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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.

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

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

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

CE

Elektroteknik teçhizatın muhafazasının sınıfl-
andırılması.

IP21

Kişi veya makine için tehlike.
!

Çalıştırma kılavuzunu okuyun.
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Güvenlik önlemleri
DIKKAT
Bu sistemi kurulum kılavuzuna tam uyumlu olarak kurun.
Hatalı kurulum patlamalara, kişisel yaralanmaya, su kaçağına, soğutucu
gaz kaçağına, elektrik şoklarına ve yangına neden olabilir.

Soğutma sistemi üzerinde çalışmaya başlamadan önce, özellikle
küçük odalarda çalışırken, ölçümdeğerlerini dikkate alınız, böylece
soğutucu gazın konsantrasyon sınırı aşılmaz.
Ölçüm değerlerini yorumlamak için bir uzmana danışınız. Soğutucu
gazın konsantrasyonu sınırı aşarsa, herhangi bir sızıntı olması durum-
unda ciddi kazalara neden olabilecek, oksijen eksikliği oluşabilir.

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.

Çalışma alanını iyi havalandırın - çalışmalar sırasında soğutucu
gaz sızıntısı oluşabilir.
Soğutucu gaz açık ateş ile temas ederse, zehirli gaz oluşur.

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.

Elektrik bağlantısı için belirtilen kabloları kullanın, terminal blokl-
ardaki kabloları güvenli bir şekilde sıkın ve terminal blokların aşırı
yüklenmesini önlemek için doğru şekilde kablo gövde destekleri
terminal bloktaki bağlantıları stres altında olmamak şekilde ayarl-
ayın.
Gevşek bağlantı veya kablo montajları, anormal ısı üretimine veya
yangına neden olabilir.

Tamamlanmışmontaj veya servisten sonra sistemden gaz halinde
hiçbir soğutucu gaz kaçağı olmadığını kontrol edin.
Soğutucu gaz evin içine sızar ve aerotemp, fırın veya diğer sıcak bir
yüzey ile temas ederse, zehirli gazlar üretilir.

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.

Soğutucu gaz devresini açmadan/gedik açmadan önce kompr-
esörü kapatın.
Eğer soğutucu gaz devresi kompresör çalışırken açılır/gedik açılırsa
işlem devresine hava karışır. Bu işlem devresinde patlamalar ve kişisel
yaralanmalara neden olabilecek olağandışı yüksek basınca neden olab-
ilir.

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
Elektrik kurulumunu dikkatle gerçekleştirin.
Toprak ucunu, gaz hattı, su hattı, paratoner veya telefon hattının toprak
ucuna bağlamayın. Yanlış topraklama, kısa devre nedeniyle, elektrik
şoku gibi ünite hatalarına neden olabilir.

Yeterli kesme kapasitesine sahip ana şalter kullanın.
Şalterin yeterli kesme kapasitesi yoksa, arıza ve yangın oluşabilir.

Sigorta kullanılacak olan yerlerde daima doğru amperli sigortalar
kullanın.
Üniteyi bakır tel veya diğer metal iplikler ile bağlamak ünitenin bozulm-
asına ve yangına neden olabilir.

Kabloların, metal kenarlar tarafından zarar görmeyecek veya
paneller tarafından sıkışmayacak şekilde yönlendirilmesi gerekir.
Yanlış montaj, elektrik şoku, ısı üretimi ve yangına neden olabilir.

Üniteyi yanıcı gaz sızıntısı oluşabilecek yerlerin yakınına monte
etmeyin.
Sızan gazlar ünite etrafında toplanırsa, yangın oluşabilir.

Üniteyi, korozif gaz (örneğin azot gazları) veya yanıcı gaz veya
buharın (örneğin tiner ve petrol gazları ) birikebileceği veya topl-
anabileceği veya uçucu yanıcı maddelerin işlendiği yerleremonte
etmeyin.
Korozif gaz eşanjörde korozyona neden olabilir, plastik parça vb.
kırılmasına ve yanıcı gaz veya buhar yangına neden olabilir.

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

Sistemi elektromanyetik alanlar veya yüksek frekanslı harmonikler
oluşturan cihazların yakınına kurmayın ve kullanmayın.
İnvertörler, bekleme setleri, tıbbi yüksek frekans ekipmanları ve telek-
omünikasyon ekipmanları gibi ekipmanlar üniteyi etkileyebilir ve arızal-
ara ve kırılmalara neden olabilir. Ünite de tıbbi cihazlar ve telekomün-
ikasyon ekipmanlarını etkileyebilir, böylece cihazlar yanlış çalışır veya
hiç çalışmaz.

Üniteyi elle taşırken dikkat edin.
Ünite 20 kg'dan daha ağırsa, iki kişi tarafından taşınmalıdır. Kesik riskini
en aza indirmek için eldiven kullanın.

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.

Sistem çalışırken hiçbir soğutucu gaz borusuna elleriniz ile dok-
unmayın.
Çalışma sırasında borular çalışma yöntemine bağlı olarak, aşırı sıcak
veya aşırı soğuk olur. Bu yanık yaralanmaları veya don yaralanmalarına
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.
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Seri numarası
Seri numarasını, ön kapağın sağ altında ve bilgi
menüsünde (menü 3.1) ve tip plakası üzerinde (
(PZ1))bulabilirsiniz.

Seri numarası

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

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

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

idir.

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

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

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

NIBE F1355Bölüm 1 | Önemli bilgi6



Kurulumunun denetimi
Mevcut yönetmelikler, devreye alınmadan önce ısıtma tesisatının denetlenmesini gerektirir. Denetim uygun nitel-
iklere sahip bir kişi tarafından yapılmalıdır. Buna ilaveten, Çalıştırma kılavuzundaki kurulum verileri hakkında sayfayı
doldurun.

TarihİmzaNotlarAçıklama✔

Brine (sayfa 17)
Çekvalfler
Sistem temizlendi
Sistem tahliye edildi
Antifriz
Seviye/Genleşme tankı
Filtre bilyası (partikül filtresi)
Emniyet ventili
Kapatma vanaları
Sirkülasyon pompaları ayarlı

Isı sıvı (sayfa 19)
Çekvalfler
Sistem temizlendi
Sistem tahliye edildi
Genleşme ventili
Filtre bilyası (partikül filtresi)
Emniyet ventili
Kapatma vanaları
Sirkülasyon pompaları ayarlı

Elektrik (sayfa 22)
Bağlantılar
Ana voltaj
Faz voltajı
Sigortalar, ısı pompası
Sigortalar, mülk
Dış ortam sensör
Oda sensörü
Akım sensörü
Emniyet şalteri
Toprak devre şalteri
Acil modu için röle çıkışı
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Nakliye
F1355dikey olarak taşınmalı ve kuru bir yerde dikey olar-
ak saklanmalıdır. Bir binanın içine taşınırken, ısı pompası
dikkatlice arkaya45° yatırılabilir.

F1355'ın taşıma sırasında zarar görmediğinden emin ol-
un.

Dikkat
Isı pompasının üst kısmı ağırdır.

Soğutma modülleri çıkarılır ve dik taşınır ise, F1355 (ürün)
arka tarafına yatarak.

Dikkat
Isı pompasının taşıma esnasında devrilmemes-
ini sağlayın.

Püf noktas
Yan paneller bina içinde kolay kurulum için çık-
arılabilir.
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SOKAKTAN KURULUM KONUMUNA
KALDIRIN
Taban izin veriyorsa, en basiti kurulum konumuna kadar
F1355'yi taşımak için transpalet kullanmaktır.

Dikkat
Ağırlık merkezi (ambalaj üzerindeki baskıya
bakınız) bir tarafa kaymıştır.

F1355 en ağır tarafından kaldırılmalıdır ve bir el arabası
ile de taşımak mümkündür. F1355 kaldırmak için iki kişi
gereklidir.

PALETTEN NIHAI KONUMA KALDIRMA
Kaldırmadan önce, ambalajı ve palet ile yük bağlantısının
yanı sıra ön ve yan panelleri kaldırın.

Kaldırmadan önce, ısı pompası, soğutma modülleri kas-
adan dışarı çekilerek ayrılmalıdır. Ayırma ile ilgili talimat
için çalıştırma kılavuzundaki servis bölümüne bakın.

Isı pompasını üst soğutma modülünün sürgülü rayları ile
taşıyın, eldiven kullanın.

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.

ISKARTAYA ÇIKARMA
Hurdaya çıkarmak için, ürünü tersten sökün.

Montaj
• F1355 kapalı alanda ısı pompasının ağırlığını taşıyabil-

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

30 - 50 mm

30 - 50 mm

15 - 40 mm

20-55 mm

• Su F1355'dan geldiği için, ısı pompasının yerleştirildiği
alan zemin drenajı ile donatılmış olmalıdır.

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

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

NIBE F1355Bölüm 2 | Teslimat ve taşıma8
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• Boruların konumunu yatak odası ya da oturma odasının
arka duvarına bakacak şekilde belirlemeyin.

KURULUM ALANI
Ürünün önünde 800 mm boşluk bırakın. Yan panelleri
çıkarmak için her iki tarafta (bkz. resim), yaklaşık 50 mm
arası boş alan gereklidir. Panellerin çalışma sırasında
çıkarılmasına gerek yoktur. F1355 üzerindeki tüm servis
hizmetleri ön taraftan gerçekleştirilebilir. Herhangi bir
titreşim yayılımını azaltmak için ısı pompası ile arkasındaki
duvar arasında (ve herhangi bir döşenmiş besleme
kablosu ve boruları) boşluk bırakın.

(50) (50)

800

**

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

Verilen bileşenler

Sıcaklık sensörü
5 x

L
E

K

Yalıtım bandı
1 x

Dış ortam sıc-
aklığı sensörü
1 x

L
E

K

L
E

K

L
E

K

Akım sensörü
O-ringler
16 x

LEK

Emniyet vanası
0,3 MPa (3 bar)
1 x

Kablo bağı
8 x

L
E
K

Boru yalıtımı
8 parça

Sensörler için
tüpler
4 x

L
E

K

Aluminyum bant
1 xFiltre bilyası

28 kW: 4 x G1 1/4
(iç dişli)

43 kW: 2 x G1 1/4
(iç dişli), 2 x G2 (iç
dişli)

L
E
K

L
E
K

Çek-valfler
28 kW: 4 x G2, iç
dişli

43 kW: 2 x G2, iç
dişli

Isı iletme macunu
3 x

YER
Kenetlenen kit, ısı pompasına yakın ambalaj içerisine
yerleştirilmiştir.
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Kapaklarının çıkarılması
ÖN KAPAK

1

2

L
E

K

L
E

K

L
E

K

L
E

K

L
E

K

1. Ön panelin alt kenarından vidaları çıkarın.

2. Paneli alt kenarından dışarı ve yukarı kaldırın.

YAN PANELLER

L
E
K

Yan kapaklar kurulumu kolaylaştırmak için çıkarılabilir.

1. Üst ve alt kenarlarından vidaları çıkarın.

