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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 8.

Menülerde nasıl dolaşıldığı ve farklı ayarların nasıl yapıldığının açıklandığı sayfa 11.

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. Ayarlar hakkında daha fazla bilgi için bkz. sayfa 14.

Sıcak su miktarını artırın

2X

1X

Geçici olarak sıcak su miktarını artırmak için (F1355 ürününüze ait bir su ısıtıcısı kuruluysa), önce kontrol topuzunu
menü 2 (su damlası) hizasına çevirin ve sonra iki kez Tamam düğmesine basın. Ayarlar hakkında daha fazla bilgi
için bkz. sayfageçici lüks.
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Kurulum verisi
F1355Ürün

Seri numarası Usta

Seri numarası, Bağımlı 1

Seri numarası, Bağımlı 2

Seri numarası, Bağımlı 3

Seri numarası, Bağımlı 4

Seri numarası, Bağımlı 5

Seri numarası, Bağımlı 6

Seri numarası, Bağımlı 7

Seri numarası, Bağımlı 8

Kurulum tarihi

Tesisatçı

Brine tipi -

Karışım oranı/donma noktası

Aktif sondaj derinliği/kolektör
uzunluğu

Aksesuarlar✔AyarFab.
ayr.

İsimNo.

0ısıtma eğrisi (sapma değeri)1.9.1.1

7ısıtma eğrisi (eğrisi)1.9.1.1

Seri numarası daima verilmelidir
Kurulumun, ekli tesisatçı kılavuzu ve yürürlükteki yönetmeliklerdeki
talimatlara göre yapıldığını gösteren sertifika.
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Güvenlik bilgisi
Bu kılavuz uzmanlar tarafından uygulanması için kurulum
ve servis işlemlerini anlatmaktadır.

Bu cihaz, gözetim altındaki veya cihazın
güvenli kullanımı hakkında talimat almış ve
içerdiği tehlikelerin farkında olan 8 yaş üstü
çocuklar ve fiziksel, duyusal veya zihinsel
engelli kişiler veya yeterli tecrübe ve bilgiye
sahip olmayan kişiler tarafından kullanılab-
ilir. Ürünün hedef kullanıcı kitlesi; mağaza,
otel, hafif sanayi, tarım ve benzer
endüstrilerdeki uzmanlar veya eğitimli
kullanıcılardır.

Çocukların cihazla oynamamasını sağlamak
için bilgilendirilmeleri ve bir yetişkin gözet-
iminde olmaları gerekir.

Çocukların yetişkin gözetimi altında olmad-
an cihaz temizliği veya bakımı yapmasına
izin vermeyiniz.

Bu manuel orijinaldir. NIBE onayı olmadan
çevirisi yapılamaz.

Tasarım veya teknik değişiklerin yapılması
için tüm hakları saklıdır.

©NIBE 2020.

Sistemdeki suyun donmuş olması ihtimali
varsa, F1355'nı çalıştırmayın.

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

F1355, bir yalıtım şalteri ile kurulmuş olm-
alıdır. Kablo alanı kullanılan sigorta değerine
bağlı olarak boyutlandırılmalıdır.

Semboller
UYARI!
Bu sembol, makine veya kişi için ciddi tehlike
olduğu anlamına gelmektedir.

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

Dikkat
Bu sembol, tesisatınızın bakımı 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.

IP21

Kişi veya makine için tehlike.
!
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Güvenlik önlemleri
DIKKAT
Kurulum uygun niteliklere sahip bir tesisatçı tarafından yapılm-
alıdır.
Eğer sisteminizi kendiniz kurarsanız, ciddi sorunlar ortaya çıkabilir,
örneğin sistem arızası sonucu su kaçağı, soğutucu gaz kaçağı, elektrik
çarpması, yangın ve kişisel yaralanma.

Kurulum için orijinal aksesuarlar ve belirtilen bileşenleri kullanın.
Bizim tarafımızdan belirtilmeyen parçaların kullanılması durumunda
ünite düzgün çalışmayabileceği için, su sızıntıları, elektrik çarpması,
yangın ve yaralanma meydana gelebilir.

Üniteyi iyi desteklenen bir yere kurun.
Uygun olmayan kurulum yerleri ünitenin düşmesine ve maddi hasar
ve yaralanmalara neden olabilir. Yeterli destek olmaksızın kurmak titr-
eşim ve gürültüye de neden olabilir.

Kurulduğunda ünitenin stabil olduğundan emin olun, böylece
depremler ve güçlü rüzgarlara dayanabilir.
Uygun olmayan kurulum yerleri ünitenin düşmesine ve maddi hasar
ve yaralanmalara neden olabilir.

Elektrik tesisatı yetkili bir elektrikçi tarafından yapılmalıdır ve
sistem ayrı bir devre olarak bağlanmalıdır.
Yetersiz kapasitede ve yanlış fonksiyonlu güç kaynağı elektrik şoku ve
yangına neden olabilir.

Bu tür soğutucu gaz için belirtilen boru ve araç tiplerini kullanın.
Diğer soğutucu gazlar için mevcut parçaların kullanılması işlem devresi
patlamaları nedeniyle arıza ve ciddi kazalara neden olabilir.

Kendiniz tamir yapmayın. Sistem tamir gerektiriyorsa satıcınıza
danışın.
Yanlış yapılan tamirler su kaçağı, soğutucu gaz sızıntısı, elektrik
çarpması veya yangına neden olabilir.

Isı pompasının sökülmesi ile ilgili satıcınıza veya bir uzmana
danışın.
Yanlış kurulum su kaçağı, soğutucu gaz sızıntısı, elektrik çarpması veya
yangına neden olabilir.

Bir servis veya muayene durumunda güç kaynağını kapatınız.
Güç kaynağı kapatılmazsa, elektrik şoku ve dönen fan nedeniyle hasar
riski vardır.

Üniteyi panelleri veya koruması çıkarılmış olarak çalıştırmayın.
Döner ekipmanlara, sıcak yüzeylere veya yüksek gerilim parçalarına
dokunulması sıkışma, yanık veya elektrik şoku nedeniyle kişisel yaral-
anmalara neden olabilir.

Elektrik çalışmasına başlamadan önce elektriği kesin.
Elektriği kesmemek, elektrik şoku, hasar ve ekipmanın yanlış çalışm-
asına neden olabilir.

BAKIM
Üniteyi yiyeceklerin saklanması, hassas aletleri soğutmak, hayv-
anlar, bitkiler ya da sanatın dondurularak korunması gibi özel
amaçlar için kullanmayın.
Bu öğelere zarar verebilir.

Tüm ambalaj malzemelerini doğru bir şekilde bertaraf edin.
Çivi ve ahşap içerdiği için kalan ambalaj malzemeleri kişisel yaralanm-
alara neden olabilir.

Hiçbir tuşa ıslak ellerle dokunmayın.
Bu elektrik çarpmasına neden olabilir.

Güç kaynağını çalışmaya başladıktan hemen sonra kapatmayın.
En az 5 dakika bekleyin, aksi halde su kaçağı ya da arıza riski vardır.

Sistemi ana şalteri ile kontrol etmeyin.
Bu yangın veya su sızıntısına neden olabilir. Buna ek olarak, fan yaral-
anmaya neden olacak şekilde, beklenmedik biçimde başlayabilir.

ÖZELLIKLE R407C VE R410A'YA YÖNELIK
ÜNITELER IÇIN
- Bu üniteye yönelik soğutucuların dışında diğer soğutucuları kullanm-
ayın.

- Şarj şişeleri kullanmayın. Bu tür şişeler soğutucu gazın bileşimini
değiştirir, sistem performansını kötüleştirir.

- Soğutucu gazı doldururken, soğutucu gaz her zaman şişeyi sıvı halde
terk etmelidir.

- R410A basıncın konvansiyonel soğutucu gazların 1,6 katı kadar
yüksek olduğu anlamına gelir.

- Üzerlerinde R410A bulunan doldurma bağlantıları, sistemin kazara
yanlış soğutucu ile doldurulmasını önlemek üzere farklı büyüklüklerd-
edir.

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, 1774 ve 2088 sırasıyla GWP değerlerine
(Küresel Isınma Potansiyeli) sahip florlu sera gazları olan
R407C veya R410A içerir. Atmosfere R407C veya R410A
salınımı yapmayın.
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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

F1355
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
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

bğml 1

F1355

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. Bkz
sayfa 14.

MENÜ 2 - SICAK SU
Sıcak su üretiminin programlanması ve ayarlanması. Bkz
sayfa 20.

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
günlüğüne erişim. Bkz sayfa 22.

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

MENÜ 4 - ISI POMPASI
Zaman, tarih, dil, ekran, çalışma modunu vs ayarlanması,
bkz sayfa 24.

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 32.

Bu menü ayrıca bağımlı ısı pompasının sınırlı menü sist-
eminde de ayarlanır.
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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 F1355 için kompresör veya
ilavenin engellenip engellenmediğini
gösterir.

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

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 F1355'ın NIBE Uplink ile ilet-
işim halinde olup olmadığını gösterir.

Hız normal ayarından değiştiyse bu
sembol fanın gerçek hızını gösterir.

Aksesuar gereklidir.

Bu sembol, aktif solar aksesuarı olan
kurulumlarda görülür.

Bu sembol, havuz ısıtmanın aktif olduğ-
unu 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 modu 2.2

normal

lüks

smart control

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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* Aksesuarlar gereklidir.

Alt- menüler
Menüsü İÇ İKLİM birçok alt menüler vardır. İlgili menü
için durum bilgisi menülerin sağındaki ekranda bulunab-
ilir.

sıcaklık İklim sistemi için sıcaklığın ayarlanması. Durum
bilgisi iklim sistemi için ayarlı değerleri gösterir.

havalandırma Fan hızının ayarlanması. Durum bilgisi
seçili ayarları gösterir. Bu menü yalnızca emiş hava
modülü (aksesuar) bağlıysa görüntülenir.

programlama Programlı ısıtma, soğutma ve haval-
andırma. Durum bilgisi "ayar" programlamayı ayarladıys-
anız ancak henüz etkin değilse görüntülenir, "tatil ayarı"
tatil programı, program ile aynı anda (tatil fonksiyonu
önceliklendirilir) etkin ise görüntülenir "etkin" programının
herhangi bir parçası etkinse görüntüler, aksi takdirde
görüntülenen " kapalı".

gelişmiş Isı eğrisinin ayarlanması, harici kontak ile ayarl-
ama, besleme sıcaklığı için minimum değer, oda sensörü
ve soğutma sensörü.
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3 Kontrol - Menüler
Menü 1 – İÇ ORTAM
İKLİMİ
GENEL BAKIŞ

1.1.1 - sıcaklık ısıtma1.1 - sıcaklık1 - İÇ İKLİM
1.1.2 - sıcaklık soğutma *
1.1.3 - bağ. Nem *

1.2 - havalandırma

1.3.1 - programlama ısıtma1.3 - programlama
1.3.2 - programlama soğutma
*
1.3.2 - programlama haval-
andırma *

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

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

1.9.7.1 - Kendi ısıtma eğrisi1.9.7 - kendi eğrisi
1.9.7.2 - Kendi soğutma eğrisi *

1.9.8 - nokta sapma değeri
1.9.9 - gece soğutması*



MENÜ 1.1 - SICAKLIK
Evde çeşitli iklim sistemleri varsa, bu durum, ekran üzer-
inde her sistem için bir termometre ile gösterilir.

Isıtma veya soğutma arasında seçim yapın ve sonra 1.1
menüsündeki sonraki "ısıtma/soğutma sıcaklığı "
menüsüne göre arzulanan sıcaklığa ayarlayın

Sıcaklığı ayarlayın (oda sensörleri kurulu ve
etkin iken):

ısıtma

Ayar aralığı: 5 – 30 °C

Varsayılan değer: 20

soğutma (aksesuar gereklidir)

Ayar aralığı: 5 – 30 °C

Varsayılan değer: 25

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

Dikkat
Örneğin zemin altından ısıtma gibi, yavaş ısı
salan bir ısıtma sistemi, ısı pompası odası
sensörü kullanarak kontrol için uygun olmayab-
ilir.

Oda sıcaklığını değiştirmek için, ekranda istenilen sıcaklığı
ayarlarken kontrol düğmesini kullanın. OK düğmesine
basarak yeni ayarı onaylayın. Yeni sıcaklık ekranda
sembolün sağ tarafında gösterilir.

Sıcaklığın ayarlanması (oda sensörleri etkin
değilken):

Ayar aralığı: -10 - +10

Varsayılan değer: 0

Ekran ısıtma için ayarlanmış değerleri gösterir (eğri
sapma değeri). İç ortam sıcaklığını artırmak veya azaltmak
için, ekrandaki değeri artırın veya azaltın.

Yeni bir değer ayarlamak için kontrol düğmesini kullanın.
OK düğmesine basarak yeni ayarı onaylayın.

İç ortam sıcaklığında bir derece değişiklik elde etmek
için değiştirilmesi gereken kademe sayısı ısıtma tesis-
atına bağlıdır. Tek bir adım ekseriya yeterli olur fakat kimi
durumlarda birkaç adım gerekebilir.

İstenen değerin ayarlanması. Yeni değer ekranda
sembolün sağ tarafında gösterilir.

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

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

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

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

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

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

MENÜ 1.2 - HAVALANDIRMA (AKSESUAR
GEREKLIDIR)

Ayar aralığı: normal ve hız 1-4

Varsayılan değer: normal

Bulunan ortamda havalandırma geçici olarak buradan
artırılabilir veya azaltılabilir.

Yeni bir hız seçtiğinizde bir saat geri sayımı başlatır.
Süresi dolunca havalandırma hızı normal ayarına döner.

Gerekirse, farklı geri dönüş süreleri 1.9.6 menüsünde
değiştirilebilir.

Fan hızı her hız alternatifinden sonra (yüzde olarak) par-
antez içinde gösterilmiştir.

Püf noktas
Eğer daha uzun süre değişiklikleri gerekliyse
tatil fonksiyonunu ya da programlamayı kullanın.

MENÜ 1.3 - PROGRAMLAMA
Menüde programlama iç ortam iklimi (ısıtma/soğ-
utma/havalandırma) haftanın her günü için programl-
anmıştır.

Ayrıca, 4.7 menüsünde seçilen bir süre (tatil) boyunca
daha uzun bir süre programlayabilirsiniz.

Program: Değiştirilecek program burada seçilir.
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Program ayarı
Bu ayarlar her bir menü için yapılabilir (Menü 1.3.1, 1.3.2
ve 1.3.3:

Etkinleştirilmiş: Seçilen süre için programlama burada
etkinleştirilir. Ayarlı süreler devre dışı kalma işleminden
etkilenmez.

Sistem: İlgili programlamaya uygun iklim sistemi buradan
seçilir. Bu alternatif, sadece birden fazla iklim sistemi
mevcut ise gösterilir.

Gün: Programlamanın haftanın hangi günü veya günleri
için geçerli olduğunu burada seçin. Belirli bir gün için
programlamayı kaldırmak için, o gün için başlangıç zam-
anının, durdurma zamanı ile aynı ayarlanarak sıfırlanması
gerekir. "Tüm" satırının kullanılması durumunda, dönemd-
eki tüm günler bu satıra göre ayarlanır.

Zaman Periyodu: Programlamada seçilen gün için başl-
atma ve durdurma zamanı burada seçilir.

Ayarlama: İlgili alt menüye bakın.

Çakışma: Eğer iki ayar birbiriyle çakışırsa kırmızı ünlem
işareti görüntülenir.

Püf noktas
Eğer haftanın her günü için benzer programl-
ama ayarlamak isterseniz, "hepsi" kısmını dold-
urarak başlayın ve sonra istenen günleri değişt-
irin.

Püf noktas
Eğer bitiş zamanı başlangıç zamanından erken
ise, bu, dönemin geceyarısından sonra bir gün
sonraya sarkacağı anlamına gelir. Programlama
böylece bir gün sonraki ayar duruş zamanında
durur.

Programlama her zaman başlangıç zamanının
ayarlanmış olduğu tarihte başlar.

MENÜ 1.3.1 - ISITMA

PROGRAMLI ISITMA 1.3.1

etkin

program 2

sistem

program 3program 1

hps

pzt

sl

ça

pr

cum

cmt

paz

21:30 - 06:00 20.5°

Süre dönemi AyarlamaGün

Etkinleştirilmiş Program Sistem

Uyuşmazlık

Bulunan ortam sıc-
aklığındaki artış ve
azalışlar buradan
günlük üç zaman dil-
imine kadar programl-
anabilir. Eğer bir oda
sensörü kurulu ve
etkin halde ise arzu
edilen oda sıcaklığı
(°C) dönem boyunca
ayarlıdır. Etkinleştir-
ilmiş bir oda sensörü
yoksa istenilen değiş-
iklik ayarlanır (1.1 menüsündeki ayar). Oda sıcaklığını bir
derece değiştirmek için ekseriya bir adım yeterlidir fakat,
kimi durumlarda birkaç adım gerekebilir.

Ayarlama: Isıtma eğrisinde programlama esnasında menü
1.1 ile ilgili olarak ne kadar sapma olacağı burada ayarl-
anır. Eğer bir oda sensörü kurulu ve etkin halde ise arzu
edilen oda sıcaklığı °C olarak ayarlıdır.

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

MENÜ 1.3.2 - SOĞUTMA (AKSESUAR GER-
EKLIDIR)

PROGRAMLI SOĞUTMA 1.3.2

etkin

program 2program 1

hps

pzt

sl

ça

pr

cum

cmt

paz

21:30 - 06:00 açık

Etkinleştirilmiş Program

Süre dönemi AyarlamaGün Uyuşmazlık

Burada günde iki
değişik periyota kad-
ar bulunulan ortamda
soğutmaya ne zam-
an müsaade edilec-
eğini programlayabil-
irsiniz.

Ayarlama: Soğutm-
aya izin verilmediğ-
inde, buradan progr-
amlama yapabilirsin-
iz.

MENÜ 1.3.3 - HAVALANDIRMA (AKSESUAR
GEREKLIDIR)

hps

pzt

sl

ça

pr

cum

cmt

paz

etkin

program 2program 1

PROGRAMLI HAVALANDIRMA 1.3.3

21:30 - 06:00 hız 3

Etkinleştirilmiş Program

Süre dönemi AyarlamaGün Uyuşmazlık

Bulunan ortamdaki
havalandırmanın artış
ve azalışları buradan
günlük iki zaman dil-
imine kadar programl-
anabilir.

Ayarlama: İstenilen
fan hızı burada ayarl-
anır.

Dikkat
Uzun bir süre içinde belirgin değişim kötü kapalı
ortam ve çok kötü işletme maliyetine neden
olabilir.

MENÜ 1.9 - GELIŞMIŞ
Menü gelişmiş turuncu metne sahiptir ve ileri seviye
kullanıcılar için tasarlanmıştır. Bu menünün birçok alt
menüleri vardır.

eğri Isıtma ve soğutma eğrisi eğiminin ayarlanması.

harici ayarlama Harici kontak bağlandığında ısıtma eğr-
isinin sapma değerinin ayarlanması.
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min. akış hattı sıc. Minimum izin verilen akış hattı sıc-
aklığının ayarlanması.

oda sensörü ayarları Oda sensörü ile ilgili ayarlar.

soğutma ayarları Soğutma için ayarlar.

fan geri dönüş süresi Geçici havalandırma hızı değişikliği
halinde fan dönüş süresi ayarları.

kendi eğrisi Isıtma ve soğutma kendi eğrisinin ayarlanm-
ası.

nokta sapma değeri Belirli bir dış ortam sıcaklığında
ısıtma eğrisinin veya soğutma eğrisinin sapma değerinin
ayarlanması.

gece soğutması Gece soğutmasını ayarlamak.

MENÜ 1.9.1 - EĞRI

ısıtma eğrisi
Ayar aralığı: 0 – 15

Varsayılan değer: 9

soğutma eğrisi (aksesuar gereklidir)
Ayar aralığı: 0 – 9

Varsayılan değer: 0

Menüden ( eğri ) ısıtma veya soğutmayı seçebilirsiniz.
Bir sonraki menü (ısıtma eğrisi/soğutma eğrisi) eviniz
için ısıtma ve soğutma eğrilerini gösterir. Eğrinin görevi
dış ortam sıcaklığı ne olursa olsun eşit iç ortam sıcaklığı
sağlamak ve aynı zamanda enerji tasarruflu çalışmaktır.
Bu ısıtma eğrileri sayesinde kontrol modülünün kontrol
bilgisayarı sistemdeki suyun sıcaklığına, besleme sıc-
aklığına ve bu sayede iç ortam sıcaklığına karar verir.
Eğriyi seçin ve farklı dış ortam sıcaklıklarında besleme
sıcaklığındaki değişimlerini okuyun. "Sistem"in sağ uzak
tarafındaki sayı, ısıtma eğrisini/soğutma eğrisini seçmiş
olduğunuz sistemi gösterir.

