıdır. Oda sensörünü giriş
kartındaki (AA3) X6:3 ve X6:4'e bağlayın.

Sensör oda sıcaklığını °C olarak değiştirmek ve/veya oda
sıcaklığını hassas ayarlamak için kullanılacaksa, sensör
1.9.4 menüsünden aktifleştirilmiş olmalıdır.

Eğer oda sensörü yerden ısıtmaya sahip bir odada kull-
anılıyorsa sadece bir gösterge olarak çalışacaktır ve oda
sıcaklığını kontrol etme özelliği yoktur.

F1145

RG05

2 3 4 5AA3-X6

BT50

F1145

Harici

Dikkat
Bulunan ortamda sıcaklığın değişimi zaman alır.
Örneğin, yerden ısıtma ile kombinasyon halinde
kısa zaman dilimleri oda sıcaklığında gözle
görülür bir farklılık yaratmayacaktır.

Ayarlar

AA1-S2AA1-X3AA1-X7FQ10

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.

Teslimatta, elektrikli rezistans maksimum 7 kW (9 kW'a
geçirilebilir) için bağlıdır.

Maks elektrik çıkışı ayarlama
Elektrikli ilavede ısıtıcıda maksimum çıkış ayarlaması
5.1.12 menüsünde yapılır.

Tablo, başlangıçta elektrikli rezistans için toplam faz
akımını görüntüler. Eğer daldırmalı tip bir ısıtıcı hali
hazırda başlatılmış ise ve tam kapasitesinde kullanılmıy-
orsa, tablodaki değerler değiştirilebilir zira başlagıçtaki
kontrol bu daldırmalı ısıtıcıyı kullanır.

NIBE F1145Bölüm 5 | Elektrik bağlantıları24



Maksimum elektrik çıkışına geçmek

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

Beyaz kabloyu elektrikli rezistans kartı (AA1) üzerindeki
terminal bloğu X7:23'ten terminal bloğu X3:13'e (terminal
bloğu üzerindeki mührün kırılması gerekir) taşıyın.

3x400V V (teslimatta bağlanan, maksimum elektrik
çıkışı 7 kW)

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

13,08,78,77

3x400V (maksimum elektrik çıkışı, 9 kW'a
geçirilmiş) F1145-12 / -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

3x230V

Maks faz
akımı L3(A)

Maks faz
akımı L2(A)

Maks faz
akımı L1(A)

Maks elektr-
ikli ilave
(kW)

–––0
–9,49,42

8,715,69,54
15,615,615,66
25,627,415,69

Akım sensörleri bağlı ise, ısı pompası faz akımlarını izler
ve elektrik adımlarını en az yüklenen faza otomatik olarak
ayırır.

ACIL DURUM MODU

Isı pompası acil durum moduna (SF1 olarak ayarlıdır)
ayarlandığında yalnızca en gerekli işlevler etkinleştirilir.

• Kompresör kapalıdır ve ısıtma elektrikli rezistans tar-
afından idare edilmektedir.

• Sıcak su üretilmiyor.

• Yük monitörü bağlı değil.

Dikkat
(SF1) şalteri, F1145 su ile dolduruluna kadar " "
veya " " konumuna getirilmemelidir. Ürünün
parçaları hasar görmüş olabilir.

Acil modunda güç
Acil modunda elektrikli rezistansın çıkışı aşağıdaki tabloya
göre elektrikli rezistans devre kartındaki (AA1) dip anaht-
arı (S2) ile ayarlanır. Fabrika ayarı 6 kW'tır.

3x400V (teslimatta bağlanan, maksimum elektrik
çıkışı 7 kW)

654321kW

onoffoffoffoffoff1
offoffoffonoffoff2
onoffoffonoffoff3
offonoffonoffoff4
onoffoffonoffon5
offonoffonoffon6
ononoffonoffon7

3x400V (maksimum elektrik çıkışı,9 kW'a geçirilmiş)
F1145 -12 / -16 için

654321kW

offonoffoffoffoff2
offonoffonoffoff4
offonoffonoffon6
ononononoffon9

3x230V

654321kW

offoffonoffoffoff2
offoffonoffonoff4
offoffonoffonon6
offoffonononon9

3x230V3x400V

1
 
2

 
3

 
4

 
5

 
6

O
N

AA1-S2

1
 
2

 
3

 
4

 
5

 
6

O
N

AA1-S2

Görüntü, dip-anahtarını (AA1-S2) fabrika ayarında gösterir.
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Acil durum modu termostatı

Acil modunda besleme sıcaklığı, bir termostat (FQ10)
kullanarak ayarlanır. 35 (ön ayar, örneğin yerden ısıtma
için) veya 45 °C (örneğin radyatörler için) olarak ayarlan-
abilir.

LEK

LEK

För markvärme!

För frånluftsvärme!

Opsiyonel bağlantılar
USTA/BAĞIMLI
Çok sayıda ısı pompası (F1145, F1245 ve F1345) bir ısı
pompasını usta ve diğerlerini bağımlı olarak seçerek
birbirine bağlı olabilir.

Isı pompası her zaman usta olarak teslim edilir ve kend-
isine 8 bağımlıya kadar bağlanabilir. Birçok ısı pompası
olan sistemlerde her pompanın benzersiz bir adı olmalıdır,
sadece bir ısı pompası "Usta" olabilir ve örneğin sadece
bir "Bağımlı 5" olabilir. 5.2.1 menüsünde usta/bağımlılar
ayarını yapın.

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

Dikkat
Birçok ısı pompası usta/bağımlı olarak bağlıysa
harici bir geri dönüş sensörü BT71 kullanılm-
alıdır. Eğer BT71 bağlı değil ise, ürün sensör
arızası verir.

Haberleşme kablolarını seri halde gösterildiği gibi term-
inal bloğuna X4:15 (A), X4:14 (B) ve X4:13 (GND) giriş
kartına (AA3) bağlayın.

Kablo tipi LiYY, EKKX veya benzerini kullanın.

Örnekte birkaç F1145 bağlantısı gösterilmektedir.

15

14

13

15

14

13

15

14

13

A

B

GND

A

B

GND

AA3-X4

A

B

GND

AA3-X4

A

B

GND

A

B

GND

AA3-X4

EB100 - Usta

EB101 - Bağımlı 1

EB102 - Bağımlı 2

AA3-X4

AA3-X4

AA3-X4
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YÜK IZLEYICISI

Entegre yük izleyicisi
F1145, 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 5.1.12 menüsünde belirlenir.

Akım sensörlü yük izleyicisi
Mülkde elektrikli ilave ısıtıcı çalışırken, çok sayıda enerji
tüketen ürünün aynı anda bağlanması halinde mülkün
ana sigortaları atabilir. F1145, bir fazın aşırı yüklenmesi
durumunda, elektriği farklı fazlara yeniden dağıtarak veya
elektrikli ilave ısıtıcının bağlantısını keserek, bir akım
sensörü yardımıyla elektrikli ilave ısıtıcının elektrik kad-
emelerini kontrol eden bir yük izleyicisiyle donatılmıştır.
Diğer elektrik tüketimi düştüğünde yeniden bağlantı ol-
uşur.

Dikkat
Tam bir işlevsellik sağlamak için, akım sensörl-
eri takılı ise 5.1.12 menüsünde faz algılamayı
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 F1145 arasındaki çok-telli kablo, en azından 0,5
mm² çaplı bir kablo olmalıdır.

Kabloyu terminal bloğuX4:1-4 üzerindeki giriş kartına
(AA3) bağlayın, X4:1 üç akım sensörü için ortak terminal
bloğudur.

-T3

-T2

-T1

4

3

2

1

LPEN 1 L2 L3

Elektrikli dağıtım
ünitesi
Isı pompası

Gelen elektrik

-T1

-T2

-T3

AA3-X4

HARICI ENERJI ÖLÇERI BAĞLAMA

Dikkat
Giriş kartı (AA3) üzerine bağlamak için harici
enerji ölçer 35 veya daha yüksek bir versiyon
olmalı ve aynı zamanda "ekran versiyonu" 7113
veya daha yüksek olmalıdır.

Bir veya iki enerji ölçer (BE6, BE7), (AA3) giriş kartındaki
X22 ve/veya X23 terminal bloğuna bağlayın.

ProduktNamn

Externt

1 2 3

+
5
V

F1145

AA3-X22/23

Harici

AA3-X22/23

Menüde 5.2.4 enerji ölçeri etkinleştirin ve daha sonra
menüden 5.3.21 istenen değere (atım başına enerji) ay-
arlayın.

NIBE UPLINK
Ağa bağlı RJ45-kontaklı (erkek) ağ kablosunu (düz, Cat.5e
UTP) ısıtma pompasının arkasındaki RJ45 kontağına (dişi)
bağlayın.

HARICI BAĞLANTI SEÇENEKLERI
F1145, harici şalter fonksiyonu veya sensörün bağlanm-
ası için, giriş kartı (AA3) üzerinde yazılım kontrollü AUX
girişlere ve çıkışlara sahiptir. Bu, harici bir şalter fonksiy-
onu veya sensörü, altı özel bağlantıdan birine bağl-
andığında, bu işlevin doğru bağlantı için 5.4 menüde
seçilmesi gerektiği anlamına gelir.

ısıt.engelle

etkin sıck. lüks

kullanılmamış

kullanılmamış

kullanılmamış

alarm çıktısı

yazılımsal girdi/çıktı 5.4

Belirli işlevler için aksesuar gerekebilir.
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Seçilebilen girişler
Bu fonksiyonlar için giriş kartındaki seçilebilir girişler :

AA3-X6:9-10AUX1
AA3-X6:11-12AUX2
AA3-X6:13-14AUX3
AA3-X6:15-16AUX4
AA3-X6:17-18AUX5

F1145

Externt

98 10111213

B A

AA3-X6

F1145

Harici

AA3-X6

Yukarıdaki örnek, giriş devre kartında (AA3), giriş olarak AUX1 (X6:9-
10) ve AUX2 (X6:11-12)'yi kullanır.

Seçilebilen çıkışlar
AA3-X7, Bir seçilebilir çıkıştır.

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

AUX GIRIŞLERI IÇIN OLASI SEÇIMLER

Sıcaklık sensörü
Sıcaklık sensörü, F1145'a bağlanabilir. En azından 0,5
mm² kablo alanlı 2'li kablo kullanın.

Mevcut seçenekler:

• Üst sıcak su (BT7) (tankın en üstündeki su sıcaklığını
gösterir. Sıcaklık sensörü, su ısıtıcısının üzerindeki
batırılmış tüpün içine yerleştirilir.)

• harici besleme hattı (BT25) (ısıtma sistemine giden
sıcaklığın kontrolü)

• soğutma/ısıtma (BT74), soğutma ve ısıtma modu ar-
asında ne zaman geçiş yapılacağını belirler (yalnızca,
soğutma aksesuarı 5.2.4 menüsünde seçili ise göster-
ilir).

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).

• iklimlendirme sistemi için basınç kontağı (NC).

İşlevlerin harici aktivasyonu
Bir harici kontak işlevi, farklı işlevleri etkinleştirmek için
F1145'e bağlanabilir. İşlev, kontak kapalı olduğu süre
boyunca etkinleştirilir.

Etkinleştirilebilecek işlevler:

• brine pompasının zorla kontrolü

• sıcak su konforu modu “geçici lüks”

• sıcak su konforu modu “ekonomi”

• “harici ayarlama”

Şalter kapatıldığında sıcaklık °C'ye döner (Oda sensörü
bağlı ve etkinse). Eğer bir oda sensörü bağlı değilse
veya etkin halde değilse, arzu edilen "sıcaklık" (ısıtma
eğrisinin sapma değeri) değişikliği seçilen kademelerin
adediyle ayarlanır. Değer -10 ila +10 arasında ayarlan-
abilir. İklim sistemleri ila için harici ayarlama 2 dan 8 a
aksesuar gerektirir.

– iklim sistemi 1 ila 8

Değişim değeri menü 1.9.2, "harici ayarlama"da ay-
arlanır.

• dört fan hızından birinin etkinleştirilmesi

(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.

• +Adjust

Tesisat, +Adjust kullanarak, yerden ısıtmanın kontrol
merkezi* ile iletişime geçer ve ısıtma eğrisini ayarlar
ve bunun yanısıra yerden ısıtma sisteminin yeniden
bağlanmasına göre besleme sıcaklığı hesaplanır.

İşlevi belirginleştirerek ve OK düğmesine basarak,
yürürlüğe girmesini istediğiniz +Adjust iklim sistemini
etkinleştirin.
*+Adjust için destek gerekir

Dikkat
Bu aksesuar için F1145'da bir yazılım güncell-
emesi yapmanız gerekebilir. Versiyon, 3.1
"servis bilgisi" menüsünden kontrol edilebilir.
nibeuplink.com Sayfasını ziyaret ediniz ve
kurulumunuzun en son yazılım versiyonunu
indirmek için "Software" (Yazılım) sekmesine
tıklayınız.
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Dikkat
Hem yerden ısıtma ve hem de radyatörlü
sistemlerde, NIBE ECS 40/41 optimum
çalışma için kullanılmalıdır.

• SG ready

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

"SG Ready" iki adet AUX girişini gerektirir.

"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, 4.1.5
menüsünden seçilebilir). 5.4 (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,
ısı pompasındaki 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, 4.1.5 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, 4.1.5
menüsünden seçilebilir).

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

Kompresörün harici engellemesi için şalter
Bir harici kontak işlevi, farklı işlevleri etkinleştirmek için
F1145'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 ÇIKIŞI IÇIN OLASI SEÇIM (YÜKSÜZ
DEĞIŞKEN RÖLE)
Giriş devre kartı (AA3), üzerindeki terminal bloğu X7 üz-
erindeki yüksüz değişken röle (maks 2 A) ile röle fonks-
iyonu sayesinde harici bir bağlantı olması mümkündür.

Harici bağlantı için opsiyonel fonksiyonlar:

• Sesli alarm göstergesi.

• Yeraltı suyu pompasını kontrol etmek.

• Soğutma modu göstergesi (sadece soğutma için aks-
esuarlar mevcutsa geçerlidir).

• Sıcak su sirkülasyonu için sirkülasyon pompası kontr-
olü.

• Harici sirkülasyon pompası (ısı sıvısı için).

• Harici, sıcak su için yön değiştirebilen vana.

• Tatil göstergesi.

Yukarıdakilerden herhangi biri terminal bloğu X7'de kur-
ulu ise bu menü 5.4'te seçilmelidir, bkz sayfa 56.

Yaygın alarm fabrikada önceden seçilmiştir.

Dikkat
Sesli alarm devredeyken aynı zamanda çeşitli
fonksiyonlar terminal bloğu X7'e bağlıysa bir
aksesuar kartı gereklidir (bkz sayfa 67).

AA3-X7

C NO NC

1 2 3

AA3-X7

Resim röleyi alarm konumunda göstermektedir.

(SF1) şalteri " " veya “ ” konumundaysa, röle alarm
konumundadır.
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Harici sirkülasyon pompası, yeraltı suyu pompası veya
sıcak su sirkülasyon pompası sesli alarm rölesine aşağıda
gösterildiği gibi bağlıdır.

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

L

L

N

N

PE

PE

F1X45

Externt

AA3-X7
C NO NC

1 2 3

Harici
F1145

Sirkulasyon
pompası

AA3-X7

Dikkat
Röle çıkışları toplamda 2 A (230V ~) maksimum
yük alabilir.

Aksesuarların
bağlanması
Aksesuar bağlantısı için talimat ilgili aksesuar için sağlan-
an kurulum talimatlarında bulunmaktadır. F1145 ile kull-
anılan aksesuarların listesi için bkz bilgi nibe.eu.

AA5 DEVRE KARTLI AKSESUARLAR
AA5 devre kartını içeren akesuarlar, ısı pompası terminal
bloğuna AA3-X4: 13-15 bağlıdır. Kablo tipi LiYY, EKKX
veya benzerini kullanın.

Birkaç aksesuar bağlanacaksa, birinci aksesuar kartını
doğrudan ısı pompası terminal bloğuna bağlayın. Diğer
aksesuar kartları seri olarak birinciye bağlanır.

AA5 devre kartlı aksesuarlar için farklı bağlantılar olabil-
eceğinden dolayı , takacağınız aksesuarın kullanım kılav-
uzundaki talimatı daima okumalısınız.
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6

7

8

AA5-X4
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A

B

GND

A

B
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AA9 DEVRE KARTLI AKSESUARLAR
Devre kartı AA9 içeren aksesuarlar, giriş kartı AA3 üzer-
indeki ısı pompası modülü terminal blokuna X4:9-12
bağlanır. Kablo tipi LiYY, EKKX veya eşdeğerini kullanın.

AA9 devre kartlı aksesuarlar için farklı bağlantılar olabil-
eceğinden dolayı , takacağınız aksesuarın kullanım kılav-
uzundaki talimatı daima okumalısınız.
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F1145 Aksesuarlar
AA3-X4
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Hazırlıklar
1. (SF1) şalterinin " " konumunda olduğunu kontrol

edin.

2. Herhangi bir 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, F1145'nı çalıştırmayın.

Doldurma ve tahliye
etme

Dikkat
Yetersiz havalandırma F1145 içindeki dahili bil-
eşenlere hasar verebilir.

İKLIM SISTEMINI DOLDURMA VE TAHLIYE
ETME

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

sistemini su ile doldurun.

2. Hava alma vanasını açın.

3. Hava alma vanasından çıkan su, hava ile karışmadığı
zaman, vanayı kapatın. Bir süre sonra basınç yüks-
elmeye başlar.

4. Doğru basınç elde edildiğinde doldurma vanasını
kapatın.

Havalandırma
1. Isı pompasının havalandırma ventili üzerinden 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.

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
Şalter " " olarak ayarlanmadan önce iklim sist-
eminde 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. Şalter (SF1), F1145 üzerinde "" konumuna ayarlanır.

2. Ekrandaki başlangıç kılavuzunun talimatlarını uygul-
ayın. Eğer F1145'yi başlattığınızda başlangıç kılavuzu
başlamazsa, manuel olarak 5.7 menüsünden başlatın.

Püf noktas
Bkz sayfa 37 ısı pompasını kontrol sistemi için
daha ayrıntılı tanıtım için (çalışma, menüler vb.).

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.

Başlangıç kılavuzunda çalışma

dil 4.6

Başlangıç kılavuzu bu sayfada bırakılırsa
otomatik olarak kapanır

60 dak

A. Sayfa

C. Seçenek / ayarlama

B. İsim ve menü numarası

A. Sayfa

Burada başlangıç kılavuzunda nereye kadar geldiğinizi
görebilirsiniz.