2. Kapağı hafif dışa doğru çevirin.

3. Kapağı dışarıya ve geriye doğru.

4. Montaj ters sırayla yapılır.
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BORU BAĞLANTILARI
Bağlantı, ısı sıvı akışXL1
Bağlantı, ısı sıvı geri dönüşXL2
Bağlantı, brine girişiXL6
Bağlantı, brine çıkışıXL7

HVAC BILEŞENLER
Soğutma modülüEP14
Soğutma modülüEP15

SENSÖRLER, VS.
Dış ortam sıcaklığı sensörü1BT1

1 * Gösterilmemiş

ELEKTRIKLI BILEŞENLER
Baz kartıAA2
Giriş devre kartıAA3
Terminal bloğu, sensörAA3-X6
Terminal bloğu -EP14 -BP8AA3-X20
Terminal bloğu -EP15 -BP8AA3-X21
Terminal bloğu, akış (debi) ölçer -EP14 -BF1AA3-X22
Terminal bloğu, akış (debi) ölçer -EP15 -BF1AA3-X23
Gösterge ünitesiAA4
USB çıkışı (fonksiyonsuz)AA4-XF3
Servis çıkışı (Fonksiyonsuz)AA4-XF4
Motor modülüAA11
İletişim kartıAA23
Baz kartı 2AA26
Baz için röle kartıAA27
Arayüz kartıAA101
Terminal bloğu, gelen elektrik beslemesiAA101-X1
Terminal bloğu, besleme -EP14AA101-X2
Terminal bloğu, işletim gerilim çıkışı -X4AA101-X3
Terminal bloğu, işletim gerilimi girişi (tarife
seçeneği)

AA101-X4

Terminal bloğu, besleme, harici aksesuarlar.AA101-X5
Terminal bloğu -QN10 ve -GP16AA101-X6
Acil durum mod rölesiAA101-X8
Alarm Rölesi, AUX (Yardımcı) röleAA101-X9
Haberleşme, PWM, Güç KaynağıAA101-X10
Minyatür devre şalteriFC1
ŞokRA2, RA3
EMC filtresiRF3
ŞalterSF1
Konnektör, kompresör elektrik beslemesi,
soğutma modülü -EP14

XF1

Konnektör, kompresör elektrik beslemesi,
soğutma modülü -EP15

AA101-XF2

Kompresör ısıtıcı -EP14XF3
Konnektör, brine pompası, soğutma modülüXF4
Konnektör, ısı sıvı pompası, soğutma
modülü

XF5

Komresör ısıtıcı -EP15XF6

Konnektör, brine pompası, soğutma modülü
-EP15

XF7

Konnektör, ısı sıvı pompası, soğutma
modülü -EP15

XF8

Haberleşme motor modülü -EP15XF9
Haberleşme motor modülü -EP14XF10
Pompalar, kompresör ısıtıcı -EP14XF11
Haberleşme motor modülüXF13

MUHTELIF
Anma değeri plakasıPZ1
Tip plakası, soğutma bölümüPZ2
Seri numarası plakasıPZ3
Kablo rakoru, gelen elektrikUB1
Kablo rakoru, güçUB2
Kablo rakoru, sinyalUB3

EN 81346-2 standardına göre tanımlar.

Motor modülü (AA11)
F135528KW

L
E
K

L
E
K

L
E
K

FC1

AA10

F135543KW
L
E
K

L
E
K

L
E
K

FC1

AA10

ELEKTRIKLI BILEŞENLER
Yumuşak başlangıç kartıAA10
Minyatür devre şalteriFC1
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Soğutma bölümleri
F135528KW

Soğutma modülü EP14

U
N BT11

RF2

BT3

GP1

QM1 QM2

GP2

AA100BT12

BT10

BP8

U
N

XL20

EP2

GQ10BT14

BP2

BT17

QN1

HS1

BP1

BT29

EP1

EB10

QA40

BT15

XL21

BP8

Soğutma modülü EP15

LE
K

BT12
X401

GP2

GP1

BT3

QM1

QM2

BT11

BT10

AA100

L
E
K

EP2

BT14

BP8

BP2

BT15

BP1

EB10

EP1

GQ10

BT17

HS1

XL21

QN1

XL20

F135543KW

Soğutma modülü EP14

U
N

QM1

GP1

BT12

QA40

BT11

QM2

GP2

BT10

BT3

RF2

AA100

U
N

EP2

BT17

BP2

BT15

BP1

EP1

GQ10

HS1

BP8

QN1

EB10XL21

XL20

BT29

BT14

Soğutma modülü EP15

QM1

GP1

X401

BT12

AA100

BT11

QM2

BT10

BT3

GP2

U
N

EP2

BT17

XL21

EP1

GQ10

HS1

XL20

QN1

EB10

BP8

BT15 BP1

BP2

BT14

BT29
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BORU BAĞLANTILARI
Servis bağlantısı, yüksek basınçXL20
Servis bağlantısı, düşük basınçXL21

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

SENSÖRLER, VS.
Yüksek basınç pressostatıBP1
Düşük basınç pressostatıBP2
Sensör, düşük basınçBP8
Sıcaklık sensörleri, ısı sıvı geri dönüşBT3
Sıcaklık sensörü, brine girişBT10
Sıcaklık sensörü, brine çıkışBT11
Sıcaklık sensörü, kondenser besleme hattıBT12
Sıcaklık sensörü, sıcak gazBT14
Sıcaklık sensörü, sıvı borusuBT15
Sıcaklık sensörü, emiş gazıBT17
Sıcaklık sensörü, kompresörBT29

ELEKTRIKLI BILEŞENLER
Ortak kartAA100
Kompresör ısıtıcısıEB10
DönüştürücüQA40
EMC filtresiRF2
Ortak konnektör, kompresör ve motor modülüX401

SOĞUTMA BILEŞENLERI
EvaporatörEP1
KondenserEP2
KompresörGQ10
Kurutma filtresiHS1
Genleşme ventiliQN1
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Genel
Boru montajı geçerli standartlara ve yönetmeliklere
uygun olarak yapılmalıdır. F1355, 58 °C'ye kadar olan bir
dönüş sıcaklığı ve 65 °C çıkış sıcaklığı ile çalışabilir.

F1355 dahili kapanma valfleri ile donatılmamıştır; bunlar
gelecekteki olabilecek servislerin kolaylaştırılması için
kurulu olmalıdır. İlaveten, çek valfleri ve tanecik filtreleri
de konulmalıdır.

Dikkat
Bileşenleri her türlü kirlilik hasarına karşı korum-
ak için, boru sistemleri F1355 bağlanmadan
önce yıkanarak temizlenmelidir.

Dikkat
Dahili sensörlerden dolayı, F1355 içindeki bor-
ular üzerinde direkt olarak lehim yapmayın.

Sıkıştırma segmanı alternatif bağlantı olarak
basınç bağlantısı kullanılmalıdır.

Dikkat
Isıtma sisteminin boruları, kendileri ile binanın
koruyucu topraklaması arasında bir potansiyel
farkından korunmak üzere topraklanmalıdır.

SEMBOL TUŞU

AnlamıSembol

Ünite kutusu
Havalandırma vanası

Kapatma vanası

Çekvalf

Sirkulasyon pompası

Elektrikli rezistans

Genleşme ventili

Genleşme ventili

Filtre bilyası

Kompresör

AnlamıSembol

Basınç göstergesiP

Partikül filtresi

Emniyet ventili

Sıcaklık sensörü

Ayarlama valfi

Yön değiştirebilen vana/şönt

Isı eşanjörü

Delik

Zemin kollektörü

Yerden ısıtma sistemi

Radyatör sistemi

Mesken sıcak suyu

Sıcak su sirkülasyonu
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SISTEM ŞEMASI
F1355 iki ısı pompası modülünden, sirkülasyon pompası
ve ek ısı olanağı ile kontrol sisteminden oluşmaktadır.
F1355, brine ve ısı sıvı devrelerine bağlanmıştır.

Isı pompası evaporatöründe, brine (su ile karıştırılmış
antifriz, glikol veya etanol) kendi enerjisini, kompresörde
sıkıştırılabilmesi amacıyla buharlaştırılan, soğutucu gaza
bırakır. Artık sıcaklığı yükselmiş olan soğutucu gaz, ısı
sıvı devresine ve gerekirse herhangi bir yerleşik su
ısıtıcısına, enerjisini vereceği kondenserden geçirilir.
Daha fazla ısınma/sıcak su için ihtiyaç varsa kompresörler
bunu sağlayabilir harici bir elektrikli rezistans bağlamak
mümkündür. 28kW

EP15-XL1

EP15-XL2

EP15-XL6

EP15-XL7

EP14-XL1

EP14-XL2

EP14-XL6

EP14-XL7

EP15

EP14

Soğutma modülüEP14
Soğutma modülüEP15
Bağlantı, ısı sıvı akışXL1
Bağlantı, ısı sıvı geri dönüşXL2
Bağlantı, brine girişiXL6
Bağlantı, brine çıkışıXL7

Boyutlar ve boru
bağlantıları
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EP15-XL6

EP15-XL7

EP14-XL6

EP14-XL7

EP15-XL1

EP15-XL2

EP14-XL1

EP14-XL2

BORU BOYUTLARI

Bağlantı

iç dişli G1 1/2
dış dişli G2

(XL1) Isıtma sıvı beslemesi

iç dişli G1 1/2
dış dişli G2

(XL2) Isıtma sıvısı geri
dönüşü

iç dişli G1 1/2
dış dişli G2

(XL6) Brine girişi

iç dişli G1 1/2
dış dişli G2

(XL7) Brine çıkışı

Brine tarafı
KOLEKTÖR

Dikkat
Kollektör hortumunun uzunluğu kaya/toprak
koşullarına, iklim kuşağına ve iklim sistemine
(radyatör veya yerden ısıtma sistemi) bağlı olar-
ak değişir.

Kolektör için serpantin başına maksimum uzunluk 500
m'yi geçmemelidir.

Kollektörlerin her zaman ilgili serpantin için akış ayarlama
olasılığı yüzünden paralel olarak bağlı olması gerekir.

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

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

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

Brine sisteminin sıcaklığı 0 °C'nin altına düşebileceğinden
dolayı, -15 °C kadar donmaya karşı korunmalıdır. Hacim
hesabı yaparken kollektör hortumunun metresi başına
1 litre hazır brine (40x2,4 PN 6,3 PEM hortumu kullanırk-
en geçerlidir) kılavuz değer olarak kullanılır.

Dikkat
Brine sisteminin sıcaklığı ısı kaynağına bağlı ol-
arak değiştiği için, 5.1.7 “br pom al ayr.”
menüsü uygun değere ayarlanmalıdır.
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BRINE TARAFININ BAĞLANMASI
• Boru bağlantıları ısı pompasının arka tarafındadır.

• Yoğuşmaya karşı tüm iç mekan brine borularını yalıtın.

Dikkat
Yoğuşma genleşme tankından damlayabilir.
Tankı bundan dolayı diğer ekipmanlar zarar
vermeyecek şekilde yerleştirin.

Dikkat
Gerektiği zaman brine sistemine havalandırma
vanaları takmalısınız.

• Brine sistemini kullanılan antifriz ile işaretleyin.

• Genleşme tankında birlikte verilen emniyet ventilini
anahat şemasında gösterildiği gibi takın. Emniyet
ventillerinden gelen fazla akış su borusunun tüm uzunl-
uğu boyunca birikinti oluşumunu önlemek için eğimli
ve ayrıca buzlanmaz özellikte olmalıdır.

• Kapatma vanalarını mümkün olduğunca ısı pompasına
yakın olarak kurun, böylece her bir soğutma modülü
için akış ayrı ayrı kapatılabilir. Isı pompası ile filtre bily-
aları arasına ekstra emniyet ventilleri konması (anahat
şemasına göre) gereklidir.

• Geliş borusu üzerine birlikte verilen filtre bilyalarını
takın.

• Çıkış borusu üzerine birlikte verilen çekvalfleri takın.

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

P

GENLEŞME TANKI
Brine devresi bir basınç genleşme tankı ile birlikte sağl-
anmalıdır.