Dikkat
Zeminde ısıtma sistemleri ile beraber, maks
akş httı scklğı normalde 35 ila 45 C° arasına
ayarlanmalıdır.

Yoğuşmayı önlemek için "min. akış hattı sıc."
yerden soğutma ile kısıtlanmalıdır.

Tesisatçınız /döşeme tedarikçiniz ile zemin için
maks. sıcaklığı kontrol edin.

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

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

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

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

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

MENÜ 1.9.2 - HARICI AYARLAMA

ısıtma
iklim sistemi

Ayar aralığı: -10 – +10 arası.

Varsayılan değer: 0

soğutma (aksesuar gerekir)
iklim sistemi

Ayar aralığı: -10 – +10 arası.

Varsayılan değer: 0

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

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

MENÜ 1.9.3 - MIN. AKIŞ HATTI SIC.

ısıtma
Ayar aralığı: 5-70 °C

Varsayılan değer: 20 °C

soğutma (aksesuar gereklidir)
Kullanılan aksesuara bağlı olarak, ayarlama aralığı
değişebilir.

Fabrika ayarı: 18 °C

Menü 1.9.3'te, ısıtma veya soğutmayı seçersiniz, sonraki
menüde (min besleme sıcaklığı ısıtma/soğutma) besleme
sıcaklığı üzerindeki minimum sıcaklığı iklimleme sistem-
ine ayarlayın. Bu F1355'nin burada ayarlanandan daha
düşük bir sıcaklığı hiçbir zaman hesaplamayacağı anl-
amına gelir.
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Birden fazla klima sistemi varsa her sistem için ayrı ayrı
ayarlama yapılabilir.

Püf noktas
Örneğin, yazın bile daima ısıtmak istediğiniz bir
bodrum varsa, değer arttırılabilir.

Ayrıca artırmanız gereken bir değerde "ısıtmayı
durdur" menü 4.9.2 "otomatik modu ayarları".

MENÜ 1.9.4 - ODA SENSÖRÜ AYARLARI

faktör sistemi
ısıtma

Ayar aralığı: 0,0 - 6,0

Fabrika ayarı ısıtma: 1,0

soğutma (aksesuar gereklidir)

Ayar aralığı: 0,0 - 6,0

Fabrika ayarı soğutma: 1,0

Oda sıcaklığını kontrol etmek için oda sensörleri burada
etkinleştirilebilir.

Dikkat
Örneğin zemin altından ısıtma gibi, yavaş ısı
salan bir ısıtma sistemi, ısı pompası odası
sensörü kullanarak kontrol için uygun olmayab-
ilir.

Burada, iklim sistemindeki besleme sıcaklığının aşırı veya
alt normal oda sıcaklığından (mevcut ve istenen oda
sıcaklığının arasındaki fark) ne kadar etkileneceğini belirl-
eyen bir faktör (bir sayısal değer) ayarlayabilirsiniz. Daha
yüksek bir değer, ısıtma eğrisinin ayar sapma değerinin
daha büyük ve daha hızlı bir değişikliğini getirir.

Dikkat
"faktör sistemi" için gereğinden fazla yüksek bir
ayar değeri, (iklimleme sisteminize bağlı olarak)
kararsız bir oda sıcaklığı üretir.

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

MENÜ 1.9.5 - SOĞUTMA AYARLARI (AKSES-
UAR GEREKLIDIR)

soğ/ıstm sensr
Fabrika ayarı: sensör seçilmemiş

soğ/ıst ssr pt dğrn ayrl
Ayar aralığı: 5 - 40 °C

Varsayılan değer: 21

oda aşr soğken ıstm
Ayar aralığı: 0,5 - 10,0 °C

Varsayılan değer: 1,0

oda aşrı sckkn sğtma
Ayar aralığı: 0,5 - 10,0 °C

Varsayılan değer: 3,0

larm rumsgivare kyla
Ayar aralığı: Açık/kapalı

Fabrika ayarı: kapalı

pasif soğutmayı başlat
Ayar aralığı: 10 – 200

Fabrika ayarı: 30 GM

aktif soğutmayı başlat
Ayar aralığı: 30 – 300 DM

Fabrika ayarı: 30 DM

derece dak. soğutma
Ayar aralığı: -3000 – 3000 soğutma derece dakikası

Fabrika ayarı: 0

ısı dökme 24s-fonks
Ayar aralığı: Açık/kapalı

Fabrika ayarı: kapalı

soğ dökme içn kapn zm
Ayar aralığı: 0 - 100 s

Fabrika ayarı: 0 s

etkin soğutmada maks kprs
Ayar aralığı: 0 - 18

Fabrika ayarı: 18

ısıt/soğ.ars.gçş sür
Ayar aralığı: 0 – 48 h

Fabrika ayarı: 2

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

Varsayılan değer: 1,0

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

Ayar aralığı: 10 – 500 'lar

Varsayılan değerler: 30 s

F1355 yılın sıcak dönemlerinde evi soğutmak için kullan-
abilirsiniz.
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Dikkat
Belirli ayar seçenekleri ancak bunların işlevi
kurulmuş ve F1355 içerisinde etkinleştirilmiş
ise görünür.

soğ/ıstm sensr
Ekstra bir sıcaklık sensörü ısıtma ve soğutma işlemi ar-
asında ne zaman geçiş yapılacağını belirlemek için
F1355'a bağlanabilir.

Birkaç ısıtma /soğutma sensörü kurulu halde iken, bunl-
ardan hangilerinin kontrol edilmesi gerektiğini seçebilirs-
iniz.

Dikkat
Isıtma / soğutma sensörleri BT74 bağlandığında
ve 5.4 menüsünde etkin hale getirildiğinde,
1.9.5 menüsünden herhangi başka bir sensör
seçilemez.

soğ/ıst ssr pt dğrn ayrl
Burada, hangi iç ortam sıcaklığında, F1355'nin ısıtmayla
ve soğutma ile ilgili çalıştırma arasında geçişini seçebil-
irsiniz.

oda aşr soğken ıstm
Buradan F1355 ısıtma işlemine geçmeden önce oda
sıcaklığının istenilen sıcaklığın ne kadar altına düşebilec-
eğini ayarlayabilirsiniz.

oda aşrı sckkn sğtma
Buradan F1355 soğutma işlemine geçmeden önce oda
sıcaklığının istenilen sıcaklığın ne kadar üstüne çıkabilec-
eğini ayarlayabilirsiniz.

larm rumsgivare kyla
Soğutma sırasında, oda sensörü bağlantısı kesilirse veya
kesintiye uğrarsa, alarmı başlatmak için buraya ayarlam-
alısınız F1355

pasif soğutmayı başlat
Burada, pasif soğutmanın ne zaman başlatılacağını seç-
ebilirsiniz.

Derece dakika evde mevcut ısıtma gereksiniminin bir
ölçümüdür ve sırasıyla kompresörün, soğutma işleminin
ve ilave ısıtıcının ne zaman başlayıp/biteceğini belirler.

aktif soğutmayı başlat
Burada, aktif soğutmanın ne zaman başlatılacağını seç-
ebilirsiniz.

Derece dakika evde mevcut ısıtma gereksiniminin bir
ölçümüdür ve sırasıyla kompresörün, soğutma işleminin
ve ilave ısıtıcının ne zaman başlayıp/biteceğini belirler.

kompresör hızı
Burada, aktif soğutma esnasında kompresörün hangi
hızda çalıştırılacağını seçebilirsiniz. Kullanılabilir çıkış
kısmına karşılık gelen değeri ayarlayın.

derece dak. soğutma
Bu seçim ancak, bağlı durumdaki aksesuarın kendisinin
soğutma derecesi dakikalarını saydığında kullanılabilir.

Minimum ve maksimum değer belirlendikten sonra,
sistem, çalışmakta olan soğutucu kompresörlerin sayısı
ile bağlantılı gerçek bir değeri otomatik olarak ayarlar.

ısıt/soğ.ars.gçş sür
Bu seçim, sadece 2 boru sistemi içerisinde soğuduğu
zaman kullanılabilir.

Buradan, F1355'nin soğutma talebi sona erdikten sonra
ısıtma moduna veya tam tersine geçmeden önce ne
kadar süreyle bekleyeceğini ayarlayabilirsiniz.

MENÜ 1.9.6 - FAN GERI DÖNÜŞ SÜRESI
(AKSESUAR GEREKLIDIR)
Burada geçici hız değişikliği için dönüş zamanını seçin
(hız 1-4) 1.2 menüsünde havalandırmada.

Geri dönüş süresi, havalandırma hızı normal değerine
dönene kadar geçen süredir.

MENÜ 1.9.7 - KENDI EĞRISI

besleme sıcaklığı
ısıtma

Ayar aralığı: 5 – 80 °C

soğutma (aksesuar gereklidir)

Kullanılan aksesuara bağlı olarak, ayarlama aralığı
değişebilir.

Ayar aralığı: 5 – 40 °C

Farklı dış ortam sıcaklıkları için istenen besleme sıcaklıkl-
arını ayarlayarak, burada kendi ısıtma ve soğutma eğrinizi
oluşturabilirsiniz.

Dikkat
Uygulanması için kendi eğrisi 1.9.1
menüsündeki 0 eğrisi seçilmelidir.

MENÜ 1.9.8 - NOKTA SAPMA DEĞERI

dış ort sıc.nokt.
Ayar aralığı: -40 – 30 °C

Varsayılan değer: 0 °C

eğride değişiklik
Ayar aralığı: -10 – 10 °C

Varsayılan değer: 0 °C
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Burada belirli bir dış ortam sıcaklığında ısıtma eğrisinin
değişikliğini seçin. Oda sıcaklığını bir derece değiştirmek
için ekseriya bir adım yeterlidir fakat, kimi durumlarda
birkaç adım gerekebilir.

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

Doğru ısıtma eğrisinin seçilmesi önemlidir, böylece oda
sıcaklığının dengeli kalması sağlanır.

Püf noktas
Evin içi soğuksa, örneğin -2 °C'de, "dış ort
sıc.nokt.", "-2"ye ayarlanır ve "eğride değişiklik"
istenen oda sıcaklığı sağlanana kadar arttırılır.

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

MENÜ 1.9.9 - GECE SOĞUTMASI (AKSESUAR
GEREKLIDIR)

atık hava bşlngç sıca.
Ayar aralığı: 20 – 30 °C

Varsayılan değer: 25 °C

min fark. dş ortm-atık
Ayar aralığı: 3 – 10 °C

Varsayılan değer: 6 °C

Gece soğutmasını burada etkinleştir

Ev içindeki sıcaklık yüksek ve dış ortam sıcaklığı daha
düşük olduğunda, havalandırma zorlanarak bir soğutma
etkisi elde edilebilir.

Emiş havası ve dış hava sıcaklığı arasındaki sıcaklık farkı
ayar değerinden daha büyükse ("min fark. dş ortm-atık")
ve emiş havası sıcaklığı ayar değerinden daha yüksekse
("atık hava bşlngç sıca.") koşullardan biri oluşmayana
kadar havalandırmayı hız 4'te çalıştırın.

Dikkat
Gece soğutması sadece ev ısıtması devre dışı
bırakıldığında aktif hale gelir. Bu, menü 4.2'de
gerçekleştirilir.
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Menü 2 – SICAK SU
GENEL BAKIŞ

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. *

* Aksesuar gereklidir.

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

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

Menüsü SICAK SU birçok alt menüler vardır. İlgili menü
için durum bilgisi menülerin sağındaki ekranda bulunab-
ilir.

geçici lüks Sıcak su sıcaklığında geçici artışın aktivasy-
onu. Durum bilgisi "kapalı" ya da geçici sıcaklık artışının
ne kadar süre kaldığı gösterir.

konfor modu Sıcak su konforu ayarlaması. Durum bilgi
ekranı seçili modu gösterir, "ekonomi", "normal" veya
"lüks".

programlama Sıcak su konforunun programlanması.
Eğer programlamayı seçmişseniz fakat o anda aktif
değil ise, durum bilgisi "ayar" görünür, eğer tatil ayarı pr-
ogramlamadaki (tatil fonksiyonunun önceliği vardır) ile
aynı zamanda aktif ise "tatil ayarı" görünür, eğer progr-
amın herhangi bir kısmı aktif ise, "etkin" görünür, aksi
halde, "kapalı" görünür.

gelişmiş Sıcak su sıcaklığında periyodik artış ayarlama.

MENÜ 2.1 - GEÇICI LÜKS

Ayar aralığı: 3, 6 ve12 saat ve "kapalı" ile "bir kez artış"
modu

Varsayılan değer: "kapalı"

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

Dikkat
konfor modu "lüks" 2.2 menüsünden seçilm-
işse, ilave artış yapılmaz.

Fonksiyon süre seçildiğinde hemen etkinleşir ve OK
düğmesi kullanılarak onaylanır. Seçilen ayar için kalan
süre sağ tarafta gösterilir.

Süre bittiği zaman F1355 menü 2.2.'de belirlenen moda
geri döner.

Kapatmak için "kapalı" seçin geçici lüks .

MENÜ 2.2 - KONFOR MODU

Ayar aralığı: smart control, ekonomi, normal, lüks

Varsayılan değer: normal

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

akıllı denetim: Akıllı denetim aktif haldeyken, F1355
önceki haftanın sıcak su tüketimini öğrenir ve asgari en-
erji tüketiminden emin olmak amacıyla gelecek hafta için
su ısıtıcısındaki sıcaklığı uyarlar.

Sıcak su talebi daha fazla ise, belirli ilave bir mevcut sıcak
su miktarı vardır.

ekonomi: Bu mod, diğerlerinden daha az sıcak su verir,
fakat daha ekonomiktir. Bu mod, az sıcak su ihtiyacı olan
daha küçük evlerde kullanılabilir.

normal: Normal mod daha büyük bir miktarda sıcak su
verir ve çoğu evler için uygundur.

lüks: Lüks mod mümkün olan en yüksek miktarda sıcak
suyu verir. Bu modda, sıcak suyu ısıtmak için kısmen
elektrikli rezistans kullanılabilir, bu işletme maliyetlerini
artırabilir.

MENÜ 2.3 - PROGRAMLAMA

hps

pzt

sl

ça

pr

cum

cmt

paz

etkin

program 2program 1

PROGRAMLI SICAK SU 2.3

normal

Etkinleştirilmiş Program

Süre dönemi AyarlamaGün Uyuşmazlık

Isı pompasının hangi
sıcak su konforunda
çalışacağı buradan
günlük iki zaman dil-
imine kadar programl-
anabilir.

Programlamanın etk-
in/devre dışı bırakılm-
ası için işaretleyin/
işareti kaldırın "etkin".
Ayarlı süreler devre
dışı kalma işlemind-
en etkilenmez.

Program: Değiştirilecek program burada seçilir.

Etkinleştirilmiş: Seçilen süre için programlama burada
etkinleştirilir. Ayarlı süreler devre dışı kalma işleminden
etkilenmez.
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Gün: Programlamanın haftanın hangi günü veya günleri
için geçerli olduğunu burada seçin. Belirli bir gün için
programlamayı kaldırmak için, o gün için başlangıç zam-
anının, durdurma zamanı ile aynı ayarlanarak sıfırlanması
gerekir. "Tüm" satırının kullanılması durumunda, dönemd-
eki tüm günler bu satıra göre ayarlanır.

Zaman Periyodu: Programlamada seçilen gün için başl-
atma ve durdurma zamanı burada seçilir.

Ayarlama: Buradan planlama sırasında uygulanacak sıcak
su konforunu ayarlayın.

Çakışma: Eğer iki ayar birbiriyle çakışırsa kırmızı ünlem
işareti görüntülenir.

Püf noktas
Eğer haftanın her günü için benzer programl-
ama ayarlamak isterseniz, "hepsi" kısmını dold-
urarak başlayın ve sonra istenen günleri değişt-
irin.

Püf noktas
Eğer bitiş zamanı başlangıç zamanından erken
ise, bu, dönemin geceyarısından sonra bir gün
sonraya sarkacağı anlamına gelir. Programlama
böylece bir gün sonraki ayar duruş zamanında
durur.

Programlama her zaman başlangıç zamanının
ayarlanmış olduğu tarihte başlar.

MENÜ 2.9 - GELIŞMIŞ
Menü gelişmiş turuncu metne sahiptir ve ileri seviye
kullanıcılar için tasarlanmıştır. Bu menünün birçok alt
menüleri vardır.

MENÜ 2.9.1 - PERIODIK ARTIŞLAR

periyot
Ayar aralığı: 1 - 90 günler

Varsayılan değer: kapalı

başlama zamanı
Ayar aralığı: 00:00 - 23:00

Varsayılan değer: 00:00

Su ısıtıcıda bakteri oluşumunu önlemek için, kompresör
ve elektrikli rezistans düzenli aralıklarla kısa bir süre için
sıcak suyun sıcaklığını artırabilir.

Artışlar arasındaki sürenin uzunluğu buradan seçilebilir.
Süre 1 ve 90 gün arası ayarlanabilir. Fabrika ayarı 14
gündür. Fonksiyonu başlatmak/durdurmak için "etkin"
tikleyiniz veya tiki kaldırınız.

MENÜ 2.9.2 - SICAK SU SIRKÜL. (AKSESUAR
GEREKLIDIR)

çalışma zamanı
Ayar aralığı: 1 - 60 dak.

Varsayılan değer: 60 dak

çalışmama süresi
Ayar aralığı: 0 - 60 dak

Varsayılan değer: 0 dak

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

"çalışma zamanı" sıcak su sirkülasyon pompasının çalışma
dönemi başına ne kadar süreyle çalıştırmanız gerektiğine
karar verir.

"çalışmama süresi" sıcak su sirkülasyon pompasının
çalışma dönemleri arasında ne kadar süreyle sabit
kalması gerektiğine karar verir.
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Menü 3 – BİLGİ
GENEL BAKIŞ

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

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

Alt- menüler
BİLGİ menüsü için, birçok alt menüler vardır. Bu
menülerde hiçbir ayar yapılamaz, bunlar sadece bilgi
görüntüler. İlgili menü için durum bilgisi menülerin
sağındaki ekranda bulunabilir.

servis bilgisi tesisattaki sıcaklık seviyeleri ve ayarları
gösterir.

kompresör bilgisi ısı pompasındaki kompresör için
çalışma süreleri, başlama adedini, vs. gösterir.

ek ısı bilgisi elektrikli rezistans ilavesinin çalışma sürel-
eri, vb. hakkındaki bilgileri görüntüler.

alarm kaydı alarm meydana geldiğinde ısı pompası ile
ilgili en son alarm ve bilgileri görüntüler.

iç ortam sıc. kaydı geçtiğimiz yıl içinde hafta hafta iç
ortamdaki ortalama sıcaklık.

MENÜ 3.1 - SERVIS BILGISI

Isı pompasının mevcut çalışma durumu (örn.mevcut
sıcaklıklar vs.) hakkındaki bilgiler buradan elde edilebilir.
Birkaç ısı pompası usta/bağımlı olarak bağlıysa, bunlarla
ilgili bilgiler de bu menüde gösterilir. Hiçbir değişiklik
yapılamaz.

Bu bilgi birkaç sayfadadır. Sayfalar arasında dolaşmak
için kontrol topuzunu çevirin.

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

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

Menüdeki semboller:

Isıtma

Bir rakam kaç
kompresörün
(birden fazla ise) o
anda ısıtma işlemi
ile çalıştığını göst-
erir.

Kompresörler

EP14/EP15 (soğ-
utma modülü)
hangi kompr-
esörün çalıştığını
gösterir.

Sıcak su

Bir rakam kaç
kompresörün
(birden fazla ise) o
anda sıcak su şarjı
ile çalıştığını göst-
erir.

Dahili olarak bağlı
harici ilave ısı ve
aksesuar ar-
acılığıyla bağlı har-
ici ilave ısı.

Isı sıvı pompaları
(turuncu)

EP14/EP15 (soğ-
utma modülü)
hangi sirkülasyon
pompasının
çalıştığını gösterir.

Brine pompaları
(mavi)

Havuz

Bir rakam kaç
kompresörün
(birden fazla ise) o
anda havuz ısıtma
işlemi ile çalıştığını
gösterir.

Soğutma

Bir rakam kaç
kompresörün
(birden fazla ise) o
anda soğutma işl-
emi ile çalıştığını
gösterir.

Solar aksesuarHavalandırma

Tankda ilave ısı

MENÜ 3.2 - KOMPRESÖR BILGISI
Kompresörlerin çalışma durumu ve kurulumdaki istatist-
ikler hakkındaki bilgiler buradan elde edilebilir. Hiçbir
değişiklik yapılamaz.

Birkaç ısı pompası usta/bağımlı olarak bağlıysa, diğer ısı
pompasının kompresörü ile ilgili bilgiler de bir sekme
sisteminde gösterilir.
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Bu menü ayrıca bağımlı ısı pompasının sınırlı menü sist-
eminde de ayarlanır.