Aşağıdaki gibi başlangıç kılavuzunun sayfaları arasında
ilerleyin:

1. Sol üst köşedeki (sayfa numarasında) oklardan biri
işaretlenene kadar kontrol düğmesini çevirin.

2. Başlangıç kılavuzunun sayfaları arasında atlamak için
OK düğmesine basın.

B. İsim ve menü numarası

Başlangıç kılavuzunun bu sayfasının kontrol sisteminin
hangi menüsüne dayandığını görebilirsiniz. Parantez iç-
indeki rakamlar kontrol sistemindeki menü numarasını
gösterir.

Eğer etkilenen menüler hakkında daha fazla bilgi almak
istiyorsanız ya yardım menüsünü veya kullanıcı kılavuz-
unu okuyunuz

C. Seçenek / ayarlama

Burada sistemin ayarları yapılır.
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İLERI AYARLAMA VE TAHLIYE

Pompa ayarlama, otomatik çalışma
Brine tarafı

Brine sisteminde doğru akışı ayarlayabilmek için brine
pompası doğru hızda çalışmalıdır. F1145 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.

Püf noktas
Birden fazla ısı pompası çoklu kurulumla monte
edildiğinde, en iyi şekilde çalışabilmeleri için,
tüm ısı pompalarının kompresör büyüklüğü aynı
olmalıdır.

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. F1145 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 5.1.14 menüsündeki sıcaklık farkı kullanılır. Eğer ger-
ekirse, sirkülasyon pompasının azami hızı
5.1.11menüsünde sınırlandırılabilir.

Pompa ayarlama, manuel çalışma
Brine tarafı

F1145 otomatik olarak kumanda edilebilen bir brine
pompasına sahiptir. Manuel çalıştırma için: 5.1.9
menüsünde “otomatik” yu devre dışı bırakın; ardından
aşağıdaki şemaya göre hızı ayarlayın.

Dikkat
Pasif soğutma için bir aksesuar kullanıldığında,
brine pompasının hızı, menü 5.1.9’de belirlenm-
elidir.

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

Brine giriş (BT11) ve çıkış (BT10) sıcaklıkları arasındaki
farkın 2 - 5 °C aralığında olabilmesi için akışı ayarlayın.
Bu sıcaklıkları 3.1 “servis bilgisi” menüsünden kontrol
edin ve söz konusu sıcaklık farkı elde edilene kadar brine

pompasının (GP2) hızını ayarlayın. Fazla fark olması düşük
brine akışını gösterirken, az fark olması yüksek brine
akışını gösterir.

Aşağıdaki şemadan manuel çalışma esnasında brine
pompasının ne hızda olması gerektiğini okuyun.
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Mevcut basınç, kPa
Elektrik verimi, W

Akış, l/s

Pumpkapacitet, köldbärarsida för F1145/F1245 6kW. 

0
0,0 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Tillgängligt tryck, kPa

Eleffekt, W

Flöde l/s

60%

40%

80%

P100%

P80%

100%

P60%

P40%

F1145 10 kW

Mevcut basınç, kPa
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Pumpkapacitet, köldbärarsida för F1145/F1245 10kW. 
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F1145 12 kW
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F1145 15 ve 17 kW

Mevcut basınç, kPa
Elektrik verimi, W

Akış, l/s

Pumpkapacitet, köldbärarsida för F1145/F1245 15-17kW. 
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Isı sıvısı tarafı

F1145 otomatik olarak kumanda edilebilen ısı sıvı
pompasına sahiptir. Manuel çalıştırma için: 5.1.11
menüsünde “otomatik” yu devre dışı bırakın; ardından
aşağıdaki şemalara göre hızı ayarlayın.

Çalışma durumu için akış, uygun bir sıcaklık farkına sahip
olmalıdır (ısıtma işlemi: 5 - 10 °C, sıcak su oluşumu: 5 -
10 °C, havuz ısıtma: yaklaşık 15 °C) kontrol eden besl-
eme sıcaklığı sensörü ile geri dönüş hattı sensörü ar-
asında. Bu sıcaklıkları 3.1 “servis bilgisi” menüsünde
kontrol edin ve sıcaklık farkına ulaşana kadar ısı sıvı
pompasının (GP1) hızını ayarlayın. Yüksek farklılık düşük
ısı sıvı beslemesini gösterir ve düşük bir fark yüksek ısı
sıvı beslemesini gösterir.

Aşağıdaki şemalardan manuel çalışma esnasında ısı sıvı
pompasının ne hızda olması gerektiğini okuyun.
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F1145 6 kW

Mevcut basınç, kPa
Elektrik verimi, W

Akış, l/s

Pumpkapacitet, värmebärarsida för F1145/F1245 6kW. 
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F1145 8 ve 12 kW

Mevcut basınç, kPa
Elektrik verimi, W

Akış, l/s

Pumpkapacitet, värmebärarsida för F1145/F1245 8 och 12kW. 
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F1145 10 kW

Mevcut basınç, kPa
Elektrik verimi, W

Akış, l/s

Pumpkapacitet, värmebärarsida för F1145/F1245 10kW. 
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F1145 15 ve 17 kW

Mevcut basınç, kPa
Elektrik verimi, W

Akış, l/s

Pumpkapacitet, värmebärarsida för F1145/F1245 15-17kW. 
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Tekrar ayarlama, tahliye, ısı sıvı tarafı
Hava başlangıçta sıcak sudan salınır ve hava alma gerekli
olabilir. Isı pompasından ya da iklim sisteminden akan
su sesleri duyuluyorsa, tüm sistem için ilave tahliye
gerekir. Basınç genleşme tankındaki (CM1) basıncı (BP5)
basınç ölçer ile kontrol edin. Basınç düşerse, sistemin
tekrar doldurulması gerekir.
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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 (CM2) içindeki sıvı seviyesini
kontrol edin. Sıvı seviyesi düşmüş ise,
sistemi 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
L
E
K

Eğer bir basınç genleşme tankı (CM3) yer-
ine, bir seviye tankı kullanılırsa basınç sev-
iyesi, (BP6) basınç ölçer ile kontrol edilir.
Basınç düşerse, sistemin tekrar doldurulm-
ası 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, F1145
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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Besleme sıcaklığı

Dış ortam sıcaklığı

Minimum değer

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

ısıtma eğrisi 1.9.1.1

sistem

dış ortam sıc. °C

akış sıcaklığı °C

Min besleme sıcaklığı
Maks. besleme sıcaklığı

Eğri sapma değeri
Eğri katsayısı

iklim sistemi

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

2. Eğrinin eğimini ve sapmasını seçin.

Dikkat
Eğer "min. akış hattı sıc." ve/veya "maks akş httı
scklğı” ayarlamanız gerekirse, diğer menülerd-
en ayarlayabilirsiniz.

"min. akış hattı sıc.” ayarları 1.9.3 menüsünded-
ir.

"maks akş httı scklğı” ayarları 5.1.2
menüsündedir.

Dikkat
Eğri 0, kendi eğrisi kullanılıyor anlamına gelir.

kendi eğrisi için ayarlar 1.9.7 menüsünde
yapılır.

ISITMA EĞRISININ OKUNMASI
1. Kontrol düğmesini dış ortam sıcaklığı ile şaft üzerind-

eki halka işaretlenene kadar çevirin.

2. OK düğmesine basın.

3. Seçilen dış ortam sıcaklığındaki besleme sıcaklık
değerini okumak için eğrinin soluna doğru gri hattı
izleyin.

4. Artık kontrol düğmesini sağa veya sola ve çevirerek
farklı dış ortam sıcaklıklar için ölçüm alabilir ve karşılık
gelen akış sıcaklığı okuyabilirsiniz.

5. Okuma modundan çıkmak için OK veya Geri düğm-
esine basın.
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Gösterge ünitesi
A

B

C

D

E

F

Ekran

Durum lambası

OK düğmesi

Geri düğmesi

Kontrol düğmesi

Şalter

İÇ İKLİM

ISI POMPASI BİLGİ

SICAK SU

F1145
G USB portu

EKRAN
Talimatlar, ayarlar ve çalışma bilgileri ekranda
görüntülenir. Farklı menüler ve konfor ayarlama
seçenekleri arasında kolayca gezinebilir veya iht-
iyacınız olan bilgileri elde edebilirsiniz.

A

DURUM LAMBASI
Durum lambası ısı pompasının durumunu gösterir.
O:

• normal çalışma esnasında yeşil yanar.

• acil durum modunda sarı yanar.

• konuşlanmış alarm durumunda kırmızı yanar.

B

OK DÜĞMESI
OK düğmesi kullanım amaçları:

• alt menüler/seçenekler/ayar değerleri/başlangıç
kılavuzu sayfa seçimlerini onaylamak.

C

GERI DÜĞMESI
Geri düğmesi kullanım amaçları:

• önceki menüye geri dönmek.

• onaylanmamış bir ayarı değiştirin.

D

KONTROL DÜĞMESI
Kontrol düğmesi sağa veya sola çevrilebilir. Yap-
abilecekleriniz:

• menüler ve seçenekler arasında gezinmek.

• değerleri artırmak ve azaltmak.

• birden çok sayfalı talimatlarda (örneğin yardım
metni ve servis bilgileri için) sayfa değiştirmek.

E

ŞALTER (SF1)
Şalter üç konuma sahiptir:

• Açık ( )

• Bekleme ( )

• Acil durum modu ( )

Acil durum modu sadece ısı pompasında arıza
olması durumunda kullanılmalıdır. Bu modda,
kompresör kapanır ve elektrikli rezistans devreye
girer. Isı pompası ekranı ışıklandırılmamıştır ve
durum lambası sarı yanar.

F

USB PORTU
USB portu, üzerinde ürünün isminin yazılı olduğu
plastik bir etiketin altına gizlenmiştir.

USB portu, yazılım güncellemesi için kullanılır.

nibeuplink.com sayfasını ziyaret ediniz ve kurul-
umunuzun en son yazılım versiyonunu indirmek
için "Software" (Yazılım) sekmesine tıklayınız.

G
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Menü sistemi
Isı pompasının kapısı açıldığında, ekranda menü sistem-
inin dört ana menüsünün yanı sıra bazı temel bilgiler de
gösterilir.

USTA

İÇ İKLİM

ISI POMPASI BİLGİ

SICAK SU

SERVİS

İç ortam sıcaklığı - (oda sensörleri kuruluysa)

Sıcak su sıck.

Geçici lüks (etkinleştirilmişse)

Dış ortam sıcaklığı

Sıcak suyun tahmini miktarı

Çalışma hakkında
bilgi

BAĞIMLI

SERVİS

BİLGİSICAK SU

Isı pompası bağımlı olarak ayarlıysa sınırlı bir ana menü
görüntülenir, çünkü sistem ayarlarının çoğunluğu usta
ısı pompasında yapılmaktadır.

MENÜ 1 - İÇ İKLİM
İç ortam ikliminin programlanması ve ayarlanması.
Yardımcı menüdeki veya kullanım kılavuzundaki bilgilere
bakınız.

MENÜ 2 - SICAK SU
Sıcak su üretiminin programlanması ve ayarlanması.
Yardımcı menüdeki veya kullanım kılavuzundaki bilgilere
bakınız.

Bu menü sadece bir su ısıtıcısı, ısı pompasına bağl-
andığında görünür.

Bu menü ayrıca bağımlı ısı pompasının sınırlı menü sist-
eminde de ayarlanır.

MENÜ 3 - BİLGİ
Sıcaklık ve diğer işletim bilgilerinin gösterilmesi ve alarm
kaydına erişim. Yardımcı menüdeki veya kullanım kılav-
uzundaki bilgilere bakınız.

Bu menü ayrıca bağımlı ısı pompasının sınırlı menü sist-
eminde de ayarlanır.

MENÜ 4 - ISI POMPASI
Zaman, tarih, dil, ekran, çalışma modunu, vs. ayarlanm-
ası. Yardımcı menüdeki veya kullanım kılavuzundaki
bilgilere bakınız.

MENÜ 5 - SERVİS
Gelişmiş ayarlar. Bu ayarlar ancak montajcılar veya
servis mühendislerine yöneliktir. Menü, siz başlangıç
menüsünde iken, Back (Geri) butonuna 7 saniye kadar
basıldığında görülebilir. Bkz. sayfa 45.

Bu menü ayrıca bağımlı ısı pompasının sınırlı menü sist-
eminde de ayarlanır.

NIBE F1145Bölüm 7 | Kontrol - Giriş38



EKRANDAKI SEMBOLLER
Aşağıdaki semboller çalışma sırasında ekranda görüneb-
ilir.

AçıklamaSembol

Eğer menü 3.1'de dikkat etmeniz gereken
bir bilgi varsa, bu sembol bilgi işaretinin
yanında belirir.
Bu iki sembol F1145 için kompresör veya
ilavenin engellenip engellenmediğini göster-
ir.

Bunlar örneğin menü 4.2 içinde hangi işletim
modunun seçildiğine, eğer menü 4.9.5 iç-
inde engelleme programlandıysa, veya
bunlardan birini engelleyen bir alarm oluşup
oluşmadığına bağlı olarak engellenebilirler.

Kompresörün engellenmesi.

Ek ısıtmanın engellenmesi.

Sıcak su için periyodik artış veya lüks mod
aktif ise bu sembol görünür.

Bu simge, 4.7'de "tatil ayarı" etkin olup
olmadığını gösterir.

Bu sembol F1145'ın NIBE Uplink ile iletişim
halinde olup olmadığını gösterir.

Hız normal ayarından değiştiyse bu sembol
fanın gerçek hızını gösterir.

Aksesuar gereklidir.
Bu sembol, aktif solar aksesuarı olan kurul-
umlarda görülür.

Bu sembol, havuz ısıtmanın aktif olduğunu
gösterir.

Aksesuar gereklidir.
Bu sembol, soğutmanın aktif olduğunu
gösterir.

Aksesuar gereklidir.
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İÇ İKLİM

ISI POMPASI BİLGİ

SICAK SU

sıcaklık

İÇ İKLİM 1

havalandırma

programlama

gelişmiş

kapalı

normal

İşaretli ana menü

Menü numarası - işaretli alt menü İsim ve menü numarası - ana menü

Sembol - ana
menü

Durum bilgisi - alt menülerİsim - alt menülerSemboller - alt menüler

ÇALIŞMA
İmleci hareket ettirmek için, kontrol topuzunu
sola veya sağa doğru çevirin. İşaretli konum
beyazdır ve/veya çevrilmiş bir sekmesi vardır.

MENÜ SEÇIMI
Menü sisteminde ilerlemek için bir ana menüyü işaretl-
eyerek seçin ve sonra OK düğmesine basın. Daha sonra
alt menüler içeren yeni bir pencere açılır.

Alt menülerden birini işaretleyerek seçin ve sonra OK
düğmesine basın.

SEÇENEKLERIN BELIRLENMESI

ekonomi

konfor modu2.2

normal

lüks

Alternatif

Bir seçenekler menüsünde mevcut seçili olan
seçenek yeşil bir tik işareti ile gösterilmektedir.

Diğer bir seçeneğin seçilmesi:

1. Uygun seçeneği işaretleyiniz. Seçeneklerin bir
tanesi ön-seçimdir (beyaz).

2. Seçimi onaylamak için OK düğmesine basın.
Seçilen seçeneğin yeşil bir tiki var.

BIR DEĞER AYARLANMASI

saat & tarih 4.4
saat

gün

yıl

ay

24 sa

12 sa

tarih

Değiştirilecek değerler

Bir değer ayarlamak:

1. Kontrol düğmesini kullanarak ayarlamak isted-
iğiniz değeri işaretleyin.

2. OK düğmesine basın. Değerin arkaplanı, ayar
moduna eriştiğiniz anlamına gelen, yeşil olur.

3. Kontrol düğmesini değerini artırmak için sağa
ve değeri azaltmak için sola çevirin.

4. Ayarladığınız değeri onaylamak için OK
düğmesine basın. Değiştirmek ve orijinal
değerine geri dönmek için Geri düğmesine basın.
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SANAL KLAVYEYI KULLANMA

Farklı klavyeler

Bazı menülerde metin girme ihtiyacı olduğunda, sanal
bir klavye mevcuttur.

Menüye bağlı olarak, kontrol düğmesini kullanarak seç-
ebileceğiniz farklı karakter setlerine erişebilirsiniz. Karakt-
er tablosunu değiştirmek için, Geri düğmesine basın. Bir
menüde yalnızca bir karakter seti varsa klavye doğrudan
gösterilir.

Yazmayı bitirdiğinizde,"OK " işaretleyin ve"OK " düğmes-
ine basın.

PENCERELER ARASINDA ILERLEYIN
Bir menü birçok pencereden oluşabilir. Pencereler ar-
asında dolaşmak için kontrol düğmesini çevirin.

Güncel menü
penceresi

Menüdeki pencere
sayısı

Başlangıç kılavuzunda pencereler arasında
ilerleyin

dil 4.6

Başlangıç kılavuzu bu sayfada bırakılırsa
otomatik olarak kapanır

60 dak

Başlangıç kılavuzu penceresinde gezinmek için oklar

1. Sol üst köşedeki (sayfa numarasında) oklardan biri
işaretlenene kadar kontrol düğmesini çevirin.

2. Başlangıç kılavuzundaki kademeler arasında atlamak
için OK düğmesine basın.

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

Yardım metnine erişmek için:

1. Yardım sembolünü seçmek için kontrol düğmesini
kullanın.

2. OK düğmesine basın.

Yardım metni genellikle kontrol düğmesini kullanarak
arasında geçiş yapabileceğiniz birkaç pencereden oluşur.
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Menü 1 - İÇ İKLİM
1.1.1 - ısıtma1.1 - sıcaklık1 - İÇ İKLİM
1.1.2 - soğutma *

1.2 - havalandırma *

1.3.1 - ısıtma1.3 - programlama
1.3.2 - soğutma *
1.3.3 - havalandırma *

1.9.1.1 ısıtma eğrisi1.9.1 - eğri1.9 - gelişmiş
1.9.1.2 - soğutma eğrisi *

1.9.2 - harici ayarlama

1.9.3.1 - ısıtma1.9.3 - min. akış hattı sıc.
1.9.3.2 - soğutma *

1.9.4 - oda sensörü ayarları
1.9.5 - soğutma ayarları *
1.9.6 - fan geri dönüş süresi
*

1.9.7.1 - ısıtma1.9.7 - kendi eğrisi
1.9.7.2 - soğutma *

1.9.8 - nokta sapma değeri
1.9.9 - gece soğutması
1.9.11 - +Adjust
1.9.12 - FLM soğutma*

Menü 2 - SICAK SU
2.1 - geçici lüks2 - SICAK SU*, **
2.2 - konfor modu
2.3 - programlama

2.9.1 - periodik artışlar2.9 - gelişmiş
2.9.2 - sıcak su sirkül. *

Menü 3 - BİLGİ
3.1 - servis bilgisi **3 - BİLGİ **
3.2 - kompresör bilgisi **
3.3 - ek ısı bilgisi **
3.4 - alarm kaydı **
3.5 - iç ortam sıc. kaydı
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* Aksesuarlar gereklidir.

