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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 13.

Menülerde nasıl dolaşıldığı ve farklı ayarların nasıl yapıldığının açıklandığı sayfa
18.

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 28.

Sıcak su miktarını artırın

2X

1X

Geçici olarak sıcak su miktarını artırmak için, önce kontrol düğmesini menü 2
(su damlası) hizasına çevirin ve sonra iki kez Tamam düğmesine basın. Ayarlar
hakkında daha fazla bilgi için bkz sayfa 45.

Konforda aksaklık durumunda

Konforda herhangi bir tür rahatsızlık ile karşılaştığınızda tesisatçınıza başvurm-
anız gerekmeden alabileceğiniz bazı önlemler vardır. Talimatlar için bkz. sayfa
74.
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KURULUM VERISI

F1245Ürün

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 değ-
eri)

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

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

Tasarım veya teknik değişiklerin yapılması için tüm
hakları saklıdır.

©NIBE 2020.

Sistemdeki suyun donmuş olması ihtimali varsa, F1245'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.

Emniyet vanasının taşma borusundan su damlayabilir, bu
nedenle taşma borusunun ucu açık olmalıdır. Kirleri çıkarm-
ak ve tıkalı olmadıklarını kontrol etmek için emniyet vanaları
düzenli olarak çalıştırılmalıdır.

Semboller

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

Dikkat
Bu sembol, makine veya kişi için tehlike olduğu anlamına
gelmektedir.
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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 sınıflandırılması.IPX1B

Kişi veya makine için tehlike.
!

Kullanım Kılavuzunu okuyun.

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

Seri numarası
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Dikkat
Servis ve destek için ürünlerin ((14 haneli) seri numarasına ihtiy-
acınız vardır.
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F1245 – Mükemmel bir seçim
F1245 evinize ucuz ve çevre dostu ısıtma ve/veya soğutma sağlamak
için sunulmuş, yeni nesil ısı pompalarının bir parçasıdır. Isı üretimi entegre
sıcak su ısıtıcı, elektrikli rezistans, sirkülasyon pompası ve kontrol sistemi
ile güvenli ve ekonomiktir.

Isı pompası, isteğe bağlı düşük sıcaklık ısı dağıtım sistemine bağlanabilir.
örn. radyatörler, konvektörler veya yerden ısıtma. Aynı zamanda birkaç
farklı ürün ve aksesuara bağlanmak için hazırlanmıştır, örn. ekstra sıcak
su ısıtıcı, havalandırma geri kazanımı, havuz, pasif soğutma ve farklı sıc-
aklıklara sahip iklim sistemleri.

Beklenmedik bir şey oluşursa veya acil bir işlem olduğunda 7 kW gücünde
elektrikli rezistans otomatik olarak bağlanabilir (fabrika ayarı 6 kW).

F1245 iyi konfor, iyi ekonomi ve güvenli kullanım için bir kontrol bilgisayarı
ile donatılmıştır. Durum, çalışma zamanı ve ısı pompasındaki tüm sıcaklıkl-
ar hakkındaki açık bilgiler büyük ve okunması kolay ekranda gösterilir. Bu
demektir ki, örneğin, söz konusu harici birim termometreleri gerekli
değildir.

F1245 IÇIN MÜKEMMEL ÖZELLIKLER:
• Entegre su ısıtıcısı
Minimum ısı kaybı için çevre dostu hücresel plastik ile izole edilmiş, ısı
pompasına entegre bir su ısıtıcısı vardır.

• İç mekan konforu ve sıcak su programlama
Isıtma ve sıcak suyun yanı sıra bazı durumlarda soğutma ve haval-
andırma da, haftanın her günü için veya daha uzun süreler için (tatil)
planlanabilir.

• Kullanıcı talimatları olan ekran
Isı pompası konforlu bir iklim ayarını kolaylaştıran, anlaşılması kolay
menüleri olan büyük bir ekrana sahiptir.

• Basit sorun giderme
Bir arıza durumunda, ısı pompası ekranı ne olduğunu ve alınacak önl-
emleri gösterir.
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Kompresör
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Isı kaynağı
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H

Sıcaklıklar sadece örnektir ve farklı sistemler ve yılın farklı zamanlarına göre değişebilir.
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Isı pompası işlevi
Bir ısı pompası bir mülkü ısıtmak amacıyla kaya, toprak veya sudan dep-
olanan güneş enerjisini kullanabilir. Doğada depolanmış enerjinin bir mülkü
ısıtmaya dönüşümü üç farklı devrede oluşur. Brine devresinde,(1) ,
serbest ısı enerjisi ortamdan alınır ve ısı pompasına taşınır. Soğutucu gaz
devresinde,(2) , ısı pompası alınan ısının düşük sıcaklığını yüksek sıcaklığa
çıkarır. Isı sıvısı devresinde, (3) , ısı evin içinde dağıtılır.

Aşağıdaki sıcaklıklar sadece örnektir ve farklı sistemler ve yılın farklı
zamanlarına göre değişebilir.

Brine devresi
Bir hortumda, kollektör, antifriz sıvısı, brine, ısı pompasından ısı kaynağına
(kaya/zemin/göl) doğru dolaşır. Isı kaynağından gelen enerji, brineyi bir
kaç derece yaklaşık –3°C den yaklaşık 0 °C'ye ısıtma yoluyla depolanır.

A

Kollektör daha sonra brineyi ısı pompası evaporatörüne yönlendirir. Burada,
brine ısı enerjisini serbest bırakır ve sıcaklık birkaç derece düşer. Sıvı daha
sonra yine enerji almak için ısı kaynağına döner.

B

Soğutucu akışkan devresi
Başka bir sıvı ısı pompasında kapalı bir sistemde dolaşır , bir soğutucu
gaz, evaporatörden de geçer. Soğutucu gaz çok düşük kaynama noktasına
sahiptir. Evaporatörde soğutucu gaz brineden gelen ısı enerjisini alır ve
kaynamaya başlar.

C

Kaynama sırasında üretilen gaz elektrikle çalışan bir kompresörün içine
yönlendirilir. Gaz sıkıştırıldığında, basınç artar ve gaz sıcaklığı önemli
ölçüde artar 5°C'den yaklaşık 100°C'ye.

D

Gaz kompresörden bir eşanjöre ,kondansatör, zorlanır, burada ısı enerjisini
evdeki ısıtma sistemine bırakır, bundan dolayı gaz soğutulur ve tekrar sıvı
forma yoğuşur.

E

Basınç hala yüksek olduğu için, soğutucu gaz, basıncın düşüp soğutucu
gazın orijinal sıcaklığına döndüğü, bir genleşme vanasından geçebilir, utucu
gaz artık tam bir çevrimi tamamlamıştır. Yine evaporatöre yönlendirilir ve
süreç tekrarlanır.

F

Isı sıvı tarafı devresi
Soğutucu gazın kondansatörde serbest bıraktığı ısı enerjisi ısı pompasının
kazan bölümü tarafından alınır.

G

Isı sıvısı kapalı bir sistem içinde dolaşır ve ısıtılmış suyun ısı enerjisini ev
su ısıtıcısı ve radyatör/ısıtma serpantinlerine taşır.

H
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F1245 ile temasa geçin
HARICI BILGI
Isı pompasının kapısı kapalı olduğunda, bilgiler bir bilgi penceresi ve durum
lambası ile alınabilir.

Bilgi penceresi

Durum lambası

Bilgi penceresi
Bilgi penceresi, ekran ünitesinin (Isı pompasının kapısının arkasında bul-
unur) üzerindeki ekranın bir kısmını gösterir. Bilgi penceresi farklı türde
bilgiler görüntüleyebilir örn. sıcaklık, saat, vb.

Bilgi penceresinde nelerin görüntüleneceğine siz karar verirsiniz. Ekran
ünitesi kullanılarak kendi bilgi kombinasyonunuz girilebilir. Bu bilgiler, bilgi
penceresine özeldir ve ısı pompasının kapısı açıldığında kaybolur.

Bilgi penceresinin nasıl ayarlanacağı ile ilgili talimatlar için bkz sayfa 66.

Durum lambası
Durum lambası ısı pompasının durumunu gösterir: normal fonksiyon sır-
asında sürekli yeşil ışık, etkinleştirilen acil durum modu sırasında sürekli
sarı ışık veya bir alarm durumunda sürekli kırmızı ışık.

Alarm yönetimi açıklaması için bkz sayfa 73.
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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

F1245
G USB portu

Isı pompasının kapısının arkasında F1245 ile haberleşme kurmak için
kullanılan, bir ekran ünitesi vardır. Burada:

• açın, kapatın veya ısı pompasını acil modunda ayarlayın.

• İç ortam iklimini ve sıcak suyu ayarladığı gibi ısı pompasını da ihtiyaçl-
arınıza uygun olarak ayarlar.

• ayarlar, durum ve olaylar hakkında bilgi alın.

• farklı tipte alarmları görün ve onların nasıl düzeltileceği ilgili talimatlar
alın.

Ekran
Talimatlar, ayarlar ve çalışma bilgileri ekranda görüntülenir. Farklı
menüler ve konfor ayarlama seçenekleri arasında kolayca gezineb-
ilir veya ihtiyacınız olan bilgileri elde edebilirsiniz.

A

Durum lambası
Durum lambası ısı pompasının durumunu gösterir. O:

• normal çalışma esnasında yeşil yanar.

• acil durum modunda sarı yanar.

• konuşlanmış alarm durumunda kırmızı yanar.

B
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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. Yapabilecekleriniz:

• 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. Bumodda, 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 kurulumunuzun en son
yazılım versiyonunu indirmek için "Software" (Yazılım) sekmesine
tıklayınız.

G
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MENÜ SISTEMI

Isı pompasının kapısı açıldığında, ekranda menü sisteminin 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

Bağımlı

BİLGİSICAK SU

Isı pompası bağımlı olarak ayarlıysa sınırlı bir ana menü görüntülenir,
çünkü sistem ayarlarının çoğunluğu usta ısı pompasında yapılmaktadır.
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İÇ İKLİM
İç ortam ikliminin programlanması ve ayarlanması. Bkz sayfa 28.