MENÜ 3.3 - EK ISI BILGISI
Ek ısı ayarları, çalışma durumu ve istatistikleri hakkındaki
bilgiler buradan elde edilebilir. Hiçbir değişiklik yapılamaz.

Bu bilgi birkaç sayfadadır. Sayfalar arasında dolaşmak
için kontrol düğmesini çevirin.

MENÜ 3.4 - ALARM KAYDI
Hata bulmayı kolaylaştırmak için alarm uyarıları sırasındaki
ısı pompasının çalışma durumu burada saklanır. En son
10 alarm bilgisini görebilirsiniz.

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

Bir alarm durumunda çalışma durumunu görüntülemek
için, alarmı işaretleyin ve OK düğmesine basın.

MENÜ 3.5 - IÇ ORTAM SIC. KAYDI
Burada iç ortamlarda geçen yıl boyunca hafta hafta ortal-
ama sıcaklığı görebilirsiniz. Noktalı çizgi yıllık ortalama
sıcaklığı gösterir.

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

Bir emiş hava modülü (NIBE FLM) kurulu olduğu zaman,
emiş hava sıcaklığı gösterilir.

Ortalama sıcaklığı okumak için
1. Kontrol düğmesini hafta sayısı ile şaft üzerindeki

halka işaretlenene kadar çevirin.

2. OK düğmesine basın.

3. Seçili haftadaki ortalama iç ortam sıcaklığını okumak
için grafiğin soluna doğru gri hattı izleyin.

4. Artık kontrol düğmesini sağa veya sola ve çevirerek
farklı haftalar için ölçüm alabilir ve ortalama sıcaklığı
okuyabilirsiniz.

5. Okuma modundan çıkmak için OK veya Geri düğm-
esine basın.
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Menü 4 – ISI
POMPASI
GENEL BAKIŞ

4.1.1 - havuz 1 *4.1 - artı fonksynlr *4 - 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 adaption

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.

Alt- menüler
Menüsü ISI POMPASI birçok alt menüler vardır. İlgili
menü için durum bilgisi menülerin sağındaki ekranda
bulunabilir.

artı fonksynlr Isıtma sistemindeki herhangi bir kurulu
ekstra fonksiyon için geçerli ayarlar.

ça. modu Manuel veya otomatik çalışma modunu etk-
inleştirme. Durum bilgisi seçili çalışma modunu gösterir.

ikonlarım Kapı kapalı olduğunda ısı pompasının kullanıcı
arabiriminde hangi simgelerin yuvada görüntüleneceği
ile ilgili ayarlar.

saat & tarih Geçerli tarih ve saati ayarlanması.

dil Görüntülenecek dili burada seçin. Durum bilgisi
seçilmiş dili gösterir.

tatil ayarı Tatil programlaması ısıtma, sıcak su ve haval-
andırma. Eğer bir tatil programı seçerseniz, durum bilgil-
eri "ayar" görüntülenir fakat şu anda etkin değildir, eğer
tatil programının herhangi bir kısmı etkin ise "etkin"
görüntülenir, aksi halde, " kapalı" görüntülenir.

gelişmiş Isı pompasının çalışma modunun ayarlanması.

MENÜ 4.1 - ARTI FONKSYNLR
F1355 içinde kurulu herhangi bir ek fonksiyonla ilgili ay-
arlar alt menülerde yapılabilir.
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MENÜ 4.1.1 - 4.1.2 - HAVUZ 1 - HAVUZ 2
(AKSESUAR GEREKLIDIR)

başlama sıck
Ayar aralığı: 5,0 - 80,0 °C

Varsayılan değer: 22,0 °C

durma sıcak.
Ayar aralığı: 5,0 - 80,0 °C

Varsayılan değer: 24,0 °C

kompresör hızı
Ayar aralığı: 1 – 100 %

Fabrika ayarı: 1 %

Havuz kontrolünün etkinleştirilip etkinleştirilmeyeceğini,
havuz ısıtmasının hangi sıcaklıklar arasında gerçekleşmesi
gerektiğini (başlangıç ve durma sıcaklığı) ve kaç kompr-
esörün aynı anda havuza yönelik çalışabileceğini seçin.

Burada, havuz ısıtılması esnasında kompresörün hangi
hızda çalıştırılacağını da seçebilirsiniz. Kullanılabilir çıkış
kısmına karşılık gelen değeri seçiniz.

Havuz sıcaklığı ayarlanan başlama sıcaklığının altına
düşerse ve sıcak su veya ısıtma ihtiyacı yoksa, F1355
havuzu ısıtmaya başlar.

işareti kaldırınca "etkin" havuz ısıtması kapanır.

Dikkat
Başlangıç sıcaklığı durma sıcaklığından daha
yüksek bir değere ayarlanamaz.

MENÜ 4.1.3 - INTERNET
Buradan, interneti kullanan NIBE Uplink üzerinden
F1355'i bağlamak için ayarlar yapılır.

Dikkat
Bu fonksiyonların çalışması için ağ kablosu
bağlanmış olmalıdır.

MENÜ 4.1.3.1 - NIBE UPLINK
Buradan NIBE Uplink (nibeuplink.com) için kurulum
bağlantısını yönetebilir ve ayrıca internet yoluyla kurul-
uma bağlanan kullanıcı sayısını görebilirsiniz.

Bağlı bir kullanıcı, NIBE Uplink içinde kurulumunuzu
kontrol ve/veya denetlemesi için izin verilmiş bir kullanıcı
hesabına sahiptir.

Yeni bağlantı dizesi talep edin
Bir kullanıcı hesabını NIBE Uplink adresinde kurulumun-
uza bağlamak için, size özel bir bağlantı kodu istemeniz
gerekir.

1. İşaretleyin "yeni bağlntı dizsi talep edin" ve OK
düğmesine basın.

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

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

Tüm kullanıcıların bağlantısını kesin
1. İşaretleyin "tüm kullanclrı kapatın" ve OK düğmesine

basın.

2. Kurulum, artık internet aracılığıyla bağlı tüm kullanıcıl-
arı kurulumunuzdan çıkarmak için NIBE Uplink ile il-
etişim kurar.

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

MENÜ 4.1.3.8 - TCP/IP AYARLARI
Tesisatınız için TCP/IP ayarlarını burada yapabilirsiniz.

Otomatik ayar (DHCP)
1. Tıklayın “otomatik". Kurulum artık DHCP kullanarak

TCP/IP ayarlarını alır.

2. İşaretleyin "onayla" ve OK düğmesine basın.

Elle ayarlama
1. işareti kaldırın "otomatik", artık çeşitli ayarlara ulaşab-

ilirsiniz.

2. İşaretleyin "ip-adresi" ve OK düğmesine basın.

3. Sanal tuş takımı aracılığıyla doğru detayları girin.

4. OK seçin ve OK düğmesine basın.

5. Tekrar edin 1 - 3 için "ağ maskesi", "ağgeçidi" ve "dns".

6. İşaretleyin "onayla" ve OK düğmesine basın.

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

Püf noktas
Menü açıldığından bu yana yapılan tüm ayarların
resetlenmesi için işaretleyin "sıfırla" ve OK
düğmesine basılır.

MENÜ 4.1.3.9 - PROXY AYARLARI
Tesisatınız için proxy ayarlarını burada yapabilirsiniz.

Proxy ayarları kurulum ile Internet arasında yer alan bir
ara sunucuya (ProxyServer) bağlantı bilgisini vermek için
kullanılır. Bu ayarlar öncelikle kurulum bir şirket ağı üzer-
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inden internete bağlıyken kullanılır. Kurulum iki tip Proxy
yetkilendirilmesini destekler, HTTP Temel ve HTTP Dig-
est.

Uygulanabilir ayarlar hakkında bir şüpheniz varsa daha
fazla bilgi için ağ yöneticinize (veya yetkiliye) başvurun.

Ayarlama
1. Tıklayın “proxy kullan" proxy kullanmak istemiyors-

anız.

2. İşaretleyin "sunucu" ve OK düğmesine basın.

3. Sanal tuş takımı aracılığıyla doğru detayları girin.

4. OK seçin ve OK düğmesine basın.

5. Tekrar edin 1 - 3 için "bağlnt nokt.", "kullanıcı adı" ve
"şifre".

6. İşaretleyin "onayla" ve OK düğmesine basın.

Püf noktas
Menü açıldığından bu yana yapılan tüm ayarların
resetlenmesi için işaretleyin "sıfırla" ve OK
düğmesine basılır.

MENÜ 4.1.4 - SMS (AKSESUAR GEREKLIDIR)
Burada aksesuar SMS 40 için ayar yapılır.

Isı pompasının durum bilgilerini alacak ve değiştirebilecek
erişimi olmasını istediğiniz cep telefonu numaralarını
ekleyin. Cep telefonu numaraları ülke kodunu içermeli
örn. +46 XXXXXXXX.

Eğer alarm durumunda bir SMS mesajı almak istiyorsanız
telefon numarasının sağındaki kutuyu işaretleyiniz.

Dikkat
Verilen telefon numaralarının SMS mesajı alab-
ilir özellikte olması gerekir.

MENÜ 4.1.5 - SG READY
Bu fonksiyon ancak "SG Ready"-standardını destekleyen
elektrik şebekelerinde kullanılabilir.

Burada "SG Ready" fonksiyonu ayarları yapılır.

oda sıcaklığı etkisi
Burada, "SG Ready" etkinleştirildiğinde oda sıcaklığının
bundan etkilenip etkilenmeyeceğini belirleyebilirsiniz.

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

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

sıcak su etkisi
Burada, "SG Ready" etkinleştirildiğinde, bundan sıcak su
sıcaklığının etkilenmesi gerekip gerekmeyeceğini belirl-
eyebilirsiniz.

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

"SG Ready"nin aşırı kapasite modunda,sıcak su, "lüks"ol-
arak seçilir (elektrikli rezistansa izin verilir).

soğt.etkisi (aksesuar gereklidir)
Burada, "SG Ready" etkinleştirildiğinde, soğutma işlemi
esnasında oda sıcaklığının bundan etkilenip etkilenmey-
eceğini belirleyebilirsiniz.

"SG Ready" Düşük fiyat modunda ve soğutma işlemi
gerçekleştirilirken iç ortam sıcaklığı bundan etkilenmez.

"SG Ready" aşırı kapasite modunda ve soğutma işlemi
esnasında, iç ortam sıcaklığı için paralel sıfırlama, "-1"
tarafından azaltılır. Eğer bir oda sensörü kurulur ve etkinl-
eştirilir ise karşılığında arzu edilen oda sıcaklığı 1 °C olarak
azaltılır.

havuz sıcaklığı etkisi (aksesuar gerekir)
Burada, havuz sıcaklığının "SG Ready" etkinleştirildiğinde
bundan etkilenip etkilenmeyeceğini belirleyebilirsiniz.

"SG Ready" üzerinde düşük fiyat modunda, istenilen
havuz sıcaklığı (başlatma ve durdurma sıcaklığı) 1 °C
arttırılır.

"SG Ready" aşırı kapasite modunda, istenilen havuz sıc-
aklığı (başlatma ve durdurma sıcaklığı), 2 °C arttırılır

MENÜ 4.1.6 - SMART PRICE ADAPTION™

etkin
Bu fonksiyon ancak, elektrik tedarikçiniz ile Smart
price adaption™ akıllı sayaç kullanımını destekleyen
saat bazında bir tarife sözleşmeniz varsa ve NIBE
Uplink hesabını etkinleştirdiyseniz kullanılabilir.

alan
Burada ısı pompasının nereye (hangi bölgeye) kurul-
acağını seçebilirsiniz.

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

oda sıcaklığı etkisi
Ayar aralığı: 1 - 10

Fabrika ayarı: 5
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sıcak su etkisi
Ayar aralığı: 1 - 4

Fabrika ayarı: 2

havuz sıcaklığı etkisi
Ayar aralığı: 1 - 10

Fabrika ayarı: 2

soğt.etkisi
Ayar aralığı: 1 - 10

Fabrika ayarı: 3

elektrik fiyatı genel bakış
Burada, üç gün içerisinde elektrik fiyatlarının nasıl
değiştiğine dair bilgileri bulabilirsiniz.

Bu menüde Smart price adaption™, ısı pompasının ner-
eye yerleştirileceğini ve elektrik fiyatı üzerinde ne kadar
büyük bir rol oynaması gerektiğini belirtebilirsiniz. Değer
ne kadar büyük olursa, elektrik tarifesinin etkisi de o
kadar büyük olur ve mümkün olan tasarruf da o kadar
artar; fakat aynı zamanda bunun, konforu olumsuz etkil-
eme riski de artar.

Smart price adaption™, ısı pompasının tüketimini, saat
bazında elektrik tüketim sözleşmeleri olanlar için tasarruf
sağlayan, 24 saat üzerinden en ucuz elektrik tarifesi
dönemlerine taşır. Bu fonksiyon, NIBE Uplink üzerinden
alınırken, sonraki 24 saat boyunca saatlik tarifeleri esas
alır ve bu nedenle bir internet bağlantısı ve bir NIBE
Uplink hesabı gereklidir.

"etkin" seçili olmayan konuma getirilerek Smart price
adaption™ kapatılır.

MENÜ 4.1.8 - SMART ENERGY SOURCE™

ayarlar

ücret ayr.

CO2 ayr.*

tarife dönemleri, elektrik

tarife dönemleri, sabit ücret**

tarife dnm, hrc. ek şönt

tarife dnm, hrc. ek kademe

tarife dönemleri, OPT10

Bu fonksiyon, bağlı her bir enerji kaynağının nasıl veya
ne ölçüde kullanılacağının öncelik sırasını belirler. Burad-
an sistemin o anda en ucuz enerji kaynağını kullanıp
kullanmayacağını seçebilirsiniz. Sistemin o anda en
karbon nötr (karbonsuz) enerji kaynağını kullanıp kullanm-
ayacağını da belirleyebilirsiniz.
*Bu menüyü açmak için ayarların altında bulunan kontrol metodu "CO2"
seçilir.

***Bu menüyü açmak için ücret ayr. altında bulunan "spot" seçilir.

MENÜ 4.1.8.1 - AYARLAR

smart energy source™

Ayar aralığı: Kapalı/Açık

Fabrika ayarı: Kapalı

kontrol metotu

Ayar aralığı: Ücret / CO2

Fabrika ayarı: Fiyat

MENÜ 4.1.8.2 - ÜCRET AYR.

ücret, elektrik
Ayar aralığı: spot, tarife, sabit ücret

Fabrika ayarı: sabit ücret

Ayar aralığı sabit ücret: 0–100 000*

ücret, harici şönt ilavesi
Ayar aralığı: tarife, sabit ücret

Fabrika ayarı: sabit ücret

Ayar aralığı sabit ücret: 0–100 000*

ücret, harici ek kademe
Ayar aralığı: tarife, sabit ücret

Fabrika ayarı: sabit ücret

Ayar aralığı sabit ücret: 0–100 000*

ücreti, OPT ilave.
Ayar aralığı: tarife, sabit ücret

Fabrika ayarı: sabit ücret

Ayar aralığı sabit ücret: 0–100 000*

Burada sistemin spot ücreti, tarife kontrolü veya belirli
bir fiyat üzerinden kontrol gerçekleştirip gerçekleştirm-
eyeceğini seçebilirsiniz. Bu ayar, her bir enerji kaynağı
için ayrı olarak yapılır. Peşin fiyat ancak elektrik tedarikç-
iniz ile akıllı sayaç kullanımını destekleyen saat bazında
bir tarife sözleşmeniz var ise kullanılabilir.
*Para birimi seçili ülkeye göre değişir.
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MENÜ 4.1.8.3 - CO2 AYR.

CO2, Elektrik

Ayar aralığı: 0–5

Varsayılan değer: 2,5

CO2, hrc. ek şönt

Ayar aralığı: 0–5

Varsayılan değer: 1

CO2, hrc. ek kademe

Ayar aralığı: 0–5

Varsayılan değer: 1

CO2, OPT10 ilave

Ayar aralığı: 0–5

Varsayılan değer: 1

Burada her bir enerji kaynağı için karbon ayak izinin
büyüklüğünü seçebilirsiniz,

Farklı enerji kaynakları, farklı karbon ayak izlerine sahiptir.
Örneğin, güneş enerjisi pilleri ve rüzgar türbinlerinden
gelen enerji karbon nötr (karbonsuz) olarak değerlendiril-
ebilir, düşük CO2 etkisine sahiptir. Fosil yakıtlardan gelen
enerjinin daha fazla karbon ayak izine sahip olduğu söyl-
enebilir, bu yüzden yüksek CO2 etkisine sahiptir.

MENÜ 4.1.8.4 - TARIFE DÖNEMLERI, ELEKTR-
IK
Elektrikli ilave ısıtıcı için tarife kontrolünü buradan kullan-
abilirsiniz.

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

MENÜ 4.1.8.5 - TARIFE DÖNEMLERI, SABIT
ÜCRET
Sabit elektrik ücreti için tarife kontrolünü buradan kullan-
abilirsiniz.

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

MENÜ 4.1.8.6 - TARIFE DNM, HRC. EK ŞÖNT
Harici şönt ilave ısı için tarife kontrolünü buradan kullan-
abilirsiniz.

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

MENÜ 4.1.8.7 - TARIFE DNM, HRC. EK KAD-
EME
Harici kademe kontrollü ilave ısı için tarife kontrolünü
buradan kullanabilirsiniz.

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

MENÜ 4.1.8.8 - TARIFE DÖNEMLERI, OPT10
OPT 10 kontrollü ilave ısı için tarife kontrolünü buradan
kullanabilirsiniz.

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

MENÜ 4.1.10 - SOLAR ELEKTRIK (AKSESUAR
GEREKIR)

oda sıcaklığı etkisi
Ayar aralığı: Açık/kapalı

Fabrika ayarı: kapalı

sıcak su etkisi
Ayar aralığı: Açık/kapalı

Fabrika ayarı: kapalı

havuz sıcaklığı etkisi
Ayar aralığı: Açık/kapalı

Fabrika ayarı: kapalı

evsel elektriği önceliklendirin (EME 20)
Ayar aralığı: Açık/kapalı

Fabrika ayarı: kapalı

Burası, iklim sisteminizin hangi parçasının (oda sıcaklığı,
sıcak su sıcaklığı, havuz sıcaklığı), veya tarafından etkil-
eneceğini ayarladığınız yerdir. Güneş enerjisi panellerinin
elektrik üretme şekline bağlı olarak farklı çalışma modları
arasında otomatik olarak geçiş yapar.

Solar paneller F1355 gerekenden daha fazla elektrik ür-
ettiklerinde, sıcaklık ayarlanır ve/veya sıcak su ısısı
arttırılır.

EME
Bu menüde, EME için özel ayarlamaları yapabilirsiniz.

EME 20 İçin, yerel elektriğin, oda ve sıcak su ısısından
öncelikli olup olmadığını, F1355 harici enerji ölçerinin
olması şartıyla, seçebilirsiniz.
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MENÜ 4.1.11 - TALEP-KONTR.HAVLD. (AKS-
ESUAR GEREKIR)

talep-kontr.havld.
Ayar aralığı: Açık/kapalı

Fabrika ayarı: kapalı

istenen Rh%
Ayar aralığı: % 35 – 75

Fabrika ayarı: % 50

Talebe dayalı havalandırma kontrolü etkinleştirildiğinde,
HTS 40 aksesuarı,istenen Rh%altında ayarlanan istenen
nemliliği gerçekleştirmek için havalandırmayı etkinleşt-
irmeye izinlidir.

MENÜ 4.2 - ÇA. MODU

ça. modu
Ayar aralığı: otomatik, elle, ylnz ek ısı

Varsayılan değer: otomatik

fonksiyonları
Ayar aralığı: kompresör, ilave, ısıtma, soğutma

Isı pompasının çalışma modunun genel olarak ayarı "ot-
omatik". Ayrıca ısı pompasının ayarının "ylnz ek ısı", ama
bir ilave kullanılmakta olduğu zaman, veya "elle" olarak
yapılması mümkündür, izin verilen fonksiyonları kendiniz
seçiniz.

Çalışma modunu istediğiniz modu işaretleyerek ve OK
duğmesine basarak değiştirin. Bir işletim modu seçildiğ-
inde ısı pompasında nelere izin verildiğini (üzeri çarpılı
ise=izin verilmediğini) ve sağında seçilebilir alternatifleri
gösterir. İzin verilen veya verilmeyen seçilebilir fonksiy-
onları seçmek için kontrol topuzunu kullanarak fonksiy-
onu işaretleyin ve OK düğmesine basın.

Çalışma modu otomatik
Çalışma modunda hangi fonksiyonlara izin verildiğini ısı
pompası otomatik olarak seçer.

Çalışma modu elle
Çalışma modunda hangi fonksiyonlara izin verildiğini
seçebilirsiniz. Siz seçiminizi "kompresör" manuel modda
devredışı bırakamazsınız.