** Bu menü ayrıca bağımlı ısı pompasının sınırlı menü
sisteminde de ayarlanır.
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Menü 4 - ISI POMPASI
4.1.1 - havuz *4.1 - artı fonksynlr4 - ISI POMPASI
4.1.2 - havuz 2 *

4.1.3.1 - NIBE Uplink4.1.3 - internet
4.1.3.8 - tcp/ip ayarları
4.1.3.9 - proxy ayarları

4.1.4 - sms *
4.1.5 - SG Ready
4.1.6 - smart price adapti-
on™
4.1.7 - akıllı ev

4.1.8.1 - ayarlar
4.1.8 - smart energy so-
urce™

4.1.8.2 - ücret ayr.
4.1.8.3 - CO2 ayr.
4.1.8.4 - tarife dönemleri,
elektrik
4.1.8.5 - tarife dönemleri,
sabit ücret
4.1.8.6 - tarife dnm, hrc. ek
şönt
4.1.8.7 - tarife dnm, hrc. ek
kademe
4.1.8.8 - tarife dönemleri,
OPT10

4.1.11 -
talep-kontr.havld.
*

4.2 - ça. modu
4.3 - ikonlarım
4.4 - saat & tarih
4.6 - dil
4.7 - tatil ayarı

4.9.1 - ça. önceliği4.9 - gelişmiş
4.9.2 - otomatik modu ayarl-
arı
4.9.3 - derece dakika ayarları
4.9.4 - fabrika ayarları kull-
anıcı
4.9.5 - engellme prgrmı

* Aksesuar gereklidir.
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Menü 5 - SERVİS
GENEL BAKIŞ

5.1.1 - sıcak su ayarları *5.1 - çalışma ayarları **5 - SERVİS **
5.1.2 - maks akş httı scklğı
5.1.3 - maks akş htt sıc.frkı
5.1.4 - alarm eylemleri
5.1.5 - atık hava fan hz. *
5.1.7 - br pom al ayr.
5.1.8 - çalşma modu brine pmp **
5.1.9 - brine pompası hızı **
5.1.10 - ça. modu ısı sıvı. pompası **
5.1.11 - ısıt.sıvı.pomp hızı **
5.1.12 - dahili elektrikli rezistans ilav-
esi
5.1.14 - akış ayar. iklim sistemi
5.1.22 - heat pump testing

5.2.1 - usta/bağımlı modu **5.2 - sistem ayarları
5.2.2 - kurulu bğmllr
5.2.3 - kenetlenme
5.2.4 - aksesuarlar

5.3.1 - FLM *5.3 - aksesuar ayarları
5.3.2 - şönt kontrollü ilave ısı *

5.3.3.X - iklim sistemi 2 - 8
*5.3.3 - ekstra iklim sistem *

5.3.4 - güneş enerjili ısıtma *
5.3.6 - kademe kontrollü ila. ısı
5.3.8 - sıcak su konforu *
5.3.11 - modbus *
5.3.12 - emiş/besleme hava modülü
*
5.3.15 - GBM haberleşme modülü *
5.3.16 - nem sensörü *
5.3.22 - fotovol kontrol*

5.4 - yazılımsal girdi/çıktı **
5.5 - fabrika ayarları servisi **
5.6 - zorla kontrol **
5.7 - başlama rehberi **
5.8 - hızlı başlama **
5.9 - yerden kurutma fonksiyonu
5.10 - değişim kaydı **
5.12 - ülke

* Aksesuar gereklidir.

** Bu menü ayrıca bağımlı ısı pompasının sınırlı menü
sisteminde de ayarlanır.

Ana menüye gidin ve Servis menüsüne ulaşmak için
Geri düğmesini 7 saniye boyunca basılı tutun.
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Alt- menüler
Menü SERVİS turuncu metne sahiptir ve ileri seviye
kullanıcılar için tasarlanmıştır. Bu menünün birçok alt
menüleri vardır. İlgili menü için durum bilgisi menülerin
sağındaki ekranda bulunabilir.

çalışma ayarları Isı pompası için çalışma ayarları.

sistem ayarları Isı pompası için sistem ayarları, aksesu-
arların aktivasyonu, vs.

aksesuar ayarları Farklı aksesuarlar için çalışma ayarları.

yazılımsal girdi/çıktı Giriş devre kartı üzerinde yazılım
kontrollü giriş ve çıkışların ayarlanması (AA3).

fabrika ayarları servisi Tüm ayarların genel olarak (kull-
anıcı tarafından ayarlanabilir ayarlar dahil) varsayılan
değerlere sıfırlanması.

zorla kontrol Isı pompasının farklı bileşenlerinin zorlanmış
kontrolü.

başlama rehberi Isı pompası ilk defa çalıştırıldığında
başlatılan başlangıç kılavuzunun el ile başlatılması.

hızlı başlama Kompresörü hızlı başlatmak.

Dikkat
Servis menülerindeki yanlış ayarlar ısı pomp-
asına zarar verebilir.

MENÜ 5.1 - ÇALIŞMA AYARLARI
Isı pompası için çalışma ayarları alt menülerde yapılabilir.

MENÜ 5.1.1 - SICAK SU AYARLARI
Sıcak su üretimi 5.2.4 aksesuarlar menüsünde ya da
başlangıç kılavuzunda etkinleştirilir.

ekonomi
Ayar aralığı başlm sıck. ekonmi: 5 – 55 °C

Fabrika ayarları başlm sıck. ekonmi: 38 °C

Ayar aralığı durma sıck. ekonomi: 5 – 60 °C

Fabrika ayarı durma sıck. ekonomi: 48 °C

normal
Ayar aralığı başlama sıck. normal: 5 – 60 °C

Fabrika ayarları başlama sıck. normal: 41 °C

Ayar aralığı durma sıck. normal: 5 – 65 °C

Fabrika ayarı durma sıck. normal: 50 °C

lüks
Ayar aralığı başlama sıck. lüks: 5 – 70 °C

Fabrika ayarları başlama sıck. lüks: 44 °C

Ayar aralığı durma sıck. lüks: 5 – 70 °C

Fabrika ayarı durma sıck. lüks: 53 °C

durma sck.artış bşna
Ayar aralığı: 55 – 70 °C

Fabrika ayarı: 55 °C

komprsrlerin kademe farkı
Ayar aralığı: 0,5 – 4,0 °C

Fabrika ayarı: 1,0 °C

Şarj yöntemi
Ayar aralığı: hedef sıcak, Fark sıcak

Varsayılan değer: Fark sıcak

Burada farklı konfor seçenekleri için sıcak suyun başl-
atma ve durdurma sıcaklığını menü 2.2'den bunun yanı
sıra dönemsel artış için durma sıcaklığını menü 2.9.1'den
ayarlayın.

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

Sıcak su çalışması için şarj yöntemi burada seçilir “Fark
sıcak” serpantinli ısıtıcılar için, “hedef sıcak” ise çift-
çeperli hazneye sahip ısıtıcılar ile ev tipi serpantinli
ısıtıcılar için tavsiye edilir.

MENÜ 5.1.2 - MAKS AKŞ HTTI SCKLĞI

iklim sistemi
Ayar aralığı: 20-80 °C

Varsayılan değer: 60 °C

Burada iklim sistemi için maksimum besleme sıcaklığını
ayarlayın. Kurulumda birden fazla iklim sistemi varsa,
maksimum besleme sıcaklıkları her sistem için tek tek

NIBE F1145Bölüm 8 | Kontrol - Menüler46



ayarlanabilir. 2-8 'e kadar olan iklim sistemleri, iklim
sistemi 1'deki maks besleme sıcaklığından daha yükseğe
ayar edilemez.

Dikkat
Yerden ısıtma sistemleri için, maks akş httı
scklğı normalde 35 ila 45C° arasına ayarlanm-
alıdır.

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

MENÜ 5.1.3 - MAKS AKŞ HTT SIC.FRKI

maks fark kompresör
Ayar aralığı: 1 – 25 °C

Varsayılan değer: 10 °C

maks fark ilave
Ayar aralığı: 1 – 24 °C

Varsayılan değer: 7 °C

Burada sırasıyla kompresör ve ilave ısı modu sırasında,
hesaplanan ve gerçek besleme sıcaklığı arasındaki
maksimum izin verilen farkı ayarlayabilirsiniz. Maks fark
ilave ısısı, maks fark kompresörünü asla aşamaz.

maks fark kompresör
Besleme sıcaklığı eğer hesaplanan besleme sıcaklığı
ayarlı değer ile hesaplanan akış değerini aşarsa, derece-
dakika değeri +2 olarak ayarlanır. Isıtma pompasındaki
kompresör sadece bir ısıtma talebi olduğu zaman durur.

maks fark ilave
ilave, Seçilir ve 4.2 menüsünde etkinleştirilirse, seçili ve
menüsünde etkinse ve anlık besleme sıcaklığı ayarlı
değerle hesaplananı aşarsa, ilave ısı durmaya zorlanır.

MENÜ 5.1.4 - ALARM EYLEMLERI
Buradan ısı pompasının ekranda bir alarm olduğunu size
nasıl bildirmesini istediğinizi seçin.

Farklı alternatifler ısı pompasının sıcak su üretmeyi
durdurması (varsayılan ayar) veya oda sıcaklığını azaltm-
asıdır.

Dikkat
Alarm eylemi seçili değilse, bir alarm durum-
unda daha yüksek enerji tüketimine neden ol-
abilir.

MENÜ 5.1.5 - ATIK HAVA FAN HZ. (AKSESUAR
GEREKLIDIR)

normal ve hız 1-4
Ayar aralığı: 0 – 100 %

Burada fan için beş farklı seçilebilir hızdan bir hız ayarl-
ayın.

Dikkat
Yanlış ayarlanmış havalandırma akışı eve zarar
verebilir ve aynı zamanda enerji tüketimini
artırabilir.

MENÜ 5.1.7 - BR POM AL AYR.

min. brine çıkış
Ayar aralığı: -12 – 15 °C

Varsayılan değer: -8 °C

maks Brine girişi
Ayar aralığı: 10 – 30 °C

Varsayılan değer: 30 °C

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

Eğer "otomatik sıfırlama" seçiliyse, sıcaklık ayar değerinin
altında 1 °C arttığında alarm sıfırlanır.

maks Brine girişi
Isı pompasının gelen brine içinde yüksek sıcaklık için al-
armını aktive edeceği sıcaklığı ayarlayın.

MENÜ 5.1.8 - ÇALŞMA MODU BRINE PMP

ça. modu
Ayar aralığı: aralıklı, sürekli, 10 gün sürekli

Varsayılan değer: aralıklı

Brine pompasının çalışma modunu burada ayarlayın.

aralıklı: Brine pompası, yaklaşık 20 saniye önce başlar
ve kompresörden sonra yaklaşık 20 saniyede durur.

sürekli: Sürekli çalışma.

10 gün sürekli: 10 gün boyunca sürekli çalışma. Pompa
sonra aralıklı çalışmaya geçer.

Püf noktas
Yapabilecekleriniz:10 gün sürekli" sistemi
doldurmayı kolaylaştırmak adına başlangıç sür-
esi boyunca sürekli bir sirkülasyon elde etmek
için kullanabilirsiniz.

MENÜ 5.1.9 - BRINE POMPASI HIZI

ça. modu
Ayar aralığı: otomatik / elle / sabit fark

Varsayılan değer: otomatik
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fark T
Ayar aralığı: 2 - 10 °C

Fabrika ayarları: 4 °C

bekl.modunda hız
Ayar aralığı: 1 - 100 %

Fabrika ayarı: 70 %

Hız harici kontrolü (AUX)
Ayar aralığı: 1 - 100 %

Fabrika ayarı: 100 %

elle
Ayar aralığı: 1 - 100 %

Fabrika ayarı: 100 %

pasif soğutma hızı (aksesuar gereklidir)
Ayar aralığı: 1 - 100 %

Fabrika ayarı: 75 %

aktif soğutma hızı (aksesuar gereklidir)
Ayar aralığı: 1 - 100 %

Fabrika ayarı: 75 %

bekl.modunda hız soğutma
Ayar aralığı: 1 - 100 %

Fabrika ayarı: 30 %

sıcaklık farkı, etkin soğutma
Ayar aralığı: 2 - 10 °C

Fabrika ayarları: 5 °C

Brine pompasının hızını burada ayarlayın. Eğer, brine
pompasının hızı en uygun çalıştırma için kendini otomatik
olarak regüle edecek ise (fabrika ayarı) "otomatik" seçin.

Brine pompalarının manüel çalıştırılması için, "otomatik"
etkisiz hale getirilir ve 1 ile %100 arası bir değer belirl-
enir.

Brine pompasının "sabit fark" ile çalışması için, "ça. modu"
altından "sabit fark" seçin ve değeri 2 ila 10 °C aralığına
ayarlayın.

Soğutma aksesuarı varsa, brine pompasının pasif soğ-
utma sırasında çalışacağı hızı da buradan ayarlayabilirsiniz
(bu durumda, brine pompası manuel çalışır).

Bu menü ayrıca bağımlı ısı pompasının sınırlı menü sist-
eminde de ayarlanır.

MENÜ 5.1.10 - ÇA. MODU ISI SIVI. POMPASI

ça. modu
Ayar aralığı: otomatik, aralıklı

Varsayılan değer: otomatik

Isı sıvı pompasının çalışma modunu burada ayarlayın.

otomatik: Isı sıvısı pompası, F1145 için olan mevcut
çalışma moduna göre çalışır.

aralıklı: Isı sıvı pompası, yaklaşık 20 saniye önce başlar
ve kompresör ile aynı anda durur.

MENÜ 5.1.11 - ISIT.SIVI.POMP HIZI

Çalışma durumu
Ayar aralığı: otomatik / elle

Varsayılan değer: otomatik

Manüel ayar, sıcak su
Ayar aralığı: 1 - 100 %

Fabrika ayarı: 70 %

Elle ayarlama, ısıtma
Ayar aralığı: 1 - 100 %

Varsayılan değerler: 70 %

Elle ayarlama, havuz
Ayar aralığı: 1 - 100 %

Varsayılan değerler: 70 %

bekl.modunda hız
Ayar aralığı: 1 - 100 %

Varsayılan değerler: 30 %

min. izin verilen hız
Ayar aralığı: % 1 - 50

Varsayılan değerler: 1 %

maks. izin verilen hız
Ayar aralığı: 50 - 100 %

Varsayılan değerler: 100 %
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aktif soğutma hızı (aksesuar gereklidir)
Ayar aralığı: 1 - 100 %

Varsayılan değerler: 70 %

pasif soğutma hızı (aksesuar gereklidir)
Ayar aralığı: 1 - 100 %

Varsayılan değerler: 70 %

Isı sıvı pompasının mevcut çalışma modunda çalışacağı
hızı ayarlayın. Eğer, ısı sıvı pompasının hızı, en uygun
çalıştırma için kendini otomatik olarak regüle edecek ise
(fabrika ayarı) "otomatik" seçiniz.

Eğer ısıtma, işlemi için "otomatik" etkinleştirilmiş ise,
ısıtıcı sıvı pompasını kısıtlayan ve belirlenmiş olan değ-
erden daha yüksek bir hızda çalışmasına imkan vermeyen
"maks. izin verilen hız" ayarını yapabilirsiniz.

Isıtıcı sıvı pompasının manüel çalıştırılması için, o andaki
çalıştırma modunu "otomatik" etkisizleştirin ve %0 ve
100 arası bir değeri belirleyin ( "maks. izin verilen hız" için
daha önce belirlenmiş olan değer artık daha fazla uygul-
anmaz).

"ısıtma" ısı sıvı pompaları için ısıtma çalışma modu anl-
amına gelir.

"bekl.modunda hız" ısı sıvı pompası için ısıtma veya
soğutma çalışma modları anlamına gelir; ancak ısı
pompasının ne kompresör çalışmasına ne de elektrikli
ilave ısıtıcıya ihtiyacı vardır ve yavaşlar.

"sıcak su" ısı sıvı pompası için sıcak su çalışma modu
anlamına gelir.

"havuz" (aksesuar gereklidir), ısı sıvı pompası için havuz
ısıtma çalışma modu anlamına gelir.

"soğutma" (aksesuar gereklidir), ısı sıvı pompası için
çalışma modu soğutma anlamına gelir.

Eğer soğutma için aksesuarlar mevcut ise veya eğer ısı
pompasının soğutma maksatlı yerleşik bir fonksiyonu
var ise, ısı sıvı pompa hızını sırasıyla aktif soğutma
modlarının çalıştırması esnasında da belirleyebilirsiniz
(ısı sıvı pompası daha sonra manüel işletimde çalışır).

MENÜ 5.1.12 - DAHILI ELEKTRIKLI
REZISTANS ILAVESI

maks bağlı el. ila.
Ayar aralığı: 7 / 9

Varsayılan değer: 7

maks elktrk ilav. ayrlyn
Ayar aralığı: 0 - 9 kW

Fabrika ayarı: 6 kW

sigorta boyutu
Ayar aralığı: 1 - 200 A

Fabrika ayarı: 16 A

dönüşüm oranı
Ayar aralığı: 300 - 3000

Fabrika ayarı: 300

Burada F1145 içindeki dahili elektrik ilavesinin maks el-
ektrik çıkışını ve kurulum için sigorta boyutunu ayarlayın.

Burada aynı zamanda, hangi akım sensörünün hangi
gelen fazda (bu, akım sensörlerinin kurulu olmasını ger-
ektirir, bkz sayfa 27) kurulu olduğunu kontrol edebilirsiniz.
"faz sırasını tespit edin" işaretleyerek ve OK düğmesine
basarak kontrol edin.

Bu kontrollerin sonuçları, "faz sırasını tespit edin" menü
seçiminin hemen altında görülür.

MENÜ 5.1.14 - AKIŞ AYAR. IKLIM SISTEMI

ön ayarlar
Ayar aralığı: radyatör, yerden ısı., rd. +yerd ısı, DOT
°C

Varsayılan değer: radyatör

Ayar aralığı DOT: -40,0 – 20,0 °C

Fabrika ayarı DOT: -18,0 °C

kndi ayarnız
Ayar aralığı DOT'da dT: 0,0 – 25,0

Fabrika ayarı DOT'da dT: 10,0

Ayar aralığı DOT: -40,0 – 20,0 °C

Fabrika ayarı DOT: -18,0 °C

Isı sıvı pompasının (GP1) çalıştırdığı ısıtma dağıtım sist-
eminin tipini ayarlayın.

DOT'da dT ölçülendirilmiş dış ortam sıcaklığında akış ve
dönüş sıcaklıkları arasındaki derece cinsinden farktır.
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MENÜ 5.1.22 - HEAT PUMP TESTING

Dikkat
Bu menü, farklı standartlara göre F1145'nin test
edilmesi amacını taşır.