Menü 1

SICAK SU
Sıcak su üretiminin programlanması ve ayarlanması. Bkz sayfa 45.

Menü 2

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

BİLGİ
Sıcaklık ve diğer işletim bilgilerinin gösterilmesi ve alarm günlüğüne erişim. Bkz
sayfa 50.

Menü 3

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

ISI POMPASI
Zaman, tarih, dil, ekran, çalışma modunu vs ayarlanması, bkz sayfa 54.

Menü 4
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Ekrandaki semboller
Aşağıdaki semboller çalışma sırasında ekranda görünebilir.

AçıklamaSembol

Eğer menü 3.1'de dikkat etmeniz gereken bir bilgi varsa, bu
sembol bilgi işaretinin yanında belirir.
Bu iki sembol F1245 için kompresör veya ilavenin engellenip
engellenmediğini gösterir.

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

Kompresörün engellenmesi.

Ek ısıtmanın engellenmesi.

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

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

Bu sembol F1245'ın NIBE Uplink ile iletişim halinde olup
olmadığını gösterir.

Hız normal ayarından değiştiyse bu sembol fanın gerçek hızını
gösterir.

Aksesuar gereklidir.
Bu sembol, aktif solar aksesuarı olan kurulumlarda görülür.

Bu sembol, havuz ısıtmanın aktif olduğunu gösterir.

Aksesuar gereklidir.

Bu sembol, soğutmanın aktif olduğunu gösterir.

Aksesuar gereklidir.
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İÇ İKLİM

ISI POMPASI BİLGİ

SICAK SU

sıcaklık

İÇ İKLİM 1

havalandırma

programlama

gelişmiş

kapalı

normal

İşaretli ana menü

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

Sembol - ana
menü

Durum bilgisi - alt menülerİsim - alt menülerSemboller - alt menüler

Çalışma
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 işaretleyerek 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.
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Seçeneklerin belirlenmesi

ekonomi

konfor modu2.2

normal

lüks

Alternatif

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

Diğer bir seçeneğin seçilmesi:

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

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

saat & tarih 4.4
saat

gün

yıl

ay

24 sa

12 sa

tarih

Değiştirilecek değerler

Bir değer ayarlamak:

1. Kontrol düğmesini kullanarak ayarlamak istediğiniz değeri işar-
etleyin.

2. OK düğmesine basın. Değerin arkaplanı, ayar moduna eriştiğ-
iniz anlamına gelen, yeşil olur.

3. Kontrol düğmesini değerini artırmak için sağa ve değeri azaltm-
ak için sola çevirin.

4. Ayarladığınız değeri onaylamak için OK düğmesine basın.
Değiştirmek ve orijinal değerine geri dönmek için Geri düğm-
esine basın.
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Sanal klavyeyi kullanma

Farklı klavyeler

Bazı menülerde metin girme ihtiyacı olduğunda, sanal bir klavye mevcutt-
ur.

Menüye bağlı olarak, kontrol düğmesini kullanarak seçebileceğiniz farklı
karakter setlerine erişebilirsiniz. Karakter tablosunu değiştirmek için, Geri
düğmesine basın. Bir menüde yalnızca bir karakter seti varsa klavye
doğrudan gösterilir.

Yazmayı bitirdiğinizde,"OK " işaretleyin ve"OK " düğmesine basın.
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Pencereler arasında ilerleyin
Bir menü birçok pencereden oluşabilir. Pencereler arasında 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 düğmes-
ine basın.

Yardım 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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F1245 bakımı
DÜZENLI KONTROLLER
Isı pompanız prensipte bakım gerektirmez; bu nedenle devreye alındıktan
sonra çok az bakım gerektirir. Diğer yandan, tesisatınızı düzenli olarak
kontrol etmeniz önerilir.

Alışılmadık bir şey olursa, arıza ile ilgili mesajlar farklı alarm metinleri
şeklinde ekranda görüntülenir. Alarm yönetimi için bkz sayfa 73.

Brine
Yerdeki ısıyı alan brine normalde tüketilmez sadece sisteme pompalanır.

Çoğu tesisatta, sistemde yeterli sıvı olup olmadığını
kontrol edebileceğiniz bir seviye tankı vardır. Seviye sıvının
sıcaklığı nedeniyle değişiklik gösterebilir. Seviye 1/3'ın
altında ise, tamamlama gereklidir.

2/3

LE
K

LE
K

LE
K

2/3

LE
K

Gamla bilder, med säkerhetsventil på nivåkärlet

1/3 1/3

Bazı tesisatlarda sistem basıncını kontrol edilebileceğiniz,
seviye tankı yerine bir genleşme tankı (örneğin, ısı pomp-
anızın brine sistemi içinde en üst noktada olmadığı duruml-
arda) vardır. Sıvının sıcaklığı nedeniyle küçük bir basınç
değişikliği oluşabilir. Basınç 0,5 barın altına düşmemelidir.

L
E
K

Seviye tankının/genleşme tankının nerede olduğundan emin değilseniz
tesisatçınıza sorun.

Seviye/basınç düştüğünde tesisatçınız size bunların tekrar nasıl normal
düzeye getirileceği konusunda yardımcı olabilir

Emniyet ventili
Su ısıtıcının emniyet ventili bazen sıcak su kullanıldıktan sonra biraz su
bırakır. Bu sıcak su yerine su ısıtıcıya giren soğuk suyun ısıtıldığında
genleşmesi ile basıncın yükselmesi ve emniyet ventilinin açılmasına
neden olduğu için olur.

Emniyet ventilinin işlevi düzenli olarak kontrol edilmelidir. Emniyet vent-
ilini su ısıtıcısına gelen borunun (soğuk su) üzerinde bulabilirsiniz. Kontr-
olleri aşağıdaki gibi gerçekleştirin:

1. Ventili düğmeyi dikkatlice saat yönünün tersine çevirerek açın.

2. Ventilden suyun aktığını kontrol edin.
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3. Serbest bırakarak ventili kapatın. Serbest bırakıldığında otomatik olarak
kapanmazsa, biraz saat yönünün tersine çevirin.

TASARRUF IPUÇLARI
Isı pompası tesisatınız ısı ve sıcak su üretir. Bu yaptığınız kontrol ayarları
aracılığıyla gerçekleşir.

Enerji tüketimini etkileyen faktörler, örneğin, iç ortam sıcaklığı, sıcak su
tüketimi, evin yalıtım düzeyi ve evin birçok büyük cam yüzeyi olup olm-
adığı. Evin konumu, ör. rüzgara maruz kalma da etkileyen bir faktördür.

Ayrıca unutmayın:

• Termostat vanalarını tamamen açın (daha serin olmasını istediğiniz od-
alardakiler hariç). Termostatlar ısıtma sistemindeki akışı yavaşlatır;
F1245 ise sıcaklığı arttırarak bu durumu telafi etmeye çalışır. Sonra
daha çok çalışır ve daha fazla enerji tüketir.

• Evden uzakta olduğunda 4.7 menüsünde "tatil ayarı" proglamlayarak
sıcaklığı düşürebilirsiniz. Bkz sayfa 67 'deki talimat.

Güç tüketimi

Energiförbrukning fördelat över året
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Toprak kaynaklı ısı pompasının, enerji dağılımı yıl boyunca yayılır.

Ay

Oca Şub Mar Nisan May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Aral

% yıllık

tüketim

İç mekan sıcaklığını bir derece arttırmak enerji tüketimini yaklaşık %5
artırır.
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Evsel elektrik

Geçmişte, ortalama bir İsveçli bir hanenin yaklaşık yıllık 5000 kWh evsel
elektrik/yıl tüketimi olduğu hesaplanmıştır. Günümüz toplumunda bu
genellikle 6000-12000 kWh/yıl arasındadır.

Yak. Yllk
tük.
(kWh)

Normal Verim (W)Ekipman

BeklemeÇalışma
3802200TV (Çalışma: 5 sa/gün, Bekleme: 19

sa/gün)
901011Dijital kutu (Çalışma: 5 sa/gün, Bekleme:

19 sa/gün)
45515DVD (Çalışma: 2 sa/hafta)
672160TV oyunları konsolu (Çalışma: 6 sa/hafta)
50140Radyo/stereo (Çalışma: 3 sa/gün)
1202100Ekran dahil bilgisayar (Çalışma: 3 sa/gün,

bekleme 21 sa/gün)
175-60Ampul (Çalışma 8 sa/gün)
58-20Spot lamba, Halojen (Çalışma 8 sa/gün)
165-100Soğutma (Çalışma: 24 sa/gün)
380-120Dondurucu (Çalışma: 24 sa/gün)
365-1500Soba, ocak (Çalışma: 40 dk/gün)
310-3000Soba, fırın (Çalışma: 2 sa/hafta)
730-2000Bulaşık makinesi, soğuk su bağlantısı

(Çalışma1 kez/gün)
730-2000Çamaşır makinesi (Çalışma: 1 kez/gün)
730-2000Tamburlu kurutucu (Çalışma: 1 kez/gün)
100-1000Elektrikli süpürge (Çalışma: 2 sa/hafta)
50-400Motor bloğu ısıtıcısı (Çalışma: 1 sa/gün, bir

yılda 4 ay)
100-800Yolcu kabini ısıtıcısı (Çalışma: 1 sa/gün, bir

yılda 4 ay)

Bu değerler, örnek yaklaşık değerlerdir.
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Örnek: 1 TV, 1 dijital kutu, 1 DVD oynatıcı, 1 TV oyun konsolu, 2 bilgisayar,
3 müzik seti, WC'de 2 ampul, banyoda 2 ampul, mutfakta 4 ampul, dış-
arıda 3 ampul, çamaşır makinesi, kurutma makinesi, buzdolabı, derin
dondurucu, fırın, elektrikli süpürge, motor bloğu ısıtıcısı bulunan bir evde
yaşayan 2 çocuklu bir ailenin = 6240 kWh evsel elektrik kullanımı/yıl.