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

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

Fonksiyonlar
"kompresör" mevcut alan için ısıtma ve sıcak su üreten
kısımdır. Eğer "kompresör" seçimi otomatik modda
kaldırılırsa, bu durum ana menüde bir sembolle
görüntülenir. Manuel modda "kompresör" seçimini
kaldıramazsınız.

"ilave" tek başına tüm gereksinimi halledemediği zamanl-
arda, sıcak suyu ısıtmak için kompresöre yardımcı olur.

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

"soğutma" sıcak havalarda bulunan ortamın soğutulması
anlamına gelir. Eğer soğutmanın çalışmasını istemiyors-
anız, bu fonksiyonu devre dışı bırakabilirsiniz. Bu altern-
atif, soğutma aksesuarının kurulu ve etkinleştirilmiş
olmasını gerektirir.

Dikkat
Siz seçiminizi devre dışı bırakırsanız "ilave" bu
bulunan alanda yeterli ısıtmanın sağlanamaz
anlamına gelebilir.

MENÜ 4.3 - IKONLARIM
F1355 kapısı kapalı iken hangi simgelerin görünür olması
gerektiğini seçebilirsiniz. En fazla 3 simge seçebilisiniz.
Daha fazla seçerseniz, ilk seçilenler kaybolacaktır.
Simgeler seçildikleri sırada görüntülenir.

MENÜ 4.4 - SAAT & TARIH
Burada saat ve tarih, ekran modu ve zaman dilimini ay-
arlayın.

Püf noktas
Isı pompası NIBE Uplink ile bağlıysa saat ve
tarih otomatik olarak ayarlanır. Doğru zamanı
almak için, saat dilimini ayarlamanız gerekir.

MENÜ 4.6 - DIL
Bilgilerin burada görüntülenmesini istediğiniz dili seçin.

MENÜ 4.7 - TATIL AYARI
Bir tatil süresince enerji tüketimini azaltmak için ısıtma
ve sıcak su sıcaklığını azalmaya programlayabilirsiniz.
Eğer fonksiyonları bağlanmışsa, soğutma, havalandırma,
havuz ve güneş enerjisi panellerini soğutma da programl-
anabilir.

Eğer bir oda sensörü kurulu ve etkin halde ise, arzu edil-
en oda sıcaklığı (°C) dönem boyunca ayarlıdır. Bu ayar,
oda sensörü olan tüm iklim sistemleri için geçerlidir.

Eğer bir oda sensörü etkin halde değilse, arzu edilen
ısıtma eğrisinin sapma değeri ayarlıdır. Oda sıcaklığını
bir derece değiştirmek için ekseriya bir adım yeterlidir
fakat, kimi durumlarda birkaç adım gerekebilir. Bu ayar,
oda sensörü olmayan tüm iklim sistemleri için geçerlidir.
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Tatil programı başlangıç günü saat 00.00'da başlar ve
bitiş günü 23:59'da biter.

Püf noktas
Tatil ayarını geri dönüşünüzden yaklaşık bir gün
önce duracak şekilde ayarlayarak, oda sıc-
aklığının ve sıcak suyun normal seviyelerine
dönebilmeleri için yeterli zaman tanıyın.

Püf noktas
Konforu korumak amacıyla tatil ayarlarını önced-
en ayarlayın ve ayrılmadan hemen önce etkinl-
eştirin.

MENÜ 4.9 - GELIŞMIŞ
Menü gelişmiş turuncu metne sahiptir ve ileri seviye
kullanıcılar için tasarlanmıştır. Bu menünün birçok alt
menüleri vardır.

MENÜ 4.9.1 - ÇA. ÖNCELIĞI

ça. önceliği
Ayar aralığı: 0 - 180 dak

Varsayılan değer: 30 dak

Burada, aynı anda iki veya daha fazla gereksinim var ise
ısı pompasının her gereksinim için ne kadar çalışacağını
seçin. Sadece bir gereksinim varsa ısı pompası için sad-
ece bu gereksinim için çalışır.

Gösterge ısı pompasının döngüde nerede olduğunu işar-
etler.

0 dakika seçiliyse bu gereksinimin önceliği yoktur anl-
amına gelir, sadece başka gereksinim olmadığında aktif
hale gelecektir.

MENÜ 4.9.2 - OTOMATIK MODU AYARLARI

soğutmaya başla (aksesuar gereklidir)
Ayar aralığı: -20 – 40 °C

Fabrika ayarı: 25

ısıtmayı durdur
Ayar aralığı: -20 – 40 °C

Varsayılan değerler: 17

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

Fabrika ayarı: 5

denge noktası
Ayar aralığı: -40 – 20°C

Fabrika ayarı: -20

filtreleme zamanı
Ayar aralığı: 0 – 48 h

Varsayılan değer: 24 h

Çalışma modu "otomatik" olarak ayarlandığında ısı
pompası ortalama dış sıcaklığa bağlı olarak ek ısıyı ne
zaman başlatıp/bitireceğini ısıtma üretimine ne zaman
izin vereceğini seçer. Eğer soğutma için aksesuarlar
mevcutsa veya ısı pompasının entegre soğutma fonks-
iyonu varsa soğutma için başlangıç sıcaklığını da seçeb-
ilirsiniz.

Bu menüde ortalama dış sıcaklıkları seçin.

Dikkat
Bu, "ek ısıtmayı durdur" daha yüksek ayarlanam-
az "ısıtmayı durdur".

denge noktası: "denge noktası", ilave ısı yardımı olm-
aksızın gerçekleştirilen ve tüm ihtiyaçları karşılaması
beklenen kurulum için uygun olan dış ortam sıcaklığını
belirtir. "denge noktası" İçin belirlenmiş 14°C değeri altına
"ısıtmayı durdur" ayarlanamaz.

filtreleme zamanı: Ayrıca, ortalama sıcaklığın hesaplandığı
zamanı (filtreleme zamanı) ayarlayabilirsiniz. 0 Seçerseniz,
mevcut dış ortam sıcaklığı kullanılır.

Dikkat
Isıtma ve soğutmanın aynı boruları paylaştığı
sistemlerde, soğutma/ısıtma sensörü yoksa
"ısıtmayı durdur", "soğutmaya başla"dan daha
yüksek ayarlanamaz.
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MENÜ 4.9.3 - DERECE DAKIKA AYARLARI

mevcut değer
Ayar aralığı: -3000 – 3000

kompresörü başlat
Ayar aralığı: -1000 – -30

Varsayılan değer: -60

komprsrlerin kademe farkı
Ayar aralığı: 10 – 2000

Varsayılan değer: 60

frklı ek ıstmyı başlt
Ayar aralığı: 100 – 1000

Fabrika ayarı: 400

ek kademeler arsndki fark
Ayar aralığı: 0 – 1000

Fabrika ayarı: 100

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

Dikkat
"kompresörü başlat" için daha yüksek bir değer
kompresörün daha çok çalışmasına dolayısıyla
kompresörün aşınmasında artışa neden olur.
Çok düşük değer eşit olmayan iç ortam sıc-
aklığına sebep olabilir.

MENÜ 4.9.4 - FABRIKA AYARLARI KULLANICI
Kullanıcının (gelişmiş menüleri dahil) kullanılabileceği
tüm ayarlar burada varsayılan değerlere sıfırlanabilir.

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

MENÜ 4.9.5 - ENGELLME PRGRMI

etkin

program 2program 1

hps

pzt

sl

ça

pr

cum

cmt

paz

engellme prgrmı4.9.5

Etkinleştirilmiş Program

Süre dönemi EngellemeGün Uyuşmazlık

Burada kompresör
iki farklı zaman dilim-
ine kadar engell-
enme için programl-
anabilir.

Programlama etkin
olduğunda ısı pomp-
asının sembolü üzer-
indeki ana menüde
gerçek engelleme
sembolü görüntülen-
ir.

Program: Değiştirilecek dönem burada seçilir.

Etkinleştirilmiş: Seçilen süre için programlama burada
etkinleştirilir. Ayarlı süreler devre dışı kalma işleminden
etkilenmez.

Gün: Programlamanın haftanın hangi günü veya günleri
için geçerli olduğunu burada seçin. Belirli bir gün için
programlamayı kaldırmak için, o gün için başlangıç zam-
anının, durdurma zamanı ile aynı ayarlanarak sıfırlanması
gerekir. "Tüm" satırının kullanılması durumunda, dönemd-
eki tüm günler bu satıra göre ayarlanır.

Zaman Periyodu: Programlamada seçilen gün için başl-
atma ve durdurma zamanı burada seçilir.

Engelleme: İstenen engelleme burada seçilir.

Çakışma: Eğer iki ayar birbiriyle çakışırsa kırmızı ünlem
işareti görüntülenir.

Kompresörün engellenmesi.

Ek ısıtmanın engellenmesi.

Püf noktas
Eğer haftanın her günü için benzer programl-
ama ayarlamak isterseniz, "hepsi" kısmını dold-
urarak başlayın ve sonra istenen günleri değişt-
irin.

Püf noktas
Eğer bitiş zamanı başlangıç zamanından erken
ise, bu, dönemin geceyarısından sonra bir gün
sonraya sarkacağı anlamına gelir. Programlama
böylece bir gün sonraki ayar duruş zamanında
durur.

Programlama her zaman başlangıç zamanının
ayarlanmış olduğu tarihte başlar.

Dikkat
Uzun vadeli engelleme konforda azalmaya ve
işletme maliyetine artışa neden olabilir.
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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 - ilave
5.1.14 - akış ayar. iklim sistemi
5.1.22 - heat pump testing
5.1.24 - Blok frekans

5.2.1 - usta/bağımlı modu **5.2 - sistem ayarları
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 *
5.3.10 - şönt kontrollü brine *
5.3.11 - modbus *
5.3.21 - akış sens. / enerji ölçer*

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.

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 Terminal blokları (X5) sırasıyla (X6)
üzerinde yazılım kontrollü giriş ve çıkışların ayarlanması.

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

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

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

Dikkat
Yerden ısıtma sistemleri normal olarak maks
akş httı scklğı 35 ve 45 °C arasında ayarlanır.

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

BT25 sapma değeri
Ayar aralığı: -5 – 5 °C

Fabrika ayarları: 0 °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.

BT25 sapma değeri
Şayet sıcaklık sensörü, ısı sıvı besleme (BT25) ile sıcaklık
sensörü, kondenser beslemesi (BT12) arasında bir fark
varsa, bu farkı telafi etmek için sabit sapma değerini
burada belirleyebilirsiniz.

MENÜ 5.1.4 - ALARM EYLEMLERI
Buradan ısı pompasının ekranda bir alarm olduğunu size
nasıl bildirmesini istediğinizi seçin.
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Farklı alternatifler ısı pompasının sıcak su üretmeyi
durdurması veya oda sıcaklığını azaltmasıdır. Fabrika ay-
arı: Herhangi bir eylem seçilmedi.

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.

Eğer birçok emiş havası modülü takılıysa ayarlar her fan
için yapılabilir.

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

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

sürekli: Sürekli çalışma.

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

fark T
Ayar aralığı: 2 - 10 °C

Fabrika ayarları: 4 °C

bekl.modunda hız, EP14
Ayar aralığı: 1 - 100 %

Fabrika ayarı: 30 %

bekl.modunda hız, EP15
Ayar aralığı: 1 - 100 %

Fabrika ayarı: 30 %

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

Fabrika ayarı: 100 %

ısıtma anında hız, EP14
Ayar aralığı: 1 - 100 %

Fabrika ayarı: 100 %

ısıtma anında hız, EP15
Ayar aralığı: 1 - 100 %

Fabrika ayarı: 100 %

pasif soğutma hızı EP14 (aksesuar gereklidir)
Ayar aralığı: 1 - 100 %

Fabrika ayarı: 75 %

pasif soğutma hızı EP15 (aksesuar gereklidir)
Ayar aralığı: 1 - 100 %

Fabrika ayarı: 75 %
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aktif soğutma hızı EP14 (aksesuar gereklidir)
Ayar aralığı: 1 - 100 %

Fabrika ayarı: 75 %

aktif soğutma hızı EP15 (aksesuar gereklidir)
Ayar aralığı: 1 - 100 %

Fabrika ayarı: 75 %

bekl.modunda hız, soğutma, EP14
Ayar aralığı: 1 - 100 %

Fabrika ayarı: 30 %

bekl.modunda hız, soğutma, EP15
Ayar aralığı: 1 - 100 %

Fabrika ayarı: 30 %

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

Fabrika ayarları: 5 °C

Brine pompalarının hızını bu ısı pompası için burada ay-
arlayın. Eğer, brine pompalarının hızı en uygun çalıştırma
için kendini otomatik olarak regüle ederse (fabrika ayarı)
"otomatik" seçiniz.

Brine pompalarını manuel çalıştırmak için, "otomatik"yu
devre dışı bırakın ve 0 ile %100 arası bir değer belirleyin.

Brine pompalarının "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: aralıklı

Brine pompalarının çalışma modunu bu ısı pompası için
burada ayarlayın.

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

otomatik: Isı sıvı pompaları F1355 için olan mevcut
çalışma moduna göre çalışır.

aralıklı: Isı sıvı pompaları, 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 %

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 pompalarının bu ısı pompası için mevcut çalışma
modunda çalışacağı hızı ayarlayın. Eğer, ısı sıvı pomp-
asının hızı, en uygun çalıştırma için kendini otomatik ol-
arak regüle edecek ise (fabrika ayarı) "otomatik" seçiniz.

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

35Bölüm 3 | Kontrol - MenülerNIBE F1355



Isıtıcı sıvı pompalarının manüel çalıştırılması için, o andaki
(geçerli) çalıştırma modunu "otomatik" etkisizleştirin ve
0 ile %100 arası bir değer belirleyin ("maks. izin verilen
hız" için daha önce belirlenmiş olan değer artık daha fazla
uygulanmaz).

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

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

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

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

"havuz" ısı sıvı pompaları için havuz ısıtma çalışma modu
anlamına gelir.

"soğutma" ısı sıvı pompaları için soğutma çalışma modu
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 - ILAVE
Burada bağlı durumdaki ilave ısıtıcı (kademe kontrollü
veya şönt kontrollü ilave ısıtıcı) ayarlarını yapın.

Kademe kontrollü ya da şönt kontrollü ilave ısıtıcının
bağlanıp bağlanmayacağını seçin. Sonra, farklı alternatifler
için ayarları yapabilirsiniz.

ila.tip: kademe kontrollü

maks kademe

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

Ayar aralığı (ikili adımlama devrede): 0 – 7

Varsayılan değer: 3

sigorta boyutu

Ayar aralığı: 1 - 400 A

Fabrika ayarı: 16 A

Kademe kontrollü ilave ısıtıcının bağlı olup olmadığını ve
sıcak su doldurma için yön değiştiren vanadan (QN10)
önce mi ya da sonra mı konumlandırılacağını bu seçenek
ile belirleyin. Kademe kontrollü ilave ısıtıcı örneğin bir
dış elektrikli kazandır.

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

İlave ısıtıcı kademeleri için izin verilen maksimum sayısını,
eğer tank içerisinde dahili bir ilave ısıtıcı mevcut ise (eğer
QN10'nun ardında ilave bir ısıtıcı konumlandırılmış ise

ancak erişilebilirdir), ikili kademelendirmenin kullanılıp
kullanılmayacağını ve sigortanın büyüklüğünü belirleyeb-
ilirsiniz.

ila.tip: şönt kontrollü

Öncelikli ek ısıtma

Ayar aralığı: Açık/kapalı

Fabrika ayarı: kapalı

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

sigorta boyutu

Ayar aralığı: 1 - 400 A

Fabrika ayarı: 16 A

Eğer şönt kontrollü ilave ısıtıcı bağlı ise, bu seçeneği
seçin.

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.
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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

DOT değerinin fabrika ayarı, ürünün bulunduğu yer
için verilen ülkeye bağlıdır. Aşağıdaki örnek İsveç'i
işaret eder.

Fabrika ayarı DOT: -20,0 °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.

MENÜ 5.1.22 - HEAT PUMP TESTING

Dikkat
Bu menü, farklı standartlara göre F1355'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 5.1.24 - BLOK FREKANS

Blok frekans 1
Ekrandaki seçilebilir ayarlama aralığı:

start: 17 – 115 Hz

stop: 22 – 120 Hz

Maksimum ayar aralığı: 50 Hz.

Blok frekans 2
Ekrandaki seçilebilir ayarlama aralığı:

start: 17 – 115 Hz

stop: 22 – 120 Hz

Maksimum ayar aralığı: 50 Hz.

Kompresörün bloke olduğu bir frekans aralığını burada
seçebilirsiniz. Ayar aralığının parametreleri ayarlar vasıt-
asıyla hangi ürünün kontrol edildiğine bağlı olarak farklılık
gösterebilir.

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

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".

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

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
Sisteminiz borular yönünden nasıl kenetlenmiş olduğunu
girin, örneğin havuz ısıtma, sıcak su ısıtma ve bina ısıtma.

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.
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s1usta

kenetlenme5.2.3

s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8

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: Kompresörünüz (EP14 yada EP15) (fabrika
ayarı) bloke edildiyse seçin, harici olarak yazılımsal giriş
ile kontrol edildiyse veya standart (örneğin havuz ısıtması,
sıcak su ısıtması ve bina ısıtmasına bağlanmış).

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.).
Sıcak su şarjı

Havuz 1

Havuz 2

AçıklamaSembol

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 F1355 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 F1355
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 50 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.
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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.

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 – 2: Buradan, hangi atık hava
modülünün/modüllerinin, hangi HTS ünitesi/üniteleri
tarafından etkileneceği seçilir. Eğer atık hava modülünü
iki veya daha fazla HTS ünitesi kontrol ediyorsa, haval-
andırma 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
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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-

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

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.
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Eğer ünitede bir antifriz fonksiyonu ve/veya güneş enerj-
isi paneli soğutması mevcut ise, bunları burada etkinleşt-
irebilirsiniz. Fonksiyon etkinleştirildiğinde, bunların ayarl-
arını yapabilirsiniz.

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.

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: 30 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.

MENÜ 5.3.8 - SICAK SU KONFORU

elk. rezistans etkinleştiriliyor
Ayar aralığı: Açık/kapalı

Fabrika ayarı: açık

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 F1355 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.
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MENÜ 5.3.10 - ŞÖNT KONTROLLÜ BRINE

maks Brine girişi
Ayar aralığı: 0 - 30 °C

Varsayılan değer: 20 °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

Şönt, belirli bir hedef sıcaklığı (maks Brine girişi) muhaf-
aza etmek üzere bağlanır.

Fonksiyon açıklaması için aksesuar kurulum talimatlarına
bakın.

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 5.3.21 - AKIŞ SENS. / ENERJI ÖLÇER

Besleme sıcaklığı sensörü
ayar modu

Ayar aralığı: EMK150 / EMK300/310 / EMK500

Fabrika ayarı: EMK150

nabız başına enerji

Ayar aralığı: 0 – 10000 Wh

Fabrika ayarı: 1000 Wh

kWh başına atım

Ayar aralığı: 1 – 10000

Fabrika ayarı: 500

Enerji sayacı
ayar modu

Ayar aralığı: atım başına enerji / kWh başına atım

Varsayılan değer: atım başına enerji

nabız başına enerji

Ayar aralığı: 0 – 10000 Wh

Fabrika ayarı: 1000 Wh

kWh başına atım

Ayar aralığı: 1 – 10000

Fabrika ayarı: 500

İki akış sensörüne kadar (EMK) / enerji ölçerler giriş kartı
üzerindeki (AA3), terminal bloğu X23 veX22 ya bağlanab-
ilir. Bunları 5.2.4 - aksesuarlar menüsü altında seçin.

Akış sensörü (Enerji ölçüm kiti EMK)
Akış sensörü (EMK), sıcak su temini ve binaları ısıtmak
için üretilen ve temin edilen enerji miktarını ölçmek için
kullanılır.

Akış sensörünün fonksiyonu, şarj dolaşımında akışı ve
sıcaklık farkını ölçmektir. Değer, uygun bir üründe göst-
ergede gösterilir.

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

kWh başına atım: Burada, F1355'ya gönderilen kWh
başına atım sayısını ayarlayabilirsiniz.

Enerji ölçer /(Elektrik ölçer)
Enerji ölçer, her belli bir miktar enerji tüketiminde, atım
sinyalleri göndermek için kullanılır.

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

kWh başına atım: Burada, F1355'ya gönderilen kWh
başına atım sayısını ayarlayabilirsiniz.

MENÜ 5.4 - YAZILIMSAL GIRDI/ÇIKTI
Burada, harici şalter fonksiyonunun terminal bloğuna 5
AUX girişten birine mi yoksa AA101-X9'e mi bağlanac-
ağını belirtebilirsiniz.