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

Bu menü, herbir standart için bir tane, birçok alt menü
içerir.

MENÜ 5.2 - SISTEM AYARLARI
Burada ısı pompası için farklı sistem ayarları yapın, örn-
eğin usta/bağımlı ayarları, bağlantı ayarları ve hangi aks-
esuarların kurulu olduğu.

MENÜ 5.2.1 - USTA/BAĞIMLI MODU

Ayar aralığı: usta, bğml 1-8

Varsayılan değer: usta

Isı pompasını usta-veya bağımlı birim olarak ayarlayın.
Bir ısı pompalı sistemlerde olması gereken "usta".

Dikkat
Birçok ısı pompası olan sistemlerde her pomp-
anın benzersiz bir adı olmalıdır, sadece bir ısı
pompası "usta" olabilir ve örneğin sadece bir
"bğml 5" olabilir.

MENÜ 5.2.2 - KURULU BĞMLLR
Hangi bağımlıların usta ısı pompasına bağlı olduğunu
ayarlayın.

Bağlı bağımlıları etkinleştirmenin iki yolu vardır. Listedeki
alternatifi işaretleyebilir veya otomatik fonksiyon kullan-
abilirsiniz "kurulu bağmlrı ara".

kurulu bağmlrı ara
İşaretleyin "kurulu bağmlrı ara" ve otomatik olarak usta
ısı pompasına bağlı bağımlıları bulmak için OK tuşuna
basın.

Dikkat
Bu ayarları yapılmadan önce, her bağımlının
benzersiz bir ad (bkz menü 5.2.1) alması zorunl-
udur.

MENÜ 5.2.3 - KENETLENME
Sisteminizin borular yönünden nasıl yerleştirilmiş olduğ-
unu girin, örneğin havuz ısıtma, sıcak su ısıtma ve bina
ısıtma. Eğer ana üniteye bağlı en azından bir bağımlı ünite
var ise ancak bu menü görüntülenir.

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.

s1usta

kenetlenme5.2.3

s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8
F1145

İşaretleme çerçevesi:Kompresör

Usta/bağımlı Kenetlenme için çalışma alanı

Ana/yardımcı: Kenetlenme ayarının (ısı pompası sistemde
tek başına ise için sadece ana görüntülenir) hangi ısı
pompası için yapılacağını seçin.

Kompresör: Burada kompresörün bloke edilmesini, harici
olarak yazılım girişi veya standart olarak (örneğin havuz
ısıtması, sıcak su şarjı ve bina ısıtmasına bağlanmış)
kontrol edilmesini seçebilirsiniz.

İşaretleme çerçevesi: Kontrol topuzunu kullanarak işar-
etleme çerçevesi etrafında hareket ettirin. Neleri değişt-
irmek istediğinizi seçmek ve sağda görüntülenen seçen-
ekler kutusunda ayarı onaylamak için OK düğmesini
kullanın.

Kenetlenme için çalışma alanı: Sistem kenetlenmesi
burada çizilidir.

AçıklamaSembol

Kompresör (engellenmiş)

Kompresör (haricen kontrol edilen)

Kompresör (standart)

Sırasıyla sıcak su, soğutma, havuz kontrolü
için yön değiştirebilen vanalar.

Yön değiştirebilen vananın üzerindeki
tanımlamalar elektriksel olarak nereye bağlı
olduğunu gösterir (EB100 = Usta, EB101 =
Bağımlı 1, CL11 = Havuz 1 vb.).
Birkaç kompresörden gelen ortak sıcak su
yüklemesi. Ana ısı pompasından kumanda
edilir.
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AçıklamaSembol

Sadece seçilmiş olan ısı pompası kompr-
esöründen gelen kendi sıcak su yüklemesi.
İlgili ısı pompasından kumanda edilir.

Havuz 1

Havuz 2

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

Soğutma

MENÜ 5.2.4 - AKSESUARLAR
Burada hangi aksesuarların kurulu olduğu hakkında ısı
pompasını bilgilendirin.

Su ısıtıcı F1145 ürününe bağlıysa sıcak su şarjı buradan
devreye alınmalıdır.

Bağlı aksesuarları etkinleştirmenin iki yolu vardır. Listed-
eki alternatifi işaretleyebilir veya otomatik fonksiyon
kullanabilirsiniz "kurulu aks. ara".

kurulu aks. ara
İşaretleyin "kurulu aks. ara" ve otomatik olarak F1145
bağlı aksesuarları bulmak için OK tuşuna basın.

Dikkat
Belirli bir takım aksesuarlar, arama fonksiyonu
ile bulunamaz, bunun yerine ancak menüde 5.4
seçilmelidir.

Dikkat
Yeraltı su pompası seçeneğin sadece eğer
aksesuar AXC 40 sirkülasyon pompasının
kontrol etmek için kullanılacak ise işaretleyin.

MENÜ 5.3 - AKSESUAR AYARLARI
Kurulu ve etkin olan aksesuarlar için çalışma ayarları
bunun için alt-menülerde yapılır.

MENÜ 5.3.1 - FLM

sürekli pompa ça.
Ayar aralığı: Açık/kapalı

Fabrika ayarı: kapalı

pompa hızı
Ayar aralığı: % 1 – 100

Fabrika ayarı: % 100

buz çzmlr ara.zmn
Ayar aralığı: 1 – 30 h

Varsayılan değer: 10 h

filtre alarmları arsnda aylar
Ayar aralığı: 1 – 12

Varsayılan değer: 3

soğutmayı etkinleştir
Ayar aralığı: Açık/kapalı

Fabrika ayarı: kapalı

maks fan hızı
Ayar aralığı: % 1 – 100

Fabrika ayarı: % 70

min. fan hızı
Ayar aralığı: % 1 – 100

Fabrika ayarı: % 60

kontr. sensör
Ayar aralığı: 0 – 4

Fabrika ayarı: 1

hız değişmlri arasındaki süre
Ayar aralığı: 1 – 12

Fabrika ayarı: 10 dak

sürekli pompa ça.: Sirkülasyon pompasının atık hava
modülünde sürekli çalışması için seçin.

pompa hızı: Sirkülasyon pompasının atık hava modülünde
sürekli çalışması için seçin.

buz çzmlr ara.zmn: Buradan, atık hava modülünde ısı
eşanjörünün buz çözme işlemleri arasında geçmesi ger-
eken minimum süreyi ayarlayın.

Emiş havası modülü çalışma halindeyken ısı eşanjörü
soğutulur bu sebeple üzerinde buz oluşabilir. Çok fazla
buz oluştuğunda eşanjörün ısı transfer kapasitesi düşer
ve buz çözme işlemi gereklidir. Buz çözme işlemi eş-
anjörü ısıtır bu sayede buz erir ve yoğuşma hortumu ar-
acılığıyla atılır.

filtre alarmları arsnda aylar: Buradan, ısı pompası atık
hava modülündeki filtrenin temizlenmesi için bildirim
göndermeden önce kaç ay geçmesi gerektiğini ayarlayın.
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Emiş havası modülün hava filtresini düzenli olarak tem-
izleyin, temizleme sıklığı kullanılan havanın toz miktarına
bağlıdır.

soğutmayı etkinleştir: Buradan, atık hava modülü ar-
acılığıyla soğutmayı etkinleştirebilirsiniz. Bu fonksiyon
etkinleştirildiğinde, menü sisteminde soğutma ayarları
görüntülenir.

Dikkat
Aşağıdaki menüler HTS 40 aksesuarı gerektirir
ve "talep-kontr.havld.", 4.1.11 menüsünde akt-
ifleştirilir.

maks fan hızı: Buradan, talebe dayalı havalandırma sır-
asında izin verilen en yüksek fan hızını ayarlayın.

min. fan hızı: Buradan, talebe dayalı havalandırma sır-
asında izin verilen en düşük fan hızını ayarlayın.

kontr. sensör 1 – 4: Burada, HTS üniteleri tarafından
etkilenebilecek atık hava modülünü seçersiniz. Eğer atık
hava modülünü iki veya daha fazla HTS ünitesi kontrol
ediyorsa, havalandırma ünitelerin ortalama değerine göre
ayarlanır.

hız değişmlri arasındaki süre: Buradan, atık hava
modülünün istenen nemlilik gerçekleşinceye kadar fan
hızını aşamalı olarak arttırabilmesi veya azaltabilmesi için
gereken süreyi ayarlayın. Fabrika ayarında, fan hızı her
on dakikada yüzde bir şekilde ayarlanır.

Püf noktas
Fonksiyon açıklaması için aksesuar kurulum
talimatlarına bakın.

MENÜ 5.3.2 - ŞÖNT KONTROLLÜ ILAVE ISI

Öncelikli ek ısıtma
Ayar aralığı: Açık/kapalı

Fabrika ayarı: kapalı

frklı ek ıstmyı başlt
Ayar aralığı: 0 – 2000 GM

Varsayılan değerler: 400 GM

min.çalışma zamanı
Ayar aralığı: 0 – 48 h

Varsayılan değer: 12 h

min sıc.
Ayar aralığı: 5 – 90 °C

Varsayılan değer: 55 °C

karşm vansı amp.
Ayar aralığı: 0,1 –10,0

Varsayılan değer: 1,0

karşt.vansı adm geck.
Ayar aralığı: 10 – 300 s

Varsayılan değerler: 30 s

İlavenin ne zaman başlayacağını, minimum çalışma süresi
ve karışım vanası ile harici ilave için minimum sıcaklığı
buradan ayarlayın. Karışım vanalı harici ilave ısıtıcı, örneğ-
in ahşap/petrol/gaz/granül kazanı olabilir.

Şönt valf yükseltmesini ve şönt valf bekleme süresini
seçebilirsiniz.

"Öncelikli ek ısıtma" seçilmesi ile ısı pompası yerine
harici ilave ısıdan gelen ısı kullanılır. Isı kullanılabilir olduğu
sürece karışım vanası regüle edilir, aksi halde karışım
vanası kapatılır.

Püf noktas
Fonksiyon açıklaması için aksesuar kurulum
talimatlarına bakın.

MENÜ 5.3.3 - EKSTRA IKLIM SISTEM

Isıtma modunda kullanın
Ayar aralığı: Açık/kapalı

Fabrika ayarı: açık

Soğutma modunda kullanın
Ayar aralığı: Açık/kapalı

Fabrika ayarı: kapalı

karşm vansı amp.
Ayar aralığı: 0,1 – 10,0

Varsayılan değer: 1,0

karşt.vansı adm geck.
Ayar aralığı: 10 – 300 s

Varsayılan değerler: 30 s

GP10 pompası kontrolü
Ayar aralığı: Açık/kapalı

Fabrika ayarı: kapalı

Buradan, (2 - 8) ayarlamak istediğiniz iklim sistemini
seçebilirsiniz.

Isıtma modunda kullanın: Eğer ısı pompası soğutma için
bir klima sistemine/sistemlerine bağlanmış ise, bunlarda
yoğuşma oluşabilir. "Isıtma modunda kullanın,” seçeneğ-
inin soğutmaya uyarlanmış olmayan klima sistemi/sist-
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emleri için seçili olup olmadığını kontrol edin. Bu ayar,
soğutma işlemi etkinleştirildiğinde ekstra iklim sisteml-
erinde alt-şöntün kapanacağı anlamına gelir.

Soğutmamodunda kullanın: Soğutmaya uyarlanmış olan
klima sistemleri için "Soğutma modunda kullanın” seç-
eneğini seçin. 4 borulu soğutma için sadece tek bir
seçenek seçilebilirken, 2 borulu soğutma için hem"Soğ-
utma modunda kullanın" hem de "Isıtma modunda kull-
anın” seçebilirsiniz.

Dikkat
Bu ayar seçeneği yalnızca ısı pompası 5.2.4
menüsünden soğutma işlemi için etkinleştirild-
iğinde görüntülenir.

karşm vansı amp., karşt.vansı adm geck.: Buradan, kur-
ulu olan farklı ekstra iklim sistemleri için şönt amplifik-
asyonunu ve şönt bekleme süresini ayarlayın.

GP10 pompası kontrolü: Buradan, sirkülasyon pomp-
asının hızını manuel olarak ayarlayabilirsiniz.

Fonksiyon açıklaması için aksesuar kurulum talimatlarına
bakın.

MENÜ 5.3.4 - GÜNEŞ ENERJILI ISITMA

başlangıç delta-T
Ayar aralığı: 1 – 40 °C

Varsayılan değer: 8 °C

durma delta-T
Ayar aralığı: 0 – 40 °C

Varsayılan değer: 4 °C

maks. tank sıcaklığı
Ayar aralığı: 5 – 110 °C

Varsayılan değer: 95 °C

maks güneş kollktrü sıc.
Ayar aralığı: 80 – 200 °C

Varsayılan değer: 125 °C

Antifriz sıcaklığı
Ayar aralığı: -20 – +20 °C

Varsayılan değer: 2 °C

güneş kollktrü sğtm başlt
Ayar aralığı: 80 – 200 °C

Varsayılan değer: 110 °C

pasif tekrar şarj etme - etkinleştrme sıcaklğı
Ayar aralığı: 50 – 125 °C

Fabrika ayarları: 110 °C

pasif tekrar şarj etme - devrdşı kalma sıcklğ
Ayar aralığı: 30 – 90 °C

Fabrika ayarları: 50 °C

aktif tekrar şarj etme - etkinleştirme dT
Ayar aralığı: 8 – 60 °C

Fabrika ayarları: 40 °C

aktif tekrar şarj etme - devredışı klma dT
Ayar aralığı: 4 – 50 °C

Fabrika ayarları: 20 °C

başlangıç delta-T, durma delta-T: Buradan sirkülasyon
pompasının başlayıp duracağı güneş paneli ve güneş
enerjisi tankı arasındaki sıcaklık farkını ayarlayabilirsiniz.

maks. tank sıcaklığı, maks güneş kollktrü sıc.: Buradan
sirkülasyon pompasının duracağı, AHPS deposu için
maksimum sıcaklıkları ayarlayabilirsiniz. Bu, güneş enerj-
isi tankında aşırı sıcaklıklara karşı bir koruma içindir.

Eğer ünitede bir antifriz fonksiyonu, güneş enerjisi paneli
soğutması ve/veya pasif/aktif tekrar yükleme mevcut
ise, bunları burada etkinleştirebilirsiniz. Fonksiyon etkinl-
eştirildiğinde, bunların ayarlarını yapabilirsiniz. "güneş
paneli soğutucs", "pasif tekrar şarj etme" ve "aktif tekrar
şarj etme" birleştirilemez, sadece tek bir fonksiyon etk-
inleştirilebilir.
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donma koruması
Antifriz sıcaklığı: Buradan sirkülasyon pompasının donma
koruması için başlayacağı güneş enerjisi paneli için ger-
ekli sıcaklığı ayarlayabilirsiniz.

güneş paneli soğutucs
güneş kollktrü sğtm başlt: Güneş enerjisi panelindeki
sıcaklık bu ayardan büyükse, ve aynı zamanda, güneş
enerjisi tankının içindeki sıcaklık ayarlı maksimum sıc-
aklıktan daha büyük olduğunda, soğutma için harici
fonksiyon etkinleştirilir.

pasif tekrar şarj etme
etkinleştrme sıcaklğı: Eğer güneş enerjisi panelinin içer-
isindeki sıcaklık bu ayar değerinden daha yüksek ise,
fonksiyon devreye girer. Bununla birlikte, (BT10) ısı
pompasına giren brine sıcaklığı, "maks Brine girişi" için
5.1.7 menüsündeki ayar değerinden daha yüksek ise
fonksiyon bir saatliğine bloke edilir.

devrdşı kalma sıcklğ: Eğer güneş enerjisi panelinin içer-
isindeki sıcaklık bu ayar değerinden daha az ise, fonksiy-
on devreden çıkar.

aktif tekrar şarj etme
etkinleştirme dT: Eğer (BT53) güneş enerjisi paneli içer-
isindeki sıcaklık ile (BT10) ısı pompasına giren brine sıc-
aklığı arasındaki fark bu ayar değerinden daha büyük ise
fonksiyon devreye girer. Bununla birlikte, (BT10) ısı
pompasına giren brine sıcaklığı, "maks Brine girişi" için
5.1.7 menüsündeki ayar değerinden daha yüksek ise
fonksiyon bir saatliğine bloke edilir.

devredışı klma dT: Eğer (BT53) güneş enerjisi paneli iç-
erisindeki sıcaklık ile (BT10) ısı pompasına giren brine
sıcaklığı arasındaki fark bu ayar değerinden daha düşük
ise fonksiyon devreden çıkar.

Fonksiyon açıklaması için aksesuar kurulum talimatlarına
bakın.

MENÜ 5.3.6 - KADEME KONTROLLÜ ILA. ISI

frklı ek ıstmyı başlt
Ayar aralığı: 0 – 2000 GM

Varsayılan değerler: 400 GM

ek kademeler arsndki fark
Ayar aralığı: 0 – 1000 GM

Varsayılan değerler: 100 GM

maks kademe
Ayar aralığı
(ikili adımlama devre dışı): 0 – 3

Ayar aralığı
(ikili adımlama devrede): 0 – 7

Varsayılan değer: 3

ikili adımlama
Ayar aralığı: Açık/kapalı

Fabrika ayarı: kapalı

Burada kademe kontrollü ilavenin ayarlarını yapın. Kad-
eme kontrollü ilave örneğin bir harici elektrikli kazandır.

Örneğin, ilave ısıtmanın ne zaman başlayacağını, izin
verilen maksimum kademeleri ayarlamayı ve ikili kadem-
elemenin kullanılıp kullanılmayacağını seçmek
mümkündür.

İkili kademelendirme etkisizleştirildiğinde (off konumu),
ayarlar doğrusal kademelendirmeyi gösterir.

Fonksiyon açıklaması için aksesuar kurulum talimatlarına
bakın.
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MENÜ 5.3.8 - SICAK SU KONFORU

elk. rezistans etkinleştiriliyor
Ayar aralığı: Açık/kapalı

Fabrika ayarı: kapalı

rezts ısıt modda etkin
Ayar aralığı: Açık/kapalı

Fabrika ayarı: kapalı

karışım vansı etkin
Ayar aralığı: Açık/kapalı

Fabrika ayarı: kapalı

çıkan sıcak su
Ayar aralığı: 40 - 65 °C

Varsayılan değer: 55 °C

karşm vansı amp.
Ayar aralığı: 0,1 – 10,0

Varsayılan değer: 1,0

karşt.vansı adm geck.
Ayar aralığı: 10 – 300 s

Varsayılan değerler: 30 s

Burada sıcak su konforunun ayarları yapılır.