Enerji sayacı

Tercihen ayda bir kez, bulunulan ortamın enerji ölçerini düzenli olarak
kontrol edin. Bu güç tüketiminde oluşan herhangi bir değişikliği gösterec-
ektir.

Yeni inşa edilmiş evlerin genellikle ikiz enerji ölçerleri vardır, evsel elektr-
iğinizi hesaplamak için farkı kullanın.

Yeni binalar

Yeni inşa edilmiş evler, bir yıl boyunca bir kuruma işleminden geçirilir. Ev
ilk zamanlarda bundan sonra tüketeceğinden çok daha yüksek güç tüketir.
1-2 yıl sonra ısıtma eğrisinin yanısıra ısıtma eğrisi sapma değeri ve binanın
termostat vanalarının da yeniden ayarlanması gerekmektedir, çünkü
kurutma işlemi tamamlandıktan sonra, bir kural olarak, ısıtma sistemi,
daha düşük sıcaklık gerektirir.
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iç ortam iklimini ayarlayın
GENEL BAKIŞ

Alt- menüler

sıcaklık

İÇ İKLİM 1

havalandırma

programlama

gelişmiş

kapalı

normal

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 sist-
emi için ayarlı değerleri gösterir.

havalandırma Fan hızının ayarlanm-
ası. Durum bilgisi seçili ayarları göst-
erir. Bumenü yalnızca emiş havamodülü (aksesuar) bağlıysa görüntülenir.

programlama Programlı ısıtma, soğutma ve havalandırma. Durum bilgisi
"ayar" programlamayı ayarladıysanız ancak henüz etkin değilse görüntül-
enir, "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 ayarlama, besleme
sıcaklığı için minimum değer, oda sensörü, soğutma fonksiyonu ve
+Adjust.
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SICAKLIK
sıcaklık ısıtma 1.1.1

sıcaklık soğutma 1.1.2

Evde çeşitli iklim sistemleri varsa, bu
durum, ekran üzerinde 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

Menü
1.1

İklim sistemi bir oda sensörü tarafından kontrol ediliyorsa, 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 olmayabilir.

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 sıc-
aklığını 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
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kademe sayısı ısıtma tesisatına bağlıdır. Tek bir adım ekseriya yeterli olur fakat
kimi durumlarda birkaç adım gerekebilir.

İstenen değerin ayarlanması. Yeni değer ekranda sembolün sağ tarafında göster-
ilir.

Dikkat
Oda sıcaklığındaki artış radyatörler veya yerden ısıtma için termostatlarla
yavaşlatılabilir. Bu nedenle, daha serin bir sıcaklığın gerekli olduğu od-
alar dışında, örneğin yatak odası, termostatları 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 azaltın.

HAVALANDIRMA (AKSESUAR GEREKLIDIR)

normal(50%)

havalandırma1.2

hız 1 (0%)

hız 2 (40%)

hız 3 (80%)

hız 4 (100%)

Ayar aralığı: normal ve hız 1-4

Varsayılan değer: normal

Menü
1.2

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.
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Fan hızı her hız alternatifinden sonra (yüzde olarak) parantez içinde gösterilmiştir.

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

PROGRAMLAMA
programlama1.3

soğutma

havalandırma kapalı

kapalı

ısıtma kapalı

Menüde programlama iç ortam iklimi
(ısıtma/soğutma/havalandırma) haftanın
her günü için programlanmıştır.

Ayrıca, 4.7 menüsünde seçilen bir süre
(tatil) boyunca daha uzun bir süre progr-
amlayabilirsiniz.

Program: Değiştirilecek program burada
seçilir.

Program ayarı
Bu ayarlar her bir menü için yapılabilir (Menü 1.3.1, 1.3.2 ve 1.3.3:

Menü
1.3

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
zamanının, durdurma zamanı ile aynı ayarlanarak sıfırlanması gerekir. "Tüm" satırının
kullanılması durumunda, dönemdeki tüm günler bu satıra göre ayarlanır.

Zaman Periyodu: Programlamada seçilen gün için başlatma 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 programlama ayarlamak isterseniz,
"hepsi" kısmını doldurarak başlayın ve sonra istenen günleri değiştirin.
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Püf noktas
Eğer bitiş zamanı başlangıç zamanından erken ise, bu, dönemin gecey-
arısından 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.

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 sıcaklığındaki artış ve az-
alışlar buradan günlük üç zaman dilimine
kadar programlanabilir. Eğer bir oda
sensörü kurulu ve etkin halde ise arzu
edilen oda sıcaklığı (°C) dönem boyunca
ayarlıdır. Etkinleştirilmiş bir oda sensörü
yoksa istenilen değişiklik 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 ayarlanır. Eğer bir oda sensörü kurulu ve etkin halde
ise arzu edilen oda sıcaklığı °C olarak ayarlıdır.

Menü
1.3.1

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

SOĞUTMA (AKSESUAR GEREKLIDIR)Menü
1.3.2
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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 kadar
bulunulan ortamda soğutmaya ne zaman
müsaade edileceğini programlayabilirsiniz.

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 programlanabilir.

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
1.3.3

GELIŞMIŞ
gelişmiş 1.9

ısıtma eğrisi

harici ayarlama

min. akış hattı sıc.

oda sensörü ayarları

soğutma ayarları

fan geri dönüş süresi

Menü gelişmiş turuncu metne sahiptir
ve ileri seviye kullanıcılar için tasarl-
anmıştır. Bumenünün birçok alt menüleri
vardır.

eğri Isıtma ve soğutma eğrisi eğiminin
ayarlanması.

harici ayarlama Harici kontak bağl-
andığında ısıtma eğrisinin sapma değerin-
in ayarlanması.

Menü
1.9
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min. akış hattı sıc. Minimum izin verilen akış hattı sıcaklığının 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 ayarlanması.

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

gece soğutması Gece soğutmasını ayarlamak.

+Adjust Yerden ısıtma için hesaplanan besleme sıcaklığı üzerine +Adjust etkis-
inin ne kadar olacağının ayarlanması. Değer ne kadar yüksekse etki o kadar
büyüktür.

EĞRI

ısıtma eğrisi
ısıtma eğrisi 1.9.1.1

sistem

dış ortam sıc. °C

akış sıcaklığı °C

Ayar aralığı: 0 – 15

Varsayılan değer: 9

soğutma eğrisi (aksesuar
gereklidir)

soğutma eğrisi 1.9.1.2

sistem

dış ortam sıc. °C

akış sıcaklığı °C

Ayar aralığı: 0 – 9

Varsayılan değer: 0

Menü
1.9.1
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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 sıcaklığına
ve bu sayede iç ortam sıcaklığına karar verir. Eğriyi seçin ve farklı dış ortam sıc-
aklıklarında besleme sıcaklığındaki değişimlerini okuyun. "Sistem"in sağ uzak tar-
afındaki 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.

HARICI AYARLAMAMenü
1.9.2
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harici ayarlama 1.9.2

iklim sistemi 1

iklim sistemi 2

iklim sistemi 3

iklim sistemi 4

°C

°C

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

Veya oda sensörü kurulmuşsa istenen
oda sıcaklığı. Resime bakın.

Varsayılan değer: 0

Harici kontak bağlanması, örneğin, bir oda termostatı veya bir zamanlayıcı geçici
veya periyodik olarak ısıtma sırasında oda sıcaklığını artırmanızı veya düşürmenizi
sağlar. Kontak açıldığında, ısıtma 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.

MIN. AKIŞ HATTI SIC.

min. akış hattı sıc. ısıtma 1.9.3.1

iklim sistemi 1

iklim sistemi 2

iklim sistemi 3

iklim sistemi 4

°C

°C

°C

°C

20

20

20

20

min. akış hattı sıc.soğutma 1.9.3.2

iklim sistemi 1

iklim sistemi 2

iklim sistemi 3

iklim sistemi 4

°C

°C

°C

°C

18

18

18

18

ısıtma
Ayar aralığı: 5-70 °C

Varsayılan değer: 20 °C

soğutma (aksesuar
gereklidir)
Kullanılan aksesuara bağlı olarak, ay-
arlama aralığı değişebilir.

Fabrika ayarı: 18 °C

Menü
1.9.3

Menü 1.9.3'te, ısıtma veya soğutmayı seçersiniz, sonraki menüde (min besleme
sıcaklığı ısıtma/soğutma) besleme sıcaklığı üzerindeki minimum sıcaklığı iklimleme
sistemine ayarlayın. Bu F1245'nin burada ayarlanandan daha düşük bir sıcaklığı
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hiçbir zaman hesaplamayacağı anlamına gelir.

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".

ODA SENSÖRÜ AYARLARI

oda sensörü ayarları 1.9.4

Delikli sist. katsayısı 1

kontrol odası sensörü sist. 2

kontrol odası sensörü sist. 3

Soğutma faktör sistemi1

kontrol odası sensörü sist.

kontrol odası sensörü sist. 4

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

Menü
1.9.4

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 olmayabilir.

Burada, iklim sistemindeki besleme sıcaklığının aşırı veya alt normal oda sıcaklığınd-
an (mevcut ve istenen oda sıcaklığının arasındaki fark) ne kadar etkileneceğini
belirleyen 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.
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SOĞUTMA AYARLARI (AKSESUAR GEREKLIDIR)

soğutma1.9.5

soğ/ıst ssr pt dğrn ayrl

oda aşr soğken ıstm

oda aşrı sckkn sğtma

soğ/ıstm sensr

°C

°C

°C

soğ/ıstm sensr
Fabrika ayarı: sensör seçilmemiş

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

Varsayılan değer: 21

Menü
1.9.5

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
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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

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

Fabrika ayarı: 2

F1245 yılın sıcak dönemlerinde evi soğutmak için kullanabilirsiniz.