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

Terminal bloğu AUX 1-5 (AA3-X6:9-18) üzerinde seçileb-
ilen girişler ve giriş devre kartı üzerindeki AA3-X7 çıkışlar.

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

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

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

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.

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

Başlangıç kılavuzu hakkında daha fazla bilgi için kurulum
kılavuzuna bakın.

MENÜ 5.8 - HIZLI BAŞLAMA
Buradan kompresörü başlatmak mümkündür.

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

Dikkat
Kompresörü başlatabilmek için bir ısıtma, soğ-
utma veya sıcak su talebi olması gerekir.

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 52.

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

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.

F1355'de komponentleri değiştirirken sadece
NIBE marka yedek parçalar kullanılabilir.

ACIL DURUM MODU

Dikkat
(SF1) şalteri, F1355 su ile doldurulana kadar " "
veya " " konumuna getirilmemelidir. Aksi
takdirde, kompresör zarar görebilir.

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

Acil modu, şalter (SF1) ” ” moduna ayarlanarak etkinl-
eştirilir. Bu durumda:

• Durum lambası sarı yanar.

• Ekran ışığı yanmıyor ve kontrol bilgisayarı bağlı değil.

• Sıcak su üretilmiyor.

• Her soğutma modülü için kompresör ve brine pompası
kapalı.

• Aksesuarlar kapalıdır.

• Dahili ısı sıvı pompaları aktiftir.

• Acil modu rölesi (K1) etkindir.

Eğer acil durum modu rölesine bağlıysa harici ilave ısıtma
aktiftir (K1, terminal blok X4). Isı sıvısının harici ilave
ısıtma boyunca dolaştığından emin olun.

F1355 28 kW

Soğutma modülü EP14

U
N

GP1

QM2QM1

GP2

Soğutma modülü EP15

LE
K

QM2

GP1

QM1

GP2

F1355 43 kW

Soğutma modülü EP14

U
N

GP1

QM2QM1
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Soğutma modülü EP15

L
E
K

L
E
K

QM2QM1

GP1

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

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

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

Bir soğutma modülünde, ısı sıvı tarafının
boşaltılması
Eğer, örneğin, ısı sıvı pompasının değiştirilmesi gerekiy-
orsa veya bir soğutma modülüne servis gerekiyorsa, ısı
sıvı tarafını şu 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 girişinin sağlanması için, ilgili soğutma
modülü için, (XL2) bağlantısı vasıtasıyla ısı pompası
olan iklim sistemini birbirine bağlayan kapatma valf-
inin bağlantısını hafifçe gevşetiniz.

Isı sıvı tarafı boşaltıldığında, istenen servis uygulanabilir
ve/veya herhangi bir parça yenisi ile değiştirilebilir.

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. Bu, ev içindeki en yüksek yere yerleştirilmiş
radyatörün hava alma vidası sökülerek yapılır.

İklim sistemi boşaldığında zorunlu servis gerçekleştirileb-
ilir.

BRINE SISTEMININ BOŞALTILMASI
Brine sistemi üzerinde servis vermek için, öncelikle
sistemi boşaltmak daha kolay olabilir.

Bir soğutma modülünde, brine sisteminin
boşaltılması
Eğer, örneğin, brine pompasının değiştirilmesi gerekiy-
orsa veya bir soğutma modülüne servis gerekiyorsa, br-
ine sistemini şu şekilde 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 girişinin sağlanması için, ilgili soğutma
modülüne (XL7) bağlantısı vasıtasıyla ısı pompası
olan brine tarafını birbirine bağlayan kapatma valfinin
bağlantısını hafifçe gevşetiniz.

Brine tarafı boşaldığında zorunlu servis gerçekleştirilebilir.
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SIRKÜLASYON POMPASININ BAŞLAMASI
IÇIN YARDIMCI OLMAK
1. F1355, 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.

5. Bir tornavida sokun ve pompa motorunu çevirin.

6. Havalandırma vidasını (QM5) sıkın.

7. F1355, (SF1) şalterini " " konumuna getirerek başlatın
ve sirkülasyon pompasının çalışıp çalışmadığını
kontrol edin.

F1355 Çalışırken sirkülasyon pompasını başlatmak gen-
ellikle daha kolaydır, şalter (SF1) iken, " " konumuna ayarl-
ayın. Eğer F1355 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
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SOĞUTMA MODÜLLERININ ÇIKARILMASI
Soğutma modülleri servis ve taşıma için dışarı çekilebilir.

Dikkat
Isı pompası sadece alt soğutma modülü çık-
arıldıysa hareket ettirilmemelidir. Isı pompası
konumunda sabitlenmemişse alt soğutma
modülü dışarı çekilmeden önce üst modül
mutlaka çıkarılmalıdır.

Dikkat
Soğutma modülleri önce boşaltılırsa çıkarmak
daha kolay olur (bkz sayfa 46).

Soğutma modülününün ağırlığı

EP15EP14Tip (F1355)

130 kg125 kg28 kW
144 kg126 kg43 kW

Dikkat
Devreyi kesin F1355 ve emniyet şalterindeki
akımı kapatın.

Dikkat
Kurulum kılavuzundaki açıklamalara göre ön
kapağı çıkarın.

1. Isı pompası dışındaki kapatma vanalarını kapatın.

Soğutma modülü veya Soğutma modüllerini şu
sayfadaki talimatlara uygun olarak tahliye ediniz. 46

2. Ekran ünitesini çıkarabilmek için yan paneli çıkarın
(Bu işlemin sadece, üst soğutma modülünü dışarı
çıkaracaksanız, yapılması gerekir).

L
E
K

3. İlgili soğutma modülüne ait konnektörleri sökün.

Soğutma modülü EP15 (üst)
• XF8 (L)

• XF9 (M)

• EP15-AA100:XF1 (N)

• XF2 (J)

• XF6 (E)

• XF7 (K)*

*Yalnızca 28 kW güçte kaldırılmalıdır.

Soğutma modülü EP14 (alt)
• XF10 (F)

• XF11 (G)

• EP14-AA100:XF1 (I)

• XF1 (A)

• XF3 (B)

• XF4 (C)

• XF5 (D)

U
N

A B

M

L

IC

K

J

F

N

D

E

G

EP14

EP15

4. Vidaları (her soğutma modülü için iki adet) sökün.

L
E
K
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5. Klipsleri (Her soğutma modülü için dört adet) çekerek
çıkarın ve boruları dikkatlice ayırın.

6. Ekran ünitesinin altındaki konektörü çıkarın (Bu işlem-
in sadece, üst soğutma modülünü dışarı çıkaracaks-
anız, yapılması gerekir).

L
E
K

7. Çerçevedeki ekran ünitesini tutan iki vidayı çıkarın
(Bu işlemin sadece, üst soğutma modülünü dışarı
çıkaracaksanız, yapılması gerekir).

L
E
K

8. Üst soğutma modülünü (EP15) modülün kaldırma
halkalarını kullanarak dikkatlice dışarı doğru çekin.

Bu işlem için yüksekliği ayarlanabilir yardım yüzeyi
kullanın.

LE
K
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9. Panelin altındaki terminal bloğu ve transformatörün
önündeki panelin vidalarını çözün (Alt soğutma
modülünü dışarı çıkarmak için sadece bu yöntemi
uygulamanız gereklidir).

L
E
K

L
E
K

10. Alt soğutma modülünü (EP14) modülün kaldırma
halkalarını kullanarak dikkatlice dışarı doğru çekin.

L
E
K

Isı pompası konumunda sabitlenmemişse alt soğ-
utma modülü dışarı çekilmeden önce üst modül
mutlaka çıkarılmalıdır.

Püf noktas
Soğutma modülü ters sırayla kurulur.

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

LE
K
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USB SERVIS ÇIKIŞI

L
E
K

Bu ekran ünitesi, yazılımı güncellemek, girilen bilgileri
F1355 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 F1355 için yazılımı güncellemenizi sağlar.

Dikkat
Aşağıdaki fonksiyonların çalışması için USB
bellek F1355 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 F1355 yeniden
başlar.

Püf noktas
Bir yazılım güncellemesi F1355 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

yerden kurutma fonksiyonu
etkinleştirildi

Ayar aralığı: 1 s – 60 min

Fabrika ayar aralığı: 5 s

Burada, F1355 ‘dan gelen geçerli ölçüm değerlerinin
USB bellek üzerindeki bir kayıt dosyasına kaydedileceğini
seçebilirsiniz.

1. Kayıtların arasındaki istenen aralığı ayarlayın.

2. " tıklayın.etkin".

3. F1355'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 F1355 tüm menü ayarlarını
(kullanıcı ve servis menüleri) (farklı kaydetmek veya
kurtarmak) yönetebilirsiniz.

"ayarları kaydedin" aracılığıyla menü ayarlarını, daha sonra
geri yüklemek veya başka bir F1355 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, F1355 bir arızaya işaret eder (arıza
konforun bozulmasına yol açabilir) ve bunu alarmlar ve
talimatlar ile ekranda görüntüler.

Bilgi menüsü
Isı pompasına ait tüm ölçüm değerleri, ısı pompası
menüsü sisteminde, 3.1 menüsü altında toplanmıştır.
Bu menüdeki değerlere göz atarak, arıza kaynağını gen-
ellikle daha kolay tespit edebilirsiniz. 3.1 menüsü
hakkında daha fazla bilgi için yardım menüsüne göz atın.

Alarmı yönetin

bilgi/ eylem

alarmı sıfırla

yardım modu

Düşük basınç alarmı

alarm

Bir alarm durum-
unda, 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.

Alarmı sıfırlanmıyorsa, uygun düzeltici eylem için tesis-
atçınıza başvurun.

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

Bkz. bölüm "Seri numarası".

Sorun Giderme
Çoğu durumda, F1355 bir arızaya işaret eder (arıza
konforun bozulmasına yol açabilir) ve bunu alarmlar ve
talimatlar ile ekranda görüntüler.

Dikkat
Sıkılmış vidalı kapaklar arkasında yapılacak
çalışmalar sadece yetkili bir kurulum mühendisi
tarafından veya gözetiminde yapılmalıdır.

Dikkat
Vidalı kapaklar arkasında çalışma gerektiren
arızaları düzeltmek için çalışılırken gelen elektr-
iğin emniyet şalterinden izole edilmesi gerekir.
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Dikkat
F1355 çok sayıda harici üniteye bağlı olabileceği
için, bu da kontrol edilmelidir.

TEMEL EYLEMLER
Aşağıdaki maddeleri kontrol ederek başlayın:

• Şalterin (SF1) konumu.

• Binanın grup ve ana sigortaları.

• Binanın toprak devre sigortası.

• F1355 (FC1) için minyatür devre kesici.

• Doğru ayarlanmış yük monitörü (eğer varsa).

DÜŞÜK SICAK SU SICAKLIĞI VEYA SICAK SU
YOKLUĞU
• Sıcak su ısıtıcısına ait dolum vanası kapalı veya tıkanmış

.

– Vanayı açın.

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

– Karıştırıcı vanayı ayarlayın.

• Fazla sıcak su tüketimi.

– 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.

• F1355 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".

• "Tatil modu" 4.7 menüsünde etkinleşir.

– 4.7 menüsüne girin ve “Kapalı” konumunu seçin.

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.

• 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.

• F1355 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".

• "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.

• 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.
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DÜŞÜK SISTEM BASINCI
• İklim sisteminde yeteri kadar su yok.

– İklim sistemini su ile doldurun ve kaçakları kontrol
edin. Tekrarlanan dolum durumunda, tesisatçınıza
başvurun.

KOMPRESÖR BAŞLAMIYOR
• Isıtma ihtiyacı yoktur.

– F1355, 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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Alarm listesi
ALARM

Bir veya birden fazla alarmın etkin olduğuna
dair gösterge
• Ekranın altındaki kırmızı lamba yanar.

• Alarm simgesi ekranda gösterilir.

• Bunun için AUX çıkışı seçiliyse alarm rölesi devreye
girer.

• 5.1.4 menüsündeki seçime göre konfor azalması.

Birkaç tane alarm varsa, bir seferde numara sırasıyla
görüntülenirler. OK düğmesini kullanarak alarmlar ar-
asında kaydırın.

Alarmı sıfırlama
• Alarm numarası 1 – 39, sensör 60 saniye süreyle

fonsiyonunu yerine getirdiği zaman veya menü elle
sıfırlandıktan sonra otomatik olarak sıfırlar.

• Alarm 54, motor koruma şalterini manüel sıfırlama ve
menüde manüel sıfırlama.

• Alarm 70 – 99, haberleşme kurulduğu zaman otomatik
olarak sıfırlar.

• Alarmlar 236 – 244, 253, 258 - 259, sensör 60 saniye
süreyle fonsiyonunu yerine getirdiği zaman veya menü
elle sıfırlandıktan sonra otomatik olarak sıfırlar.

• Giriş tekrar kapandığı zaman alarm 255 otomatik olarak
sıfırlanır.

• Menüdeki diğer alarmlar elle sıfırlanır.

F1355 yeniden başlatılıyor
Bir çok durumda, ısı pompalarının yeniden başlatılmasıyla
alarmlar düzeltilebilir.

1. Ekran üzerindeki düğmeyi kullanarak F1355 kapatın.

2. Örneğin ana şalteri kullanarak F1355 güç kaynağını
kesin.

3. Ayarları geri yüklemeden önce F1355 üç dakika
boyunca bağlantısı kesilmiş halde bırakın.

4. Ekran üzerindeki düğmeyi kullanarak F1355 başlatın.

Dikkat
Ekrandaki alarm metinleri sisteme kaç adet ısı
pompası bağlı olduğuna bağlı olarak değişebilir.

Örnek: "yy", ısı pompası ve "xx" soğutma
modülü olduğunda, sensor fault -EB1yy _EPxx
_BT3

Dikkat
Ön kapağın arkasında çalışma gerektiren eyleml-
er daima zorunlu uzmanlığa sahip olan F1355
personel tarafından tatbik edilmelidir. İhtiyaç
halinde bir servis teknisyeni / tesisatçı ile iletiş-
ime geçin.

Bağlı olabileceği nedenler
/kontrol edilmesi gerekenler

Isı pompası hareketi.SebebiEkrandaki alarm
metni

Al-
arm
no.

• Sensör girişinde açık
devre veya kısa devre.

• Arızalı sensör

Hesaplanan besleme sıc-
aklığı min besleme olarak
ayarlıdır.

Sensör ile temas yok (sıc-
aklık sensörü, dış ortam).

Snsr hts:BT11

• Sensör girişinde açık
devre veya kısa devre.

• Arızalı sensör

Sıcak su şarjı sırasında bl-
oke olan kompresör. "Max
kondenser beslemesi",
"max dönüş" olarak ayarlıdır.

Sensör ile temas yok (sıc-
aklık sensörü, ısı sıvı
dönüşü).

Snsr hts:BT33

• Sensör girişinde açık
devre veya kısa devre.

• Arızalı sensör

sıcak su şarjı bloke olmuş.Sensör ile temas yok (sıc-
aklık sensörü, sıcak su
şarjı).

Snsr hts:BT66

• Sensör girişinde açık
devre veya kısa devre.

• Arızalı sensör

kompresör engellenmiş.Sensör ile temas yoktur
(sıcaklık sensörü, brine
çıkışı).

Sens hts:BT1111
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Bağlı olabileceği nedenler
/kontrol edilmesi gerekenler

Isı pompası hareketi.SebebiEkrandaki alarm
metni

Al-
arm
no.

• Sensör girişinde açık
devre veya kısa devre.

• Arızalı sensör

kompresör engellenmiş.Sensör ile temas yok (sıc-
aklık sensörü, kondenser
besleme).

Sns hts:BT212

• Sensör girişinde açık
devre veya kısa devre.

• Arızalı sensör

kompresör engellenmiş.Sensör ile temas yok (sıc-
aklık sensörü, tahliye).

Ssr hts: BT14 sck
gaz snsrü

14

• Sensör girişinde açık
devre veya kısa devre.

• Arızalı sensör

• kompresör engellenmiş.

• Bütün fanları durdurur,
QN40 açar.

Sensör ile temas yok (sıc-
aklık sensörü, hava besl-
eme).

Ssr hts: AZ2-
BT23 dş ort hv
sns

23

• Sensör girişinde açık
devre veya kısa devre.

• Arızalı sensör

• ilave ısı engellendi.

• Yeni mevcut değer =
BT71 + 10K

Sensör ile temas yok (sıc-
aklık sensörü, ısı sıvı besl-
eme, dış).

Ht: BT2525

• Sensör girişinde açık
devre veya kısa devre.

• Arızalı sensör

kompresör engellenmiş.Sensör ile temas yok
(sensör, düşük basınç).

Snsr hts:BP827

• Sensör girişinde açık
devre veya kısa devre.

• Arızalı sensör

Eylem seçili değil. Alarm25
ile birlikte, ısıtma engell-
endi.

Sensör ile temas yok (sıc-
aklık sensörü, ısı sıvı
dönüşü, dış).

Sens hts:BT7128

• Sensör girişinde açık
devre veya kısa devre.

• Arızalı sensör

kompresör engellenmiş.Sensör ile temas yok (sıc-
aklık sensörü, kompresör).

Sens hts:BT2929

• Sensör girişinde açık
devre veya kısa devre.

• Arızalı sensör

Güneş enerji aksesuarı
engellendi.

Sensör ile temas yok (sıc-
aklık sensörü, güneş pan-
eli).

Ht: BT5333

• Sensör girişinde açık
devre veya kısa devre.

• Arızalı sensör

Güneş enerji aksesuarı
engellendi.

Sensör ile temas yok (sıc-
aklık sensörü, güneş serp-
antini).

Ht: BT5434

• Sensör girişinde açık
devre veya kısa devre.

• Arızalı sensör

Karışım vanası kapanır.
Brülör durur.

Sensör ile temas yok (sıc-
aklık sensörü, kazan).

Ht: BT5235

• Sensör girişinde açık
devre veya kısa devre.

• Arızalı sensör

Dönüş hattı sensörünü
(EP21-BT3) kontrol eder.

Sensör ile temas yok (sıc-
aklık sensörü, ısı sıvı besl-
eme, iklim sistemi 2).

Ht: EP21 BT236

• Sensör girişinde açık
devre veya kısa devre.

• Arızalı sensör

Dönüş hattı sensörünü
(EP22-BT3) kontrol eder.

Sensör ile temas yok (sıc-
aklık sensörü, ısı sıvı besl-
eme, iklim sistemi 3).

Ht: EP22 BT237

• Sensör girişinde açık
devre veya kısa devre.

• Arızalı sensör

Dönüş hattı sensörünü
(EP23-BT3) kontrol eder.

Sensör ile temas yok (sıc-
aklık sensörü, ısı sıvı besl-
eme, iklim sistemi 4).

Ht: EP23 BT238

• Sensör girişinde açık
devre veya kısa devre.

• Arızalı sensör

Soğutma engellenmiş.
Soğutma karışım vanası
kapanır.

Sensör ile temas yok (sıc-
aklık sensörü, soğutma
besleme hattı).

Ht: EQ1-BT6439
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Bağlı olabileceği nedenler
/kontrol edilmesi gerekenler

Isı pompası hareketi.SebebiEkrandaki alarm
metni

Al-
arm
no.

Faz hatası.kompresör engellenmiş.Adı geçen kompresörün fazı
30 dakika süreyle 160 V
altında olmuştur.

Kompr. faz 1-340-42

Gelen elektrik beslemesinin
faz sırası yanlış.

kompresör engellenmiş.Fazlar yanlış sırayla bağl-
anmış.

Ht faz srs43

• Arızalı sigorta.

• Yumuşak başlangıç
kartının arızası.

kompresör engellenmiş.Yazılımsal başlangıç
kartındaki sigortalar arızalıdır
(43 kW için geçerlidir).

Aşırı ısınmış
yazılımsal başl-
angıç

44

Yanlış faz sırası veya eksik
faz.

kompresör engellenmiş.Yazılımsal başlangıç kartı ile
haberleşme 30 dakikadır
kesintisiz kayıp.

Faz hatası (yanlış
faz sırası veya
eksik faz).

45

Brine'nin yetersiz sirkülasy-
onu.

kompresör engellenmiş.Düşük basınç sensörü tr-
ansmiteri kesme değerinin
altındadır.

DB alarmı51

• Brine pompasını kontrol
edin.

• Brine'nin tahliye edildiğini
kontrol edin.

• Brine'nin donma noktasını
kontrol edin.

Soğutma devresinde ısı
sıvısı eksikliği veya başka
bir hata.
• Yetkili bir soğutma tekn-

isyenine başvurun.

Yetersiz akış.Hiçbiri (donanım tarafından
idare edilir).

Sıcaklık limitleyicisi devreye
girdi ve 30 saniyeden daha
uzun süredir “açık” dur-
umda.

Sıcaklık limitleyic-
isi alarmı

52
• Sirkülasyon pompasını

kontrol edin.

• Isı sıvının tahliye edildiğini
kontrol edin.