Fonksiyon açıklaması için aksesuar kurulum talimatlarına
bakın.

elk. rezistans etkinleştiriliyor: Su ısıtıcı içine monte edilm-
iş ise, elektrikli rezistans burada devreye girer.

rezts ısıt modda etkin: Eğer ısı pompasının kompresörleri
ısıtmaya öncelik verirse, tanktaki elektrikli rezistansın
(yukarıdaki alternatif etkinse gereklidir) sıcak suyu şarj
etmesi için izin verilip verilmeyeceğini burada etkinleşt-
irin.

karışım vansı etkin: Eğer karışım valfinin montajı
yapılmışsa ve F1145 tarafından kontrol edilecekse. Bu
seçenek aktif hale getirildiğinde, giden sıcak su sıc-
aklığını, paralel akım amplifikasyonunu ve karışım vanası
için paralel akım bekleme süresini ayarlayabilirsiniz.

çıkan sıcak su: Karışım vanasının su ısıtıcıdan gelen sıcak
suyu kısıtlayacağı sıcaklığı ayarlayın.

MENÜ 5.3.11 - MODBUS

adres
Fabrika ayarı: adres 1

word swap
Fabrika ayarı: etkin değil

Modbus 40 Den itibaren, sürüm 10 de dahil, adres 1 -
247 aralığında seçilebilir. Daha önceki sürümlerin statik
bir adresi vardır (adres 1)

Buradan, isteğe bağlı olarak, varsayılan "big endian”
yerine "word swap" seçebilirsiniz.

Fonksiyon açıklaması için aksesuar kurulum talimatlarına
bakın.

MENÜ 5.3.12 - EMIŞ/BESLEME HAVA
MODÜLÜ

filtre alarmları arsnda aylar

Ayar aralığı: 1 – 24

Varsayılan değer: 3

en düşk boşalt. hava sıc.

Ayar aralığı: 0 – 10 °C

Varsayılan değer: 5 °C

aşılan sıcaklıkta bypass

Ayar aralığı: 2 – 10 °C

Varsayılan değer: 4 °C

ısıtma esnasında bypass

Ayar aralığı: Açık/kapalı

Fabrika ayarı: kapalı

kesme val., egz.hava sıc.

Ayar aralığı: 5 – 30 °C

Varsayılan değer: 25 °C

maks fan hızı

Ayar aralığı: % 0 – 100

Fabrika ayarı: % 75

min. fan hızı

Ayar aralığı: % 0 – 100

Fabrika ayarı: % 60

kontr. sensör 1 (HTS)

Ayar aralığı: 1 – 4

Varsayılan değer: 1

filtre alarmları arsnda aylar: Filtre alarmının ne sıklıkla
görüntülenmesi gerektiğini ayarlayın.

en düşk boşalt. hava sıc.: Eşanjörün donmasını önlemek
için minimum hava alma sıcaklığını ayarlayın.

aşılan sıcaklıkta bypass: Oda sensörü kuruluysa, baypass
sönümlendiricisi açılacak şekilde aşırı sıcaklık burada
ayarlanmalıdır.

Dikkat
Aşağıdaki menüler HTS 40 aksesuarı gerektirir
ve "talep-kontr.havld.", 4.1.11 menüsünde akt-
ifleştirilir.

maks fan hızı: Buradan, talebe dayalı havalandırma sır-
asında izin verilen en yüksek fan hızını ayarlayın.

min. fan hızı: Buradan, talebe dayalı havalandırma sır-
asında izin verilen en düşük fan hızını ayarlayın.
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kontr. sensör 1 – 4: Burada, HTS üniteleri tarafından
etkilenebilecek atık hava modülünü seçersiniz. Eğer atık
hava modülünü iki veya daha fazla HTS ünitesi kontrol
ediyorsa, havalandırma ünitelerin ortalama değerine göre
ayarlanır.

hız değişmlri arasındaki süre: Buradan, atık hava
modülünün istenen nemlilik gerçekleşinceye kadar fan
hızını aşamalı olarak arttırabilmesi veya azaltabilmesi için
gereken süreyi ayarlayın. Fabrika ayarında, fan hızı her
on dakikada yüzde bir şekilde ayarlanır.

Püf noktas
Fonksiyon açıklaması için ERS ve HTS aksesuar
kurulum talimatlarına bakın.

MENÜ 5.3.15 - GBM HABERLEŞME MODÜLÜ

frklı ek ıstmyı başlt

Ayar aralığı: 10 – 2 000 GM

Fabrika ayarı: 400 GM

histerezis

Ayar aralığı: 10 – 2 000 GM

Fabrika ayarı: 100 GM

Burada gaz kazanı GBM 10-15 için ayar yapılır. Örneğin,
gaz kazanının ne zaman çalışmaya başlayacağını seçeb-
ilirsiniz. Fonksiyon açıklaması için aksesuar kurulum tal-
imatlarına bakın.

MENÜ 5.3.16 - NEM SENSÖRÜ

iklim sistemi 1 HTS
Ayar aralığı: 1–4

Varsayılan değer: 1

Odada limit RH, sis.
Ayar aralığı: Açık/kapalı

Fabrika ayarı: kapalı

yoğuşmayı önleme, syst.
Ayar aralığı: Açık/kapalı

Fabrika ayarı: kapalı

Odada limit RH, sis.
Ayar aralığı: Açık/kapalı

Fabrika ayarı: kapalı

En faz dört adet nem sensörü (HTS 40) kurulabilir.

Burada, ısıtma veya soğutma işlemleri sırasında sistem-
inizin bağıl nem düzeyini (RH) sınırlandırıp sınırlandırmay-
acağını seçersiniz.

Ayrıca, borularda yoğuşma ve soğutma sisteminde
parçacık oluşumunu engellemek için minimum soğutma
beslemesini ve hesaplanmış soğutma beslemesini
sınırlandırmayı da seçebilirsiniz.

Fonksiyonların açıklaması için HTS 40 Kurulum Kılavuz-
una bakın.

MENÜ 5.3.22 - FOTOVOL KONTROL

oda sıcaklığı etkisi
Ayar aralığı: Açık/kapalı

Fabrika ayarı: kapalı

sıcak su etkisi
Ayar aralığı: Açık/kapalı

Fabrika ayarı: kapalı

Burada EME 10 oda sıcaklığını ve / veya sıcak suyu etk-
ileyip etkileyemeyeceğini seçebilirsiniz.

Fonksiyon açıklaması için aksesuar kurulum talimatlarına
bakın.

MENÜ 5.4 - YAZILIMSAL GIRDI/ÇIKTI
Burada, harici şalter fonksiyonunun terminal bloğuna 5
AUX girişten birine mi yoksa AA3-X7'e mi bağlanacağını
belirtebilirsiniz.

MENÜ 5.5 - FABRIKA AYARLARI SERVISI
Tüm ayarlar (kullanıcı tarafından ayarlanabilir ayarlar
dahil) varsayılan değerlere sıfırlanabilir.

Dikkat
Sıfırlanınca, başlangıç kılavuzu ısı pompasının
bir sonraki yeniden başlatılışında gösterilir.

MENÜ 5.6 - ZORLA KONTROL
Burada ısı pompasının farklı bileşenlerini ve herhangi
bağlı aksesuarı zorlayarak kontrol edebilirsiniz.

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

MENÜ 5.7 - BAŞLAMA REHBERI
Isı pompası ilk kez başlatıldığı zaman başlangıç kılavuzu
otomatik olarak başlatılır. Buradan manuel olarak başlatın.

Bkz sayfa 32 başlangıç kılavuzu hakkında daha fazla bilgi
için.

MENÜ 5.8 - HIZLI BAŞLAMA
Buradan kompresörü başlatmak mümkündür.

Dikkat
Kompresörü başlatabilmek için bir ısıtma, soğ-
utma veya sıcak su talebi olması gerekir.
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Dikkat
Kompresöre ve çevresindeki donanımlara zarar
verebileceği için, kompresörü kısa aralıklarla
hızlı başlatmayın.

MENÜ 5.9 - YERDEN KURUTMA
FONKSIYONU

periyod 1 uzunluğu – 7
Ayar aralığı: 0 – 30 günler

Fabrika ayarı, süre 1 – 3, 5 – 7: 2 günler

Fabrika ayarı, süre 4: 3 günler

periyod 1 sıc. – 7
Ayar aralığı: 15 – 70 °C

Varsayılan değer:

20 °Cperiyod 1 sıc.
30 °Cperiyod 2 sıc.
40 °Cperiyod 3 sıc.
45 Cperiyod 4 sıc.
40 °Cperiyod 5 sıc.
30 °Cperiyod 6 sıc.
20 °Cperiyod 7 sıc.

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 fonksiyonunu etkinleştirmek için etkin
pencereyi işaretleyin. Alt kısmında bir sayaç fonksiyonun
etkin olduğu gün sayısını gösterir. Fonksiyon normal
ısıtma işlemi sırasında olduğu gibi ancak ilgili periyod için
ayarlanmış besleme sıcaklığı için derece dakika sayar.

Dikkat
Yerden kurutma sırasında ısı sıvı pompası,
menü 5.1.10'daki ayara bakmaksızın %100
güçle çalışır.

Püf noktas
Eğer çalışma modu "ylnz ek ısı" kullanılacaksa,
bu 4.2 menüsünden seçilir.

Daha eşit akış sıcaklığı için ilave "ilave için
başlatma" menü 4.9.2'de -80 olarak ayarlanarak
daha önce başlatılabilir. Ayarlı yerden kurutma
dönemleri durduğunda, menüler 4.2 ve 4.9.2'yi
önceki ayarlara göre sıfırlayın.

Püf noktas
Somut tabaka doğru sıcaklığa ulaştığında,
zemin kurutma bilgisini kurtarmak mümkündür.
Bkz bölüm "Yerden kurutma" sayfa 63.

MENÜ 5.10 - DEĞIŞIM KAYDI
Burada kontrol sistemi için önceki değişiklikleri okuyun.

Her değişiklik için tarih, saat ve kimlik no. (bazı ayarlara
özgü) ve yeni ayarlanmış değeri gösterilir.

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

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

Dil ayarı, bu seçime rağmen yapılabilir.

Dikkat
Bu seçenek, ekranı veya progam güncellemeyi
yeniden başlattıktan sonra, 24 saat sonra kilitl-
enir.
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Servis eylemleri
Dikkat
Servis sadece gerekli uzmanlığa sahip kişiler
tarafından yapılmalıdır.

F1145'de komponentleri değiştirirken sadece
NIBE marka yedek parçalar kullanılabilir.

ACIL DURUM MODU

Dikkat
(SF1) şalteri, F1145 su ile dolduruluna kadar " "
veya " " konumuna getirilmemelidir. Üründeki
bileşen parçaları hasar görmüş olabilir.

Acil durum modu operasyonel girişim halinde ve servis
ile bağlantılı olarak kullanılır. Acil durum modunda sıcak
su üretilmez.

Acil modu, şalter (SF1) ” ” modu olarak ayarlanarak
aktive edilir. Bu demektir ki:

• Durum lambası sarı yanar.

• Ekran ışığı yanmıyor ve kontrol bilgisayarı bağlı değil.

• Elektrikli ısıtıcıdaki sıcaklık, termostat (FQ10) ile
kontrol edilir. 35 veya 45 °C olarak ayarlanabilir.

• Kompresör ve brine sistemi kapalıdır ve sadece ısı sıvı
pompası ve elektrikli ilave ısıtıcı etkindir. Acil durum
modunda ilave ısıtıcı güç elektrikli rezistans kartında
(AA1) belirlenir. Bkz sayfa 25 'deki talimat.

GP1

QM1

GP2

QM2

Görsel, soğutma modülünün neye benzediğine bi örnekt-
ir.

F1145

QM34

QM32

SF1

QM33

XL1

XL6 XL7

XL2

FQ10

XL9

QM31
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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 F1145 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 (GP1)

Dikkat
Isı sıvı pompasının (GP1) başlamasına yardım
etme işlemi, sadece F1145 -6 için -12 kW
değerinde uygulanır.

Diğer boyutlarda diğer sirkülasyon pompaları
kullanılmaktadır.

1. F1145, Sviç (SF1) konumdan konuma ayarlanarak
kapatılır.

2. Ön kapağı sökünüz

3. Soğutma modülünün kapağını çıkarın.

4. Bir tornavidan ile havalandırma vidasını (QM5)
gevşetin. Az miktarda su dışarı çıkabileceği için
tornavidanın ucunun etrafına bir bez tutun.
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5. Bir tornavida sokun ve pompa motorunu çevirin.

6. Havalandırma vidasını (QM5) sıkın.

7. F1145, (SF1) şalterini " " konumuna getirerek başlatın
ve sirkülasyon pompasının çalışıp çalışmadığını
kontrol edin.

F1145 Çalışırken sirkülasyon pompasını başlatmak gen-
ellikle daha kolaydır, şalter (SF1) iken, " " konumuna ayarl-
ayın. Eğer F1145 çalışmakta iken sirkülasyon pompasının
çalışmasına yardım edilirse, pompa başladığında tornav-
idayı aniden çekmek için hazır olun.

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

ÇIFT YOLLU VANADAKI MOTORU ÇIKARIN
Çift yollu vanadaki motor bakımı kolaylaştırmak için çık-
arılabilir.

• Motor kablosunu çıkarın ve gösterildiği gibi çift yollu
vanadan motoru çıkarın.

LEK

LEK

LEK

A

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

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

Dikkat
Sayfa 8'daki açıklamalara göre ön kapağı çık-
arın.

1. Kapatma vanalarını (QM31), (QM32), (QM33) ve
(QM34) kapatın.

Sayfa 59'daki talimatlara göre kompresör modülünü
boşaltın.

F1145

QM31 QM33

QM32QM34

2. Kilit mandallarını çekin.

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

L
E
K

LEK

3

2

QM31

4. İki vidayı sökün.

L
E
K

4

5. Bir tornavida kullanarak baz kartından (AA2) bağlantıl-
arı çıkarın.

LEK

5

6. Baz kartı kabinin altından (A) ve (B) bağlantılarını
ayırın.

7. (C) bağlantısını, elektrikli ilave (AA1) PCB'den tornav-
ida kullanarak ayırın.

8. (D) svicinin bağlantısını ortak devre kartından (AA100)
ayırın.

9. Soğutma modülünü dikkatlice dışarı doğru çekin.

LEK

LEK

6
A

B

7
C

D

8

9

5

Püf noktas
Soğutma modülü ters sırayla kurulur.

Dikkat
Yeniden kurulum durumunda, ısı pompası
bağlantısındaki mevcut O-ringlerin sağlanan
yenileri ile değiştirilmesi gerekir (resme bakınız).

F1145

QM33

QM32QM34
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USB SERVIS ÇIKIŞI

L
E
K

Bu ekran ünitesi, yazılımı güncellemek, girilen bilgileri
F1145 kaydetmek ve içindeki ayarları idare etmek için
kullanılabilen bir USB soketi ile donatılmıştır.

İÇ İKLİM

ISI POMPASI BİLGİ

SICAK SU

USB

ürtci yazılm güncelle

USB 7

kayıt alma

ayarları yönetin

USB bellek bağlandığında, yeni bir menü (menü 7) ekr-
anda belirir.

Menü 7.1 - ürtci yazılm güncelle

ürtci yazılm güncelle 7.1

güncellemeyi başlat

başka dosya seçin

Bu F1145 için yazılımı güncellemenizi sağlar.

Dikkat
Aşağıdaki fonksiyonların çalışması için USB
bellek F1145 için yazılım dosyalarını NIBE
firmasından içermelidir.

Ekranın üst kısmındaki bilgi kutusu güncelleme
yazılımının USB bellekten seçmiş olduğu en muhtemel
güncelleme bilgilerini (her zaman İngilizce) gösterir.

Bu bilgi, yazılımın hangi ürün için tasarlandığını, yazılımın
sürümünü ve genel bilgileri içerir. Seçili olan dışında bir
dosya seçmek istiyorsanız, doğru dosya"başka dosya
seçin” aracılığıyla seçilebilir.

güncellemeyi başlat

Seç "güncellemeyi başlat" güncellemeyi başlatmak istiy-
orsanız. Gerçekten yazılımı güncellemek isteyip istemed-
iğiniz sorulur. Devam etmek için "evet" veya geri almak
için "hayır" şeklinde cevap verin.

Eğer bir önceki soruya cevabınız "evet" ise güncelleme
başlar ve ekranda güncellemenin ilerlemesini takip edeb-
ilirsiniz. Güncelleme tamamlandığında F1145 yeniden
başlar.

Püf noktas
Bir yazılım güncellemesi F1145 için menü ayarl-
arını sıfırlamaz.

Dikkat
Eğer güncelleme tamamlanmadan önce kesint-
iye uğrarsa, (örneğin elektrik kesintisi, vb.) OK
düğmesine başlatma sırasında yeşil lamba
yanmaya başlayıncaya kadar basıldığında (yakl-
aşık 10 saniye kadar sürer) yazılım önceki
sürüme dönebilir.

başka dosya seçin

ürtci yazılm güncelle 7.1

Eğer önerilen yazılımı kullanmak istemiyorsanız, “başka
dosya seçin" seçiniz. Dosyalar arasında ilerlerken, işaretli
yazılım hakkında bilgiler daha önce olduğu gibi bir bilgi
kutusunda gösterilir. OK tuşu ile bir dosyayı seçtiğinizde,
önceki sayfaya (menü 7.1), güncellemeyi başlatmayı
seçebileceğiniz yere dönersiniz
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Menü 7.2 - kayıt alma

kayıt alma 7.2

etkin

aralık san5

Ayar aralığı: 1 s – 60 min

Fabrika ayar aralığı: 5 s

Burada, F1145 ‘dan gelen geçerli ölçüm değerlerinin
USB bellek üzerindeki bir kayıt dosyasına kaydedileceğini
seçebilirsiniz.

1. Kayıtların arasındaki istenen aralığı ayarlayın.

2. " tıklayın.etkin".

3. F1145'dan gelen mevcut ölçüm değerleri USB bell-
eğin içine belirtilen aralıklarla bir dosyaya kaydedilir
"etkin" seçimi kaldırılana kadar.

Dikkat
işareti kaldırın "etkin" USB belleği sonra çıkarın.

Yerden kurutma

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

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

• "Yerden kurutma kaydı"nı seçin

• 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.

Menü 7.3 - ayarları yönetin

ayarları yönetin7.3

ayarları kaydedin

ayarları kurtarın

Burada bir USB bellek ile F1145 tüm menü ayarlarını
(kullanıcı ve servis menüleri) (farklı kaydetmek veya
kurtarmak) yönetebilirsiniz.

"ayarları kaydedin" aracılığıyla menü ayarlarını, daha sonra
geri yüklemek veya başka bir F1145 kopyalamak için, bir
USB belleğe kaydedersiniz.