Brine tarafı en az 0,05 MPa (0,5 bar) basınçlandırılmış
olmalıdır.

Basınç genleşme tankı arızalarını önlemek için, aşağıdaki
şemada belirtilen boyutlarda olmalıdır. Şemalar, 0,05
MPa'lık (0,5 bar) bir ön-basınçta ve 0,3 MPa'lık (3,0
bar) emniyet vanası açılış basıncında 10 °C'den +20
°C'ye kadar sıcaklık aralığını kapsar.

Etanol %28 (hacim oranında)
Brine olarak etanol kullanılan kurulumlarda (% 28 hacim
oranında) basınç genleşme tankı aşağıdaki şemaya göre
boyutlandırılmış olmalıdır.
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(l)

Hacim basıncı genleşme tankı (l)

Toplam brine hacmi (I)

Etilen glikol % 40 (hacim oranında)
Brine olarak etilen glikol kullanılan kurulumlarda (% 40
hacim oranında) basınç genleşme tankı aşağıdaki şemaya
göre boyutlandırılmış olmalıdır.
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Isı sıvı tarafı
İKLIM SISTEMININ BAĞLANMASI
İklim sistemi F1355'da kontrol sisteminin yardımı ile iç
mekan konforu düzenleyen bir sistemdir ve örneğin
radyatör, yerden ısıtma/soğutma, fan konvektörler vb.

• Boru bağlantıları ısı pompasının arka tarafındadır.

• Gerekli güvenlik ekipmanları ve kapatma vanalarını
kurun (mümkün olduğuncaF1355'e yakın olarak kurun,
böylece her bir soğutma modülü için akış ayrı ayrı
kapatılabilir).

• Geliş borusu üzerine birlikte verilen filtre bilyalarını
takın.

• Emniyet vanası maksimum 0,6 MPa (6,0 bar) açma
basıncında olmalıdır ve ısı sıvısı dönüşü üstüne kurulm-
alıdır. Emniyet vanasından gelen taşma suyu borusun-
un uzunluğu boyunca, su birikintisi oluşumunu önlemek
için eğimli ve ayrıca buzlanmaz özellikte olması gerekir.

• Tüm radyatörlerde termostat içeren bir sisteme bağl-
anırken, bir basınç sınırlayıcı vana takılmalıdır, ya da
termostatlardan bazılarının yeterli akışın sağlanması
için kaldırılması gerekir.

• Çıkış borusu üzerine birlikte verilen çekvalfleri takın.

Dikkat
Gerektiği zaman iklim sistemine havalandırma
vanaları takmalısınız.

Dikkat
F1355, ısı üretimi bir ya da iki soğutma modülü
kullanılarak da oluşabilecek şekilde tasarl-
anmıştır. Ancak bu farklı boru veya elektrik
tesisatı gerektirir.

Su ısıtıcı
SICAK SU ISITICISININ BAĞLANMASI
• Herhangi bir yerleşik sıcak su ısıtıcısı gerekli vana seti

ile takılmış olmalıdır.

• Ayar, sıcaklığın 60 °C'yi aşabileceği şekilde değiştirilm-
işse karışım vanası kurulu olmalıdır.

• Sıcak su ayarları, 5.1.1 menüsünden yapılır.

• Emniyet ventilinin maksimum 1,0 MPa (10,0 bar) açma
basıncı olmalıdır ve gösterildiği gibi gelen kullanma
suyu hattına kurulmalıdır. Emniyet ventillerinden gelen
fazla akış su borusunun tüm uzunluğu boyunca su
birikinti oluşumunu önlemek için eğimli ve ayrıca
buzlanmaz özellikte olmalıdır.

Dikkat
Sıcak su üretimi 5.2 menüsünde ya da başl-
angıç kılavuzunda etkinleştirilir.

Dikkat
Isı pompası/sistemi, sıcak su üretimi bir ya da
birden çok soğutma modülü ile de gerçekleştir-
ilebilecek şekilde tasarlanmıştır. Ancak bu farklı
boru veya elektrik tesisatı gerektirir. Sıcak su
üretimi standart olarak soğutma modülü EP14
üzerinden gerçekleşir.
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Kenetlenme
alternatifleri
F1355 birkaç farklı şekilde bağlanabilir. Örnekler aşağıda
gösterilmiştir.

Dikkat
Örnek ana hat şemasındadır; ürünün tesliminde
birlikte verilen malzeme aşağıdaki bölümde
gösterilmektedir:"Verilen bileşenler".

Seçenekler hakkında daha fazla bilgi, nibe.eu ve aksesu-
arların kullanım kılavuzlarında mevcuttur. F1355 İle kull-
anılan aksesuarların listesi için, bkzsayfa 40.

AÇIKLAMA
Harici ek ısıEB1
Harici elektrikli ilave ısıEB1
Emniyet vanası, ısı sıvı tarafıFL10
Kapatma vanası, ısı sıvı tarafıQM42, QM43
Ayarlama valfiRN11
Isı pompası sistemiEB100, EB101
Sıcaklık sensörü, dış ortamBT1
Sıcaklık sensörü, sıcak gaz şarjıBT6
Sıcaklık sensörü, ısı sıvı akış, hariciBT25
Sıcaklık sensörü, ısı sıvı geri dönüş, hariciBT71
Isı pompası F1355 (Ana)EB100
Isı pompası F1355 (Yardımcı)EB101
Soğutma modülüEP14, EP15
Emniyet vanası, kolektör tarafıFL10, FL11
Emniyet vanası, ısı sıvı tarafıFL12, FL13
Filtre bilyası (partikül filtresi)QZ2 - QZ5
Kapatma vanası, brine tarafıQM50, QM52
Kapatma vanası, ısı sıvı tarafıQM55, QM57
Yön değiştirebilen vana, ısıtma/sıcak suQN10
ÇekvalfRM10 - RM13
Sıcak su sirkülasyonuQZ1
Aksesuar kartıAA5
Sıcaklık sensörü, sıcak su akışıBT70
Karışım vanası, sıcak suFQ1
Sirkülasyon pompası, evsel sıcak su
sirkülasyonu

GP11

ÇekvalfRM23, RM24
Ayarlama valfiRN20, RN21
İklim sistemi 2EP21
Sıcaklık sensörleri, ısı sıvı akışBT2
Sıcaklık sensörleri, ısı sıvı geri dönüşBT3
Sirkulasyon pompasıGP20
Karışım vanasıQN25

Muhtelif
Aksesuar kartıAA5
Manometre, brine tarafıBP6
Sıcaklık sensörü, sıcak su akışıBT7

Sıcak su serpantini olan akümülatör tankıCP10
Genleşme tankı, kapalı, ısı sıvısı tarafıCM1
Genleşme tankı, kapalı, brine tarafıCM3
Su ısıtıcıEB10
Kolektör, brine tarafıEP12
Emniyet vanası, ısı sıvı tarafıFL2
Emniyet ventili, brineFL3
Sirkulasyon pompası, ısı sıvı hariciGP10
Havalandırma ventili, brine tarafıQM21
Kapatma vanası, brine akışQM33
Kapatma vanası, brine geri dönüşQM34
ÇekvalfRM21
Bağlantı, brine dolumuXL27 - XL28
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İKISI F1355 ELEKTRIKLI ILAVE ISITICI VE SU ISITICISI (DEĞIŞKEN YOĞUNLAŞMA) ILE
KENETLENDI

-FL3P

-BP5

-CM1
-FL2

-EB100

-BT25

-EB100

-GP10

-XL27

-XL28

-BP6

-CM3

-QM34

P

-EB100

-EB100

-QZ2

-HQ3

-RM12

-RM13

-FL13

-HQ4

-FL12

-RM11

-RM10

-FL11

-QM50

-EP15

-EP14

XL

1

2

1

2

XL

6

7

6

7

-QM53

-QM52

-QM51

-FL10

-QZ2 -QM55

-QZ4

-QM57

-QZ3

-QZ2

-HQ3

-RM12

-RM13

-FL13

-HQ4

-FL12

-RM11

-RM10

-FL11

-QM50

-EP15

-EP14

XL

1

2

1

2

XL

6

7

6

7

-QM53

-QM52

-QM51

-FL10

-QZ2 -QM55

-QZ4

-QM57

-QZ3

-FL3
-BP6

-CM3

-EB101

-EB101

P

-BT1

-RN1

-EM1-AA25

-EB1

-EB1

-RM1

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

-EP21-BT3

-EP21-QN25

-EP21

-EB100-BT71

-EB100

-QN10
-CP1

-CP1
-CP4

-QZ1-AA25

-QZ1-BT70-QZ1-FQ3

-QZ1-GP11-QZ1-RM1

-QZ1

-QZ1-RN1

-BT6

-BT7

Isı pompası (EB100), bir yön değiştirebilen vana (EB100-QN10) aracılığıyla ve soğutma modülü ile (EP14) sıcak su
şarjına öncelik verir. Su ısıtıcısı/akümülatör tankı (CP1) tamamen dolduğunda (EB100-QN10) ısıtma devresine
geçer. Isıtma için bir talep olduğunda, önce soğutma modülü (EP15) ısı pompasında (EB101) başlar. Daha büyük
bir talep olduğunda, soğutma modülü (EP14), (EB101)'de ısıtma işlemi için de ayrıca başlar.

İlave ısı (EB1) enerji gereksinimi ısı pompasının kapasitesini aştığında otomatik olarak bağlanır.
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Genel
Dış mekan sensörleri, oda sensörleri ve akım sensörleri
hariç tüm elektrikli donanımlar, halihazırda fabrikada
bağlanmıştır.

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

• Bina bir toprak arıza sigortası ile donatılmış ise, her
F1355 ayrı bir taneyle donatılmış olmalıdır.

• Bir minyatür şalter kullanılması halinde, bunun en
azından motor karakteristiğinin "C" olması gerekir. Bkz
sayfa 44 sigorta boyutları için.

• Isı pompası için elektrik kablo tesisatı şeması, bkz sayfa
50.

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

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

• F1355'da kablo yönlendirilirken, kablo sapları (örn.UB2,
güç kabloları ve UB3, sinyal kabloları, resimde işaretl-
enmiş) kullanılmalıdır. Kablo bağlarını (resme bakın)
kullanarak panelindeki yuvalarına kabloları sabitleyin.

L
E
K

L
E
K

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

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

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

Dikkat
Sıcaklık sensörünün konumlandırılması için
sistem taslak şemasına bakın.

U
N

L
E
K

EP15-FC1

FC1

UB2

UB3

EP15

EP14

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

Akım çok yüksek ise sigorta (EP15-FC1) kompresörün
gücünü keser.
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Sıfırlama
Sigortaya (EP15-FC1) ön kapağın arkasından erişilebilir.
Minyatür devre şalterleri, atma pozisyonlarına tekrar geri
itilerek sıfırlanır.

Dikkat
Minyatür devre şalterlerini kontrol edin. Bunlar
taşıma sırasında atmış olabilirler.

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

Bağlantılar
Dikkat
Girişimi, denetlenmemiş haberleşme ve/veya
dış bağlantı sensörlerinden korumak için,
yüksek gerilim kablolarından 20 cm.den daha
yakına yerleştirilmemelidir.

GÜÇ BAĞLANTISI
F1355 besleme kablosu üzerinde bir ayırma seçeneği
ile kurulmalıdır. Minimum kablo kesit alanı, kullanılan
sigortanın atma değerine uygun ölçekte seçilmelidir.
Gelen besleme elektriği için sağlanan kablo, terminal
bloğuna X1 bağlanır. Tüm kurulum, geçerli normlara ve
yönergelere uygun olarak gerçekleştirilmelidir.