• Isı sıvı sistemindeki
basıncı kontrol edin.

Brine devresinde kaçak.Kompresör ve brine pomp-
ası engellendi.

Brine seviyesi şalteri/basınç
şalteri devreye girdi.

Svy sen Br53

• Faz hatası.

• Arızalı kompresör.

kompresör engellenmiş.Motor koruma şalteri tetikl-
endi.

MK alarmı54

Arızalı kompresör.kompresör engellenmiş.Sıcak gaz 135 °C seviyesini
aştığı için kompresör 240
dakika içerisinde 3 kez
durduruldu.

Sck gaz alrm55

Yanlış girilmiş seri numar-
ası.

Kompresörler durduruldu ve
röle devre dışı bırakıldı.

Isı pompasının var olmayan
bir seri numarası var.

Hatalı seri no56

Yanlış yazılım yüklenmiş.Kompresörler durduruldu ve
röle devre dışı bırakıldı.

Isı pompası yazılımı ve seri
numaraları birbirleriyle uy-
uşmuyor.

Hatalı yazılım57
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Bağlı olabileceği nedenler
/kontrol edilmesi gerekenler

Isı pompası hareketi.SebebiEkrandaki alarm
metni

Al-
arm
no.

Brine içerisinde veya ısı sıvı
tarafında yetersiz sirkülasy-
on.

kompresör engellenmiş.Yüksek veya alçak basınç
şalteri devreye girdi.

Basınç kontak al-
armı

58

Brine'nin yetersiz sirkülasy-
onu.

kompresör engellenmiş.Giden brine sıcaklığı (BT11)
ayarlanan minimum sıc-
aklığın altına düşüyor ve al-
arm kalıcı olarak seçildi.

D Bri çkş60

• Brine pompasını kontrol
edin.

• Brine'nin tahliye edildiğini
kontrol edin.

• Brine'nin donma noktasını
kontrol edin.

Arızalı haberleşme kabloları.İlgili kompresörün engell-
enmesi. Isı pompası ana
usta pompa ise, hesaplanan
besleme minimum besleme
olarak ayarlıdır.

Giriş kartı ile haberl-
eşme(AA3) yok.

PCA girişi ile hab-
erleşme hatası.

70

Arızalı haberleşme kabloları.kompresör engellenmiş.Giriş kartı ile haberleşme
(AA2 veya AA26) yok.

Habrl.hat.Baz71

Arızalı haberleşme kabloları.kompresör engellenmiş.Giriş kartı ile haberleşme
(AA10) yok.

Habrl. hts MK72

• Arızalı haberleşme kablol-
arı.

• Aksesuar iletişim kablosu
ile bağlı değilken ekranda
aktive edildi.

• Yanlış bağlanmış haberl-
eşme kablosu

• Yanlış dip anahtarı ayarı.

• Aksesuar kartına elektrik
beslemesi yok.

Aksesuarlar engellendi.Aksesuar kartı ile haberl-
eşme yok.

Hbrl.hts.Aks.73-
94

Arızalı haberleşme kabloları.Oda ünitesi engellendi.Oda birimi ile haberleşme
yok.

Habrl.hts.RMU96-
99

Haberleşme kablolarını
kontrol edin.

kompresör engellenmiş.Dönüştürücü ile haberl-
eşme yok.

Dönüştürücü ile
haberleşme hat-
ası

100

Seçilen aksesuar takılı değil.Aksesuarlar engellendi.Aksesuar kartı ile haberl-
eşme 15 sn. süresince kur-
ulamadı.

Klima sistemine
kalıcı haberleşme
hatası 5-8

130-
133

Yoğuşma tahliye tav-
asını/tahliyeyi ve su tutucus-
unu kontrol edin.

Aksesuarlar engellendi.ERS aksesuarı, seviye izley-
icisi tarafından engellemiş.

ERS sev. izly.146-
149

Haberleşme kablolarını
kontrol edin.

Aksesuarlar engellendi.EME 20 ile ardı ardına üç
kez haberleşme olmaması.

EME20 ile haberl-
eşme hatası

193
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Bağlı olabileceği nedenler
/kontrol edilmesi gerekenler

Isı pompası hareketi.SebebiEkrandaki alarm
metni

Al-
arm
no.

• Arızalı haberleşme kablol-
arı.

• Yanlış dip anahtarı ayarı.

Aksesuarlar engellendi.Oda birimi ile haberleşme
15 sn. süresince kurulam-
adı.

Kalıcı haberleşme
hatası "HW comf-
ort"

206

• Arızalı haberleşme kablol-
arı.

• Yanlış dip anahtarı ayarı.

Aksesuarlar engellendi.Aksesuar kartı ile haberl-
eşme 15 sn. süresince kur-
ulamadı.

Kalıcı haberleşme
hatası "aksesuar"

245 -
251

Arızalı haberleşme kabloları.Bağımlıda kompresör engell-
enmiş.

Bağımlı ile haberleşme yok.Bğmlı ısı pmp
habrl.hts.1-8

252

• Sensör girişinde açık
devre veya kısa devre.

• Arızalı sensör

Karıştırma vanası kapalıdır
ve sadece soğuk suya izin
verilir.

Sensör ile temas yok (sıc-
aklık sensörü, sıcak su,
besleme hattı).

Ht: QZ1-BT70253

• Arızalı haberleşme kablol-
arı.

• Yanlış dip anahtarı ayarı.

Aksesuarlar engellendi.Aksesuar kartı ile haberl-
eşme 15 sn. süresince kur-
ulamadı.

Kalıcı haberleşme
hatası "ACS45"

257

• Sensör girişinde açık
devre veya kısa devre.

• Arızalı sensör

İlgili kompresör engellenm-
iş.

Sensör ile temas 60 saniy-
edir kurulamıyor (sıcaklık
sensörü soğutucusu, brine).

Sensör hatası
EQ1 - BT57

258

• Sensör girişinde açık
devre veya kısa devre.

• Arızalı sensör

Kontroller açık BT50.Sensör ile temas 60 saniy-
edir kurulamıyor (sıcaklık
sensörü soğutucusu, besl-
eme hattı ısıtma boşaltımı).

Sensör hatası
EQ1 - BT75

259

Sensörü ve bağlantılarını
kontrol edin.

Eylem seçili değil.Sensör ile temas yok (sıc-
aklık sensörü, soğ-
utma/ısıtma sensörü).

Sen ht: BT74292

• Arızalı haberleşme kablol-
arı.

• Yanlış ayarlanmış DIP
şalteri.

Aksesuarlar engellendi.Aksesuar kartı ile haberl-
eşme hatası.

Hbr.hts Aks.297

Arızalı haberleşme kabloları.Bağımlı kompresör engell-
enmiş.

Bağımlı ile haberleşme
15 sn. kadar kayboldu.

Kalıcı haberleşme
hatası “Bağımlı”
1-8

301 -
308

Sensörü ve bağlantılarını
kontrol edin.

Soğutma derece dakikası 0
olarak ayarlanır.

Sensör ile temas yok (sıc-
aklık sensörü, harici soğ-
utma besleme hattı).

Sen ht: EQ1-BT25323

Arızalı haberleşme kabloları.Hesaplanan soğutma besl-
emesini minimum 18 °C ol-
arak ayarlayın.

BM1 ile haberleşme 15
saniyedir kurulamıyor.

Kalıcı haberleşme
hatası BM1

324

• Sensör girişinde açık
devre veya kısa devre.

• Arızalı sensör

Sensör sinyali şönt kontrolü
sırasında EPXX-BT3-10K
tarafından değiştirildi.

Sensör girişi, nedensiz yere
2 saniyeden daha uzun
süredir yüksek veya düşük
değer alıyor.

Sensör hatası
EPXX-BT2

336-
339

Arızalı haberleşme kabloları.Hiçbiri.OPT aksesuar kartı ile hab-
erleşme 60 saniye kadar
yoktu.

Haberleşme hat-
ası PCA Aksesuar

357
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Bağlı olabileceği nedenler
/kontrol edilmesi gerekenler

Isı pompası hareketi.SebebiEkrandaki alarm
metni

Al-
arm
no.

Gaz kazanını kontrol edin.Hiçbiri.GBM'den alarm (OPT).GBM alarmı358

Alarm gaz kazanından
kaynaklanmaktadır

Arızalı haberleşme kabloları.Aksesuarlar engellendi.Havuz 2 ile haberleşme
15 sn. süresince kayboldu.

Kalıcı haberleşme
hatası havuz 2

372

Ana ve grup sigortaları ve
onların kablo bağlantıları.

kompresör engellenmiş.Haberleşme alarmı 2 saat
içinde 3 kez meydana geldi
veya 1 saat boyunca kesint-
isiz sürdü.

Dönüştürücü ile
haberleşme hat-
ası

421

Ana ve grup sigortaları ve
onların kablo bağlantıları.

kompresör engellenmiş.Dönüştürücünün harici giriş-
indeki alarmı 2 saat içinde
3 kez meydana geldi veya
1 saat boyunca kesintisiz
sürdü.

Dönüştürücü al-
arm tipi II

423

Ana ve grup sigortaları ve
onların kablo bağlantıları.

kompresör engellenmiş.Dönüştürücüde 2 saat iç-
inde 3 kez geçici arıza
meydana geldi veya 1 saat
boyunca kesintisiz sürdü.

Güvenlik durd-
urma, inverter

427

• Isı pompasını yeniden
başlatın. Bkz sayfa 56.

Ana ve grup sigortaları ve
onların kablo bağlantıları.

kompresör engellenmiş.Dönüştürücüde 2 saat iç-
inde 3 kez geçici arıza
meydana geldi veya 1 saat
boyunca kesintisiz sürdü.

Güvenlik durd-
urma, inverter

429

Ana ve grup sigortaları ve
onların kablo bağlantıları.

kompresör engellenmiş.Süreklilik arz eden aşırı
voltaj 1 saat boyunca
dönüştürücü tarafından
kaydedilmiştir.

Dönştürücü alarm
tipi I

431

Ana ve grup sigortaları ve
onların kablo bağlantıları.

kompresör engellenmiş.Süreklilik arz eden düşük
voltaj 1 saat boyunca
dönüştürücü tarafından
kaydedilmiştir.

Dönştürücü alarm
tipi I

433

Ana ve grup sigortaları ve
onların kablo bağlantıları.

kompresör engellenmiş.Dönüştürücüye giden bir
kompresör fazı 1 saattir
kayıp.

Dönştürücü alarm
tipi I

435

Ana ve grup sigortaları ve
onların kablo bağlantıları.

kompresör engellenmiş.Dönüştürücüde 2 saat iç-
inde 3 kez geçici arıza
meydana geldi veya 1 saat
boyunca kesintisiz sürdü.

Şebeke hatası437

• Isı pompasını yeniden
başlatın. Bkz sayfa 56.
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Bağlı olabileceği nedenler
/kontrol edilmesi gerekenler

Isı pompası hareketi.SebebiEkrandaki alarm
metni

Al-
arm
no.

• Isı sıvı devresinde yeters-
iz sirkülasyon.
– Isı pompasının ve klima

sisteminin havasını alın.
– Partikül filtresinin tıkalı

olup olmadığını kontrol
edin.

– Radyatör / yerden
ısıtma termostatlarını
açın.

• Dönüştürücü montajı.

kompresör engellenmiş.Zayıf soğutma nedeniyle,
dönüştürücü 2 saat içinde
3 kez maksimum çalışma
sıcaklığına ulaştı veya 1 saat
boyunca kesintisiz sürdü.

Güvenlik ısı inv.
gerçekleştirildi

439

Ana ve grup sigortaları ve
onların kablo bağlantıları.

kompresör engellenmiş.Dönüştürücüde 2 saat iç-
inde 3 kez maksimum akım
seviyesine ulaşıldı veya
1 saat boyunca kesintisiz
sürdü.

Dönüştürücü al-
arm tipi II

441

• Isı sıvı devresinde yeters-
iz sirkülasyon.
– Isı pompasının ve klima

sisteminin havasını alın.
– Partikül filtresinin tıkalı

olup olmadığını kontrol
edin.

– Radyatör / yerden
ısıtma termostatlarını
açın.

• Dönüştürücü montajı.

kompresör engellenmiş.Zayıf soğutma nedeniyle,
dönüştürücü 2 saat içinde
3 kez maksimum çalışma
sıcaklığına ulaştı veya 1 saat
boyunca kesintisiz sürdü.

Güvenlik ısı inv.
gerçekleştirildi

443

Ana ve grup sigortaları ve
onların kablo bağlantıları.

kompresör engellenmiş.Dönüştürücüde 2 saat iç-
inde 3 kez geçici arıza
meydana geldi veya 1 saat
boyunca kesintisiz sürdü.

Inverter koruma445

• Isı pompasını yeniden
başlatın. Bkz sayfa 56.

• Ana ve grup sigortaları ve
onların kablo bağlantıları.

• Dönüştürücü için kompr-
esör devresi.

kompresör engellenmiş.Bir faz 2 saat içinde 3 kez
kayboldu veya 1 saat boy-
unca kayıp olduğu tespit
edildi.

Faz hatası447

• Ana ve grup sigortaları ve
onların kablo bağlantıları.

• Kompresör devresi.

• Kompresör.

kompresör engellenmiş.Dönüştürücü 2 saat içinde
geçici olarak 3 kez izin veril-
en minimum hızın altında
çalıştı veya 1 saat boyunca
kesintisiz sürdü.

Hatalı komp. başl-
atma:

449

• Ana ve grup sigortaları ve
onların kablo bağlantıları.

• Kompresör devresi.

• Dönüştürücü.

• Kompresör.

kompresör engellenmiş.Dönüştürücünün çıkış akımı
2 saat içinde 3 kez geçici
olarak çok yüksek değerlere
çıktı veya 1 saat boyunca
kesintisiz sürdü.

Yüksek akım yükl-
emesi, kompr-
esör

453
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Bağlı olabileceği nedenler
/kontrol edilmesi gerekenler

Isı pompası hareketi.SebebiEkrandaki alarm
metni

Al-
arm
no.

• Ana ve grup sigortaları ve
onların kablo bağlantıları.

• Kompresör devresi.

• Dönüştürücü.

• Kompresör.

kompresör engellenmiş.Dönüştürücünün çıkış akımı
2 saat içinde 3 kez geçici
olarak çok yüksek değerlere
çıktı veya 1 saat boyunca
kesintisiz sürdü.

Yüksek güç yükl-
emesi, kompr-
esör

455

Isı sıvı devresinde yetersiz
sirkülasyon.

kompresör engellenmiş.İnvertör, sıcaklık koruma
sistemi tarafından uzun bir
süre için sınırlandırılmıştır.

dön.aşırı-ısınmış483

• Isı pompasının ve klima
sisteminin havasını alın.

• Partikül filtresinin tıkalı ol-
up olmadığını kontrol ed-
in.

• Radyatör / yerden ısıtma
termostatlarını açın.

Dönüştürücü montajı.

• İnvertörün hata mesajını
3.1 - servis bilgisi
menüsünden kontrol ed-
in.

• İnvertörün NIBE PV'sini
kontrol edin.

Eylem seçili değil.NIBE PV içindeki İnvertörde
bir hata mesajı var.

Dönüştürücüden
bir mesaj var.

504

PV panellerinin/invertörün
bağlantısını kontrol edin.

Eylem seçili değil.NIBE PV içindeki invertörde
topraklama hatası.

Dönüştürücüde
topraklama hatası
var.

505

İnvertörün sigortalarını ve
besleme gerilimini kontrol
edin.

Eylem seçili değil.Şebeke beslemesinin, uzun
bir süre boyunca invertörün
çalışma aralığının dışında
kalması.

Şeb. volt. dnştrc.
çalış. aralığı dışı

506

İnvertörün NIBE PV'sini
kontrol edin.

Eylem seçili değil.İnvertörün DC voltajı yüks-
ek.

Dönüşt.de yüksek
DC volt.mevcut.

510

Haberleşme kablosunu ve
invertör ile olan bağlantıl-
arını kontrol edin.

Eylem seçili değil.İnvertör ile beş gün boy-
unca haberleşme olmaması.

Dnştrc hab.511

Sensörü ve bağlantılarını
kontrol edin.

HTS 2 soğutma için yönlend-
irici aksesuar olarak seçilm-
işse, hesaplanan besleme
sıcaklığı 18°C olarak ayarl-
anır.

HTS 2 aksesuarı ile haberl-
eşme yok.

PCA Aks.lı
hbr.hts. HTS 2

524

Sensörü ve bağlantılarını
kontrol edin.

HTS 3 soğutma için yönlend-
irici aksesuar olarak seçilm-
işse, hesaplanan besleme
sıcaklığı 18°C olarak ayarl-
anır.

HTS 3 aksesuarı ile haberl-
eşme yok.

PCA Aks.lı
hbr.hts. HTS 3

525
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Bağlı olabileceği nedenler
/kontrol edilmesi gerekenler

Isı pompası hareketi.SebebiEkrandaki alarm
metni

Al-
arm
no.

Sensörü ve bağlantılarını
kontrol edin.

HTS 4 soğutma için yönlend-
irici aksesuar olarak seçilm-
işse, hesaplanan besleme
sıcaklığı 18°C olarak ayarl-
anır.

HTS 4 aksesuarı ile haberl-
eşme yok.

PCA Aks.lı
hbr.hts. HTS 4

526
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BILGILENDIRME MESAJLARI
Bir bilgilendirme mesajı olması durumunda, ön tarafta yeşil ışık yanar hale gelir ve mesaj sıfırlanana kadar bir
servis teknisyeni görünümündeki sembol bilgi penceresinde görüntülenir. Nedenleri düzeltildikten sonra, tüm bilgi
mesajları otomatik olarak sıfırlanır. Bu mesajlar, alarm kayıtlarına kaydedilmez.

Bağlı olabileceği
nedenler /kontrol
edilmesi gerekenler

Şu olduğunda otom-
atik olarak sıfırlanır

Isı pompası harek-
eti.

SebebiEkrandaki metinNo.

• Sensör bağlı değil.

• Açık devre veya
arızalı sensör

Sensörün aralıksız
60 saniye süresince
çalıştığı haller.

BT7 görüntüsü “---”
tarafından değiştir-
ilmiştir.

Sensör girişi, ned-
ensiz yere 2 saniy-
eden daha uzun sür-
edir yüksek veya
düşük değer alıyor
ve VPB ile bağlantısı
mevcut.

Snsr hts:BT7107

• Sensör bağlı değil.

• Açık devre veya
arızalı sensör

Sensörün aralıksız
60 saniye süresince
çalıştığı haller.

QN38 kapanır.Sensör girişi, ned-
ensiz yere 2 saniy-
eden daha uzun sür-
edir yüksek veya
düşük değer alıyor.

Sen ht: AZ30-
BT23 dış hv sn

123

• Faz sigortaları

• Kablo bağlantıları

Faz dönüyor.kompresör engell-
enmiş.

Kompresör için Faz
1 kısa bir süre yok
olmuş.

kompresör fazı1-3
eksik

140-
142

Sigortaları kontrol
edin.

Haberleşme yenid-
en kuruldu. Aksi
takdirde kalıcı bir al-
arma, (45) geçer.

kompresör engell-
enmiş.

Hatalı faz sırası ya
da eksik faz
görülmüştür.

Faz hatası (yanlış
faz sırası veya
eksik faz).

145

Akımı kontrol edin.HP basınç şalterinin
kendini sıfırladığı
haller.

kompresör engell-
enmiş.

Yüksek basınç şalt-
eri 150 dakika sür-
en periyotta bir defa
devreye girdi.

Geçici HP alarmı150

• Sensör bağlı değil.

• Açık devre veya
arızalı sensör

Sensörün aralıksız
60 saniye süresince
çalıştığı haller.

Havuz pompasını
durdurur.

5 saniyeden daha
uzun bir süredir boz-
uk.

Sen ht: CL11-
BT51 havuz
sıck.sensörü

151

• Sensör bağlı değil.

• Açık devre veya
arızalı sensör

Sensörün aralıksız
60 saniye süresince
çalıştığı haller.

Havuz pompasını
durdurur.

5 saniyeden daha
uzun bir süredir boz-
uk.

Sen ht: CL12-
BT51 havuz sıc-
aklık sensörü

152

BT14<90 °C olarak
ölçüldüğünde.

Hiçbiri.Sıcaklık, ürün için iz-
in verilen maksim-
um sıcak gaz sıc-
aklığını aşıyor.

Yüksek sıcak gaz
sıcaklığı

155

Yanlış ayarlar.Brine sıcaklığı başl-
ama girişimi sır-
asında brine içeris-
inde 1 °C kadar
yükselmiştir.

kompresör engell-
enmiş.

Brine çıkışı belirlen-
en min sıcaklığa ul-
aşmıştır.

D Bri çkş160

Yanlış ayarlar.Brine sıcaklığı başl-
ama girişimi sır-
asında brine içeris-
inde 1 °C kadar
düşmüştür.

kompresör engell-
enmiş.