Dikkat
Belirli ayar seçenekleri ancak bunların işlevi kurulmuş ve F1245 içeris-
inde etkinleştirilmiş ise görünür.

soğ/ıstm sensr
Ekstra bir sıcaklık sensörü ısıtma ve soğutma işlemi arasında ne zaman geçiş
yapılacağını belirlemek için F1245'a bağlanabilir.

Birkaç ısıtma /soğutma sensörü kurulu halde iken, bunlardan hangilerinin kontrol
edilmesi gerektiğini seçebilirsiniz.

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, F1245'nin ısıtmayla ve soğutma ile ilgili
çalıştırma arasında geçişini seçebilirsiniz.
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oda aşr soğken ıstm
Buradan F1245 ısıtma işlemine geçmeden önce oda sıcaklığının istenilen sıcaklığın
ne kadar altına düşebileceğini ayarlayabilirsiniz.

oda aşrı sckkn sğtma
Buradan F1245 soğutma işlemine geçmeden önce oda sıcaklığının istenilen sıc-
aklığın ne kadar üstüne çıkabileceğini ayarlayabilirsiniz.

larm rumsgivare kyla
Soğutma sırasında, oda sensörü bağlantısı kesilirse veya kesintiye uğrarsa, alarmı
başlatmak için buraya ayarlamalısınız F1245

pasif soğutmayı başlat
Burada, pasif soğutmanın ne zaman başlatılacağını seçebilirsiniz.

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 seçebilirsiniz.

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

derece dak. soğutma
Bu seçim ancak, bağlı durumdaki aksesuarın kendisinin soğutma derecesi dakik-
alarını 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, F1245'nin soğutma talebi sona erdikten sonra ısıtmamoduna veya tam
tersine geçmeden önce ne kadar süreyle bekleyeceğini ayarlayabilirsiniz.

FAN GERI DÖNÜŞ SÜRESI (AKSESUAR GEREKLIDIR)Menü
1.9.6
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fan geri dönüş süresi 1.9.6

hız 1

hız 2

hız 3

hız 4

sa

sa

sa

sa

hız 1-4
Ayar aralığı: 1 – 99 h

Varsayılan değer: 4 h

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.

KENDI EĞRISI

Kendi ısıtma eğrisi 1.9.7.1

akş httı sckl -20 °C'de

akş httı sckl -10 °C'de

akş httı sckl 0 °C'de

akş httı sckl 10 °C'de

akş httı sckl -30 °C'de

akş httı sckl 20 °C'de

°C

°C

°C

°C

°C

°C

Kendi soğutma eğrisi 1.9.7.2

akş httı sckl 10 °C'de

akş httı sckl 20 °C'de

akş httı sckl 30 °C'de

akş httı sckl 40 °C’de

akş httı sckl 0 °C'de

°C

°C

°C

°C

°C

20

20

20

20

20

besleme sıcaklığı
ısıtma
Ayar aralığı: 5 – 80 °C

soğutma (aksesuar gereklidir)
Kullanılan aksesuara bağlı olarak, ay-
arlama aralığı değişebilir.

Ayar aralığı: 5 – 40 °C

Menü
1.9.7

Farklı dış ortam sıcaklıkları için istenen besleme sıcaklıklarını ayarlayarak, burada
kendi ısıtma ve soğutma eğrinizi oluşturabilirsiniz.
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Dikkat
Uygulanması için kendi eğrisi 1.9.1 menüsündeki 0 eğrisi seçilmelidir.

NOKTA SAPMA DEĞERI

nokta sapma değeri
1.9.8

eğride değişiklik

dış ort sıc.nokt.

°C

°C

dış ortam sıc. °C

akış sıcaklığı °C

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

Varsayılan değer: 0 °C

eğride değişiklik
Ayar aralığı: -10 – 10 °C

Varsayılan değer: 0 °C

Menü
1.9.8

Burada belirli bir dış ortam sıcaklığında ısıtma eğrisinin değişikliğini seçin. Oda
sıcaklığını bir derece değiştirmek için ekseriya bir adım yeterlidir fakat, kimi dur-
umlarda 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.

GECE SOĞUTMASI (AKSESUAR GEREKLIDIR)Menü
1.9.9
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gece soğutması 1.9.9

min fark. dş ortm-atık

atık hava bşlngç sıca.

°C

°C

gece soğutması

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, haval-
andırma 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 havalandırm-
ayı hız 4'te çalıştırın.

Dikkat
Gece soğutması sadece ev ısıtması devre dışı bırakıldığında aktif hale
gelir. Bu, menü 4.2'de gerçekleştirilir.

+ADJUST

- etki derecesi

iklim sistemi 1

+adjust 1.9.11- etki derecesi
Ayar aralığı: 0,1 – 1,0

Varsayılan değer: 0,5

Menü
1.9.11

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

NIBE F1245Bölüm 3 | F1245 – sizin hizmetinizde42



Etkilemek +Adjust istediğiniz iklim sistemini burada etkinleştirebilirsiniz. Aynı
zamanda, hesaplanan besleme sıcaklığı üzerine +Adjust etkinin ne kadar fazla
olacağını da seçebilirsiniz. Değer ne kadar yüksekse, etki o kadar büyüktür.

*Gereken +Adjust destek

Dikkat
Önce, "yazılım girişleri/çıkışları" 5.4 menüsünde +Adjust seçilmelidir.

FLM SOĞUTMA (AKSESUAR GEREKLIDIR)

FLM soğutma 1.9.12

oda aşrı sckkn sğtma

oda ayr nktası dğeri

oda ayr nktası dğeri
Ayar aralığı: 20 – 30 °C

Varsayılan değer: 21 °C

oda aşrı sckkn sğtma
Ayar aralığı: 3 – 10 °C

Varsayılan değer: 3 °C

Menü
1.9.12

Menü 5.3.1'de FLM soğutma devreye alındığında, bu menüye göre arzulanan
sıcaklığa ayarlayın. . Ayrıca soğutmanın başlayacağı sıcaklığı seçiniz.

FLM soğutma, oda sıcaklığı oda ayr nktası dğeri + oda aşrı sckkn sğtma ayarını
aştığı zaman başlar.

FLM soğutma, oda sıcaklığı oda ayr nktası dğeri altına düştüğü zaman durur.

Birkaç tane FLM sisteminiz varsa, onların herbiri için bu değerleri ayarlayabilirsiniz.
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Sıcak su kapasitesini ayarla
GENEL BAKIŞ

Alt- menüler

geçici lüks

SICAK SU 2

konfor modu

programlama

gelişmiş

etkin

ekonomi

kapalı

Bu menü ayrıca bağımlı ısı pomp-
asının sınırlı menü sisteminde de ay-
arlanır.

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

geçici lüks Sıcak su sıcaklığında
geçici artışın aktivasyonu. 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 programlamadaki (tatil fonksiyonunun önceliği vardır) ile
aynı zamanda aktif ise "tatil ayarı" görünür, eğer programın herhangi bir
kısmı aktif ise, "etkin" görünür, aksi halde, "kapalı" görünür.

gelişmiş Sıcak su sıcaklığında periyodik artış ayarlama.
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GEÇICI LÜKS

kapalı

geçici lüks 2.1

3 sa

6 sa

12 sa

bir kez artış

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

Varsayılan değer: "kapalı"

Menü
2.1

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 seçilmişse, ilave artış yapılmaz.

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

Süre bittiği zaman F1245 menü 2.2.'de belirlenen moda geri döner.

Kapatmak için "kapalı" seçin geçici lüks .

KONFOR MODU

ekonomi

konfor modu2.2

normal

lüks

Ayar aralığı: ekonomi, normal, lüks

Varsayılan değer: normal

Menü
2.2

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

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
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uygundur.

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

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 dilim-
ine kadar programlanabilir.

Programlamanın etkin/devre dışı bırakılm-
ası için işaretleyin/ işareti kaldırın "etkin".
Ayarlı süreler devre dışı kalma işleminden
etkilenmez.

Program: Değiştirilecek program burada
seçilir.

Etkinleştirilmiş: Seçilen süre için programl-
ama burada etkinleştirilir. Ayarlı süreler
devre dışı kalma işleminden etkilenmez.

Menü
2.3

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

Zaman Periyodu: Programlamada seçilen gün için başlatma 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 programlama ayarlamak isterseniz,
"hepsi" kısmını doldurarak başlayın ve sonra istenen günleri değiştirin.
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Püf noktas
Eğer bitiş zamanı başlangıç zamanından erken ise, bu, dönemin gecey-
arısından 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.

GELIŞMIŞ
gelişmiş 2.9

periodik artışlar

sıcak su sirkül.

Menü gelişmiş turuncu metne sahiptir
ve ileri seviye kullanıcılar için tasarl-
anmıştır. Bumenünün birçok alt menüleri
vardır.

Menü
2.9

PERIODIK ARTIŞLAR

periodik artışlar2.9.1

etkin

periyot

başlama zamanı

bir sonraki periyodik artış

günler

periyot
Ayar aralığı: 1 - 90 günler

Varsayılan değer: 14 günler

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

Varsayılan değer: 00:00

Menü
2.9.1

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.

SICAK SU SIRKÜL.Menü
2.9.2
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sıcak su sirkül. 2.9.2

çalışma zamanı

çalışmama süresi dak

dak

periyot1

periyot2

periyot3

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 sirkülasyonu ayarlanır. Ayarlı
dönemler boyunca sıcak su sirkülasyon pompası yukarıdaki ayarlara göre çalışac-
aktır.

"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.

Bilgi alın
GENEL BAKIŞ

Alt- menüler

servis bilgisi

BİLGİ 3

kompresör bilgisi

ek ısı bilgisi

alarm kaydı

kapalı

çlyr

iç ortam sıc. kaydı

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.

Bu menü ayrıca bağımlı ısı pomp-
asının sınırlı menü sisteminde de ay-
arlanır.