N L1 L2 L3PE

AA101-X1
UN

AA101-X1

Dikkat
Elektrik bağlantılarının doğru faz sırasında
yapılmış olması mühimdir. Faz sırası yanlış ise,
kompresör çalışmaz ve bir alarm görüntülenir.

TARIFE KONTROLÜ
Kompresörlerin voltajı belirli bir süre için kaybolursa,
bunların eş zamanlı engellenmesinin, alarmı engellemek
için yazılım kontrollü giriş (AUX girişi) yoluyla gerçekleşm-
esi gerekir, bkz sayfa 23.

Aynı zamanda kontrol sistemi için harici çalışma voltajı
F1355'na bağlı olmalıdır, bkz. bölüm "Kontrol sistemi için
harici çalışma voltajı bağlama".

KONTROL SISTEMI IÇIN HARICI ÇALIŞMA
VOLTAJI BAĞLAMA

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

Ayrı bir kaçak akım şalteri ile harici çalışma voltajı bağl-
arken, terminal bloğu AA101-X3:N ve AA101-X4:2 ve
terminal bloğu AA101-X3:L1 ve AA101-X4:1 arasındaki
kabloları çıkarın (resimdeki gibi).

Çalışma voltajı (1x230V+N+PE), AA101-X4:3 (PE),
AA101-X4:2 (N) veAA101-X4:1 (L)'ye bağlıdır (gösterildiği
gibi).

F1345

Externt

L1N L2 L3 1 2 3

PENL

Harici

F1355

AA101-X3

1x230V+N+PE

AA101-X4

Çıkartıldı
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DIŞ ORTAM SICAKLIĞI SENSÖRÜ (BT1)
Dış ortam sıcaklık sensörünü (BT1) kuzey veya kuzey-
batıya bakan bir duvar üzerinde gölgeye kurun, böylece
sabah güneşinden
etkilenmez.

Sensörü AA3-X6:1 ve AA3-X6:2 terminal bloğuna bağl-
ayın. En azından 0,5 mm² kablo alanlı iki telli bir kablo
kullanın.

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

F1345

Externt

1 2 3

AA3-X6

Harici

F1355

BT1

SICAKLIK SENSÖRÜ, SICAK HAVA ŞARJI
(BT6)
Sıcaklık sensörü, sıcak su şarjı (BT6) su ısıtıcısının üzer-
indeki batırılmış tüpün içine yerleştirilir.

Sensörü AA3-X6:7 ve AA3-X6:8 terminal bloğuna bağl-
ayın. En azından 0,5 mm² kablo alanlı iki telli bir kablo
kullanın.

Sıcak su şarjı 5.2 menüsünde ya da başlangıç kılavuzunda
etkinleştirilir.

F1345

Externt

6 7 8 9

Harici

F1355

BT6

AA3-X6

SICAKLIK SENSÖRÜ, SICAK SU, ÜST (BT7)
Sıcak su üstü için bir sıcaklık sensörü (BT7) F1355'a
bağlanabilir (mümkünse) tankın üstündeki suyun sıcaklığı
göstermek için.

Sensörü AA3-X6:15 ve AA3-X6:16 terminal bloğuna
bağlayın. En azından 0,5 mm² kablo alanlı iki telli bir kablo
kullanın.

F1345

Externt

1514 16 17

Harici

F1355

BT7

AA3-X6

SICAKLIK SENSÖRÜ, HARICI BESLEME HATTI
(BT25)
Sıcaklık sensörü, harici besleme (BT25) hattını AA3-X6:5
veAA3-X6:6 terminal bloğuna bağlayın. En azından 0,5
mm² kablo alanlı iki telli bir kablo kullanın.

F1345

Externt

4 5 6 7

Harici

F1355

BT25

AA3-X6

SICAKLIK SENSÖRÜ, HARICI GERI DÖNÜŞ
HATTI (BT71)
Sıcaklık sensörü, harici dönüş (BT71) hattını AA3-X6:17
ve AA3-X6:18 terminal bloğuna bağlayın. En azından 0,5
mm² kablo alanlı iki telli bir kablo kullanın.

F1345

Externt

16 17 18

Harici

F1355

BT71

AA3-X6
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HARICI ENERJI ÖLÇERI BAĞLAMA
Bir veya iki enerji ölçer (BE6, BE7), (AA3) giriş kartındaki
X22 ve/veya X23 terminal bloğuna bağlayın.

F1345

Externt

1 2 3 1 2 3
+

5
V

+
5
V

Harici

F1355

AA3-X22

BE6

AA3-X23

BE7

Menüde 5.2.4 enerji ölçeri etkinleştirin ve daha sonra
menüden 5.3.21 istenen değere (atım başına enerji) ay-
arlayın.
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Opsiyonel bağlantılar
USTA/BAĞIMLI
Çok sayıda ısı pompası, bir ısı pompasını ana ve diğerler-
ini yardımcı olarak seçerek birbirine bağlanabilir.
Ana/yardımcı fonksiyonlu zemin kaynak ısı pompası
modelleri NIBE dan F1355 ya bağlanabilir.

Püf noktas
Optimum çalıştırma için: Master olarak, invertör
kontrollü bir ısı pompası seçin.

Isı pompası her zaman master olarak teslim edilir ve ısı
pompasına 8 adete kadar bağımlı bağlanabilir. Birden
fazla ısı pompası olan sistemlerde, her pompanın benz-
ersiz bir adı olmalıdır, örneğin sadece bir ısı pompası
"Master" olabilir ve sadece bir "Bağımlı " olabilir. "Bağımlı
5". 5.2.1 menüsünde master/bağımlılar ayarını yapın.

Dış sıcaklık sensörleri ve kontrol sinyalleri sadece mast-
er'a bağlı olmalıdır, herbiri bir ısı pompası için bağlanabil-
en kompresör modülünün harici kontrolü ve çift yollu
vana(lar) ((QN10)) hariç. Bkz.sayfa 30 çift yollu vananın
((QN10)) bağlanması için.

Dikkat
Birden fazla ısı pompası bağlıysa (mast-
er/bağımlı), harici bir besleme sıcaklığı sensörü
(BT25) ve harici bir geri dönüş sensörü BT71
kullanılmalıdır. Eğer bu sensörler bağlı değil ise,
ürün sensör arızası verir.

Haberleşme kablolarını gösterildiği gibi, Ana terminal bl-
oğu AA101-X10:1 (A), AA101-X10:2 (B) ve AA101-X10:3
(GND)'ye bağlayınız.

Ana Üniteden veya Yardımcı Üniteden Yardımcı Üniteye
gelen haberleşme kabloları, resimde gösterildiği gibi,
terminal bloğu AA101-X10:1 (A), AA101-X10:2 (B) ve
AA101-X10:3 (GND)'ye bağlanır.

Yardımcı Üniteden Yardımcı Üniteye giden haberleşme
kabloları, resimde gösterildiği gibi terminal bloğu AA101-
X10:4 (A), AA101-X10:5 (B) ve AA101-X10:6 (GND)'ye
bağlanır.

Kablo tipi LiYY, EKKX veya benzerini kullanın.

1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

A

B

GND

A

B

GND

A

B

GND

A

B

GND

A

B

GND

EB100 - Usta

EB101 - Bağımlı 1

EB102 - Bağımlı 2

AA101-X10

AA101-X10

AA101-X10
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YÜK IZLEYICISI
Mülkdeki birçok elektrikli cihazlar, elektrikli ilave ısıtıcı
çalışırken aynı anda bağlandığında, mülkün ana sigort-
asının atma riski vardır. F1355'nın, elektrikli ilave ısı için
elektrik adımlarını kontrol eden bir fazın aşırı yüklenmesi
durumunda farklı fazlar arasında gücü dağıtan veya ayır-
an, entegre yük monitörleri vardır. Eğer elektrikli ilave
ısıtıcının çözülmesine rağmen aşırı yük kalmayı
sürdürürse, kompresör giderek yavaşlar. Diğer elektrik
tüketimi azaldığında yeniden bağlantı oluşur.

Akım sensörlerinin bağlanması
Akımı ölçmek için dağıtım kutusunun her geliş faz iletk-
enine bir akım sensörü (BE1 - BE3) kurulu olmalıdır. El-
ektrik dağıtım ünitesi uygun bir kurulum noktasıdır.

Akım sensörlerini elektrikli dağıtım ünitesinin yanındaki
bir muhafaza içinde bir çok telli kabloya bağlayın.
F1355'den kasaya en azından 0,5 mm²'lik denetlenmem-
iş çok telli kablo kullanın.

Üç akım sensörü için, kabloyu terminal bloğu AA101-
X10:15 'i AA101-X10:16 'e ve AA101-X10:17'nin yanı
sıra topraklama AA101-X10:18 terminal bloğuna bağl-
ayınız.

Sigortanın büyüklük değeri, mülkün ana sigorta
büyüklüğüne denk gelen 5.1.12 menüsünde belirlenir.
Burada ayrıca akım sensörünün dönüştürme oranını ay-
arlamak da mümkündür.

İlgili akım sensörleri 300 değerinde bir dönüştürme or-
anına sahiptir ve, kullanılıyorlarsa, gelen akım 50 A değ-
erini aşmamalıdır.

Dikkat
Giriş kartına akım sensöründen gelen voltaj 3,2
V'u aşmamalıdır.

LPEN 1 L2 L3

Elektrikli dağıtım
ünitesi

Gelen elektrik

L
E
K

F1355

F1345

Externt

14 15 16 17 18 19

Harici

F1355

BE3

BE2

BE1

AA101-X10
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ODA SENSÖRÜ
F1355 bir oda sensörü (BT50) ile takviye edilebilir. Oda
sıcaklık sensörünün en fazla üç fonksiyonu vardır:

1. Isı pompası ekranında mevcut oda sıcaklığını göst-
ermek.

2. Oda sıcaklığını °C olarak değiştirme seçeneği

3. Oda sıcaklığını değiştirmeyi/stabilize etmeyi mümkün
kılar.

Sensörü, ayar sıcaklığının gerekli olduğu nötr bir konuma
kurun. Bir salonun müsait bir iç duvarı üzerinde zeminden
yaklaşık 1,5 m yukarısı uygun bir yerdir. Sensörün, doğru
oda sıcaklığını ölçmesinin, örneğin, bir girintiye, raflar
arasına, perde arkasına, bir ısı kaynağının üstüne veya
yakınına, bir dış kapının cereyanına veya doğrudan güneş
ışığına yerleştirerek, engellenmemesi önemlidir. Kapalı
radyatör termostatları da sorunlara neden olabilir.

F1355, sensör olmadan çalışır, ancak evin iç ortam sıc-
aklığının ekrandan okunmasını istiyorsanız, sensör kurulu
olmalıdır. Oda sensörünü AA3-X6:3 ve AA3-X6:4'ye
bağlayın.

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

Eğer oda sensörü yerden ısıtmaya sahip bir odada kull-
anılıyorsa sadece bir gösterge olarak çalışacak, oda sıc-
aklığını kontrol etme özelliği yoktur.

F1345

Externt

32 4 5

Harici

F1355

BT50

AA3-X6

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

KADEME KONTROLLÜ ILAVE ISI

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

Harici kademe kontrollü ilave ısıtma, F1355'daki üç adete
kadar olan gerilimsiz röleler sayesinde kontrol edilebilir
(3 kademe doğrusal veya 7 kademe ikili). AXC 50 akses-
uarı ile üç gerilimsiz röle daha ilave ısı kontrolü için kull-
anılır, böylece maks 3+3 doğrusal ya da 7+7 ikili kademe
verir.