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.
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Çoğu durumda, F1145 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 menüsü altında toplanmıştır. Bu
menüdeki değerlere bakmak genellikle arıza kaynağını
bulmanızı kolaylaştırabilir. 3.1 menüsü hakkında daha
fazla bilgi için yardım menüsü veya kullanım kılavuzuna
bakın.

Alarmı yönetin

bilgi/ eylem

alarmı sıfırla

yardım modu

Düşük basınç alarmı

alarm

Bir alarm durumunda, bir çeşit arıza oluştuğu, durum
lambasının sürekli yeşilden sürekli kırmızıya değişmesi
ile gösterilir. Buna ek olarak, bir alarm zili bilgi penceres-
inde görüntülenir.

ALARM
Kırmızı durum lambasının olduğu bir alarm durumunda
ısı pompasının kendisini düzeltmeyeceği bir arıza olmuşt-
ur. Ekranda, kontrol düğmesini çevirerek ve OK tuşuna
basarak, alarm türünü görebilir ve sıfırlayabilirsiniz. Ayrıca
ısı pompasını şu şekilde ayarlamayı seçebilirsiniz: yardım
modu.

bilgi/ eylem Burada alarmların ne anlama geldiğini okuy-
abilirsiniz ve alarma neden olan sorunu düzeltmek için
ne yapabileceğiniz hakkında ipuçları alabilirsiniz.

alarmı sıfırla Ürünün normal çalışmaya geri dönebilmesi
için çoğu durumda, "alarmı sıfırla” seçmeniz yeterlidir.
“alarmı sıfırla” seçildikten sonra yeşil ışık yanarsa alarm
düzelmiş demektir. Kırmızı ışık hala yanıyorsa ve "alarm"
başlıklı menü ekranda görünür durumdaysa, alarma yol
açan sorun devam ediyor demektir.

yardımmodu ”yardım modu” bir tür acil durum modudur.
Bu ısı pompasının bir çeşit sorun var olmasına rağmen,
ısı ve/veya sıcak su ürettiği anlamına gelir. Bu ısı pomp-
asının kompresörünün çalışmadığı anlamına gelir. Bu
durumda elektrikli rezistans ısı ve/veya sıcak su üretir.

Dikkat
yardım modu seçmek için alarm eylemi, 5.1.4
menüsü içerisinde seçilmelidir.

Dikkat
Seçilen "yardım modu" alarma sebep olan probl-
emi düzeltmek ile aynı anlama gelmez. Bu
yüzden durum lambası kırmızı olmaya devam
edecektir.

Operasyonel girişim ekranda görüntülenmiyorsa, aşağıd-
aki ipuçları kullanılabilir:

TEMEL EYLEMLER
Aşağıdaki maddeleri kontrol ederek başlayın:

• Şalterin (SF1) konumu.

• Bulunulan alanın grup ve ana sigortaları.

• Mülkün toprak devre sigortası.

• F1145 (FC1) için minyatür devre kesici.

• Doğru ayarlanmış yük monitörü (eğer akım sensörleri
takılı ise).

DÜŞÜK SICAK SU SICAKLIĞI VEYA SICAK SU
YOKLUĞU
• Karıştırma vanası (eğer kurulu varsa) çok düşük ayarl-

anmış.

– Karıştırıcı vanayı ayarlayın.

• F1145 yanlış çalışma modunda.

– 4.2 menüsüne girin. Eğer "otomatik" mod seçili
değil ise, "ek ısıtmayı durdur" üzerinde daha yüksek
bir değeri 4.9.2 menüsünden seçiniz.

– Eğer "elle" modu seçili ise, seçin "ilave".

• Fazla sıcak su tüketimi.
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– Sıcak su ısıtılana kadar bekleyin. Geçici olarak
arttırılmış sıcak su kapasitesi (geçici lüks), 2.1
menüsünde etkinleştirilebilir.

• Çok düşük sıcak su ayarı.

– 2.2 menüsüne girin ve daha yüksek konfor modunu
seçin.

• Sıcak suyun çalışma önceliklendirmesi yok veya çok
düşük.

– 4.9.1 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.

DÜŞÜK ODA SICAKLIĞI
• Birden fazla odalarda kapalı termostatlar.

– Mümkün olduğunca çok sayıda odada termostatları
maksimum olarak ayarlayın. Oda sıcaklığını termost-
atları kısmak yerine 1.1 menüsü ile ayarlayın.

• Otomatik ısıtma kontrolünde çok düşük ayarlı değer.

– 1.1 "sıcaklık" menüsüne girin ve ısı eğrisinin sapma
değerini ayarlayın. Oda sıcaklığı, sadece soğuk hav-
alarda düşük ise eğrinin eğiminin 1.9.1 "ısıtma eğrisi"
menüsünde ayarlanması gereklidir.

• F1145 yanlış çalışma modunda.

– 4.2 menüsüne girin. Eğer "otomatik" mod seçili
değil ise, "ısıtmayı durdur" üzerinde daha yüksek bir
değeri 4.9.2 menüsünden seçiniz.

– Eğer "elle" modu seçili ise, seçin "ısıtma". Eğer bu
yeterli değilse, seçin "ilave".

• Isı çalışma önceliklendirmesi yok veya çok düşük.

– 4.9.1 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" 4.7 menüsünde etkinleşir.

– 4.7 menüsüne girin ve “Kapalı” konumunu seçin.

• Oda ısıtmasını değiştirmek için harici anahtar etkinleşt-
irildi.

– Tüm harici anahtarları kontrol edin.

• İklim sisteminde hava.

– İklim sisteminin havalandırılması (bkz sayfa 31).

• İklim sistemine kapalı vanalar.

– Vanaları açın.

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

– 1.1 (sıcaklık) menüsüne girin ve ısı eğrisinin sapma
değerini azaltın. Eğer oda sıcaklığı, sadece soğuk
havalarda yüksek ise eğrinin eğiminin 1.9.1 "ısıtma
eğrisi" menüsünde aşağıya doğru ayarlanması gerekl-
idir.

• Oda ısıtmasını değiştirmek için harici anahtar etkinleşt-
irildi.

– Tüm harici anahtarları kontrol edin.

DÜZENSIZ ODA SICAKLIĞI.
• Yanlış seçilmiş ısıtma eğrisi.

– 1.9.1 menüsünden, ısıtma eğrisinin hassas ayarlarını
yapınız.

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

– 5.1.14 (akış ayar. iklim sistemi) menüsüne giriniz ve
"DOT'da dT" değerini azaltınız.

• Radyatörlerde düzenli olmayan akış.

– Radyatörler arasındaki akış dağılımını ayarlayın.

DÜŞÜK SISTEM BASINCI
• İklim sisteminde yeteri kadar su yok.

– İklim sistemindeki suyu doldurun (bkz. sayfa 31).

KOMPRESÖR BAŞLAMIYOR
• Isıtma ihtiyacı yoktur.

– F1145, ısıtmayı veya sıcak suyu çağırmıyor.

• Kompresör sıcaklık şartlarına bağlı olarak engellenmiş.

– Sıcaklık ürünün çalışma aralığında olana kadar bekl-
eyin.

• Kompresör başlangıçları arasındaki minimum süreye
ulaşılamamıştır.

– 30 Dakika bekleyin ve kompresörün başlatılıp başl-
atılmadığını kontrol ediniz.

• Alarm devreye girdi.

– Ekrandaki yönergeleri izleyin.

RADYATÖRLERDE VINLAMA GÜRÜLTÜSÜ
• Odalarda kapalı termostatlar ve hatalı olarak seçilmiş

ısıtma eğrisi.

– Mümkün olduğunca fazla sayıda odada termostatları
maksimuma ayarlayınız. Isıtma eğrisini termostatları
kısmak yerine, 1.1 menüsü ile ayarlayınız.

• Sirkülasyon pompası hızı çok yüksek olarak ayarlanmış

– 5.1.11 (ısıt.sıvı.pomp hızı) menüsüne girin ve sirkül-
asyon pompası hızını azaltınız.

• Radyatörlerde düzenli olmayan akış.

– Radyatörler arasındaki akış dağılımını ayarlayın.
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AKAN SU SESI
Sorun giderme bölümünün bu kısmına sadece NIBE FLM
aksesuar kurulu olduğunda başvurulur.

• Su tuzağında yeteri kadar su yok.

– Su tuzağını tekrar su ile doldurun.

• Tıkanmış su tuzağı.

– Yoğuşma su hortumunu kontrol edin ve ayarlayın.
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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 40
Bu aksesuar HPAC 40, sisteme F1145 ile dahil edilen bir
iklim değişikliği modülüdür.

Parça no. 067 076

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

Bağlantı BAU 40
Parça no. 067 666

NIBE FLM
Parça no. 067 011

BAZ GENIŞLETMESI EF 45
Bu aksesuar, F1145 altında daha büyük bağlantı alanı oluşt-
urmak için kullanılır.

Parça no. 067 152

DENGE TANKI UKV
UKV, bir ısı pompasına ya da başka bir harici ısı kaynağına
bağlantı için uygun bir akümülatör tank olup farklı amaçlarla
kullanılabilir. Bu tank, ısıtma sisteminin harici kontrolü
esnasında da kullanılabilir.

UKV 200
Parça no. 080 300

UKV 100
Parça no. 088 207

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, F1145 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

ENERJI ÖLÇÜM KITI EMK 300
Bu aksesuar haricen monte edilmiştir ve havuz, sıcak su,
binadaki ısıtma ve soğutmayı besleyen enerji miktarını
ölçmek için kullanılır.

Cu borusu Ø22.

Parça no. 067 314

GAZ AKSESUARI

Haberleşme modülü OPT 10
OPT 10, bağlantıyı sağlamak ve gaz kazanının NIBE GBM
10-15 kontrolü için kullanılır.

Parça no. 067 513

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

HABERLEŞME MODÜLÜ MODBUS 40
MODBUS 40, F1145'ın binada bir DUC (bilgisayar alt
merkezi) kullanılarak kontrol edilip izlenmesine olanak tanır.
Haberleşme daha sonra MODBUS-RTU kullanılarak gerç-
ekleştirilir.

Parça no 067 144
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HABERLEŞME MODÜLÜ SMS 40
İnternet bağlantısı olmadığı zaman, F1145'yı SMS yoluyla
kontrol etmek için SMS 40 aksesuarını kullanabilirsiniz.

Parça no 067 073

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

ELK 8
Elektrikli rezistans
8 kW
Parça no. 069 026

ELK 5
Elektrikli rezistans
5 kW
Parça no. 069 025

ELK 26
26 kW, 3 x 400 V
Parça no. 067 074

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

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

ELK 42
42 kW, 3 x 400 V
Parça no. 067 075

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 10-400
Parça no. 066 115

HAVUZ ISITMA POOL 40
POOL 40, F1145 ile havuz ısıtmasını sağlamak için kullanılır.

Parça no 067 062

KENETLENME KITI SOLAR 40
Solar 40, F1145 (VPAS ile birlikte) güneş ısıtmasına bağlan-
abilir demektir.

Parça no 067 084

KENETLENME KITI SOLAR 42
Solar 42, F1145 (VPBS ile birlikte) güneş ısıtmasına bağlan-
abilir demektir.

Parça no 067 153

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 40
Oda ünitesi, F1145 'in evinizde bulunduğu yerden farklı bir
yerde kontrol edilip izlenebilmesini sağlar.

Parça no 067 064

PASIF SOĞUTMA PCM 40/42
PCM 40/42 kaya, yeraltı suyu veya yüzey toprağı kollektörl-
erinden pasif soğutma elde edilmesini sağlar.

Parça no. 067 077 / 067 078

SERBEST SOĞUTMA PCS 44

F1145 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 F1145 solar hücrelerinin dönüştürücüleri
arasında iletişimi mümkün kılmak için kullanılır.

Parça no. 057 188

SU ISITICISI/AKÜMÜLATÖR TANKI

AHP
Öncelikli olarak bir AHPS'li
hacmin genleşmesi için
kullanılacak hacim genl-
eşme tankı.

Parça no. 056 284

AHPS
Sıcak su üretimi için sıcak
su serpantinli (paslanmaz
çelik) ve güneş enerjisi
serpantinli (bakır) bir elektr-
ik rezistansı olmayan
akümülatör tankı.

Parça no. 056 283

AHPH
Sıcak su üretimi için ent-
egre sıcak su serpantinli
(paslanmaz çelik) bir elektr-
ik rezistansı olmayan
akümülatör tankı.

Parça no. 081 036
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VPAS
Çift-çeperli hazneye ve güneş enerjisi sargısına sahip su
ısıtıcısı.

VPAS 300/450
Parça no. 087
720

Bakır

Parça no. 087
710

Emaye

VPB
Elektrikli rezistanssız, serpatinli su ısıtıcısı.

VPB 300VPB 200
Parça no. 083 009BakırParça no. 088 515Bakır
Parça no. 083 011EmayeParça no. 088 517Emaye
Parça no. 083 010Paslanm-

az çelik
Parça no. 088 518Paslanm-

az çelik

VPBS
Elektrikli rezistanssız, şarj ve güneş enerjisi sargılı (serpant-
in) su ısıtıcısı.

VPBS 300
Parça no. 083
012

Bakır

Parça no. 083
015

Emaye

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
3X230 V

F1145-15

230V 3N ~ 50HzNominal voltaj
82,5ArmsKalkış akımı

11(16)ArmsMaksimum çalışma akımı 0 kW elektrikli rezistans dahil (Önerilen sigorta değeri)
28(32)ArmsMaksimum çalışma akımı 2 kW elektrikli rezistans dahil (Önerilen sigorta değeri)
35(40)ArmsMaksimum çalışma akımı 4 kW elektrikli rezistans dahil (Önerilen sigorta değeri)
35(40)ArmsMaksimum çalışma akımı 6 kW elektrikli rezistans dahil (Önerilen sigorta değeri)
46(50)ArmsMaksimum çalışma akımı 9 kW elektrikli rezistans dahil, yeniden bağlama gerektirir (Önerilen sigorta değeri)
2/4/6/9kWİlave güç

35 – 185WÇıkış, Brine pompası
10 – 87WÇıkış, Isı sıvı pompası
IPX1BKasa sınıfı

Ekipman IEC 61000-3-12 ile uyumludur
Bağlantı Tasarımı Amacı İçin, IEC 61000-3-3 teknik gereksinimlerine uygundur.

F1145-17

230V 3N ~ 50HzNominal voltaj
84,5ArmsKalkış akımı

13(16)ArmsMaksimum çalışma akımı 0 kW elektrikli rezistans dahil (Önerilen sigorta değeri)
31(32)ArmsMaksimum çalışma akımı 2 kW elektrikli rezistans dahil (Önerilen sigorta değeri)
38(40)ArmsMaksimum çalışma akımı 4 kW elektrikli rezistans dahil (Önerilen sigorta değeri)
38(40)ArmsMaksimum çalışma akımı 6 kW elektrikli rezistans dahil (Önerilen sigorta değeri)
49(50)ArmsMaksimum çalışma akımı 9 kW elektrikli rezistans dahil, yeniden bağlama gerektirir (Önerilen sigorta değeri)
2/4/6/9kWİlave güç

35 – 185WÇıkış, Brine pompası
10 – 87WÇıkış, Isı sıvı pompası
IPX1BKasa sınıfı

Ekipman IEC 61000-3-12 ile uyumludur
Bağlantı Tasarımı Amacı İçin, IEC 61000-3-3 teknik gereksinimlerine uygundur.
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3X400 V

F1145-6

400V 3N ~ 50HzNominal voltaj
13ArmsKalkış akımı

5,3(16)ArmsMaksimum çalışma akımı 0 kW elektrikli rezistans dahil (Önerilen sigorta değeri)
13(16)ArmsMaksimum çalışma akımı 1 – 2 kW elektrikli rezistans dahil (Önerilen sigorta değeri)
13(16)ArmsMaksimum çalışma akımı 3 – 4 kW elektrikli rezistans dahil (Önerilen sigorta değeri)
17(20)ArmsMaksimum çalışma akımı 5 – 6 kW elektrikli rezistans dahil (Önerilen sigorta değeri)
17(20)ArmsMaksimum çalışma akımı 7 – kW elektrikli rezistans dahil, teslimatta bağlı olan (Önerilen sigorta değeri)
20(20)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 geçirilebilir)kWİlave güç
30 – 87WÇıkış, Brine pompası
7 – 67WÇıkış, Isı sıvı pompası
IPX1BKasa sınıfı

Ekipman IEC 61000-3-12 ile uyumludur
Bağlantı Tasarımı Amacı İçin, IEC 61000-3-3 teknik gereksinimlerine uygundur.

F1145-8

400V 3N ~ 50HzNominal voltaj
16ArmsKalkış akımı

6,4(16)ArmsMaksimum çalışma akımı 0 kW elektrikli rezistans dahil (Önerilen sigorta değeri)
14(16)ArmsMaksimum çalışma akımı 1 – 2 kW elektrikli rezistans dahil (Önerilen sigorta değeri)
14(16)ArmsMaksimum çalışma akımı 3 – 4 kW elektrikli rezistans dahil (Önerilen sigorta değeri)
18(20)ArmsMaksimum çalışma akımı 5 – 6 kW elektrikli rezistans dahil (Önerilen sigorta değeri)
18(20)ArmsMaksimum çalışma akımı 7 – kW elektrikli rezistans dahil, teslimatta bağlı olan (Önerilen sigorta değeri)
21(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 geçirilebilir)kWİlave güç
30 – 87WÇıkış, Brine pompası
7 – 67WÇıkış, Isı sıvı pompası
IPX1BKasa sınıfı

Ekipman IEC 61000-3-12 ile uyumludur
Bağlantı Tasarımı Amacı İçin, IEC 61000-3-3 teknik gereksinimlerine uygundur.

F1145-10

400V 3N ~ 50HzNominal voltaj
21ArmsKalkış akımı

8,3(16)ArmsMaksimum çalışma akımı 0 kW elektrikli rezistans dahil (Önerilen sigorta değeri)
15(16)ArmsMaksimum çalışma akımı 1 – 2 kW elektrikli rezistans dahil (Önerilen sigorta değeri)
15(16)ArmsMaksimum çalışma akımı 3 – 4 kW elektrikli rezistans dahil (Önerilen sigorta değeri)
19(20)ArmsMaksimum çalışma akımı 5 – 6 kW elektrikli rezistans dahil (Önerilen sigorta değeri)
19(20)ArmsMaksimum çalışma akımı 7 – kW elektrikli rezistans dahil, teslimatta bağlı olan (Önerilen sigorta değeri)
22(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 geçirilebilir)kWİlave güç
35 – 185WÇıkış, Brine pompası

7 – 67WÇıkış, Isı sıvı pompası
IPX1BKasa sınıfı

Ekipman IEC 61000-3-12 ile uyumludur
Bağlantı Tasarımı Amacı İçin, IEC 61000-3-3 teknik gereksinimlerine uygundur.