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 süreleri, vb. hakkındaki
bilgileri görüntüler.
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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.
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SERVIS BILGISIMenü
3.1

servis bilgisi 3.1

ça. önceliği

sıcak su şarjı

ıst.sıvı.akış

hesaplnn akş sıck.

derece dakika

dış ortam sıc.

brine girişi

brine çıkışı

durum EB100

kapalı

49.0 °C

30.5 °C

15.0 °C

62

-5.6 °C

6.2 °C

3.9 °C

Isı pompasının mevcut çalışma durumu
(örn.mevcut sıcaklıklar vs.) hakkındaki
bilgiler buradan elde edilebilir. Hiçbir
değişiklik yapılamaz.

Bu bilgi birkaç sayfadadır. Sayfalar ar-
asında dolaşmak için kontrol topuzunu
çevirin.

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

Menüdeki semboller:

IsıtmaKompresör

Sıcak suİlave

Isı sıvı pompası (turuncu)Brine pompası (mavi)

HavuzSoğutma

Solar aksesuarHavalandırma

KOMPRESÖR BILGISI
kompresör bilgisi3.2

durum:

başlama adedi:

top.çlşma zmnı:

- sıcak suya ait olan:

çlyr

1 sa

0 sa

Kompresörün çalışma durumu ve istatist-
ikleri hakkındaki bilgiler buradan elde ed-
ilebilir. Hiçbir değişiklik yapılamaz.

Bu bilgi birkaç sayfadadır. Sayfalar ar-
asında dolaşmak için kontrol düğmesini
çevirin.

Menü
3.2
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EK ISI BILGISI
ek ısı bilgisi 3.3

durum:

saat faktörü:

kapalı

Ek ısı ayarları, çalışma durumu ve istatist-
ikleri hakkındaki bilgiler buradan elde ed-
ilebilir. Hiçbir değişiklik yapılamaz.

Bu bilgi birkaç sayfadadır. Sayfalar ar-
asında dolaşmak için kontrol düğmesini
çevirin.

Menü
3.3

ALARM KAYDI
alarm kaydı 3.4

SL alarmı

DB alarmı

Snsr hts:BT6

Sens hts:BT20

Snsr hts:BT2

Snsr hts:BT1

SL alarmı

DB alarmı

Snsr hts:BT6

Sens hts:BT20

Hata bulmayı kolaylaştırmak için alarm
uyarıları sırasındaki ısı pompasının çalışma
durumu burada saklanır. En son 10 alarm
bilgisini görebilirsiniz.

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

alarm kaydı 3.4

dış ortam sıc.

ıst.sıvı.akış

ısıt.sıvı.dönüş

sıcak su şarjı

brine girişi

brine çıkışı

kond.çıkışı

çalışma zamanı

Brine Seviye sensörü

-5.6 °C

30.5 °C

25.0 °C

49.0 °C

3.9 °C

30.5 °C

0 dak

6.2 °C

ısıtmaça. modu

Bir alarm hakkında bilgi.

Menü
3.4

Menü
3.5
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IÇ ORTAM SIC. KAYDI

hafta

iç ortam sıc. °C

iç ortam sıc. kaydı 3.5Burada iç ortamlarda geçen yıl boyunca
hafta hafta ortalama sıcaklığı görebilirsin-
iz. Noktalı çizgi yıllık ortalama sıcaklığı
gösterir.

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

Bir emiş havamodülü (NIBE FLM) kurulu
olduğu zaman, emiş hava sıcaklığı göster-
ilir.

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 düğmesine basın.

ısı pompasını ayarlayın
GENEL BAKIŞ

Alt- menüler

ça. modu

ISI POMPASI 4

ikonlarım

saat & tarih

dil /dil

kapalı

otomatik

artı fonksynlr

tatil ayarı

svenska

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 etkinleştirme. Dur-
um bilgisi seçili çalışma modunu gösterir.

ikonlarım Kapı kapalı olduğunda ısı pompasının kullanıcı arabiriminde
hangi simgelerin yuvada görüntüleneceği ile ilgili ayarlar.
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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 havalandırma. Eğer bir
tatil programı seçerseniz, durum bilgileri "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.
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ARTI FONKSYNLR
artı fonksynlr4.1

havuz 1

internet

sms

havuz 2

F1245 içinde kurulu herhangi bir ek
fonksiyonla ilgili ayarlar alt menülerde
yapılabilir.

Menü
4.1

HAVUZ 1 - HAVUZ 2 (AKSESUAR GEREKLIDIR)

havuz 4.1.1

etkin

başlama sıck

durma sıcak.

°C

°C

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

Menü
4.1.1 -
4.1.2

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

Havuz sıcaklığı ayarlanan başlama sıcaklığının altına düşerse ve sıcak su veya
ısıtma ihtiyacı yoksa, F1245 havuzu ısıtmaya başlar.

işareti kaldırınca "etkin" havuz ısıtması kapanır.

Dikkat
Başlangıç sıcaklığı durma sıcaklığından daha yüksek bir değere ayarlan-
amaz.

INTERNETMenü
4.1.3
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nibe uplink

internet4.1.3

tcp/ip ayarları

proxy ayarları

Buradan, interneti kullanan NIBE Uplink
üzerinden F1245'i bağlamak için ayarlar
yapılır.

Dikkat
Bu fonksiyonların çalışması için
ağ kablosu bağlanmış olmalıdır.

NIBE UPLINK

yeni bağlntı dizsi talep edin

seri numarası

nibe uplink 4.1.3.1

tüm kullanclrı kapatın

bağlantı dizesi

kullanclrın adedi

Buradan NIBE Uplink (nibeuplink.com)
için kurulum bağlantısını yönetebilir ve
ayrıca internet yoluyla kuruluma bağlanan
kullanıcı sayısını görebilirsiniz.

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

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

Menü
4.1.3.1

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 kullanıcıları kurulumunuzdan
çıkarmak için NIBE Uplink ile iletişim kurar.

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

TCP/IP AYARLARIMenü
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tcp/ip ayarları4.1.3.8

onayla sıfırla

otomatik

ip-adresi

ağ maskesi

ağgeçidi

dns

Tesisatınız için TCP/IP ayarlarını burada
yapabilirsiniz.

Otomatik ayar (DHCP)

4.1.3.8

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 ulaşabilirsiniz.

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. Uygulan-
abilir ayarlar hakkında bir şüpheniz varsa otomatik modu kullanın veya
daha fazla bilgi için ağ yöneticinize (veya eşdeğerine) başvurun.

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

PROXY AYARLARI

onayla sıfırla

proxy ayarları 4.1.3.9

proxy kullan

sunucu

bağlnt nokt.

kullanıcı adı

şifre

Tesisatınız için proxy ayarlarını burada
yapabilirsiniz.

Proxy ayarları kurulum ile Internet ar-
asında yer alan bir ara sunucuya (ProxyS-
erver) bağlantı bilgisini vermek için kull-
anılır. Bu ayarlar öncelikle kurulum bir
şirket ağı üzerinden internete bağlıyken
kullanılır. Kurulum iki tip Proxy yetkilend-
irilmesini destekler, HTTP Temel ve HTTP
Digest.

Menü
4.1.3.9
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Uygulanabilir ayarlar hakkında bir şüpheniz varsa daha fazla bilgi için ağ yöneticinize
(veya yetkiliye) başvurun.

Ayarlama
1. Tıklayın “proxy kullan" proxy kullanmak istemiyorsanız.

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 işar-
etleyin "sıfırla" ve OK düğmesine basılır.

SMS (AKSESUAR GEREKLIDIR)

telefon no.su alarm alcsı

sms 4.1.4Burada aksesuar SMS 40 için ayar yapılır.

Isı pompasının durum bilgilerini alacak ve
değiştirebilecek erişimi olmasını istediğ-
iniz cep telefonu numaralarını ekleyin.
Cep telefonu numaraları ülke kodunu iç-
ermeli örn. +46 XXXXXXXX.

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

Menü
4.1.4

Dikkat
Verilen telefon numaralarının SMS mesajı alabilir özellikte olması ger-
ekir.

SG READYMenü
4.1.5
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sıcak su etkisi

soğt.etkisi

havuz sıcaklığı etkisi

oda sıcaklığı etkisi

SG Ready 4.1.5Bu fonksiyon ancak "SG Ready"-stand-
ardını destekleyen elektrik şebekelerinde
kullanılabilir.

Burada "SG Ready" fonksiyonu ayarları
yapılır.

oda sıcaklığı etkisi
Burada, "SG Ready" etkinleştirildiğinde
oda sıcaklığının bundan etkilenip etkilenm-
eyeceğini belirleyebilirsiniz.

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

"SG Ready" kapasite üstümodundayken, iç ortam sıcaklığın 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 belirleyebilirsiniz.

"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"olarak seçilir (elektrikli rez-
istansa izin verilir).

soğt.etkisi (aksesuar gereklidir)
Burada, "SG Ready" etkinleştirildiğinde, soğutma işlemi esnasında oda sıcaklığının
bundan etkilenip etkilenmeyeceğini 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 etk-
inleştirilir ise karşılığında arzu edilen oda sıcaklığı 1 °C olarak azaltılır.

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

"SG Ready" üzerinde düşük fiyat modunda, istenilen havuz sıcaklığı (başlatma ve
durdurma sıcaklığı) 1 °C arttırılır.
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"SG Ready" aşırı kapasitemodunda, istenilen havuz sıcaklığı (başlatma ve durdurma
sıcaklığı), 2 °C arttırılır

Dikkat
Fonksiyona irtibatlanılmalı ve F1245'den etkinleştirilmelidir.

SMART PRICE ADAPTION™

oda sıcaklığı etkisi

etkin

sıcak su etkisi

elektrik fiyatı genel bakış

alan

smart price adaption 4.1.6etkin
Bu fonksiyon ancak, elektrik tedarikç-
iniz ile Smart price adaption™ akıllı
sayaç kullanımını destekleyen saat
bazında bir tarife sözleşmeniz varsa
ve NIBE Uplink hesabını etkinleştird-
iyseniz kullanılabilir.