Devreye girme en az 1 dakika aralıklarla ve devreden
çıkma en az 3 saniye aralıklarla oluşur.

Topraklama fazını terminal bloğuna AA101-X7:1 bağlayın.

Kademe 1, terminal bloğu AA101-X7:2'e bağlanır.

Kademe 2, terminal bloğu AA101-X7:3'e bağlıdır.

Kademe 3, terminal bloğu AA101-X7:4'e bağlıdır.

Kademe kontrollü ilave ısı ayarları menü 4.9.3 ve menü
5.1.12'den yapılır.

İlave ısı, terminal bloğuAUX ve AA3-X6 üzerindeki
AA101-X10 girişine bir gerilimsiz şalter fonksiyonu bağl-
anarak bloke edilebilir. Fonksiyon, 5.4 menüsünden
etkinleştirilmelidir.

F1345

Externt

1 2 3 41 2 3 4

N

5

Harici

F1355

AA101-X5

AA101-X7

Dikkat
İlave ısıtıcı çalışma voltajı 230 V~'dır, voltaj
AA101-X5:1 - 3'den alınabilir. Harici ilave ısıdan
gelen nötürü AA101-X5:4 - 6'e bağlayın.
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ŞÖNT (PARALEL) KONTROLLÜ ILAVE ISI

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

Bu, harici ilave ısıtıcıya, örneğin, bir sıvı yakıtlı boyler,
gazlı boyler veya ısıtmaya yardımcı olmak üzere bölge
ısıtma eşanjörüne olanak verir.

Bağlantı, kazan sensörünün (BT52) F1355'deki AUX gir-
işlerinden birine bağlanmasını gerektirir, bkz. sayfa 31.
Sensör sadece, “şönt kontrollü ilave ısı”, 5.1.12
menüsünden seçildiği zaman seçilebilir.

F1355 bir şönt valfini kumanda eder ve üç röle kullanarak
ilave ısıtma için sinyal başlatır. Ünite doğru besleme
sıcaklığını sağlamada başarısız olursa, ilave ısıtıcı
çalışmaya başlar. Kazan sensörü (BT52) ayarlı değeri
aşarsa, F1355, şönte (QN11) ilave ısıtmayı çalıştıracak
bir sinyal gönderir. Şönt (QN11) kumanda edilerek,
gerçek besleme sıcaklığının, kumanda sisteminin teorik
olarak hesaplanan ayar noktası sıcaklığına uygun olması
sağlanır. Isıtma talebi yeterince düştüğünde, artık ilave
ısıtma gerekmez, şönt (QN11) tümüyle kapanır. Kazanın
fabrikada ayarlanan minimum çalışma süresi 12 saattir
(5.1.12 menüsünde ayarlanabilir).

Şönt kontrollü ilave ısı ayarları, 4.9.3 menüsü ve 5.1.12
menüsünden yapılır.

Şönt motoru (QN11) terminal bloğuna AA101-X7:4 (230
V, açık) ve 3 (230 V, kapalı) bağlayınız.

İlave ısıtmanın açık ve kapalı arasında geçişini kontrol
etmek için, bunu terminal bloğuna AA101-X7:2 bağl-
ayınız.

Till/Från

1 2 3 4

F1345

Externt

L
N

M

Harici

F1355

Açık/kapalı

AA101-X7

İlave ısı, terminal bloğuAUX ve AA3-X6 üzerindeki
AA101-X10 girişine bir gerilimsiz şalter fonksiyonu bağl-
anarak bloke edilebilir. Fonksiyon, 5.4 menüsünden
etkinleştirilmelidir.

TANKDA ILAVE ISI

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

Bu bağlantı, kompresörler ısı üretmekle meşgul iken,
tank içerisinde harici bir ilave ısıtıcının sıcak su üretimine
yardımcı olmasına olanak verir.

Tank içerisinde ilave ısıtma, 5.1.12 menüsünde aktif hale
getirilir.

Tank içerisinde ilave ısıtmanın açık ve kapalı arasında
geçişini kontrol etmek için, bunu terminal bloğuna
AA101-X7:4 bağlayınız.

1 2 3 4

F1345

Externt

L

F1355

Harici

AA101-X7

İlave ısı, terminal bloğuAUX ve AA3-X6 üzerindeki
AA101-X10 girişine bir gerilimsiz şalter fonksiyonu bağl-
anarak bloke edilebilir. Fonksiyon, 5.4 menüsünden
etkinleştirilmelidir.

29Bölüm 5 | Elektrik bağlantılarıNIBE F1355



ACIL MODU IÇIN RÖLE ÇIKIŞI

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

(SF1) şalteri, " " moduna (acil durum modu) ayarl-
andığında, dahili sirkülasyon pompaları (EP14-GP1 ve
EP15-GP1) ve gerilim içermeyen değişken acil durum
rölesi (AA101-K4) etkinleştirilir. Harici aksesuarlar bağlı
değil.

Acil durum modu rölesi harici ilave ısıyı aktif hale getirm-
ek için kullanılır, sonra harici bir termostatın sıcaklığı
kontrol etmek için kontrol devresine bağlanması gerekir.
Isı sıvısının harici ilave ısıtma boyunca dolaştığından
emin olun.

F1345

Externt

1 2 3

A1

A2

Harici

F1355

AA101-X8

Dikkat
Acil durum modu etkin olduğunda sıcak su ür-
etilmez.

F1345

Externt

1 2 3

A1

A2
1 2 3 4

N L

5

Harici

F1355

AA101-X5

AA101-X8

Dikkat
Acil modun çalışma voltajı 230 V~'dır, voltaj
AA101-X5:1 - 3'den alınabilir. Harici ilave ısıdan
gelen nötürü AA101-X5:4 - 6'e bağlayın.

YÖN DEĞIŞTIREBILEN VANALAR
F1355, sıcak su kontrolü için harici bir yön değiştirebilen
vana (QN10) ile takviye edilebilir (aksesuarlar için bkz.
sayfa 40).

Harici yön değiştirilebilen vanayı (QN10), gösterildiği
şekilde,AA101-X6:3 (N), AA101-X6:2 (çalıştırma) ve
AA101-X6:1 (L) terminal bloğuna bağlayın.

Usta/bağımlı olarak bağlı birden fazla ısı pompası ile, yön
değiştirebilen vanayı elektriksel olarak uygun bir ısı
pompasına bağlayın. Yön değiştirebilen vana, kendisinin
bağlı olduğu ısı pompasından bağımsız olarak, usta ısı
pompası tarafından kontrol edilir.

F1345

Externt

1 2 3 4

NL

Harici

F1355

QN10

AA101-X6

NIBE UPLINK
Ağa bağlı RJ45 kontaklı (erkek) ağ kablosunu (düz, Cat.5e
UTP) ekrandaki AA4-X9 kontağına bağlayın (gösterildiği
gibi). Kablo hattı için ısı pompasındaki kablo kanalını (UB3)
kullanın.

LE
K

AA4-X9
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HARICI BAĞLANTI SEÇENEKLERI (AUX)
F1355, harici şalter fonksiyonu veya sensörün bağlanm-
ası için, giriş kartı (AA3) üzerinde yazılım kontrollü AUX
girişlere ve çıkışlara sahiptir. Bu, harici bir şalter fonksiy-
onu veya sensörü, altı özel bağlantıdan birine bağl-
andığında, bu işlevin doğru bağlantı için 5.4 menüde
seçilmesi gerektiği anlamına gelir.

ısıt.engelle

etkin sıck. lüks

kullanılmamış

kullanılmamış

kullanılmamış

alarm çıktısı

yazılımsal girdi/çıktı 5.4

Belirli işlevler için aksesuar gerekebilir.

Seçilebilen girişler
Bu fonksiyonlar için giriş kartındaki seçilebilir girişler :

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

F1345

Externt

9 10 11 12 13 1419 20 21 22

Harici

F1355

AA101-X10 AA3-X6

Yukarıdaki örnek, terminal bloğu üzerindeki AUX3 (AA3-X6:13-14) ve
AUX5 (AA101-X10:21-22) girişlerini kullanır.

Seçilebilen çıkışlar
AA101-X9, Bir seçilebilir çıkıştır.

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

AUX girişleri için olası seçimler
Sıcaklık sensörü

Sıcaklık sensörü, F1355'a bağlanabilir. En azından 0,5
mm² kablo alanlı 2'li kablo kullanın.

Mevcut seçenekler:

• Kazan (BT52) (Eğer şönt kontrollü ilave ısıtıcı
5.1.12menüsünde seçilmiş ise)

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

Birkaç oda sensörü kurulu halde iken, bunlardan
hangilerinin menü 1.9.5 içerisinde kontrol edilmesi
gerektiğini seçebilirsiniz.

(BT74) Bağlandığında ve 5.4 menüsünde etkin hale
getirildiğinde, 1.9.5 menüsünden herhangi başka bir
oda sensörü seçilemez.

Harici ünitelerden gelen

Mevcut seçenekler:

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

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

• iklimlendirme sistemi için basınç kontağı (NC).

• soba monitörü. (Bacaya bağlı termostat. Negatif basınç
çok düşük olduğunda ve termostat bağlıyken, ERS
(NC) içindeki fanlar kapalıdır.

İşlevlerin harici aktivasyonu

Bir harici kontak işlevi, farklı işlevleri etkinleştirmek için
F1355'e bağlanabilir. İşlev, kontak kapalı olduğu süre
boyunca etkinleştirilir.

Etkinleştirilebilecek işlevler:

• brine pompasının zorla kontrolü

• sıcak su konforu modu “geçici lüks”

• sıcak su konforu modu “ekonomi”

• “harici ayarlama”

Besleme sıcaklığını ve dolayısıyla oda sıcaklığını değ-
iştirmek için, F1355 cihazına harici bir şalter fonksiyonu
bağlanabilir.

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

– iklim sistemi 1 ila 8
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Değişim değeri menü 1.9.2, "harici ayarlama"da ay-
arlanır.

• dört fan hızından birinin etkinleştirilmesi

(Havalandırma aksesuarı etkinleştirildiyse seçilebilir)

Aşağıdaki beş seçenek mevcuttur:

– 1-4 normalde açık (NO)

– 1 normalde kapalı (NC)

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

• SG ready

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

"SG Ready" iki adet AUX girişini gerektirir.

“SG Ready”, elektrik tedarikçinizin iç ortam, sıcak su,
ve/veya havuz sıcaklıklarını (eğer uygulanabilir ise)
etkilediği, ya da günün belirli saatlerinde F1355 içeris-
indeki ilave ısıyı ve/veya kompresörü basitçe bloke
ettiği durumlardaki tarife kontrolünün akıllı bir biçimidir
(fonksiyon aktif hale getirildikten sonra, 4.1.5
menüsünden seçilebilir). 5.4 (SG Ready A ve
SG Ready B) menüsünde seçilen iki girişe gerilimsiz
şalter fonksiyonu bağlayarak fonksiyonu etkinleştirin.

Kapalı ya da açık şalter aşağıdakiler biri anlamındadır:

– Engelleme (A: Kapalı, B: Açık)

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

– Normal mod (A: Açık, B: Açık)

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

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

"SG Ready" etkindir. Sistem maliyet tasarrufu üzer-
inde odaklanır ve örneğin, elektrik tedarikçisinden
gelen düşük bir tarifeden ya da kendisinin herhangi
güç kaynağından gelen kapasite fazlasından yararlan-
abilir (sistem üzerine etkisi, 4.1.5 menüsünden ayarl-
anabilir).