F1145-12

400V 3N ~ 50HzNominal voltaj
29ArmsKalkış akımı

9(16)ArmsMaksimum çalışma akımı 0 kW elektrikli rezistans dahil (Önerilen sigorta değeri)
18(20)ArmsMaksimum çalışma akımı 1 – 2 kW elektrikli rezistans dahil (Önerilen sigorta değeri)
18(20)ArmsMaksimum çalışma akımı 3 – 4 kW elektrikli rezistans dahil (Önerilen sigorta değeri)
18(20)ArmsMaksimum çalışma akımı 5 – 6 kW elektrikli rezistans dahil (Önerilen sigorta değeri)
23(25)ArmsMaksimum çalışma akımı 7 – kW elektrikli rezistans dahil, teslimatta bağlı olan (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 geçirilebilir)kWİlave güç
35 – 185WÇıkış, Brine pompası

7 – 67WÇıkış, Isı sıvı pompası
IPX1BKasa sınıfı

Ekipman IEC 61000-3-12 ile uyumludur
Bağlantı Tasarımı Amacı İçin, IEC 61000-3-3 teknik gereksinimlerine uygundur.
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F1145-15

400V 3N ~ 50HzNominal voltaj
43ArmsKalkış akımı

11(16)ArmsMaksimum çalışma akımı 0 kW elektrikli rezistans dahil (Önerilen sigorta değeri)
20(20)ArmsMaksimum çalışma akımı 1 – 2 kW elektrikli rezistans dahil (Önerilen sigorta değeri)
20(20)ArmsMaksimum çalışma akımı 3 – 4 kW elektrikli rezistans dahil (Önerilen sigorta değeri)
20(20)ArmsMaksimum çalışma akımı 5 – 6 kW elektrikli rezistans dahil (Önerilen sigorta değeri)
24(25)ArmsMaksimum çalışma akımı 7 – kW elektrikli rezistans dahil, teslimatta bağlı olan (Önerilen sigorta değeri)
26(30)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 geçirilebilir)kWİlave güç
35 – 185WÇıkış, Brine pompası
10 – 87WÇıkış, Isı sıvı pompası
IPX1BKasa sınıfı

Ekipman IEC 61000-3-12 ile uyumludur
Bağlantı Tasarımı Amacı İçin, IEC 61000-3-3 teknik gereksinimlerine uygundur.

F1145-17

400V 3N ~ 50HzNominal voltaj
52ArmsKalkış akımı

13(16)ArmsMaksimum çalışma akımı 0 kW elektrikli rezistans dahil (Önerilen sigorta değeri)
22(25)ArmsMaksimum çalışma akımı 1 – 2 kW elektrikli rezistans dahil (Önerilen sigorta değeri)
22(25)ArmsMaksimum çalışma akımı 3 – 4 kW elektrikli rezistans dahil (Önerilen sigorta değeri)
22(25)ArmsMaksimum çalışma akımı 5 – 6 kW elektrikli rezistans dahil (Önerilen sigorta değeri)
26(30)ArmsMaksimum çalışma akımı 7 – kW elektrikli rezistans dahil, teslimatta bağlı olan (Önerilen sigorta değeri)
28(30)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 geçirilebilir)kWİlave güç
35 – 185WÇıkış, Brine pompası
10 – 87WÇıkış, Isı sıvı pompası
IPX1BKasa sınıfı

Ekipman IEC 61000-3-12 ile uyumludur
Bağlantı Tasarımı Amacı İçin, IEC 61000-3-3 teknik gereksinimlerine uygundur.
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Teknik özellikler
3X230 V

F1145-17F1145-15Model

EN 14511'e göre verim verisi
0/35 nominal

16,7815,33kWIsıtma kapasitesi (PH)

3,903,47kWBeslenen güç (PE)

4,304,42COP

0/45 nominal
16,1714,92kWIsıtma kapasitesi (PH)

4,524,11kWBeslenen güç (PE)

3,583,63COP

SCOP EN 14825'e göre
20 / 2018 / 18kWNominal ısı çıkışıPdesignh

4,5 / 3,74,7 / 3,7SCOP soğuk iklim, 35 °C / 55 °C

4,4 / 3,64,6 / 3,7SCOP ortalama iklim, 35 °C / 55 °C

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

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

A / XXL

(VPB500)

A / XXL

(VPB500)

Verimlilik sınıfı sıcak su ısıtma / su ısıtıcısı ile belirtilen açıp kapama profili 3

Gürültü
4242dB(A)Ses güç seviyesi (LWA)EN 12102 at 0/35

2727dB(A)Ses basınç seviyesi (LPA) 0/35'de EN ISO 11203'e göre ve 1 m uzaklığa göre hesaplanan değerler
Soğutucu akışkan devresi

R407CSoğutucu akışkan tipi

1 774GWP soğutucu

2,02,0kgMiktarı doldurun

3,553,55tonCO2 eşdeğeri

2,9 (29 bar) / 0,15 (1,5 bar)MPaKesme değeri basınç şalteri HP / LP

Brine devresi
0,05 (0,5 bar) / 0,3 (3 bar)MPaMin/maks sistem basıncı brine

0,670,62l/sMin akış

0,820,75l/sNominal akış

4858kPaNominal 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) / 0,4 (4 bar)MPaMin/maks sistem basıncı ısıtma ortamı

0,270,25l/sMin akış

0,400,36l/sNominal akış

5560kPaNominal debide maks harici mevcut basınç

şemaya bakın°CMin/maks HM-sıcaklığı

Boru bağlantıları
3528mmBrine dış çap. CU borusu

2828mmIsı sıvı dış çap CU boruları

2828mmBağlantı, sıcak su ısıtıcı har çap

Boyutlar ve ağırlık
600 x 620 x 1 500mmGenişlik x Derinlik x Yükseklik

1 670mmTavan yüksekliği 4

205200kgKomple ısı pompasının ağırlığı

136134kgAğırlık sadece soğutma modülü

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

065 459065 140Parça numarası, 3x230 V

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 1 650 mm.'dir.
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3X400 V

F1145-17F1145-15F1145-12F1145-10F1145-8F1145-6Model

EN 14511'e göre verim verisi
0/35 nominal

16,8915,3711,4810,097,935,69kWIsıtma kapasitesi (PH)

3,933,482,512,191,701,27kWBeslenen güç (PE)

4,34,424,574,604,674,47COP

0/45 nominal
16,1014,8610,999,557,505,33kWIsıtma kapasitesi (PH)

4,494,093,022,632,031,52kWBeslenen güç (PE)

3,593,633,643,633,693,51COP

SCOP EN 14825'e göre
20 / 2018 / 1814 / 1413 / 1210 / 97 / 7kWNominal ısı çıkışıPdesignh

4,5 / 3,74,7 / 3,74,9 / 3,84,9 / 3,95,0 / 4,04,8 / 3,8SCOP soğuk iklim, 35 °C / 55 °C

4,4 / 3,64,6 / 3,74,8 / 3,74,8 / 3,84,9 / 3,94,7 / 3,7SCOP ortalama iklim, 35 °C / 55 °C

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

/ 55 °C 1

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

A / XXL

(VPB500)

A / XXL

(VPB500)

A / XXL

(VPB300)

A / XXL

(VPB300)

A / XXL

(VPB300)

A / XXL

(VPB300)

Verimlilik sınıfı sıcak su ısıtma / su ısıtıcısı
ile belirtilen açıp kapama profili 3

Gürültü
424243423841dB(A)Ses güç seviyesi (LWA)EN 12102 at 0/35

272728272326dB(A)Ses basınç seviyesi (LPA) 0/35'de EN
ISO 11203'e göre ve 1 m uzaklığa
göre hesaplanan değerler
Soğutucu akışkan devresi

R407CSoğutucu akışkan tipi

1 774GWP soğutucu

2,02,02,01,91,81,5kgMiktarı doldurun

3,553,553,553,373,192,66tonCO2 eşdeğeri

2,9 (29 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

0,670,620,470,400,330,25l/sMin akış

0,820,750,650,510,420,30l/sNominal akış

485869854858kPaNominal 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

0,270,250,190,160,130,10l/sMin akış

0,400,360,270,220,180,13l/sNominal akış

556058646467kPaNominal debide maks harici mevcut
basınç

şemaya bakın°CMin/maks HM-sıcaklığı

Boru bağlantıları
352828282828mmBrine dış çap. CU borusu

282828222222mmIsı sıvı dış çap CU boruları

282828222222mmBağlantı, sıcak su ısıtıcı har çap

Boyutlar ve ağırlık
600 x 620 x 1 500mmGenişlik x Derinlik x Yükseklik

1 670mmTavan yüksekliği 4

205200190175170160kgKomple ısı pompasının ağırlığı

136134126111105100kgAğırlık sadece soğutma modülü

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

065 119065 118065 117065 556065 555065 554Parça numarası, 3x400 V, enerji ölçerli

065 099065 098065 097065 550065 549065 548Parça numarası, 3x400 V

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.
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3 Verimlilik sınıfı ölçeği, sıcak su: A+ - F arası.
4 Ayaklar çıkarıldığında, yükseklik yaklaşık 1 650 mm.'dir.

ISI POMPASININ ÇALIŞMA ARALIĞI,
KOMPRESÖR ÇALIŞMASI
Kompresör 0 °C gelen brine sıcaklığında, 65 °C'ye kadar
bir besleme sıcaklığı sağlar.

6 - 10 kW 3x400V
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Enerji etiketleme
BILGILENDIRME SAYFASI

NIBE ABTedarikçi

F1145-17 3x230VF1145-15 3x230VModel

VPB500VPB500Model boyler

35 / 5535 / 55°CSıcaklık uygulaması

XXLXXLSuyun ısıtılması için beyan edilen yük profili

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

AASu ısıtılması enerji verimliliği sınıfı, ortalama iklim

2018kWNominal ısı çıkışı (Pdesignh), ortalama iklim
9 474 / 11 4078 134 / 10 194kWhYıllık enerji tüketimi boş alan ısıtması, ortalama iklim

2 2352 283kWhYıllık enerji tüketimi su ısıtması, ortalama iklim
166 / 137175 / 138%Mevsimsel boş alan ısıtma enerji verimliliği, ortalama

iklim
9694%Su ısıtılması enerji verimliliği, ortalama iklim
4343dBSes güç seviyesi LWA iç ortam
2018kWNominal ısı çıkışı (Pdesignh), soğuk iklim
2018kWNominal ısı çıkışı (Pdesignh), ılık iklim

11 047 / 13 3009 454 / 11 893kWhYıllık enerji tüketimi boş alan ısıtması, soğuk iklim
2 2352 283kWhYıllık enerji tüketimi su ısıtması, soğuk iklim

6 224 / 7 4045 333 / 6 636kWhYıllık enerji tüketimi boş alan ısıtması, ortalama iklim
2 2352 283kWhYıllık enerji tüketimi su ısıtması, ılık iklim

171 / 140180 / 141%Mevsimsel boş alan ısıtma enerji verimliliği, soğuk iklim
9694%Su ısıtılması enerji verimliliği, soğuk iklim

164 / 136172 / 137%Mevsimsel boş alan ısıtma enerji verimliliği, ılık iklim
9694%Su ısıtılması enerji verimliliği, ılık iklim
--dBSes güç seviyesi LWA dış ortam

NIBE ABTedarikçi

F1145-17
3x400V

F1145-15
3x400V

F1145-12
3x400V

F1145-10
3x400V

F1145-8
3x400V

F1145-6
3x400V

Model

VPB500VPB500VPB300VPB300VPB300VPB300Model boyler

35 / 5535 / 5535 / 5535 / 5535 / 5535 / 55°CSıcaklık uygulaması

XXLXXLXXLXXLXXLXXLSuyun ısıtılması için beyan edilen yük profili

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

AAAAAASu ısıtılması enerji verimliliği sınıfı, ortalama iklim

20181413 / 1210 / 97 / 7kWNominal ısı çıkışı (Pdesignh), ortalama iklim
9 474 / 11 4078 134 / 10 1946 042 / 7 7855 466 / 6 3474 245 / 4 9073 151 / 3 640kWhYıllık enerji tüketimi boş alan ısıtması, ortalama iklim

2 2352 2832 1211 9451 9952 025kWhYıllık enerji tüketimi su ısıtması, ortalama iklim
166 / 137175 / 138183 / 141184 / 144187 / 147178 / 140%Mevsimsel boş alan ısıtma enerji verimliliği, ortalama

iklim
9694102111108106%Su ısıtılması enerji verimliliği, ortalama iklim
434345424242dBSes güç seviyesi LWA iç ortam
20181413 / 1210 / 97 / 7kWNominal ısı çıkışı (Pdesignh), soğuk iklim
20181413 / 1210 / 97 / 7kWNominal ısı çıkışı (Pdesignh), ılık iklim

11 047 /
13 300

9 454 / 11 8936 993 / 9 0496 351 / 7 2694 904 / 5 5993 577 / 4 201kWhYıllık enerji tüketimi boş alan ısıtması, soğuk iklim

2 2352 2832 1211 9451 9952 025kWhYıllık enerji tüketimi su ısıtması, soğuk iklim
6 224 / 7 4045 333 / 6 6363 949 / 5 1203 655 / 4 2362 842 / 3 2552 080 / 2 447kWhYıllık enerji tüketimi boş alan ısıtması, ortalama iklim

2 2352 2832 1211 9451 9952 025kWhYıllık enerji tüketimi su ısıtması, ılık iklim
171 / 140180 / 141189 / 145189 / 149193 / 152185 / 145%Mevsimsel boş alan ısıtma enerji verimliliği, soğuk iklim

9694102111108106%Su ısıtılması enerji verimliliği, soğuk iklim
164 / 136172 / 137181 / 138182 / 143186 / 146177 / 138%Mevsimsel boş alan ısıtma enerji verimliliği, ılık iklim

9694102111108106%Su ısıtılması enerji verimliliği, ılık iklim
------dBSes güç seviyesi LWA dış ortam
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PAKETIN ENERJI VERIMLILIĞI IÇIN VERILER

F1145-17 3x230VF1145-15 3x230VModel

VPB500VPB500Model boyler

35 / 5535 / 55°CSıcaklık uygulaması

VIIKumanda edici, sınıf
3,5%Kumanda edici, verimliliğe katkı

170 / 140178 / 141%Paketin mevsimsel boş alan ısıtma enerji verimliliği,
ortalama iklim

A++A+++ / A++Paketin mevsimsel boş alan ısıtma enerji verimliliği
sınıfı, ortalama iklim

174 / 144183 / 145%Paketin mevsimsel boş alan ısıtma enerji verimliliği,
soğuk iklim

167 / 140176 / 140%Paketin mevsimsel boş alan ısıtma enerji verimliliği,
ılık iklim

F1145-17
3x400V

F1145-15
3x400V

F1145-12
3x400V

F1145-10
3x400V

F1145-8
3x400V

F1145-6
3x400V

Model

VPB500VPB500VPB300VPB300VPB300VPB300Model boyler

35 / 5535 / 5535 / 5535 / 5535 / 5535 / 55°CSıcaklık uygulaması

VIIKumanda edici, sınıf
3,5%Kumanda edici, verimliliğe katkı

170 / 140178 / 141187 / 144188 / 148190 / 150182 / 143%Paketin mevsimsel boş alan ısıtma enerji verimliliği,
ortalama iklim

A++ / A++A+++ / A++A+++ / A++A+++ / A++A+++ / A+++A+++ / A++Paketin mevsimsel boş alan ısıtma enerji verimliliği
sınıfı, ortalama iklim

174 / 144183 / 145193 / 148193 / 153197 / 156188 / 148%Paketin mevsimsel boş alan ısıtma enerji verimliliği,
soğuk iklim

167 / 140176 / 140185 / 142186 / 147189 / 150181 / 142%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

F1145-15 3x230VModel

VPB500Model boyler

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
%138ƞsMevsimsel boş alan ısıtma enerji verimliliğikW18,0PratedNominal 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

-3,16COPdTj = -7 °CkW14,6PdhTj = -7 °C
-3,72COPdTj = +2 °CkW14,8PdhTj = +2 °C
-4,01COPdTj = +7 °CkW15,1PdhTj = +7 °C
-4,27COPdTj = +12 °CkW15,4PdhTj = +12 °C
-3,27COPdTj = bivkW14,6PdhTj = biv
-2,96COPdTj = TOLkW14,6PdhTj = TOL
-COPdTj = -15 °C (eğer TOL -20 °C ise)kWPdhTj = -15 °C (eğer TOL -20 °C ise)

°C-10TOLMin. dış ortam hava sıcaklığı°C-5,1Tbivİki değerli sıcaklık
-COPcycDönüşüm aralığı verimliliğikWPcychDönüşüm aralığı kapasitesi

°C65WTOLMaks. besleme sıcaklığı-0,99CdhBozulma katsayısı

İlave ısıAktif modun haricindeki modlarda güç tüketimi
kW3,4PsupNominal ısı çıkışıkW0,002POFFKapalı durumu

kW0,022PTOTermostat - kapalı modu
ElektrikEnerji girişi türükW0,007PSBBekleme modu

kW0,035PCKYağ karteri ısıtıcı modu

Diğer elemanlar
m3/sNominal hava akışı (hava-su)SabitlendiKapasite kontrolü
m3/s1,57Nominal ısıtıcı ortam akışıdB43 / -LWASes gücü seviyesi, bina içleri / dış ortamlar
m3/s2,89Brine akışı brine-su veya su-su ısı pompalarıkWh10 194QHEYıllık enerji tüketimi

Isı pompası için kombine ısıtıcı
%94ƞwhSu ısıtma enerji verimliliğiXXLSuyun ısıtılması için beyan edilen yük profili

kWhQfuelGünlük yakıt tüketimikWh10,39QelecGünlük enerji tüketimi
GJAFCYıllık yakıt tüketimikWh2 283AECYıllık enerji tüketimi

NIBE Energy Systems – Box 14 – Hannabadsvägen 5 – 285 21 Markaryd – Swedenİletişim bilgileri
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F1145-17 3x230VModel

VPB500Model boyler

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
%137ƞsMevsimsel boş alan ısıtma enerji verimliliğikW20,0PratedNominal 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

-3,25COPdTj = -7 °CkW16,0PdhTj = -7 °C
-3,70COPdTj = +2 °CkW16,2PdhTj = +2 °C
-3,95COPdTj = +7 °CkW16,6PdhTj = +7 °C
-4,16COPdTj = +12 °CkW16,9PdhTj = +12 °C
-3,35COPdTj = bivkW16,1PdhTj = biv
-3,08COPdTj = TOLkW16,0PdhTj = TOL
-COPdTj = -15 °C (eğer TOL -20 °C ise)kWPdhTj = -15 °C (eğer TOL -20 °C ise)