Menü
4.1.6

alan
Burada ısı pompasının nereye (hangi bölgeye) kurulacağını seçebilirsiniz.

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

oda sıcaklığı etkisi
Ayar aralığı: 1 - 10

Fabrika ayarı: 5

sıcak su etkisi
Ayar aralığı: 1 - 4

Fabrika ayarı: 2

havuz sıcaklığı etkisi
Ayar aralığı: 1 - 10

Fabrika ayarı: 2
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soğt.etkisi
Ayar aralığı: 1 - 10

Fabrika ayarı: 3

elektrik fiyatı genel bakış
Burada, üç gün içerisinde elektrik fiy-
atlarının nasıl değiştiğine dair bilgileri
bulabilirsiniz.

Bu menüde Smart price adaption™, ısı pompasının nereye 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 olums-
uz etkileme 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.

AKILLI EV (AKSESUAR GEREKIR)
akıllı ev 4.1.7

kontrol sistem. 1

akıllı ev

Bir uygulama vasıtasıyla F1245'i kontrol
edebileceğiniz bu menüdeki akıllı ev
fonksiyonunu aktive ederek NIBE Uplink
ile konuşabileceğiniz bir akıllı ev sistemin-
iz olduğu zaman.

NIBE Uplink ile iletişime geçen bağlı ünit-
elere izin verildiğinde ısıtma sistemi, ev-
inizinakıllı ev doğal bir parçası haline gelir
ve size çalışmanızı optimize etme fırsatını
verir.

Menü
4.1.7
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Dikkat
Bu akıllı ev fonksiyonun çalışması için NIBE Uplink gereklidir.

SMART ENERGY SOURCE™

tarife dönemleri, OPT10

tarife dönemleri, elektrik

tarife dnm, hrc. ek şönt

SMART ENERGY SOURCE 4.1.8

ayarlar

ücret ayr.

tarife dnm, hrc. ek
kademe

kontrol metotu CO 2

smart energy source

ayarlar 4.1.8.1

ücret, sabit ücret elektrik

tarife

spot

ücret, elektrik

alınan ücret

kWh başına ücret, düşük
trfe
kWh başına ücrt, yüksk
trfe

ücret ayr. 4.1.8.2

ayarlar

ücret ayr.

CO2 ayr.*

tarife dönemleri, elektrik

tarife dönemleri, sabit ücret**

tarife dnm, hrc. ek şönt

tarife dnm, hrc. ek kademe

Bu fonksiyon, bağlı her bir enerji kayn-
ağının nasıl veya ne ölçüde kullanılac-
ağının öncelik sırasını belirler. Buradan
sistemin o anda en ucuz enerji kaynağını
kullanıp kullanmayacağını seçebilirsiniz.
Sistemin o anda en karbon nötr (karbons-
uz) enerji kaynağını kullanıp kullanmayac-
ağını da belirleyebilirsiniz.

*Bu menüyü açmak için ayarların altında bul-
unan kontrol metodu "CO2" seçilir.

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

Menü
4.1.8

AYARLARMenü
4.1.8.1
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kontrol metotu CO 2

smart energy source

ayarlar 4.1.8.1
smart energy source™

Ayar aralığı: Kapalı/Açık

Fabrika ayarı: Kapalı

kontrol metotu

Ayar aralığı: Ücret / CO2

Fabrika ayarı: Fiyat

ÜCRET AYR.

kWh başına ücret, düşük
trfe
kWh başına ücrt, yüksk
trfe

tarife

ücret, elektrik

alınan ücret

ücret, harici şönt ilavesi

tarife

ücret ayr. 4.1.8.2

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*

Menü
4.1.8.2

ücret, harici ek kademe
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 gerçekleştirmeyeceğini seçebilirsiniz. Bu ayar, her bir enerji kaynağı
için ayrı olarak yapılır. Peşin fiyat ancak elektrik tedarikçiniz ile akıllı sayaç kull-
anımını destekleyen saat bazında bir tarife sözleşmeniz var ise kullanılabilir.

*Para birimi seçili ülkeye göre değişir.
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CO2 AYR.

CO2, OPT10 ilave

CO2, hrc. ek şönt

CO2, hrc. ek kademe

CO2, Elektrik

CO2 ayr. 4.1.8.3
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

Menü
4.1.8.3

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 değerl-
endirilebilir, düşük CO2 etkisine sahiptir. Fosil yakıtlardan gelen enerjinin daha
fazla karbon ayak izine sahip olduğu söylenebilir, bu yüzden yüksek CO2 etkisine
sahiptir.

TARIFE DÖNEMLERI, ELEKTRIK
tarife dönemleri, elektrik4.1.8.4

başlama tarihi
durdurma tarihi

düşük tarifeli dönemler

haftaiçi

tarih tarih

oca
aral
hftiçi

periyot
periyot
periyot
periyot

Elektrikli ilave ısıtıcı için tarife kontrolünü
buradan kullanabilirsiniz.

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

Menü
4.1.8.4

TARIFE DÖNEMLERI, SABIT ÜCRETMenü
4.1.8.5
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tarife dönemleri, sabit ücret4.1.8.5

başlama tarihi
durdurma tarihi

düşük tarifeli dönemler

haftaiçi

tarih tarih

oca
aral
hftiçi

periyot
periyot
periyot
periyot

Sabit elektrik ücreti için tarife kontrolünü
buradan kullanabilirsiniz.

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

TARIFE DNM, HRC. EK ŞÖNT

başlama tarihi
durdurma tarihi

düşük tarifeli dönemler

haftaiçi

oca
aral
hftiçi

tarife dnm, hrc. ek şönt 4.1.8.6

tarih tarih

periyot
periyot
periyot
periyot

Harici şönt ilave ısı için tarife kontrolünü
buradan kullanabilirsiniz.

Daha düşük tarife dönemlerini ayarlayın.
Her yıl için iki farklı tarih dönemi ayarlam-
ak 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 KADEME

başlama tarihi
durdurma tarihi

düşük tarifeli dönemler

haftaiçi

oca
aral
hftiçi

tarife dnm, hrc. ek kademe 4.1.8.7

tarih tarih

periyot
periyot
periyot
periyot

Harici kademe kontrollü ilave ısı için tarife
kontrolünü buradan kullanabilirsiniz.

Daha düşük tarife dönemlerini ayarlayın.
Her yıl için iki farklı tarih dönemi ayarlam-
ak 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

ÇA. MODUMenü
4.2
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ça. modu 4.2

otomatik

elle

ylnz ek ısı

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 "otomatik". Ayrıca ısı pomp-
asının 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 değ-
iştirin. Bir işletim modu seçildiğinde ısı pompasında nelere izin verildiğini (üzeri
çarpılı ise=izin verilmediğini) ve sağında seçilebilir alternatifleri gösterir. İzin verilen
veya verilmeyen seçilebilir fonksiyonları seçmek için kontrol topuzunu kullanarak
fonksiyonu 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 oluşur.

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 zamanlarda, sıcak suyu ısıtmak
için kompresöre yardımcı olur.
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"ısıtma" ısıyı evden sağlıyorsunuz demektir. Eğer soğutmanın çalışmasını istem-
iyorsanız, bu fonksiyonu devre dışı bırakabilirsiniz.

"soğutma" sıcak havalarda bulunan ortamın soğutulması anlamına gelir. Eğer
soğutmanın çalışmasını istemiyorsanız, bu fonksiyonu devre dışı bırakabilirsiniz.
Bu alternatif, soğutma aksesuarının kurulu ve etkinleştirilmiş olmasını gerektirir.

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

IKONLARIM
ikonlarım4.3

dış/iç ort.sıcak.

sıcak su sıcaklığı

dijital saat

analog saat

F1245 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
4.3

SAAT & TARIH
saat & tarih 4.4

saat

gün

yıl

ay

24 sa

12 sa

tarih

Burada saat ve tarih, ekran modu ve
zaman dilimini ayarlayın.

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

Menü
4.4

DILMenü
4.6
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dil 4.6Bilgilerin burada görüntülenmesini isted-
iğiniz dili seçin.

TATIL AYARI
tatil ayarı 4.7

etkin

başlama tarihi

durdurma tarihi

ısıtma

istenilen oda sıc.

sıcak su

soğutma

havalandırma

0

ekonomi

kapalı

normal

20.0°

kapalıhavuz

Bir tatil süresince enerji tüketimini azaltm-
ak için ısıtma ve sıcak su sıcaklığını azalm-
aya programlayabilirsiniz. Eğer fonksiyonl-
arı bağlanmışsa, soğutma, havalandırma,
havuz ve güneş enerjisi panellerini soğ-
utma da programlanabilir.

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

Menü
4.7

Eğer bir oda sensörü etkin halde değilse, arzu edilen ısıtma eğrisinin sapma
değeri ayarlıdır. Oda sıcaklığını bir derece değiştirmek için ekseriya bir adım yet-
erlidir fakat, kimi durumlarda birkaç adım gerekebilir. Bu ayar, oda sensörü olm-
ayan tüm iklim sistemleri için geçerlidir.

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 sıcaklığının ve sıcak suyun normal seviyelerine döneb-
ilmeleri için yeterli zaman tanıyın.

Püf noktas
Konforu korumak amacıyla tatil ayarlarını önceden ayarlayın ve ayrılm-
adan hemen önce etkinleştirin.

GELIŞMIŞMenü
4.9
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gelişmiş 4.9

ça. önceliği

otomatik modu ayarları

derece dakika ayarları

fabrika ayarları kullanıcı

engellme prgrmı kapalı

Menü gelişmiş turuncu metne sahiptir
ve ileri seviye kullanıcılar için tasarl-
anmıştır. Bumenünün birçok alt menüleri
vardır.