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

"SG Ready" etkindir. Sistemin, elektrik tedarikçisinin
aşırı kapasitesinde (çok düşük ücret) tam kapasitede
çalışmasına izin verilir (sistem üzerinde etkisi, 4.1.5
menüsünden seçilebilir).

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

Kompresörün harici engellemesi için şalter

Bir harici kontak işlevi, farklı işlevleri etkinleştirmek için
F1355'e bağlanabilir. Şalter, gerilimsiz olmalı ve seçili
girişe (menü) bağlanmalıdır.

Dikkat
Engelleme donma riski oluşturur.

Engellenebilecek işlevler:

• ısıtma (ısıtmanın engellemesi)

• kompresör (EP14 ve EP15 engellemesi birleştirilebilir.
Eğer her iki (EP14) ve (EP15) bloke etmek isterseniz,
bu, iki girişte de yer alacaktır.

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

• dahili olarak kontrol edilen ilave ısı

• tarife engelleme (ilave ısı, kompresör, ısıtma, soğutma
ve sıcak su bağlantısı yok)
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AUX çıkışları için olası seçimler
Terminal bloğu 2 üzerindeki gerilimsiz değişken röle (max
AA101-X9 A) ile röle fonksiyonu sayesinde harici bir
bağlantı olması mümkündür.

Dikkat
Bir aksesuar kartı gerekir, eğer bazı fonksiyonlar
AA101-X9 terminal bloğuna bağlanırsa, aynı
zamanda ortak bir alarm göstergesi aktifleştirilir
(bkz sayfa 40).

F1345

Externt

1 2 3

Harici

F1355

AA101-X9

Resim röleyi alarm konumunda göstermektedir.

(SF1) şalteri " " veya “ ” konumundaysa, röle alarm
konumundadır.

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

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

Harici bağlantı için opsiyonel fonksiyonlar:

Göstergeler
• alarm göstergesi.

• genel alarm göstergesi

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

• tatil göstergesi.

Kontrol
• yeraltı suyu pompasını kontrol etmek

• sıcak su sirkülasyonu için sirkülasyon pompası kontr-
olü.

• harici sirkülasyon pompası (ısı sıvısı için).

• şarj devresinde ilave ısı kontrolü

Dikkat
Harici voltaj ile ilgili, ilgili dağıtım kutusu bir uyarı
ile işaretlenmelidir.

Harici sirkülasyon pompası, yeraltı suyu pompası veya
sıcak su sirkülasyon pompası sesli alarm rölesine aşağıda
gösterildiği gibi bağlıdır. Eğer pompanın, alarm vakası
durumunda çalışması gerekiyorsa, kablo pozisyon 2 den
pozisyon 3 e taşınır.

F1345

Externt

1 2 3

L

L

N

N

PE
PE

Sirkulasyon pompası

AA101-X9

F1355

Harici

Dikkat
Röle pozisyonu işlemleri için, bkz bölüm “Acil
modu için röle çıkışı”, sayfa 30

Aksesuarların
bağlanması
Aksesuar bağlantısı için talimat ilgili aksesuar için sağlan-
an kurulum talimatlarında bulunmaktadır. F1355 ile kull-
anılan aksesuarların listesi için bkz bilgi nibe.eu.
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Hazırlıklar
1. (SF1) şalterinin " " konumunda olduğunu kontrol

edin.

2. Herhangi bir sıcak su ısıtıcısı ve iklim sistemini su
için kontrol edin.

Dikkat
Minyatür devre şalterlerini kontrol edin. Bunlar
taşıma sırasında atmış olabilirler.

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

Doldurma ve tahliye
etme
İKLIM SISTEMINI DOLDURMA VE TAHLIYE
ETME

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

sistemini su ile doldurun.

2. Hava tahliye vanasını (harici, ürüne dahil değildir)
açın.

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

4. Doğru basınç elde edildiğinde doldurma vanasını
kapatın.

Havalandırma
1. F1355'in bir hava tahliye vanası (haricen takılır, ürüne

dahil değildir) ile; diğer iklim sistemlerinin ise kendi
hava tahliye vanaları ile havasını alın.

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

Dikkat
Çalıştırılmadan önce ısıtma sıvısı sisteminin iç-
erisinde hava bulunmadığından emin olunuz.
Sistem düzgün biçimde havalandırılmazsa,
komponentlerde hasar oluşabilir.

BRINE SISTEMINI DOLDURMA VE TAHLIYE
ETME
Brine sistemini doldururken, açık bir kap içinde antifriz
ile suyu karıştırın. Karışım, -15 C dolayında donmaya karşı
korunmalıdır. Brine, bir doldurma pompası bağlanarak
doldurulur.

1. Sızıntı için brine sistemini kontrol edin.

2. Dolum pompası ve geri dönüş hattını şekilde göster-
ildiği gibi brine sistemin servis bağlantılarına bağlayın.

3. Servis bağlantıları arasındaki kesme vanasını kapatın.

4. Servis bağlantılarını açın.

5. Dolum pompasını başlatın.

6. Berrak havasız sıvı dönüş borusuna girene kadar br-
ine sistemini doldurun ve havasını alın.

7. Servis bağlantılarını kapatın.

8. Servis bağlantıları arasındaki kesme vanasını açın.

Dikkat
Çalıştırmadan önce brine sisteminin içerisinde
hava bulunmadığından emin olunuz. Sistem
düzgün biçimde havalandırılmazsa, komponentl-
erde hasar oluşabilir.
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P

BK / JK

Stängs

Kolektör

Kapanır

SEMBOL TUŞU

AnlamıSembol

Kapatma vanası

Emniyet ventili

Ayarlama valfi

Genleşme ventili

Basınç göstergesiP

Filtre bilyası (partikül filtresi)

Başlatma ve muayene
BAŞLANGIÇ KILAVUZU

Dikkat
Şalter " " olarak ayarlanmadan önce iklim sist-
eminde su olmalıdır.

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

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

1. Şalter (SF1), F1355 üzerinde "" konumuna ayarlanır.

2. Ekrandaki başlangıç kılavuzunun talimatlarını uygul-
ayın. Eğer F1355'yi başlattığınızda başlangıç kılavuzu
başlamazsa, manuel olarak 5.7 menüsünden başlatın.

Püf noktas
F1355 (çalışma, menüler vb.) kontrol sistemi
için daha ayrıntılı tanıtım için çalışma kılavuzuna
başvurun.

Eğer, F1355 çalışmaya başladığında bina soğutuluyorsa,
kompresör, ilave bir ısıtma zorunluluğu olmaksızın talebin
tümünü karşılayamayabilir.

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

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

Dikkat
Başlangıç kılavuzu aktifken, kurulumda hiçbir
fonksiyon otomatik başlamayacaktır.

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

dil 4.6

Başlangıç kılavuzu bu sayfada bırakılırsa
otomatik olarak kapanır

60 dak

A. Sayfa

C. Seçenek / ayarlama

B. İsim ve menü numarası

A. Sayfa

Burada başlangıç kılavuzunda nereye kadar geldiğinizi
görebilirsiniz.

Aşağıdaki gibi başlangıç kılavuzunun sayfaları arasında
ilerleyin:

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

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

B. İsim ve menü numarası

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

Eğer etkilenen menüler hakkında daha fazla bilgi almak
istiyorsanız, ya alt menüde veya kullanma kılavuzunda
"Kontrol- Menüler" bölümü altındakileri okuyunuz.

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

C. Seçenek / ayarlama

Burada sistemin ayarları yapılır.

İLERI AYARLAMA VE TAHLIYE

Pompa ayarlama, otomatik çalışma
Brine tarafı

Brine sisteminde doğru akışı ayarlayabilmek için brine
pompası doğru hızda çalışmalıdır. F1355 sisteminde st-
andard modda otomatik olarak kumanda edilebilen bir
brine pompası bulunur. Belirli fonksiyonlar ve aksesuarlar,
manüel çalıştırılmayı ve bundan sonra da doğru hızın
belirlenmesini gerektirebilirler.

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

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

Isı sıvı tarafı

Isı sıvı sisteminde doğru akışı ayarlamak için, ısı sıvı
pompası doğru hızda çalışmalıdır. F1355 otomatik olarak
standart modda kumanda edilebilen bir ısı sıvı pompasına
sahiptir. Belirli fonksiyonlar ve aksesuarlar, manüel
çalıştırılmayı ve bundan sonra da doğru hızın belirlenm-
esini gerektirebilirler, bkz. bölüm

Bu otomatik kumanda, kompresör çalışırken meydana
gelir ve mevcut çalıştırma modu için ısı sıvı pompası
hızını besleme ile dönüş hatları arasında en uygun sıcaklık
farkı elde edilecek şekilde ayarlar. Isıtma işlemi esn-
asında, seçilen DOT (boyutlandırılmış dış ortam sıcaklığı)
ve 5.1.14 menüsündeki sıcaklık farkı kullanılır. Eğer ger-
ekirse, sirkülasyon pompasının azami hızı
5.1.11menüsünde sınırlandırılabilir.

Pompa ayarlama, manuel çalışma
Brine tarafı

F1355, otomatik kontrol edilebilen brine pompalarıyla
donatılmıştır. Manuel çalıştırma için: 5.1.9 menüsünde
“otomatik” yu devre dışı bırakın; ardından aşağıdaki
şemalara göre hızı ayarlayın.

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

Pompa hızı nominal hızda EP14 ve çalışan her iki
kompresör ile ayarlanmalıdır. Sistem dengelenene kadar
bekleyin (ideal olarak kompresör çalıştıktan sonra 10-15
dakika).

Brine giriş (BT11) ve çıkış (BT10) sıcaklıkları arasındaki
farkın 2 - 5 °C aralığında olabilmesi için akışı ayarlayın.
Bu sıcaklıkları 3.1 “servis bilgisi” menüsünden kontrol
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edin ve söz konusu sıcaklık farkı elde edilene kadar brine
pompasının (GP2 hızını ayarlayın. Yüksek fark olması
düşük brine akışını gösterirken, düşük fark olması yüksek
brine akışını gösterir.

1 cirkulationspump

2 cirkulationspumpar

1 sirkulasyon pompası

2 sirkulasyon pompası
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Isı sıvısı tarafı

F1355 otomatik olarak kumanda edilebilen ısı sıvı
pompalarına sahiptir. Manüel çalıştırma için: 5.1.11
menüsünde “otomatik” devre dışı bırakın ve sonra aş-
ağıdaki şemalara göre hızı ayarlayın.

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

1 cirkulationspump

2 cirkulationspumpar

1 sirkulasyon pompası

2 sirkulasyon pompası
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Tekrar ayarlama, tahliye, ısı sıvı tarafı
Hava başlangıçta sıcak sudan salınır ve tahliye gerekli
olabilir. Isı pompasından ya da iklim sisteminden akan
su sesleri duyuluyorsa, tüm sisteme ilave tahliye gerekt-
irir.

Tekrar ayarlama, tahliye, kolektör tarafı
Genleşme tankı

LEK

Eğer bir basınç genleşme tankı (CM3) kull-
anılırsa, basınç seviyesi kontrol edilir.
Basınç düşerse, sistemin tekrar doldurulm-
ası gerekir.

Isıtma eğrisinin
ayarlanması
Eğri, ısıtma menüsünden, evinizin ısıtma eğrisini göreb-
ilirsiniz. Eğrinin görevi dış ortam sıcaklığı ne olursa olsun
eşit iç ortam sıcaklığı sağlamak ve aynı zamanda enerji
tasarruflu çalışmaktır. Bu ısıtma eğrisi sayesinde, F1355
iklim sistemindeki suyun sıcaklığını (besleme sıcaklığını)
ve bunlara göre de iç ortam sıcaklığını belirler.