Brine çıkışı belirlen-
en maks sıcaklığa
ulaşmıştır.

Y Brine grş161
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Bağlı olabileceği
nedenler /kontrol
edilmesi gerekenler

Şu olduğunda otom-
atik olarak sıfırlanır

Isı pompası harek-
eti.

SebebiEkrandaki metinNo.

Yanlış ayarlar.Isı sıvı sıcaklığı başl-
ama girişimi sır-
asında ısı sıvı içeris-
inde 2 °C kadar
yükselmiştir.

kompresör engell-
enmiş.

Brine çıkışı izin veril-
en maks sıcaklığa
ulaşmıştır.

Yks.Knd.çkş162

Yanlış ayarlar.Isı sıvı sıcaklığı başl-
ama girişimi sır-
asında ısı sıvı içeris-
inde 2 °C kadar
yükselmiştir.

kompresör engell-
enmiş.

Kondenser girişi izin
verilen maks sıc-
aklığa ulaşmıştır.

Yk knd.grş163

Kazan basıncını
kontrol edin.

Alarm girişi 5saniy-
eden daha uzun bir
süre kapalı
kaldığında sıfırlanır.

Hiçbiri.AUX girişi “Klima
sistemi pressostatı”
bağlantısının 5 saniy-
eden daha uzun bir
süre kesilmesi.

Düşük basınç, ikl-
im sistemi. Harici
pressostat, iklim
sisteminde düşük
basınç olduğuna
işaret ediyor.
Basıncı kontrol
edin ve gerekiy-
orsa sistemi yükl-
eyin.

165

Haberleşme kablol-
arını ve bağlantılarını
kontrol edin.

Haberleşme devam
ediyor.

Sadece bilgi.Giriş kartıyla AA3
haberleşme hatası
meydana geldi.

Habrl.ht grş170

Haberleşme kablol-
arını ve bağlantılarını
kontrol edin.

Haberleşme devam
ediyor.

Sadece bilgi.Ana kart AA2 veya
AA26 ile haberl-
eşme hatası meyd-
ana geldi.

Habrl.hat.Baz171

Haberleşme kablol-
arını ve bağlantılarını
kontrol edin.

Haberleşme devam
ediyor.

Sadece bilgi.Yazılımsal başlangıç
kartı AA10 ile haberl-
eşme hatası meyd-
ana geldi.

Habrl. hts MK172

• Arızalı haberleşme
kabloları.

• Aksesuar iletişim
kablosu ile bağlı
değilken ekranda
aktive edildi.

• Yanlış bağlanmış
haberleşme kabl-
osu.

• Yanlış ayarlanmış
DIP şalteri.

• Aksesuar kartına
elektrik beslemesi
yok.

Haberleşme devam
ediyor.

Aksesuarlar engell-
endi.

Aksesuar kartı ile
haberleşme hatası
oluştu.

Hbrl.hts.Aks.173-
179
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Bağlı olabileceği
nedenler /kontrol
edilmesi gerekenler

Şu olduğunda otom-
atik olarak sıfırlanır

Isı pompası harek-
eti.

SebebiEkrandaki metinNo.

Yanlış ayarlar.Dış mekan sıcaklığı
+3 °C üzerine çıkar
veya ısıtmaya izin
verilir.

Isıtmaya izin verilir
ve hesaplanan besl-
eme sıcaklığı min
besleme sıcaklığı ol-
arak ayarlıdır.

• Dış mekan sıc-
aklığı +3 °C altına
düştüğünde, aynı
zamanda ısıtma
bloke edildi.

• Dış mekan sıc-
aklığı +3 °C altına
düştüğünde, al-
arm aracılığıyla
kompresör bloke
edildi ve ilave ısıya
izin verilmedi.

• Dış mekan sıcaklık
sensörü (BT1)
kayıp.

Antifiriz180

Yanlış ayarlar.Bilgiler ekranda
gösterilir.

Sadece bilgi.Periyodik sıcak su
artışı, 5 saat içeris-
inde durma sıc-
aklığına ulaşmadı.

Periydk artşlrdki
prblmlr

181

Güç tüketimi 5.1.12
menüsünde ayarlan-
an sigorta
büyüklüğünün altına
indirildi.

Isı pompası elektriks-
el ilave ısı için elektr-
ik adımlarının bağl-
antısını adım adım
keser.

Ölçülen güç tüket-
imi, 5.1.12
menüsünde belirtil-
en sigorta
büyüklüğünü aşıyor.

Yük izleyicisi etkin182

Buz çözme devrede.Buz çözme devr-
ede

183

Sadece bilgi.5.3.1 Menüsünde
ayarlanan süre
doldu.

Fltre alrmı184

• Arızalı haberleşme
kabloları.

• Yanlış ayarlanmış
DIP şalteri.

Haberleşme devam
ediyor.

Aksesuarlar engell-
endi.

Aksesuar kartı ile
haberleşme hatası
oluştu.

Hbrl.hts.Aks.188-
194

Sadece bilgi.Dönüştürücüyle
haberleşme hatası.

Haberleşme hat-
ası, dönüştürücü

200

• Arızalı haberleşme
kabloları.

• Yanlış ayarlanmış
DIP şalteri.

Haberleşme devam
ediyor.

Sadece bilgi.Ardarda üç haberl-
eşme hatası meyd-
ana geldi.

Habrl. hts PCA
Aksesuar

207

Kompresör
ısıtıcı/karter ısıtıcı ile
aynı zamanda durdu.

kompresör engell-
enmiş.

Kompresörün ön
ısıtması.

Komp.önıstma
devm ediyr

270

Internet bağlantısını
kontrol edin.

Kurulum öncelikler-
ini etkileyebilir.

Mevcut spot fiyat
geçerli değildir.

SPA güncellenem-
ez

322
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Bağlı olabileceği
nedenler /kontrol
edilmesi gerekenler

Şu olduğunda otom-
atik olarak sıfırlanır

Isı pompası harek-
eti.

SebebiEkrandaki metinNo.

• Sensör girişinde
açık devre veya
kısa devre.

• Arızalı sensör

EQ1-BT25 ile gerç-
ekleştirilen soğutma
DM hesaplaması
0'ye ayarlanır.

Sensör girişi, ned-
ensiz yere 2 saniy-
eden daha uzun sür-
edir yüksek veya
düşük değer alıyor.

Ht: EQ1-BT25323

• Normalden düşük
ısıtma sistemi

• Yanlış ayarlanmış
ısıtma eğrisi.

• Yanlış akış.

• İlave ısıtıcı yanlış
bağlanmış

Sıcaklık, limit değeri
olan 70 nin üzerine
yükseldiği zaman
otomatik olarak
sıfırlar.

Isıtma engellendi.Isı pompasıyla gelen
maksimum sıcaklık
aşıldı.

yksk sıc. çkş333

• Normalden düşük
ısıtma sistemi

• Yanlış ayarlanmış
ısıtma eğrisi.

• Yanlış akış.

• İlave ısıtıcı yanlış
bağlanmış

Sıcaklık, limit değeri
olan 60 nin üzerine
yükseldiği zaman
otomatik olarak
sıfırlar.

Isıtma engellendi.Isı pompasıyla gelen
maksimum sıcaklık
aşıldı. Isıtmada,
BT3, 65 °Cden
yüksek.

yüksk sıc.334

• Sensör girişinde
açık devre veya
kısa devre.

• Arızalı sensör

Sensör 60 saniye
süreyle aralıksız
çalıştıktan sonra ot-
omatik olarak sıfırl-
anır.

Sensör girişi, etkinl-
eştirildiğinde ned-
ensiz yere 2 saniy-
eden daha uzun sür-
edir yüksek veya
düşük değer alıyor.

BT50 oda
sensöründe
sensör arızası.

350

El ile.Otomatikten manuel
brine pompası hızına
değiştirin.

Kalibrasyon sonrası
Delta BT10-
BT11>|2K|

Sensör kalib. baş-
arısız oldu

351

El ile.Otomatikten manuel
pompa hızına değişt-
irin.

Kalibrasyon sonrası
Delta BT3-
BT12>|2K|

Sensör kalib. baş-
arısız oldu

353

El ile.Hiçbiri.Alarm gaz kazanınd-
an (GBM) kaynakl-
anmaktadır.

Dah. sıc. OPT
hatası

359

• Sensör girişinde
açık devre veya
kısa devre.

• Arızalı sensör

Sensör 60 saniye
süreyle aralıksız
çalıştıktan sonra ot-
omatik olarak sıfırl-
anır.

Sensör girişi, ned-
ensiz yere 2 saniy-
eden daha uzun sür-
edir yüksek veya
düşük değer alıyor.

Sensör hatası:
EPxx-BT3 dönüş
hattı sensörü

361-
367

• Sensör girişinde
açık devre veya
kısa devre.

• Arızalı sensör

Sensör 60 saniye
süreyle aralıksız
çalıştıktan sonra ot-
omatik olarak sıfırl-
anır.

Hiçbiri.Sensör girişi, ned-
ensiz yere 2 saniy-
eden daha uzun sür-
edir yüksek veya
düşük değer alıyor.

Sensör hatası:
EP12-BT57/BT58

369-
370
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Bağlı olabileceği
nedenler /kontrol
edilmesi gerekenler

Şu olduğunda otom-
atik olarak sıfırlanır

Isı pompası harek-
eti.

SebebiEkrandaki metinNo.

Sıcaklık, limit değeri
olan +2°C'nin üzer-
ine yükseldiği zam-
an otomatik olarak
sıfırlar.

Çalışmayı engeller.Yeraltı suyu sensörü
BT58 verili limitlerin-
in altındadır.

Donma riski
EP12-BT58

371

Ana ve grup sigortal-
arı ve onların kablo
bağlantıları.

Doğrultulmuş al-
armdan 60 saniye
sonra otomatik olar-
ak sıfırlanır.

Kompresör durdu.Geçici bir haberl-
eşme alarmı meyd-
ana geldi.

Inverter ile ısı
com. hatası

420

Ana ve grup sigortal-
arı ve onların kablo
bağlantıları.

Doğrultulmuş al-
armdan 60 saniye
sonra otomatik olar-
ak sıfırlanır.

Kompresör durdu.Dönüştürücünün
harici girişinde geç-
ici bir alarm meyd-
ana geldi.

Dönüştürücü al-
arm tipi II

422

Ana ve grup sigortal-
arı ve onların kablo
bağlantıları.

Doğrultulmuş al-
armdan 30 dakika
sonra otomatik olar-
ak sıfırlanır.

Kompresör durdu.Dönüştürücüde
geçici bir dahili arıza
meydana geldi.

Isı güvenlik durd-
urma, inverter

426

• Isı pompasını yen-
iden başlatın. Bkz
sayfa 56.

Ana ve grup sigortal-
arı ve onların kablo
bağlantıları.

Doğrultulmuş al-
armdan 60 saniye
sonra otomatik olar-
ak sıfırlanır.

Kompresör durdu.Dönüştürücüde
geçici bir dahili arıza
meydana geldi.

Isı güvenlik durd-
urma, inverter

428

• Isı pompasını yen-
iden başlatın. Bkz
sayfa 56.

Ana ve grup sigortal-
arı ve onların kablo
bağlantıları.

Doğrultulmuş al-
armdan 60 saniye
sonra otomatik olar-
ak sıfırlanır.

Kompresör durdu.Dönüştürücü tar-
afından geçici bir
aşırı voltaj kayded-
ildi.

Geçici yüksek
şebeke voltajı

430

Ana ve grup sigortal-
arı ve onların kablo
bağlantıları.

Doğrultulmuş al-
armdan 60 saniye
sonra otomatik olar-
ak sıfırlanır.

Kompresör durdu.Dönüştürücü tar-
afından geçici bir
düşük voltaj kayded-
ildi.

Dönştürücü alarm
tipi I

432

Ana ve grup sigortal-
arı ve onların kablo
bağlantıları.

Doğrultulmuş al-
armdan 60 saniye
sonra otomatik olar-
ak sıfırlanır.

Kompresör durdu.Kompresör fazının
eksikliği
dönüştürücü tar-
afından kaydedilmişt-
ir.

Dönştürücü alarm
tipi I

434

Ana ve grup sigortal-
arı ve onların kablo
bağlantıları.

Doğrultulmuş al-
armdan 60 saniye
sonra otomatik olar-
ak sıfırlanır.

Kompresör durdu.Dönüştürücü tar-
afından geçici bir
düşük voltaj kayded-
ildi.

Geçici şebeke
hatası

436

• Isı pompasını yen-
iden başlatın. Bkz
sayfa 56.
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Bağlı olabileceği
nedenler /kontrol
edilmesi gerekenler

Şu olduğunda otom-
atik olarak sıfırlanır

Isı pompası harek-
eti.

SebebiEkrandaki metinNo.

Isı sıvı devresinde
yetersiz sirkülasyon.

Doğrultulmuş al-
armdan 60 saniye
sonra otomatik olar-
ak sıfırlanır.

Kompresör durdu.Zayıf soğutma ned-
eniyle, dönüştürücü
maksimum çalışma
sıcaklığına ulaştı.

Güvenlik ısı inv.
gerçekleştirildi

438

• Isı pompasının ve
klima sisteminin
havasını alın.

• Partikül filtresinin
tıkalı olup olm-
adığını kontrol ed-
in.

• Radyatör / yerden
ısıtma termostatl-
arını açın.

Ana ve grup sigortal-
arı ve onların kablo
bağlantıları.

Doğrultulmuş al-
armdan 60 saniye
sonra otomatik olar-
ak sıfırlanır.

Kompresör durdu.Maksimum akım
geçici olarak çok
yüksek.

Dönüştürücü al-
arm tipi II

440

Isı sıvı devresinde
yetersiz sirkülasyon.

Doğrultulmuş al-
armdan 60 saniye
sonra otomatik olar-
ak sıfırlanır.

Kompresör durdu.Zayıf soğutma ned-
eniyle, dönüştürücü
maksimum çalışma
sıcaklığına ulaştı.

Güvenlik ısı inv.
gerçekleştirildi

442

• Isı pompasının ve
klima sisteminin
havasını alın.

• Partikül filtresinin
tıkalı olup olm-
adığını kontrol ed-
in.

• Radyatör / yerden
ısıtma termostatl-
arını açın.

Ana ve grup sigortal-
arı ve onların kablo
bağlantıları.

Doğrultulmuş al-
armdan 60 saniye
sonra otomatik olar-
ak sıfırlanır.

Kompresör durdu.Dönüştürücüde
geçici bir dahili arıza
meydana geldi.

Geçici inverter
koruma

444

• Isı pompasını yen-
iden başlatın. Bkz
sayfa 56.

Ana ve grup sigortal-
arı ve onların kablo
bağlantıları.

Doğrultulmuş al-
armdan 60 saniye
sonra otomatik olar-
ak sıfırlanır.

Kompresör durdu.Kompresör fazının
eksikliği
dönüştürücü tar-
afından kaydedilmişt-
ir.

Geçici faz düşm-
esi

446

Ana ve grup sigortal-
arı ve onların kablo
bağlantıları.

Doğrultulmuş al-
armdan 60 saniye
sonra otomatik olar-
ak sıfırlanır.

Kompresör durdu.Kompresör, geçici
olarak izin verilen
minimum düşük
hızın alltında
düşmüştür.

Hatalı komp. başl-
atma

448

Ana ve grup sigortal-
arı ve onların kablo
bağlantıları.

Doğrultulmuş al-
armdan 60 saniye
sonra otomatik olar-
ak sıfırlanır.

Kompresör durdu.Kompresöre gelen
akım geçici olarak
çok yüksek.

Yüksek akım yükl-
emesi, kompr-
esör

452
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Bağlı olabileceği
nedenler /kontrol
edilmesi gerekenler

Şu olduğunda otom-
atik olarak sıfırlanır

Isı pompası harek-
eti.

SebebiEkrandaki metinNo.

Ana ve grup sigortal-
arı ve onların kablo
bağlantıları.

Doğrultulmuş al-
armdan 60 saniye
sonra otomatik olar-
ak sıfırlanır.

Kompresör durdu.Kompresöre gelen
akım geçici olarak
çok yüksek.

Geçici olarak,
yüksek güç yükl-
emesi, kompr-
esör

454

Isı sıvı devresinde
yetersiz sirkülasyon.

İnvertör ayar noktası
değerine ul-
aştığında, otomatik
olarak sıfırlanır.

Hiçbiri.Yavaşlama için
dönüştürücü durum
bölümünün 10dakik-
adır etkin olması.

İnvertör, sıcaklık
şartları nedeniyle
sınırlanmış.

482

• Isı pompasının ve
klima sisteminin
havasını alın.

• Partikül filtresinin
tıkalı olup olm-
adığını kontrol ed-
in.

• Radyatör / yerden
ısıtma termostatl-
arını açın.

İnvertörün sigortal-
arını ve besleme
gerilimini kontrol
edin.

Bölüm, 60 saniye
boyunca devre dışı
kaldığında otomatik
olarak sıfırlanır.

Eylem seçili değil.İnvertör ve şebeke
ağı arasındaki haberl-
eşmenin kesilmesi.

Dnştrc. ile şbk.
ağı teması yok.

508

İnvertörün kuruld-
uğu alandaki sıc-
aklığı kontrol edin.

Bölüm, 60 saniye
boyunca devre dışı
kaldığında otomatik
olarak sıfırlanır.

Eylem seçili değil.Ortam sıcaklığının,
NIBE PV açısından
invertör için çok
yüksek olması.

Dönüştürücü aşırı
sıcak

509

Ülke 5.12
menüsünden seçild-
iği zaman sıfırlanır.

Mesajın görüntülend-
iği zaman ulaştığı
noktada durur.

Ülke belirtilmediÜlke seçilmedi900

Hiçbiri.AUX-girişi durumu.hrc. alarm995

Hiçbiri.İlave ısı dışarıdan bl-
oke edildi.

tknmş996

Hiçbiri.Kompresör dışarıdan
bloke edildi.

tknmş997

Hiçbiri.Ekran görüntüsü
yeniden başlatıldı.

başlıyor998

71Bölüm 5 | Konforda aksaklıklarNIBE F1355



A

Alarm, 53
Alarmı yönetin, 53
Alarm listesi, 56

B

Bekleme modu, 45
Bir değer ayarlanması, 11
Brine sisteminin boşaltılması, 46

Ç

Çalışma, 11

D

Durum lambası, 8

E

Ekran, 8
Emniyet bilgisi, 6

G

Geri düğmesi, 8
Gösterge ünitesi, 8

Durum lambası, 8
Ekran, 8
Geri düğmesi, 8
Kontrol düğmesi, 8
OK düğmesi, 8
Şalter, 8

Güvenlik bilgisi
Güvenlik önlemleri, 7
Semboller, 6

Güvenlik önlemleri, 7

İ

İklim sisteminin boşaltılması, 46

K

Konforda aksaklıklar
Alarm, 53
Alarmı yönetin, 53
Alarm listesi, 56
Sorun Giderme, 53

Kontrol, 8, 13
Kontrol - Giriş, 8
Kontrol - Menüler, 13

Kontrol düğmesi, 8
Kontrol - Giriş, 8
Kontrol - Menüler, 13

Menü 1 - İÇ İKLİM, 13
Menü 2 - SICAK SU, 20

Menü 3 - BİLGİ, 22
Menü 4 - ISI POMPASI, 24
Menü 5 - SERVİS, 32

Kurulum verisi, 4

M

Menü 1 - İÇ İKLİM, 13
Menü 2 - SICAK SU, 20
Menü 3 - BİLGİ, 22
Menü 4 - ISI POMPASI, 24
Menü 5 - SERVİS, 32
Menü seçimi, 11
Menü sistemi, 9

Bir değer ayarlanması, 11
Çalışma, 11
Menü seçimi, 11
Pencereler arasında ilerleyin, 12
Sanal klavyeyi kullanma, 12
Seçeneklerin belirlenmesi, 11
Yardım menüsü, 12

O

OK düğmesi, 8

Ö

Önemli bilgi, 4
Emniyet bilgisi, 6
Geri Kazanım, 7
Kurulum verisi, 4

P

Pencereler arasında ilerleyin, 12

S

Sanal klavyeyi kullanma, 12
Seçeneklerin belirlenmesi, 11
Semboller, 6
Servis, 45

Servis eylemleri, 45
Servis eylemleri, 45

Bekleme modu, 45
Brine sisteminin boşaltılması, 46
İklim sisteminin boşaltılması, 46
Sıcaklık sensörü, veri, 47
Sıcak su ısıtıcısının boşaltılması, 46
Sirkülasyon pompasının başlaması için yardımcı olm-
ak, 47
Soğutma modülünü dışarı çekme, 48
USB servis çıkışı, 51