ÇA. ÖNCELIĞI

ça. önceliği 4.9.1

dak

dak

dak

sıcak su

ısıtma

havuz

30

30

30

ça. önceliği
Ayar aralığı: 0 - 180 dak

Varsayılan değer: 30 dak

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

Gösterge ısı pompasının döngüde nerede olduğunu işaretler.

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

Menü
4.9.1

OTOMATIK MODU AYARLARIMenü
4.9.2
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soğutmaya başla

ısıtmayı durdur

ek ısıtmayı durdur

filtreleme zamanı

°C

°C

°C

sa

otomatik modu ayarları4.9.2soğutmaya 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

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 fonksiyonu varsa soğutma için başlangıç sıcaklığını da seçebil-
irsiniz.

Bu menüde ortalama dış sıcaklıkları seçin.

Dikkat
Bu, "ek ısıtmayı durdur" daha yüksek ayarlanamaz "ısıtmayı durdur".

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, soğ-
utma/ısıtma sensörü yoksa "ısıtmayı durdur", "soğutmaya başla"dan
daha yüksek ayarlanamaz.

DERECE DAKIKA AYARLARIMenü
4.9.3
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mevcut değer

kompresörü başlat

frklı ek ıstmyı başlt

ek kademeler arsndki fark

DM

DM

DM

DM

derece dakika ayarları 4.9.3mevcut değer
Ayar aralığı: -3000 – 3000

kompresörü başlat
Ayar aralığı: -1000 – -30

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 sıcaklığına sebep olabilir.

FABRIKA AYARLARI KULLANICI

Tüm kullncı ayarl.fbrka ayrna
sıfır.istiyrmsnz?

fabrika ayarları kullanıcı 4.9.4

evethayır

Kullanıcının (gelişmiş menüleri dahil)
kullanılabileceği tüm ayarlar burada vars-
ayılan değerlere sıfırlanabilir.

Dikkat
Fabrika ayarından sonra, kişisel
ayarların örneğin, ısıtma eğriler-
inin tekrar ayarlanması gerekir.

Menü
4.9.4

ENGELLME PRGRMIMenü
4.9.5
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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 dilimine
kadar engellenme için programlanabilir.

Programlama etkin olduğunda ısı pomp-
asının sembolü üzerindeki ana menüde
gerçek engelleme sembolü görüntülenir.

Program: Değiştirilecek dönem burada
seçilir.

Etkinleştirilmiş: Seçilen süre için programl-
ama 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 zamanının, durdurma zamanı ile aynı ayarlan-
arak sıfırlanması gerekir. "Tüm" satırının kullanılması durumunda, dönemdeki tüm
günler bu satıra göre ayarlanır.

Zaman Periyodu: Programlamada seçilen gün için başlatma 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 programlama ayarlamak isterseniz,
"hepsi" kısmını doldurarak başlayın ve sonra istenen günleri değiştirin.

Püf noktas
Eğer bitiş zamanı başlangıç zamanından erken ise, bu, dönemin gecey-
arısından 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.
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Dikkat
Uzun vadeli engelleme konforda azalmaya ve işletme maliyetine artışa
neden olabilir.
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Çoğu durumda, ısı pompası operasyonel girişim belirler ve bunu alarm
ile belli eder ve ekranda talimatları gösterir. Alarmları yönetme hakkında
bilgi için bkz. sayfa 73. Arıza ekranda görünmüyorsa veya ekranın ışığı
yanmıyor ise, aşağıdaki sorun giderme kılavuzu kullanılabilir.

Alarmı yönetin

bilgi/ eylem

alarmı sıfırla

yardım modu

Düşük basınç alarmı

alarm

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

ALARM
Kırmızı durum lambasının olduğu bir
alarm durumunda ısı pompasının
kendisini düzeltmeyeceği bir arıza
olmuştur. 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 okuyabilirsiniz ve alarma
neden olan sorunu düzeltmek için ne yapabileceğiniz hakkında ipuçları
alabilirsiniz.

alarmı sıfırla Çoğu durumda, ürünün normal çalışmaya geri dönmesi için
“alarmı sıfırla” seçmeniz yeterlidir. “alarmı sıfırla” seçildikten sonra
yeşil ışık yanarsa alarm düzelmiş demektir. Kırmızı ışık hala gözüküyorsa
ve "alarm" başlıklı menü ekranda görünür durumdaysa, alarma yol açan
sorun devam ediyor demektir. Alarm başlangıçta kaybolur ve daha sonra
tekrar alarm verirse, tesisatçınıza başvurmalısınız.
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yardım modu ”yardım modu” bir tür acil durum modudur. Bu ısı pomp-
asının bir çeşit sorun var olmasına rağmen, ısı ve/veya sıcak su ürettiği
anlamına gelir. Bu ısı pompasının kompresörünün çalışmadığı anlamına
gelir. Bu durumda elektrikli rezistans ısı ve/veya sıcak su üretir.

Dikkat
yardımmodu seçmek için alarm eylemi, 5.1.4 menüsü içerisinde
seçilmelidir.

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

Alarmı sıfırlanmıyorsa, uygun düzeltici eylem için tesisatçınıza başvurun.

Dikkat
Servis ve destek için ürünlerin (14 haneli) seri numarasına ihtiy-
acınız vardır.

Sorun Giderme
Operasyonel girişim ekranda görüntülenmiyorsa, aşağıdaki ipuçları kull-
anılabilir:

Çoğu durumda, F1245 bir arızaya işaret eder (arıza konforun bozulmasına
yol açabilir) ve bunu alarmlar ve talimatlar ile ekranda görüntüler.
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Operasyonel girişim ekranda görüntülenmiyorsa, aşağıdaki ipuçları kull-
anılabilir:

Temel eylemler
Aşağıdaki maddeleri kontrol ederek başlayın:

• Şalterin konumu.

• Bulunulan alanın grup ve ana sigortaları.

• Mülkün toprak devre sigortası.

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

Düşük sıcak su sıcaklığı veya sıcak su yokluğu
• F1245 yanlış çalışma modunda.

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

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

• Fazla sıcak su tüketimi.

– 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 ol-
uşur.

Düşük oda sıcaklığı
• Birden fazla odalarda kapalı termostatlar.

– Mümkün olduğunca çok sayıda odada termostatları maksimum olarak
ayarlayın. Oda sıcaklığını termostatları 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 havalarda düşük ise eğrinin eğiminin
1.9.1 "ısıtma eğrisi" menüsünde ayarlanması gereklidir.
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• F1245 yanlış çalışma modunda.

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

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

• Isı çalışma önceliklendirmesi yok veya çok düşük.

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

• "Tatil modu" 4.7 menüsünde etkinleşir.

– 4.7 menüsüne girin ve “Kapalı” konumunu seçin.

• Oda ısıtmasını değiştirmek için harici anahtar etkinleştirildi.

– Tüm harici anahtarları kontrol edin.

• İklim sisteminde hava.

– İklim sisteminin havalandırılması.

• İklim sistemine kapalı vanalar.

– Vanaları açın (Yerlerini bulmak için tesisatçınızdan yardım isteyin).

Yüksek oda sıcaklığı
• 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 eğim-
inin 1.9.1 "ısıtma eğrisi" menüsünde aşağıya doğru ayarlanması ger-
eklidir.

• Oda ısıtmasını değiştirmek için harici anahtar etkinleştirildi.

– Tüm harici anahtarları kontrol edin.

Düzensiz oda sıcaklığı.
• Yanlış seçilmiş ısıtma eğrisi.

– 1.9.1 menüsünden, ısıtma eğrisinin hassas ayarlarını yapınız.

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

– Tesisatçınız ile irtibata geçin!
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• Radyatörlerde düzenli olmayan akış.

– Tesisatçınız ile irtibata geçin!

Düşük sistem basıncı
• İklim sisteminde yeteri kadar su yok.

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

Kompresör başlamıyor
• Isıtma ihtiyacı yoktur.

– F1245, ısıtmayı veya sıcak suyu çağırmıyor.

• Kompresör sıcaklık şartlarına bağlı olarak engellenmiş.

– Sıcaklık ürünün çalışma aralığında olana kadar bekleyin.

• Kompresör başlangıçları arasındaki minimum süreye ulaşılamamıştır.

– 30 Dakika bekleyin ve kompresörün başlatılıp başlatılmadığını kontrol
ediniz.

• Alarm devreye girdi.

– Ekrandaki yönergeleri izleyin.

Radyatörlerde vınlama 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

– Tesisatçınız ile irtibata geçin!

• Radyatörlerde düzenli olmayan akış.

– Tesisatçınız ile irtibata geçin!

Akan su sesi
• Su tuzağında yeteri kadar su yok.

– Su tuzağını tekrar su ile doldurun.

• Tıkanmış su tuzağı.

– Yoğuşma su hortumunu kontrol edin ve ayarlayın.
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Sadece ilave ısıtma
Eğer arızanın giderilmesi konusunda başarılı olamıyorsanız ve evi ısıtamıy-
orsanız, yardım için beklerken, ısı pompasını ”ylnz ek ısı” moduna getir-
ebilirsiniz. Bu ısı pompasının ısıtmayı ve/veya sıcak suyu sağlaması için
sadece elektrikli rezistansı kullandığı anlamına gelir.

ISI POMPASINI ILAVE ISI MODUNA AYARLAYIN.
1. 4.2 "ça. modu" Menüsüne gidin.

2. Kontrol düğmesi kullanarak ”ylnz ek ısı” işaretleyin ve ardından OK
düğmesine basın.

3. Geri düğmesine basarak ana menüye dönün.
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Bu ürün için detaylı teknik özellikleri montaj kılavuzunda bulabilirsiniz
(nibe.eu).
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ACIL DURUM MODU
Bir arıza durumunda anahtar kullanılarak seçilebilen bir mod, kompresör
duracağı anlamına gelir. Isı pompası acil modundaysa, bina ve / veya
sıcak su bir elektrikli rezistans kullanılarak ısıtılır.