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

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

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

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

EĞRININ AYARLANMASI

ısıtma eğrisi 1.9.1.1

sistem

dış ortam sıc. °C

akış sıcaklığı °C

Min besleme sıcaklığı
Maks. besleme sıcaklığı

Eğri sapma değeri
Eğri katsayısı

iklim sistemi

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

2. Eğrinin eğimini ve sapmasını seçin.

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

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

"maks akş httı scklğı” ayarları 5.1.2
menüsündedir.

Dikkat
Eğri 0, kendi eğrisi kullanılıyor anlamına gelir.

kendi eğrisi için ayarlar 1.9.7 menüsünde
yapılır.

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

eki halka işaretlenene kadar çevirin.

2. OK düğmesine basın.

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

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

5. Okuma modundan çıkmak için OK veya Geri düğm-
esine basın.
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Her pazarda tüm aksesuarlar mevcut değildir.

2-BORU SISTEMINDE AKTIF/PASIF SOĞUTMA
HPAC 45

Pasif veya aktif soğutma için HPAC 45 ile F1355 birleşt-
irilir.

24 – 60 kW çıkışlı ısı pompaları için tasarlanmıştır.

Parça no. 067 446

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

AKSESUAR KARTI AXC 50
Örneğin, toprak su pompası veya harici sirkülasyon
pompası F1355'a bağlanacaksa ve aynı zamanda ortak al-
arm göstergesi etkinleştirildiyse, bir aksesuar kartı gerekl-
idir.

Parça no. 067 193

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

Bağlantı BAU 10
Parça no. 067 526

NIBE FLM
Parça no. 067 011

BAĞLANTI KUTUSU K11
Termostat ve aşırı ısınma korumalı bağlantı kutusu.
(Elektrikli rezistans IUbağlandığında)

Parça no. 018 893

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

UKV 20-750
Parça no. 085 002

UKV 20-500
Parça no. 080 014

UKV 200
Parça no. 080 300

UKV 20-1000
Parça no. 085 003

UKV 500
Parça no. 080 114

UKV 300
Parça no. 080 301

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

KB 32 (maks. 30 kW)
Parça no 089 971

EKSTRA ŞÖNT GRUBU ECS 40/ECS 41
Bu aksesuar, F1355 farklı besleme sıcaklığı gerektiren iki
veya daha fazla farklı ısıtma sisteminin takılı olduğu evlerde
kurulu ise, kullanılır.

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

ECS 40 (Maks 80 m²)
Parça no 067 287

ELEKTRIKLI REZISTANS IU

6 kW
Parça no. 018 088

3 kW
Parça no. 018 084

9 kW
Parça no. 018 090
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ENERJI ÖLÇÜM KITI EMK 500 (SOĞUTMA
MODÜLÜ BAŞINA BIR TANE)
Bu aksesuar haricen monte edilmiştir ve havuz, sıcak su,
binadaki ısıtma ve soğutmayı besleyen enerji miktarını
ölçmek için kullanılır.

Cu borusu Ø28.

Parça no. 067 178

GAZ AKSESUARI

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

Parça no. 067 513

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

HABERLEŞME MODÜLÜ MODBUS 40
MODBUS 40, F1355'ın binada bir DUC (bilgisayar alt
merkezi) kullanılarak kontrol edilip izlenmesine olanak tanır.
Haberleşme daha sonra MODBUS-RTU kullanılarak gerç-
ekleştirilir.

Parça no 067 144

HABERLEŞME MODÜLÜ SMS 40
İnternet bağlantısı olmadığı zaman, F1355'yı SMS yoluyla
kontrol etmek için SMS 40 aksesuarını kullanabilirsiniz.

Parça no 067 073

HARICI ELEKTRIKLI ILAVE ISITICI ELK
Bu aksesuarlar aksesuar kartı AXC 50 (kademe kontrollü
ilave ıs) gerektirebilir.

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

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

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

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

HAVUZ ISITMA POOL 40
POOL 40, F1355 ile havuz ısıtmasını sağlamak için kullanılır.

Maks. 17 kW.

Parça no 067 062

KENETLENME KITI SOLAR 42
Parça no 067 153

MEVCUT SENSÖR CMS 10-200
Çalışma alanlı akım sensörü 0-200 A.

Parça no. 067 596

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

Parça no. 067 538

ODA SENSÖRÜ RTS 40
Bu aksesuar daha fazla iç ortam sıcaklığı temin etmek için
kullanılır.

Parça no. 067 065

ODA ÜNITESI RMU 40
Oda ünitesi, F1355 'in evinizde bulunduğu yerden farklı bir
yerde kontrol edilip izlenebilmesini sağlar.

Parça no 067 064

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

Parça no. 089 315

SICAK SU KONTROLÜ

VST 20
Çift yollu vana, bakır-
boru Ø35
(Maks tavsiye edilen güç, 40 kW)

Parça no 089 388

VST 11
Çift yollu vana, bakır-
boru Ø28
(Maks tavsiye edilen güç, 17 kW)

Parça no. 089 152

SU ISITICISI/AKÜMÜLATÖR TANKI

VPA
Çift-çeperli hazneye sahip su ısıtıcısı.

VPA 450/300VPA 300/200
Parça no. 088 660BakırParça no. 088 710Bakır
Parça no. 088 670EmayeParça no. 088 700Emaye

VPAS
Çift-çeperli hazneye ve güneş enerjisi sargısına sahip su
ısıtıcısı.

VPAS 300/450
Parça no. 087
720

Bakır

Parça no. 087
710

Emaye
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VPB
Elektrikli rezistanssız, serpatinli su ısıtıcısı.

VPB 750-2VPB 500
Parça no. 083 231BakırParça no. 083 220Bakır

VPB 1000
Parça no. 083 240Bakır

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

Parça no 067 309
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Teknik özellikler
3X400 V

F1355-43F1355-28Model

Nominal EN 14511'e göre verim verisi
0/35

31,1020,77kWIsıtma kapasitesi (PH)

7,14,56kWBeslenen güç (PE)

4,384,55-COP

0/45
29,0319,87kWIsıtma kapasitesi (PH)

8,45,54kWBeslenen güç (PE)

3,463,59-COP

10/35
40,4226,68kWIsıtma kapasitesi (PH)

7,334,76kWBeslenen güç (PE)

5,525,60-COP

10/45
38,525,71kWIsıtma kapasitesi (PH)

8,925,84kWBeslenen güç (PE)

4,314,40-COP

EN 14825'e göre verim verisi
45 / 4228kWPdesignh, 35 °C / 55 °C

5,3 / 4,15,4 / 4,2-SCOP soğuk iklim 35 °C / 55 °C

5,0 / 4,05,0 / 4,0-SCOP ortalama sıcaklık 35 °C / 55 °C

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

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

Elektrik verisi
400V 3N ~ 50Hz-Nominal voltaj

25,622,1ArmsMaks. çalışma akımı, ısı pompası

13,1 / 11,99,5 / 8,5ArmsMaksimum çalışma akımı, kompresör EP14 / EP15

3025AÖnerilen sigorta

33,627,7ArmsKalkış akımı

--ohmBağlantı noktasındaki izin verilen maksimum empedans 3

16 – 6206 – 360WToplam verim, Brine pompaları

3 – 2275 – 174WToplam verim, HM pompaları

IP 21-Kasa sınıfı

Soğutucu akışkan devresi
R410A / R407CR407C / R407C-Soğutucu akışkan tipi EP14 / EP15

2,1 / 1,72,2 / 2,0kgMiktarı doldurun EP14 / EP15

2 088 / 1 7741 774 / 1 774-GWP soğutucu EP14 / EP15

4,39 / 3,023,90 / 3,55tonCO2eşdeğeri EP14 / EP15

4,2 (42 bar) / 3,2 (32 bar)3,2 (32 bar) / 3,2 (32 bar)MPaKesme değeri pressostatı HP EP14 / EP15

-0,7 (-7 bar)-0,7 (-7 bar)MPaFark presostat HP

0,33 (3,3 bar) / 0,08 (0,8 bar)0,15 (1,5 bar) / 0,08 (0,8 bar)MPaKesme değeri, pressostat LP (DB) EP14 / EP15

0,07 (0,7 bar) / 0,07 (0,7 bar)0,15 (1,5 bar) / 0,07 (0,7 bar)MPaFark, pressostat LP (DB) EP14 / EP15

NA / 0,13 (1,3 bar)NA / 0,13 (1,3 bar)MPaKesme değeri, basınç vericisi LP EP14 / EP15

0,01 (0,1 bar)0,01 (0,1 bar)MPaFark, basınç verici LP

Brine devresi
0,6 (6 bar)0,6 (6 bar)MPaMaks sistem basıncı brine

1,841,19l/sNominal akış

8595kPaNominal akışta mevcut maks. harici basınç

2,441,55l/sPdesignh Akış

7080kPaHarici kullanılabilir basınç Pdesignh

şemaya bakın°CMin/Maks gelen Brine sıcaklığı

-12-12°CMin. giden brine sıc.

Isı sıvı tarafı devresi
0,6 (6 bar)0,6 (6 bar)MPaMaks sistem basıncı ısı sıvı

0,720,48l/sNominal akış

8575kPaNominal akışta maks. dış mevcut basınç
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F1355-43F1355-28Model

1,00,65l/sPdesignh Akış

8070kPaHarici kullanılabilir basınç Pdesignh

şemaya bakın°CMin/maks HM-sıcaklığı

Gürültü
4747dB(A)Ses güç seviyesi (LWA) 0/35'te EN 12102'ye göre
3232dB(A)Ses basınç seviyesi (LPA) 0/35'de EN ISO 11203'e göre ve 1 m uzaklığa

göre hesaplanan değerler
Boru bağlantıları

G50 (2" dış) / G40 (1 1/2" iç)-Brine çap. CU borusu

G50 (2" dış) / G40 (1 1/2" iç)-Isı sıvı çap CU boruları

Kompresör yağı
POE-Yağ tipi

1,45 / 1,91,45 / 1,9lHacim EP14 / EP15

Boyutlar ve ağırlık
600mmGenişlik

620mmDerinlik

1 800mmYükseklik

1 950mmİstenen tavan yüksekliği 4

351335kgKomple ısı pompasının ağırlığı

126 / 144125 / 130kgAğırlık sadece soğutma modülü EP14 / EP15

065 496065 436Parça no., 3x400V

1 Ürün verimlilik sınıfı ölçeği, oda ısıtma: A+++ - D arası.
2 Sistem verimlilik sınıfı ölçeği, oda ısıtma: A+++ - G arası. Sistemin raporlanan verimliliğinde, ürünün sıcaklık regülatörü göz önüne alınmıştır.
3 EN 61000-3-11 uyarınca, şebeke bağlanma noktasında izin verilen maks. empedans. Başlatma akımları, diğer ekipmanları olumsuz koşullarda

etkileyebilecek, kısa voltaj düşmelerine neden olabilir. Şebeke bağlantı noktasındaki empedans belirtilenden daha yüksek ise parazit oluşması
olasıdır. Şebeke bağlantı noktasındaki empedans belirtilenden daha yüksek ise, ekipmanı satın almadan önce elektrik tedarikçiniz ile kontrol
edin.

4 Ayaklar çıkarıldığında, yükseklik yaklaşık 1930 mm.'dir.
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ISI POMPASININ ÇALIŞMA ARALIĞI, KOMPRESÖR ÇALIŞMASI
Kompresör 65°C'ye kadar bir besleme sıcaklığı sağlar.