Sıcaklık sensörü, veri, 47

NIBE F1355Öğesi kayıdı72

Öğesi kayıdı



Sıcak su ısıtıcısının boşaltılması, 46
Sirkülasyon pompasının başlaması için yardımcı olm-
ak, 47
Soğutma modülünü dışarı çekme, 48
Sorun Giderme, 53

Ş

Şalter, 8

U

USB servis çıkışı, 51

Y

Yardım menüsü, 12

73Öğesi kayıdıNIBE F1355





İletişim bilgileri

DENMARKCZECH REPUBLICAUSTRIA

Vølund Varmeteknik A/S
Industrivej Nord 7B, 7400 Herning
Tel: +45 97 17 20 33
info@volundvt.dk
volundvt.dk

Družstevní závody Dražice - strojírna
s.r.o.
Dražice 69, 29471 Benátky n. Jiz.
Tel: +420 326 373 801
nibe@nibe.cz
nibe.cz

KNV Energietechnik GmbH
Gahberggasse 11, 4861 Schörfling
Tel: +43 (0)7662 8963-0
mail@knv.at
knv.at

GERMANYFRANCEFINLAND

NIBE Systemtechnik GmbH
Am Reiherpfahl 3, 29223 Celle
Tel: +49 (0)5141 75 46 -0
info@nibe.de
nibe.de

NIBE Energy Systems France SAS
Zone industrielle RD 28
Rue du Pou du Ciel, 01600 Reyrieux
Tél: 04 74 00 92 92
info@nibe.fr
nibe.fr

NIBE Energy Systems Oy
Juurakkotie 3, 01510 Vantaa
Tel: +358 (0)9 274 6970
info@nibe.fi
nibe.fi

NORWAYNETHERLANDSGREAT BRITAIN

ABK AS
Brobekkveien 80, 0582 Oslo
Tel: (+47) 23 17 05 20
post@abkklima.no
nibe.no

NIBE Energietechniek B.V.
Energieweg 31, 4906 CG Oosterhout
Tel: +31 (0)168 47 77 22
info@nibenl.nl
nibenl.nl

NIBE Energy Systems Ltd
3C Broom Business Park,
Bridge Way, S41 9QG Chesterfield
Tel: +44 (0)845 095 1200
info@nibe.co.uk
nibe.co.uk

SWEDENRUSSIAPOLAND

NIBE Energy Systems
Box 14
Hannabadsvägen 5, 285 21 Markaryd
Tel: +46 (0)433-27 3000
info@nibe.se
nibe.se

EVAN
bld. 8, Yuliusa Fuchika str.
603024 Nizhny Novgorod
Tel: +7 831 419 57 06
kuzmin@evan.ru
nibe-evan.ru

NIBE-BIAWAR Sp. z o.o.
Al. Jana Pawla II 57, 15-703 Bialystok
Tel: +48 (0)85 66 28 490
biawar.com.pl

SWITZERLAND

NIBE Wärmetechnik c/o ait Schweiz
AG
Industriepark, CH-6246 Altishofen
Tel. +41 (0)58 252 21 00
info@nibe.ch
nibe.ch

Bu listede söz edilmeyen ülkeler hakkında daha fazla bilgi için, Nibe İsveç'e başvurun veya nibe.eu adresinden
kontrol edin.

www.volundvt.dk
www.nibe.cz
www.knv.at
www.nibe.de
www.nibe.fr
www.nibe.fi
www.nibe.no
www.nibenl.nl
www.nibe.co.uk
www.nibe.se
http://www.nibe-evan.ru
www.biawar.com.pl
www.nibe.ch
www.nibe.eu


NIBE Energy Systems
Hannabadsvägen 5
Box 14
SE-285 21 Markaryd
info@nibe.se
nibe.eu

O
H

B
TR

20
01

-1
43

17
86

Bu kılavuz, NIBE Energy Systems yayınıdır. Bütün ürün gösterimleri, bilgiler ve veriler, ürün
onaylandığı zamanki, mevcut bilgiler ışığında verilmiştir. NIBE Energy Systems, bu kılavuzda
geçen herhangi yazım hatasından sorumlu değildir.

©2020 NIBE ENERGY SYSTEMS 431786

WS name: -Gemensamt
WS version: a768 (working edition)
Publish date: 2020-03-10 06:49

www.nibe.eu

	"Cover Page"
	İçindekiler
	1  Önemli bilgi
	Kurulum verisi
	Güvenlik bilgisi
	Semboller
	İşaretleme
	Güvenlik önlemleri
	Dikkat
	Bakım
	Özellikle R407C ve R410A'ya yönelik üniteler için

	Seri numarası
	Geri Kazanım
	Çevresel bilgi
	F-Gaz (Florlu Gazlar) Yönetmeliği (EU) No. 517/2014


	2  Kontrol - Giriş
	Gösterge ünitesi
	Ekran
	Durum lambası
	OK düğmesi
	Geri düğmesi
	Kontrol düğmesi
	Şalter
	USB portu

	Menü sistemi
	Usta
	Bağımlı
	Menü 1 - İÇ İKLİM
	Menü 2 - SICAK SU
	Menü 3 - BİLGİ
	Menü 4 - ISI POMPASI
	Menü 5 - SERVİS
	Ekrandaki semboller
	Çalışma
	Menü seçimi
	Seçeneklerin belirlenmesi
	Bir değer ayarlanması
	Sanal klavyeyi kullanma
	Pencereler arasında ilerleyin
	Başlangıç kılavuzunda pencereler arasında ilerleyin

	Yardım menüsü


	3  Kontrol - Menüler
	Menü 1 – İÇ ORTAM İKLİMİ
	Genel Bakış
	Alt- menüler

	Menü 1.1  - sıcaklık
	sıcaklık  - Sıcaklığı ayarlayın (oda sensörleri kurulu ve etkin iken):
	 - ısıtma
	 - soğutma (aksesuar gereklidir)

	sıcaklık  - Sıcaklığın ayarlanması (oda sensörleri etkin değilken):

	Menü 1.2  - havalandırma (aksesuar gereklidir)
	Menü 1.3  - programlama
	programlama  - Program ayarı

	Menü 1.3.1  - ısıtma
	Menü 1.3.2  - soğutma (aksesuar gereklidir)
	Menü 1.3.3  - havalandırma (aksesuar gereklidir)
	Menü 1.9  - gelişmiş
	Menü 1.9.1  - eğri
	 - ısıtma eğrisi
	 - soğutma eğrisi (aksesuar gereklidir)

	Menü 1.9.2  - harici ayarlama
	 - ısıtma
	ısıtma  - iklim sistemi

	 - soğutma (aksesuar gerekir)
	soğutma (aksesuar gerekir)  - iklim sistemi


	Menü 1.9.3  - min. akış hattı sıc.
	 - ısıtma
	 - soğutma (aksesuar gereklidir)

	Menü 1.9.4  - oda sensörü ayarları
	 - faktör sistemi
	faktör sistemi  - ısıtma
	faktör sistemi  - soğutma (aksesuar gereklidir)


	Menü 1.9.5  - soğutma ayarları (aksesuar gereklidir)
	 - soğ/ıstm sensr
	 - soğ/ıst ssr pt dğrn ayrl
	 - oda aşr soğken ıstm
	 - oda aşrı sckkn sğtma
	 - larm rumsgivare kyla
	 - pasif soğutmayı başlat
	 - aktif soğutmayı başlat
	 - derece dak. soğutma
	 - ısı dökme 24s-fonks
	 - soğ dökme içn kapn zm
	 - etkin soğutmada maks kprs
	 - ısıt/soğ.ars.gçş sür
	 - karşm vansı amp.
	 - karşt.vansı adm geck.
	soğutma ayarları (aksesuar gereklidir)  - soğ/ıstm sensr
	soğutma ayarları (aksesuar gereklidir)  - soğ/ıst ssr pt dğrn ayrl
	soğutma ayarları (aksesuar gereklidir)  - oda aşr soğken ıstm
	soğutma ayarları (aksesuar gereklidir)  - oda aşrı sckkn sğtma
	soğutma ayarları (aksesuar gereklidir)  - larm rumsgivare kyla
	soğutma ayarları (aksesuar gereklidir)  - pasif soğutmayı başlat
	soğutma ayarları (aksesuar gereklidir)  - aktif soğutmayı başlat
	soğutma ayarları (aksesuar gereklidir)  - kompresör hızı
	soğutma ayarları (aksesuar gereklidir)  - derece dak. soğutma
	soğutma ayarları (aksesuar gereklidir)  - ısıt/soğ.ars.gçş sür

	Menü 1.9.6  - fan geri dönüş süresi (aksesuar gereklidir)
	Menü 1.9.7  - kendi eğrisi
	 - besleme sıcaklığı
	besleme sıcaklığı  - ısıtma
	besleme sıcaklığı  - soğutma (aksesuar gereklidir)


	Menü 1.9.8  - nokta sapma değeri
	 - dış ort sıc.nokt.
	 - eğride değişiklik

	Menü 1.9.9  - gece soğutması (aksesuar gereklidir)
	 - atık hava bşlngç sıca.
	 - min fark. dş ortm-atık


	Menü 2 – SICAK SU
	Genel Bakış
	Alt- menüler

	Menü 2.1  - geçici lüks
	Menü 2.2  - konfor modu
	Menü 2.3  - programlama
	Menü 2.9  - gelişmiş
	Menü 2.9.1  - periodik artışlar
	 - periyot
	 - başlama zamanı

	Menü 2.9.2  - sıcak su sirkül. (aksesuar gereklidir)
	 - çalışma zamanı
	 - çalışmama süresi


	Menü 3 – BİLGİ
	Genel Bakış
	Alt- menüler

	Menü 3.1  - servis bilgisi
	Menü 3.2  - kompresör bilgisi
	Menü 3.3  - ek ısı bilgisi
	Menü 3.4  - alarm kaydı
	Menü 3.5  - iç ortam sıc. kaydı
	iç ortam sıc. kaydı  - Ortalama sıcaklığı okumak için


	Menü 4 – ISI POMPASI
	Genel Bakış
	Alt- menüler

	Menü 4.1  - artı fonksynlr
	Menü 4.1.1 - 4.1.2  - havuz 1 - havuz 2 (aksesuar gereklidir)
	 - başlama sıck
	 - durma sıcak.
	 - kompresör hızı

	Menü 4.1.3  - internet
	Menü 4.1.3.1  - NIBE Uplink
	NIBE Uplink  - Yeni bağlantı dizesi talep edin
	NIBE Uplink  - Tüm kullanıcıların bağlantısını kesin

	Menü 4.1.3.8  - tcp/ip ayarları
	tcp/ip ayarları  - Otomatik ayar (DHCP)
	tcp/ip ayarları  - Elle ayarlama

	Menü 4.1.3.9  - proxy ayarları
	proxy ayarları  - Ayarlama

	Menü 4.1.4  - sms (aksesuar gereklidir)
	Menü 4.1.5  - SG Ready
	SG Ready  - oda sıcaklığı etkisi
	SG Ready  - sıcak su etkisi
	SG Ready  - soğt.etkisi (aksesuar gereklidir)
	SG Ready  - havuz sıcaklığı etkisi (aksesuar gerekir)

	Menü 4.1.6  - Smart price adaption™
	 - etkin
	 - alan
	 - oda sıcaklığı etkisi
	 - sıcak su etkisi
	 - havuz sıcaklığı etkisi
	 - soğt.etkisi
	 - elektrik fiyatı genel bakış

	Menü 4.1.8  - smart energy source™
	Menü 4.1.8.1  - ayarlar
	Menü 4.1.8.2  - ücret ayr.
	 - ücret, elektrik
	 - ücret, harici şönt ilavesi
	 - ücret, harici ek kademe
	 - ücreti, OPT ilave.

	Menü 4.1.8.3  - CO2 ayr.
	Menü 4.1.8.4  - tarife dönemleri, elektrik
	Menü 4.1.8.5  - tarife dönemleri, sabit ücret
	Menü 4.1.8.6  - tarife dnm, hrc. ek şönt
	Menü 4.1.8.7  - tarife dnm, hrc. ek kademe
	Menü 4.1.8.8  - tarife dönemleri, OPT10
	Menü 4.1.10  - solar elektrik (aksesuar gerekir)
	 - oda sıcaklığı etkisi
	 - sıcak su etkisi
	 - havuz sıcaklığı etkisi
	 - evsel elektriği önceliklendirin (EME 20)
	solar elektrik (aksesuar gerekir)  - EME

	Menü 4.1.11  - talep-kontr.havld. (aksesuar gerekir)
	 - talep-kontr.havld.
	 - istenen Rh%

	Menü 4.2  - ça. modu
	 - ça. modu
	 - fonksiyonları
	ça. modu  - Çalışma modu otomatik
	ça. modu  - Çalışma modu elle
	ça. modu  - Çalışma modu ylnz ek ısı
	ça. modu  - Fonksiyonlar

	Menü 4.3  - ikonlarım
	Menü 4.4  - saat & tarih
	Menü 4.6  - dil
	Menü 4.7  - tatil ayarı
	Menü 4.9  - gelişmiş
	Menü 4.9.1  - ça. önceliği
	 - ça. önceliği

	Menü 4.9.2  - otomatik modu ayarları
	 - soğutmaya başla (aksesuar gereklidir)
	 - ısıtmayı durdur
	 - ek ısıtmayı durdur
	 - denge noktası
	 - filtreleme zamanı

	Menü 4.9.3  - derece dakika ayarları
	 - mevcut değer
	 - kompresörü başlat
	 - komprsrlerin kademe farkı
	 - frklı ek ıstmyı başlt
	 - ek kademeler arsndki fark

	Menü 4.9.4  - fabrika ayarları kullanıcı
	Menü 4.9.5  - engellme prgrmı

	Menü 5 - SERVİS
	Genel Bakış
	Alt- menüler

	Menü 5.1 - çalışma ayarları
	Menü 5.1.1 - sıcak su ayarları
	ekonomi
	normal
	lüks
	durma sck.artış bşna
	komprsrlerin kademe farkı
	Şarj yöntemi

	Menü 5.1.2 - maks akş httı scklğı
	iklim sistemi

	Menü 5.1.3 - maks akş htt sıc.frkı
	maks fark kompresör
	maks fark ilave
	BT25 sapma değeri
	maks fark kompresör
	maks fark ilave
	BT25 sapma değeri

	Menü 5.1.4 - alarm eylemleri
	Menü 5.1.5 - atık hava fan hz. (aksesuar gereklidir)
	normal ve hız 1-4

	Menü 5.1.7 - br pom al ayr.
	min. brine çıkış
	maks Brine girişi
	min. brine çıkış
	maks Brine girişi

	Menü 5.1.8 - çalşma modu brine pmp
	ça. modu

	Menü 5.1.9 - brine pompası hızı
	ça. modu
	fark T
	bekl.modunda hız, EP14
	bekl.modunda hız, EP15
	Hız harici kontrolü (AUX)
	ısıtma anında hız, EP14
	ısıtma anında hız, EP15
	pasif soğutma hızı EP14 (aksesuar gereklidir)
	pasif soğutma hızı EP15 (aksesuar gereklidir)
	aktif soğutma hızı EP14 (aksesuar gereklidir)
	aktif soğutma hızı EP15 (aksesuar gereklidir)
	bekl.modunda hız, soğutma, EP14
	bekl.modunda hız, soğutma, EP15
	sıcaklık farkı, etkin soğutma

	Menü 5.1.10 - ça. modu ısı sıvı. pompası
	ça. modu

	Menü 5.1.11 - ısıt.sıvı.pomp hızı
	Çalışma durumu
	Manüel ayar, sıcak su
	Elle ayarlama, ısıtma
	Elle ayarlama, havuz
	bekl.modunda hız
	min. izin verilen hız
	maks. izin verilen hız
	aktif soğutma hızı (aksesuar gereklidir)
	pasif soğutma hızı (aksesuar gereklidir)

	Menü 5.1.12 - ilave
	ila.tip: kademe kontrollü
	maks kademe
	sigorta boyutu

	ila.tip: şönt kontrollü
	Öncelikli ek ısıtma
	min.çalışma zamanı
	min sıc.
	karşm vansı amp.
	karşt.vansı adm geck.
	sigorta boyutu


	Menü 5.1.14 - akış ayar. iklim sistemi
	ön ayarlar
	kndi ayarnız

	Menü 5.1.22 - heat pump testing
	Menü 5.1.24 - Blok frekans
	Blok frekans 1
	Blok frekans 2

	Menü 5.2 - sistem ayarları
	Menü 5.2.1 - usta/bağımlı modu
	Menü 5.2.2 - kurulu bğmllr
	kurulu bağmlrı ara

	Menü 5.2.3 - kenetlenme
	Menü 5.2.4 - aksesuarlar
	kurulu aks. ara

	Menü 5.3 - aksesuar ayarları
	Menü 5.3.1 - FLM
	sürekli pompa ça.
	pompa hızı
	buz çzmlr ara.zmn
	filtre alarmları arsnda aylar
	soğutmayı etkinleştir
	maks fan hızı
	min. fan hızı
	kontr. sensör
	hız değişmlri arasındaki süre

	Menü 5.3.2 - şönt kontrollü ilave ısı
	Öncelikli ek ısıtma
	frklı ek ıstmyı başlt
	min.çalışma zamanı
	min sıc.
	karşm vansı amp.
	karşt.vansı adm geck.

	Menü 5.3.3 - ekstra iklim sistem
	Isıtma modunda kullanın
	Soğutma modunda kullanın
	karşm vansı amp.
	karşt.vansı adm geck.
	GP10 pompası kontrolü

	Menü 5.3.4 - güneş enerjili ısıtma
	başlangıç delta-T
	durma delta-T
	maks. tank sıcaklığı
	maks güneş kollktrü sıc.
	Antifriz sıcaklığı
	güneş kollktrü sğtm başlt
	donma koruması
	güneş paneli soğutucs

	Menü 5.3.6 - kademe kontrollü ila. ısı
	frklı ek ıstmyı başlt
	ek kademeler arsndki fark
	maks kademe
	ikili adımlama

	Menü 5.3.8 - sıcak su konforu
	elk. rezistans etkinleştiriliyor
	rezts ısıt modda etkin
	karışım vansı etkin
	çıkan sıcak su
	karşm vansı amp.
	karşt.vansı adm geck.

	Menü 5.3.10 - şönt kontrollü brine
	maks Brine girişi
	karşm vansı amp.
	karşt.vansı adm geck.

	Menü 5.3.11 - modbus
	adres
	word swap

	Menü 5.3.21 - akış sens. / enerji ölçer
	Besleme sıcaklığı sensörü
	ayar modu
	nabız başına enerji
	kWh başına atım

	Enerji sayacı
	ayar modu
	nabız başına enerji
	kWh başına atım

	Akış sensörü (Enerji ölçüm kiti EMK)
	Enerji ölçer /(Elektrik ölçer)

	Menü 5.4 - yazılımsal girdi/çıktı
	Menü 5.5 - fabrika ayarları servisi
	Menü 5.6 - zorla kontrol
	Menü 5.7 - başlama rehberi
	Menü 5.8 - hızlı başlama
	Menü 5.9 - yerden kurutma fonksiyonu
	periyod 1 uzunluğu – 7
	periyod 1 sıc. – 7

	Menü 5.10 - değişim kaydı
	5.12 - ülke


	4  Servis
	Servis eylemleri
	Acil durum modu
	F1355 28 kW
	F1355 43 kW

	Su ısıtıcısının boşaltılması (yerleştirilmişse)
	İklim sisteminin boşaltılması
	Bir soğutma modülünde, ısı sıvı tarafının boşaltılması
	Tüm iklim sisteminin boşaltılması

	Brine sisteminin boşaltılması
	Bir soğutma modülünde, brine sisteminin boşaltılması

	Sirkülasyon pompasının başlaması için yardımcı olmak
	Sıcaklık sensörü, veri
	Soğutma modüllerinin çıkarılması
	Soğutma modülününün ağırlığı
	Soğutma modülü EP15 (üst)
	Soğutma modülü EP14 (alt)

	USB servis çıkışı
	Menü 7.1 - ürtci yazılm güncelle
	güncellemeyi başlat
	başka dosya seçin

	Menü 7.2 - kayıt alma
	Yerden kurutma

	Menü 7.3 - ayarları yönetin



	5  Konforda aksaklıklar
	Bilgi menüsü
	Alarmı yönetin
	Alarm

	Sorun Giderme
	Temel eylemler
	Düşük sıcak su sıcaklığı veya sıcak su yokluğu
	Düşük oda sıcaklığı
	Yüksek oda sıcaklığı
	Düzensiz oda sıcaklığı.
	Düşük sistem basıncı
	Kompresör başlamıyor
	Radyatörlerde vınlama gürültüsü

	Alarm listesi
	Alarm
	Bir veya birden fazla alarmın etkin olduğuna dair gösterge
	Alarmı sıfırlama
	F1355 yeniden başlatılıyor

	Bilgilendirme mesajları


	Öğesi kayıdı
	İletişim bilgileri