AKIŞ BORUSU
Isınan suyun ısı pompasından evin ısıtma sistemine (kalorifer/ısıtma
serpantinleri) doğru taşındığı hattır.

BESLEME SICAKLIĞI
Isı pompasının ısıtma sistemine gönderdiği ısıtılmış suyun sıcaklığı. Dış
ortam sıcaklığı ne kadar soğuksa, besleme hattı sıcaklığı o kadar yüksek
olur.

BRINE
Antifriz sıvısı, örn. etanol veya glikol su karşımı, ısı kaynağından (kaya /
zemin / göl) ısı pompasına ısı enerjisini taşır.

BRINE TARAFI
Brine hortumları, herhangi bir sondaj kuyusu ve evaporatör brine tarafını
oluşturmaktadır.

COP
Isı pompasında COP 5 var ise, bu ısıtma talebinizin yalnızca beşte birini
ödeyeceğiniz anlamına gelir. Bu, ısı pompasının verimliliğidir. Bu, 0 / 35
gibi; 0 gelen brinenin sıcaklığının kaç derece olduğunu gösterirken, 35'nin
besleme sıcaklığını sağlamak için kaç derece gerektiğini gösterdiği farklı
ölçüm değerlerinde ölçülür.
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ÇIFT YOLLU VANA
Sıvıyı iki yönde de gönderebilen bir vana. Isı pompası ev için ısıtma üret-
irken, sıvının iklim sistemine ve ısı pompası sıcak su üretirken, sıvının
sıcak su ısıtıcıya gönderilmesini sağlayan bir çift yollu vana.

DIŞ ORTAM SENSÖR
Dış ortamda yer alan bir sensör. Bu sensör dış ortamın ne kadar sıcak
olduğunu ısı pompasına iletir.

DOT, ÖLÇÜLENDIRMIŞ DIŞ ORTAM SICAKLIĞI
Öçülendirmiş dış ortam sıcaklığı nerede yaşadığınıza göre değişkenlik
gösterir. Ölçülendirmiş dış ortam sıcaklığı ne kadar düşükse, "ısı eğrisi
seçmek" kısmında seçilecek değer de o kadar düşük olur.

DÖNÜŞ SIC
Radyatörler/ısıtma serpantinlerine ısı enerjisini bıraktıktan sonra ısı
pompasına dönen suyun sıcaklığı.

ELEKTRIKLI REZISTANS ILAVESI
Bu, örneğin, bir elektrikli rezistansın ısı pompasının kaldıramadığı ısıtma
talebini karşılamak üzere yılın en soğuk günlerinde ilave olarak kullandığı,
elektriktir.

EMNIYET VENTILI
Basınç çok yüksek olduğunda açılıp küçük bir miktar sıvı salan bir vana.

EVAPORATÖR
Soğutucu gazın brineden ısı enerjisini alarak buharlaştığı, brinenin daha
sonra soğuduğu, eşanjör.

FAN KONVEKTÖRLERI
Bir tür konvektör, ancak bulunan ortama doğru sıcak veya soğuk hava
üfleyen yardımcı fana sahiptir.

FILTRELEME ZAMANI
Ortalama dış ortam sıcaklığının hesaplandığı süreyi gösterir.

GENLEŞME VENTILI
Brine veya ısı sıvısı sisteminde basınç eşitleyici görevi olan brine veya ısı
sıvısı tankı.
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GENLEŞME VENTILI
Soğutucu gazın basıncını azaltıp, bunun üzerine soğutucu gazın sıcaklığını
düşüren vana.

GERI DÖNÜŞ BORUSU
Ev ısıtma sisteminden (radyatörler/ısıtma serpantinleri) gelen suyun ısı
pompasına geri taşındığı hat.

HESAPLANAN AKIŞ HATTI SICAKLIĞI
Isı pompasının hesapladığı, ısıtma sistemine, optimum bulunan ortam
sıcaklığı için gereken sıcaklık. Dış ortam sıcaklığı ne kadar soğuksa, hes-
aplanan besleme sıcaklığı o kadar yüksektir.

ISI EŞANJÖRÜ
Bir ortamdan diğerine ortamları karıştırmadan ısı enerjisini aktaran cihaz.
Buharlaştırıcılar ve kondenserler, farklı tip ısı eşanjörlerine örnektir.

ISI FAKTÖRÜ
Isı pompasının çalışmak için ihtiyaç duyduğu elektrik enerjisi ile ilgili olarak
ne kadar ısı enerjisi yaydığının ölçüsüdür. Bunun için diğer bir terim
COP'dir.

ISI SIVISI
Isı pompasının evin iklim sistemine gönderdiği ve bulunulan ortamı sıcak
yapan sıcak sıvı, genellikle normal su. Isıtma sıvısı da sıcak suyu serpantin
tankı yoluyla ısıtır.

ISI SIVI TARAFI
Evin iklim sistemine ve kondansatöre giden borular ısı sıvısı tarafını oluşt-
urmaktadır.

ISITMA EĞRISI
Isıtma eğrisi ısı pompasının dış ortam sıcaklığına bağlı olarak hangi ısıyı
üreteceğini belirler. Yüksek bir değer seçilirse, bu ısı pompasına dış ortam
soğuk olduğunda sıcak bir iç ortam sıcaklığı elde etmek için çok fazla ısı
üretmesi gerektiğini iletir.
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IKLIM SISTEMI
İklim sistemi aynı zamanda ısıtma ve/veya soğutma sistemi olarak da
adlandırılabilir. Bina radyatörler, yeraltı serpantinleri veya konvektör fanları
kullanılarak soğutulur veya ısıtılır.

İLAVE ISI
İlave ısı, ısı pompası içindeki kompresör tarafından verilen ısıya ilave olarak
üretilen ısıdır. İlave ısıtıcılar, örneğin, elektrikli rezistans, elektrikli ısıtıcı,
gaz/petrol/hap/odun brülörü veya merkezi ısıtma olabilir.

KARIŞIM VANASI
Isıtıcıdan çıkan sıcak su ile soğuk suyu karıştıran bir vana.

KOLEKTÖR
Brinenin ısı kaynağı ile ısı pompası arasında kapalı bir sistem içinde dol-
aştığı hortum.

KOMPRESÖR
Gaz halindeki soğutucu gazı sıkıştırır. Soğutucu gaz sıkıştırıldığında, basınç
ve sıcaklık artar.

KONDANSATÖR
Sıcak gaz durumundaki soğutucu gazın yoğuştuğu (soğutulur ve sıvı hale
gelir) ve evin ısıtma ve sıcak su sistemlerine ısı enerjisi saldığı eşanjör.

KONFORDA AKSAKLIKLAR
Konforda aksaklıklar sıcak su/iç ortam konforundaki istenmeyen değişikl-
iklerdir, örneğin, sıcak suyun sıcaklığının çok düşük olması veya iç ortam
sıcaklığının istenen seviyede olmaması.

Isı pompasındaki bir arıza bazen konfordaki aksaklık şeklinde fark edileb-
ilir.

Çoğu durumda, ısı pompası operasyonel girişim belirler ve bunu alarm
ile belli eder ve ekranda talimatları gösterir.

KONVEKTÖR
Radyatör ile aynı şekilde çalışır, ama bir fark ile hava dışarı üflenir. Bu
konvektörün bulunulan yeri ısıtmak veya soğutmak için kullanılabileceği
anlamına gelir.
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MESKEN SICAK SUYU
Örneğin, birinin duş aldığı su.

ODA SENSÖRÜ
İç ortamda yer alan bir sensör. Bu sensör iç ortamın ne kadar sıcak old-
uğunu ısı pompasına iletir.

PASIF SOĞUTMA
Kolektör/sondaj deliğinden gelen soğuk brine bulunulan yeri soğutmak
için kullanılır.

PASIF SOĞUTMA
Bkz "Pasif soğutma".

PRESOSTAT
Sistemde izin verilmeyen basınçlar oluşursa bir alarm tetikleyen ve / veya
kompresörü durduran basınç anahtarı. Bir yüksek basınç presostatı yoğ-
uşma basıncı çok büyük olduğunda atar. Bir düşük basınç presostatı
buharlaşma basıncı çok düşük olduğunda atar.

RADYATÖR
Isıtma elemanı için başka bir isim. Bunların, F1245 ile kullanılması için su
ile doldurulması gerekir.

SERPANTIN
Bir serpantin, kullanım sıcak suyunu (musluk suyu), ısıtma suyu (ısıtma
ortamı) ile su ısıtıcıda ısıtır.

SERPANTIN TANKI
İçinde bir serpantin olan bir ısıtıcı. Serpantin içindeki su ısıtıcı içindeki
suyu ısıtır.

SEVIYE IZLEYICISI
Seviyesi haznesindeki seviyeyi algılayan ve eğer çok düşük ise alarm
veren aksesuardır.

SEVIYE TANKI
Brine sistemindeki basıncı eşitleyici görevi olan brineli kısmi olarak şeffaf
tank. Brine sıcaklığı arttıkça veya azaldıkça, sistemdeki basınç değişir ve
seviye haznesindeki seviye de değişir.
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SIRKULASYON POMPASI
Bir boru sisteminde sıvı dolaştıran pompa.

SOĞUTUCU GAZ
Isı pompasında kapalı bir devre içinde dolaşan madde ve bu, basınç
değişiklikleri yoluyla, buharlaşır ve yoğuşur. Buharlaşma sırasında, soğut-
ucu gaz ısıtma enerjisini emer ve yoğuşurken ısıtma enerjisi yayar.

SU ISITICI
Evsel suyun ısıtıldığı kap. Isı pompasının içinde yer almaktadır, ancak
fazlaca sıcak su ihtiyacı halinde ekstra bir sıcak su ısıtıcı monte edilebilir.

VERIMLILIK
Isı pompasının ne kadar verimli olduğunun bir ölçümü. Değer ne kadar
yüksekse o kadar iyidir.
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