28 kW

Soğutma modülü EP15
Vattentemperatur

°C

Arbetsområde under 75% för F1155-1255 6kW, 

för hela arbetsområdet 12 och 16 kW. 
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43 kW

Soğutma modülü EP15
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Enerji etiketleme
BILGILENDIRME SAYFASI

NIBETedarikçi

F1355-43F1355-28Model

--Model boyler

35 / 5535 / 55°CSıcaklık uygulaması

--Suyun ısıtılması için beyan edilen yük profili

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

--Su ısıtılması enerji verimliliği sınıfı, ortalama iklim

45 / 4228kWNominal ısı çıkışı (Pdesignh), ortalama iklim
18 588 / 21 70011 524 / 14 619kWhYıllık enerji tüketimi boş alan ısıtması, ortalama iklim

--kWhYıllık enerji tüketimi su ısıtması, ortalama iklim
192 / 152193 / 150%Mevsimsel boş alan ısıtma enerji verimliliği, ortalama

iklim
--%Su ısıtılması enerji verimliliği, ortalama iklim

4747dBSes güç seviyesi LWA iç ortam
45 / 4228kWNominal ısı çıkışı (Pdesignh), soğuk iklim
45 / 4228kWNominal ısı çıkışı (Pdesignh), ılık iklim

21 011 / 24 97712 944 / 16 464kWhYıllık enerji tüketimi boş alan ısıtması, soğuk iklim
--kWhYıllık enerji tüketimi su ısıtması, soğuk iklim

11 463 / 13 7767 254 / 9 100kWhYıllık enerji tüketimi boş alan ısıtması, ortalama iklim
--kWhYıllık enerji tüketimi su ısıtması, ılık iklim

203 / 158205 / 160%Mevsimsel boş alan ısıtma enerji verimliliği, soğuk iklim
--%Su ısıtılması enerji verimliliği, soğuk iklim

202 / 155198 / 156%Mevsimsel boş alan ısıtma enerji verimliliği, ılık iklim
--%Su ısıtılması enerji verimliliği, ılık iklim
--dBSes güç seviyesi LWA dış ortam

PAKETIN ENERJI VERIMLILIĞI IÇIN VERILER

F1355-43F1355-28Model

--Model boyler

35 / 5535 / 55°CSıcaklık uygulaması

IIKumanda edici, sınıf
2%Kumanda edici, verimliliğe katkı

194 / 154195 / 152%Paketin mevsimsel boş alan ısıtma enerji verimliliği,
ortalama iklim

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

205 / 160207 / 162%Paketin mevsimsel boş alan ısıtma enerji verimliliği,
soğuk iklim

204 / 157200 / 158%Paketin mevsimsel boş alan ısıtma enerji verimliliği,
ılık iklim

Sistemin rapor edilen verimliliğinde keza kumanda edici de hesaba katılır. Eğer sisteme harici bir tamamlayıcı kazan veya güneş enerjisi ısıtma
ilave edilirse, sistemin tümden verimliliği yeniden hesaplanmalıdır.
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TEKNIK DOKÜMANTASYON

F1355-28Model

Hava-su

Egzost-su

Brine-su

Su-su

Isı pompasının türü

Evet HayırDüşük-sıcaklık ısı pompası

Evet Hayırİlave ısı için entegre daldırma ısıtıcı

Evet HayırIsı pompası kombine ısıtıcı

Ortalama Soğuk Ilıkİklim

Ortalama (55 °C) Düşük (35 °C)Sıcaklık uygulaması

EN 14825, EN 14511, EN 12102Uygulanan standartlar
%155ƞsMevsimsel boş alan ısıtma enerji verimliliğikW28,0PratedNominal ısı çıkışı

Kısım yükünde ve dış ortam sıcaklığı Tj'de boş alan ısıtması için beyan edilen
performans katsayısı

Kısım yükünde ve dış ortam sıcaklığı Tj'de boş alan ısıtması için beyan edilen
kapasite

-3,1COPdTj = -7 °CkW25,0PdhTj = -7 °C
-3,9COPdTj = +2 °CkW15,3PdhTj = +2 °C
-4,6COPdTj = +7 °CkW9,7PdhTj = +7 °C
-5,3COPdTj = +12 °CkW4,3PdhTj = +12 °C
-2,8COPdTj = bivkW28,0PdhTj = biv
-2,8COPdTj = TOLkW28,0PdhTj = TOL
-COPdTj = -15 °C (eğer TOL -20 °C ise)kWPdhTj = -15 °C (eğer TOL -20 °C ise)

°C-10,0TOLMin. dış ortam hava sıcaklığı°C-10Tbivİki değerli sıcaklık
-COPcycDönüşüm aralığı verimliliğikWPcychDönüşüm aralığı kapasitesi

°C65,0WTOLMaks. besleme sıcaklığı-0,96CdhBozulma katsayısı

İlave ısıAktif modun haricindeki modlarda güç tüketimi
kW0,0PsupNominal ısı çıkışıkW0,007POFFKapalı durumu

kW0,035PTOTermostat - kapalı modu
ElektrikEnerji girişi türükW0,019PSBBekleme modu

kW0,025PCKYağ karteri ısıtıcı modu

Diğer elemanlar
m3/sNominal hava akışı (hava-su)DeğişkenKapasite kontrolü
m3/sNominal ısıtıcı ortam akışıdB47 / -LWASes gücü seviyesi, bina içleri / dış ortamlar
m3/s3,40Brine akışı brine-su veya su-su ısı pompalarıkWh14 619QHEYıllık enerji tüketimi

NIBE Energy Systems – Box 14 – Hannabadsvägen 5 – 285 21 Markaryd – Swedenİletişim bilgileri

NIBE F1355Bölüm 8 | Teknik veri48



F1355-43Model

Hava-su

Egzost-su

Brine-su

Su-su

Isı pompasının türü

Evet HayırDüşük-sıcaklık ısı pompası

Evet Hayırİlave ısı için entegre daldırma ısıtıcı

Evet HayırIsı pompası kombine ısıtıcı

Ortalama Soğuk Ilıkİklim

Ortalama (55 °C) Düşük (35 °C)Sıcaklık uygulaması

EN-14825 & EN-12102-1Uygulanan standartlar
%152ƞsMevsimsel boş alan ısıtma enerji verimliliğikW42,0PratedNominal ısı çıkışı

Kısım yükünde ve dış ortam sıcaklığı Tj'de boş alan ısıtması için beyan edilen
performans katsayısı

Kısım yükünde ve dış ortam sıcaklığı Tj'de boş alan ısıtması için beyan edilen
kapasite

-3,1COPdTj = -7 °CkW36,5PdhTj = -7 °C
-3,9COPdTj = +2 °CkW26,6PdhTj = +2 °C
-4,7COPdTj = +7 °CkW13,3PdhTj = +7 °C
-5,4COPdTj = +12 °CkW7,8PdhTj = +12 °C
-2,8COPdTj = bivkW40,1PdhTj = biv
-2,8COPdTj = TOLkW40,1PdhTj = TOL
-COPdTj = -15 °C (eğer TOL -20 °C ise)kWPdhTj = -15 °C (eğer TOL -20 °C ise)

°C-10,0TOLMin. dış ortam hava sıcaklığı°C-10,0Tbivİki değerli sıcaklık
-COPcycDönüşüm aralığı verimliliğikWPcychDönüşüm aralığı kapasitesi

°C65,0WTOLMaks. besleme sıcaklığı-1,0CdhBozulma katsayısı

İlave ısıAktif modun haricindeki modlarda güç tüketimi
kW0,0PsupNominal ısı çıkışıkW0,008POFFKapalı durumu

kW0,0PTOTermostat - kapalı modu
ElektrikEnerji girişi türükW0,008PSBBekleme modu

kW0,02PCKYağ karteri ısıtıcı modu

Diğer elemanlar
m3/sNominal hava akışı (hava-su)DeğişkenKapasite kontrolü
m3/sNominal ısıtıcı ortam akışıdB47 / -LWASes gücü seviyesi, bina içleri / dış ortamlar
m3/s5,92Brine akışı brine-su veya su-su ısı pompalarıkWh21 700QHEYıllık enerji tüketimi

NIBE Energy Systems – Box 14 – Hannabadsvägen 5 – 285 21 Markaryd – Swedenİletişim bilgileri
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Elektrik devre şeması
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A

Acil modu için röle çıkışı, 30
Akım sensörlerinin bağlanması, 27
Aksesuarlar, 40
Aksesuarların bağlanması, 33
AUX çıkışı için olası seçim (yüksüz değişken röle), 33
AUX çıkışları için olası seçimler, 33
AUX girişleri için olası seçimler, 31

B

Bağlantılar, 23
Başlangıç kılavuzu, 35
Boru bağlantıları, 15

Boru boyutları, 17
Boyutlar ve boru bağlantıları, 16
Brine tarafı, 17
Genel, 15
Isı sıvı tarafı, 19
Kenetlenme alternatifleri, 20
Sembol tuşu, 15
Sıcak su ısıtıcısı, 19
Sistem şeması, 16

Boru boyutları, 17
Boyutlar ve boru bağlantıları, 16
Brine sistemini doldurma ve tahliye etme, 34
Brine tarafı, 17

D

Devreye alma ve ayarlama, 34
Başlangıç kılavuzu, 35
Doldurma ve tahliye etme, 34
Hazırlıklar, 34
İleri ayarlama ve hava alma, 36

Dış ortam sensörü, 24
Doldurma ve tahliye etme, 34

Brine sistemini doldurma ve tahliye etme, 34
İklim sistemini doldurma ve tahliye etme, 34
Sembol tuşu, 35

E

Ekstra sirkülasyon pompası, 33
Elektrik bağlantıları, 22

Acil modu için röle çıkışı, 30
Aksesuarların bağlanması, 33
Bağlantılar, 23
Dış ortam sensörü, 24
Genel, 22
Güç bağlantısı, 23
Harici bağlantı seçenekleri (AUX), 31

Kablo kilidi, 23
Kademe kontrollü ilave ısı, 28
Kontrol sistemi için harici çalışma voltajı bağlama, 23
Minyatür devre şalteri, 22
Motor kesmesi, 22
NIBE Uplink, 30
Oda sensörü, 28
Opsiyonel bağlantılar, 26
Sıcaklık sensörü, harici akış hattı, 24
Sıcaklık sensörü, sıcak gaz şarjı, 24
Şönt (paralel) kontrollü ilave ısı, 29
Usta/Bağımlı, 26
Yön değiştirebilen vanalar, 30
Yük izleyicisi, 27

Emniyet bilgisi, 4
Enerji etiketleme

Bilgilendirme sayfası, 47
Paketin enerji verimliliği için veriler, 47
Teknik dokümantasyon, 48

G

Güç bağlantısı, 23
Güvenlik bilgisi

Güvenlik önlemleri, 5
İşaretleme, 4
Kurulumunun denetimi, 7
Semboller, 4

Güvenlik önlemleri, 5

H

Harici bağlantı seçenekleri
AUX çıkışları için olası seçimler, 33
AUX girişleri için olası seçimler, 31
Sıcaklık sensörü, sıcak su üst, 24

Harici bağlantı seçenekleri (AUX), 31
AUX çıkışı için isteğe bağlı seçim (gerilimsiz değişken
röle), 33
Ekstra sirkülasyon pompası, 33
Sıcak su sirkülasyonu, 33
Soğutma modu göstergesi, 33
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