°C-10TOLMin. dış ortam hava sıcaklığı°C-4,8Tbivİki değerli sıcaklık
-COPcycDönüşüm aralığı verimliliğikWPcychDönüşüm aralığı kapasitesi

°C65WTOLMaks. besleme sıcaklığı-0,99CdhBozulma katsayısı

İlave ısıAktif modun haricindeki modlarda güç tüketimi
kW4,0PsupNominal ısı çıkışıkW0,002POFFKapalı durumu

kW0,025PTOTermostat - kapalı modu
ElektrikEnerji girişi türükW0,007PSBBekleme modu

kW0,035PCKYağ karteri ısıtıcı modu

Diğer elemanlar
m3/sNominal hava akışı (hava-su)SabitlendiKapasite kontrolü
m3/s1,72Nominal ısıtıcı ortam akışıdB43 / -LWASes gücü seviyesi, bina içleri / dış ortamlar
m3/s3,23Brine akışı brine-su veya su-su ısı pompalarıkWh11 407QHEYıllık enerji tüketimi

Isı pompası için kombine ısıtıcı
%96ƞwhSu ısıtma enerji verimliliğiXXLSuyun ısıtılması için beyan edilen yük profili

kWhQfuelGünlük yakıt tüketimikWh10,18QelecGünlük enerji tüketimi
GJAFCYıllık yakıt tüketimikWh2 235AECYıllık enerji tüketimi

NIBE Energy Systems – Box 14 – Hannabadsvägen 5 – 285 21 Markaryd – Swedenİletişim bilgileri
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F1145-6 3x400VModel

VPB300Model boyler

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-16147 & EN12102Uygulanan standartlar
%140ƞsMevsimsel boş alan ısıtma enerji verimliliğikW6,5PratedNominal 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

-3,16COPdTj = -7 °CkW5,3PdhTj = -7 °C
-3,75COPdTj = +2 °CkW5,5PdhTj = +2 °C
-4,12COPdTj = +7 °CkW5,6PdhTj = +7 °C
-4,53COPdTj = +12 °CkW5,8PdhTj = +12 °C
-3,32COPdTj = bivkW5,4PdhTj = biv
-2,93COPdTj = TOLkW5,2PdhTj = TOL
-COPdTj = -15 °C (eğer TOL -20 °C ise)kWPdhTj = -15 °C (eğer TOL -20 °C ise)

°C-10TOLMin. dış ortam hava sıcaklığı°C-5Tbivİki değerli sıcaklık
-COPcycDönüşüm aralığı verimliliğikWPcychDönüşüm aralığı kapasitesi

°C65WTOLMaks. besleme sıcaklığı-1,00CdhBozulma katsayısı

İlave ısıAktif modun haricindeki modlarda güç tüketimi
kW1,3PsupNominal ısı çıkışıkW0,002POFFKapalı durumu

kW0PTOTermostat - kapalı modu
ElektrikEnerji girişi türükW0,007PSBBekleme modu

kW0,014PCKYağ karteri ısıtıcı modu

Diğer elemanlar
m3/sNominal hava akışı (hava-su)SabitlendiKapasite kontrolü
m3/s0,56Nominal ısıtıcı ortam akışıdB42 / -LWASes gücü seviyesi, bina içleri / dış ortamlar
m3/s0,99Brine akışı brine-su veya su-su ısı pompalarıkWh3 640QHEYıllık enerji tüketimi

Isı pompası için kombine ısıtıcı
%106ƞwhSu ısıtma enerji verimliliğiXXLSuyun ısıtılması için beyan edilen yük profili

kWhQfuelGünlük yakıt tüketimikWh9,22QelecGünlük enerji tüketimi
GJAFCYıllık yakıt tüketimikWh2 025AECYıllık enerji tüketimi
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F1145-8 3x400VModel

VPB300Model boyler

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-16147 & EN12102Uygulanan standartlar
%147ƞsMevsimsel boş alan ısıtma enerji verimliliğikW9,20PratedNominal 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

-3,31COPdTj = -7 °CkW7,4PdhTj = -7 °C
-3,93COPdTj = +2 °CkW7,7PdhTj = +2 °C
-4,30COPdTj = +7 °CkW7,9PdhTj = +7 °C
-4,73COPdTj = +12 °CkW8,0PdhTj = +12 °C
-3,49COPdTj = bivkW7,5PdhTj = biv
-3,09COPdTj = TOLkW7,2PdhTj = TOL
-COPdTj = -15 °C (eğer TOL -20 °C ise)kWPdhTj = -15 °C (eğer TOL -20 °C ise)

°C-10TOLMin. dış ortam hava sıcaklığı°C-5Tbivİki değerli sıcaklık
-COPcycDönüşüm aralığı verimliliğikWPcychDönüşüm aralığı kapasitesi

°C65WTOLMaks. besleme sıcaklığı-1,00CdhBozulma katsayısı

İlave ısıAktif modun haricindeki modlarda güç tüketimi
kW2,0PsupNominal ısı çıkışıkW0,002POFFKapalı durumu

kW0PTOTermostat - kapalı modu
ElektrikEnerji girişi türükW0,007PSBBekleme modu

kW0,014PCKYağ karteri ısıtıcı modu

Diğer elemanlar
m3/sNominal hava akışı (hava-su)SabitlendiKapasite kontrolü
m3/s0,79Nominal ısıtıcı ortam akışıdB42 / -LWASes gücü seviyesi, bina içleri / dış ortamlar
m3/s1,43Brine akışı brine-su veya su-su ısı pompalarıkWh4 907QHEYıllık enerji tüketimi

Isı pompası için kombine ısıtıcı
%108ƞwhSu ısıtma enerji verimliliğiXXLSuyun ısıtılması için beyan edilen yük profili

kWhQfuelGünlük yakıt tüketimikWh9,09QelecGünlük enerji tüketimi
GJAFCYıllık yakıt tüketimikWh1 995AECYıllık enerji tüketimi
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F1145-10 3x400VModel

VPB300Model boyler

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-16147 & EN12102Uygulanan standartlar
%144ƞsMevsimsel boş alan ısıtma enerji verimliliğikW11,70PratedNominal 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

-3,25COPdTj = -7 °CkW9,3PdhTj = -7 °C
-3,85COPdTj = +2 °CkW9,7PdhTj = +2 °C
-4,23COPdTj = +7 °CkW9,9PdhTj = +7 °C
-4,65COPdTj = +12 °CkW10,1PdhTj = +12 °C
-3,42COPdTj = bivkW9,4PdhTj = biv
-3,03COPdTj = TOLkW9,2PdhTj = TOL
-COPdTj = -15 °C (eğer TOL -20 °C ise)kWPdhTj = -15 °C (eğer TOL -20 °C ise)

°C-10TOLMin. dış ortam hava sıcaklığı°C-5Tbivİki değerli sıcaklık
-COPcycDönüşüm aralığı verimliliğikWPcychDönüşüm aralığı kapasitesi

°C65WTOLMaks. besleme sıcaklığı-1,00CdhBozulma katsayısı

İlave ısıAktif modun haricindeki modlarda güç tüketimi
kW2,5PsupNominal ısı çıkışıkW0,002POFFKapalı durumu

kW0PTOTermostat - kapalı modu
ElektrikEnerji girişi türükW0,007PSBBekleme modu

kW0,014PCKYağ karteri ısıtıcı modu

Diğer elemanlar
m3/sNominal hava akışı (hava-su)SabitlendiKapasite kontrolü
m3/s1,01Nominal ısıtıcı ortam akışıdB42 / -LWASes gücü seviyesi, bina içleri / dış ortamlar
m3/s1,80Brine akışı brine-su veya su-su ısı pompalarıkWh6 347QHEYıllık enerji tüketimi

Isı pompası için kombine ısıtıcı
%111ƞwhSu ısıtma enerji verimliliğiXXLSuyun ısıtılması için beyan edilen yük profili

kWhQfuelGünlük yakıt tüketimikWh8,86QelecGünlük enerji tüketimi
GJAFCYıllık yakıt tüketimikWh1 945AECYıllık enerji tüketimi
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F1145-12 3x400VModel

VPB300Model boyler

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
%141ƞsMevsimsel boş alan ısıtma enerji verimliliğikW14,0PratedNominal 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

-3,30COPdTj = -7 °CkW10,8PdhTj = -7 °C
-3,80COPdTj = +2 °CkW11,1PdhTj = +2 °C
-4,10COPdTj = +7 °CkW11,3PdhTj = +7 °C
-4,40COPdTj = +12 °CkW11,5PdhTj = +12 °C
-3,46COPdTj = bivkW10,9PdhTj = biv
-3,12COPdTj = TOLkW10,7PdhTj = TOL
-COPdTj = -15 °C (eğer TOL -20 °C ise)kWPdhTj = -15 °C (eğer TOL -20 °C ise)

°C-10TOLMin. dış ortam hava sıcaklığı°C-4,2Tbivİki değerli sıcaklık
-COPcycDönüşüm aralığı verimliliğikWPcychDönüşüm aralığı kapasitesi

°C65WTOLMaks. besleme sıcaklığı-0,99CdhBozulma katsayısı

İlave ısıAktif modun haricindeki modlarda güç tüketimi
kW3,3PsupNominal ısı çıkışıkW0,002POFFKapalı durumu

kW0,018PTOTermostat - kapalı modu
ElektrikEnerji girişi türükW0,007PSBBekleme modu

kW0,030PCKYağ karteri ısıtıcı modu

Diğer elemanlar
m3/sNominal hava akışı (hava-su)SabitlendiKapasite kontrolü
m3/s1,15Nominal ısıtıcı ortam akışıdB45 / -LWASes gücü seviyesi, bina içleri / dış ortamlar
m3/s2,18Brine akışı brine-su veya su-su ısı pompalarıkWh7 785QHEYıllık enerji tüketimi

Isı pompası için kombine ısıtıcı
%102ƞwhSu ısıtma enerji verimliliğiXXLSuyun ısıtılması için beyan edilen yük profili

kWhQfuelGünlük yakıt tüketimikWh9,66QelecGünlük enerji tüketimi
GJAFCYıllık yakıt tüketimikWh2 121AECYıllık enerji tüketimi
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F1145-15 3x400VModel

VPB500Model boyler

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
%138ƞsMevsimsel boş alan ısıtma enerji verimliliğikW18,0PratedNominal 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

-3,16COPdTj = -7 °CkW14,6PdhTj = -7 °C
-3,72COPdTj = +2 °CkW14,8PdhTj = +2 °C
-4,01COPdTj = +7 °CkW15,1PdhTj = +7 °C
-4,27COPdTj = +12 °CkW15,4PdhTj = +12 °C
-3,27COPdTj = bivkW14,6PdhTj = biv
-2,96COPdTj = TOLkW14,6PdhTj = TOL
-COPdTj = -15 °C (eğer TOL -20 °C ise)kWPdhTj = -15 °C (eğer TOL -20 °C ise)

°C-10TOLMin. dış ortam hava sıcaklığı°C-5,1Tbivİki değerli sıcaklık
-COPcycDönüşüm aralığı verimliliğikWPcychDönüşüm aralığı kapasitesi

°C65WTOLMaks. besleme sıcaklığı-0,99CdhBozulma katsayısı

İlave ısıAktif modun haricindeki modlarda güç tüketimi
kW3,4PsupNominal ısı çıkışıkW0,002POFFKapalı durumu

kW0,022PTOTermostat - kapalı modu
ElektrikEnerji girişi türükW0,007PSBBekleme modu

kW0,035PCKYağ karteri ısıtıcı modu

Diğer elemanlar
m3/sNominal hava akışı (hava-su)SabitlendiKapasite kontrolü
m3/s1,57Nominal ısıtıcı ortam akışıdB43 / -LWASes gücü seviyesi, bina içleri / dış ortamlar
m3/s2,89Brine akışı brine-su veya su-su ısı pompalarıkWh10 194QHEYıllık enerji tüketimi

Isı pompası için kombine ısıtıcı
%94ƞwhSu ısıtma enerji verimliliğiXXLSuyun ısıtılması için beyan edilen yük profili

kWhQfuelGünlük yakıt tüketimikWh10,39QelecGünlük enerji tüketimi
GJAFCYıllık yakıt tüketimikWh2 283AECYıllık enerji tüketimi
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F1145-17 3x400VModel

VPB500Model boyler

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
%137ƞsMevsimsel boş alan ısıtma enerji verimliliğikW20,0PratedNominal 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

-3,25COPdTj = -7 °CkW16,0PdhTj = -7 °C
-3,70COPdTj = +2 °CkW16,2PdhTj = +2 °C
-3,95COPdTj = +7 °CkW16,6PdhTj = +7 °C
-4,16COPdTj = +12 °CkW16,9PdhTj = +12 °C
-3,35COPdTj = bivkW16,1PdhTj = biv
-3,08COPdTj = TOLkW16,0PdhTj = TOL
-COPdTj = -15 °C (eğer TOL -20 °C ise)kWPdhTj = -15 °C (eğer TOL -20 °C ise)

°C-10TOLMin. dış ortam hava sıcaklığı°C-4,8Tbivİki değerli sıcaklık
-COPcycDönüşüm aralığı verimliliğikWPcychDönüşüm aralığı kapasitesi

°C65WTOLMaks. besleme sıcaklığı-0,99CdhBozulma katsayısı

İlave ısıAktif modun haricindeki modlarda güç tüketimi
kW4,0PsupNominal ısı çıkışıkW0,002POFFKapalı durumu

kW0,025PTOTermostat - kapalı modu
ElektrikEnerji girişi türükW0,007PSBBekleme modu

kW0,035PCKYağ karteri ısıtıcı modu

Diğer elemanlar
m3/sNominal hava akışı (hava-su)SabitlendiKapasite kontrolü
m3/s1,72Nominal ısıtıcı ortam akışıdB43 / -LWASes gücü seviyesi, bina içleri / dış ortamlar
m3/s3,23Brine akışı brine-su veya su-su ısı pompalarıkWh11 407QHEYıllık enerji tüketimi

Isı pompası için kombine ısıtıcı
%96ƞwhSu ısıtma enerji verimliliğiXXLSuyun ısıtılması için beyan edilen yük profili

kWhQfuelGünlük yakıt tüketimikWh10,18QelecGünlük enerji tüketimi
GJAFCYıllık yakıt tüketimikWh2 235AECYıllık enerji tüketimi
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A

Akım sensörlerinin bağlanması, 27
Aksesuarlar, 67
Aksesuarların bağlanması, 30
Alarm, 64
Alarmı yönetin, 64
AUX çıkışı için olası seçim (yüksüz değişken röle), 29
AUX girişleri için olası seçimler, 28
Ayarlar, 24

B

Bağlantılar, 22
Başlangıç kılavuzu, 32
Bekleme modu, 58

Acil modunda güç, 25
Bilgi sayfası, 77
Bir değer ayarlanması, 40
Boru bağlantıları, 15

Boru boyutları, 16
Boyutlar ve boru bağlantıları, 16
Brine tarafı, 17
Genel, 15
Isı sıvı tarafı, 17
Kenetlenme alternatifleri, 18
Sembol tuşu, 15
Sistem şeması, 16
Soğuk ve sıcak su

Sıcak su ısıtıcısının bağlanması, 18
Soğuk ve sıcak su bağlantısı, 18

Boru boyutları, 16
Boyutlar ve boru bağlantıları, 16
Brine sistemini doldurma ve tahliye etme, 31
Brine sisteminin boşaltılması, 59
Brine tarafı, 17

Ç

Çalışma, 40
Çift yollu vanadaki motoru çıkarın, 60

D

Devreye alma ve ayarlama, 31
Başlangıç kılavuzu, 32
Doldurma ve tahliye etme, 31
Hazırlıklar, 31
İleri ayarlama ve hava alma, 33

Dış ortam sensörü, 23
Doldurma ve tahliye etme, 31

Brine sistemini doldurma ve tahliye etme, 31
İklim sistemini doldurma ve tahliye etme, 31

Durum lambası, 37

E

Ekran, 37
Ekstra sirkülasyon pompası, 29
Elektrik bağlantıları, 20

Aksesuarların bağlanması, 30
Ayarlar, 24
Bağlantılar, 22
Bekleme modu, 25
Dış ortam sensörü, 23
Elektrikli ilave - maksimum çıkış, 24
Erişilebilirlik, elektrik bağlantısı, 21
Genel, 20
Güç bağlantısı, 22
Harici bağlantı seçenekleri, 27
Kablo kilidi, 22
Kapağı çıkarma, elektrik kabini, 21
Kapağı çıkarma, giriş devre kartı, 21
Kontrol sistemi için harici çalışma voltajı bağlama, 23
Minyatür devre şalteri, 20
Motor kesmesi, 21
NIBE Uplink, 27
Oda sensörü, 24
Opsiyonel bağlantılar, 26
Sıcaklık limitleyicisi, 20
Sıcaklık sensörü, harici akış hattı, 24
Sıcaklık sensörü, sıcak gaz şarjı, 23
Usta/Bağımlı, 26
Yük izleyicisi, 27

Elektrik kabinleri, 11
Elektrikli ilave - maksimum çıkış, 24

Maks elektrik çıkışı ayarlama, 24
Maksimum elektrik çıkışına geçmek, 25

Enerji etiketleme, 77
Bilgilendirme sayfası, 77
Paketin enerji verimliliği için veriler, 78
Teknik dokümantasyon, 79, 81

Erişilebilirlik, elektrik bağlantısı, 21

G

Geri düğmesi, 37
Gösterge ünitesi, 37

Durum lambası, 37
Ekran, 37
Geri düğmesi, 37
Kontrol düğmesi, 37
OK düğmesi, 37
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Şalter, 37
Güç bağlantısı, 22
Güvenlik bilgisi

İşaretleme, 4
Kurulumunun denetimi, 6
Semboller, 4
Seri numarası, 5

H

Harici bağlantı seçenekleri, 27
AUX çıkışı için olası seçim (yüksüz değişken röle), 29
AUX girişleri için olası seçimler, 28
Ekstra sirkülasyon pompası, 29
Sıcaklık sensörü, sıcak su üst, 23
Sıcak su sirkülasyonu, 29
Soğutma modu göstergesi, 29
Yeraltı suyu pompasını kontrol etmek, 29

Hazırlıklar, 31

I

Isı pompası dizaynı, 9
Bileşen konumu elektrik kabinleri, 11
Bileşenlerin listesi, 9
Bileşen listesi elektrik kabinleri, 11
Bileşen listesi soğutma bölümü, 13
Bileşen yeri soğutma bölümü, 13
Bileşen yerleri, 9
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	Isı pompasının çalışma aralığı, kompresör çalışması
	6 - 10 kW 3x400V
	12 kW 3x400V
	Diğerleri


	Enerji etiketleme
	Bilgilendirme sayfası
	Paketin enerji verimliliği için veriler
	Teknik dokümantasyon


	Öğesi kayıdı
	İletişim bilgileri

