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Rumsenhet

Allmänt
Med RMU 40 kan du styra och övervaka din NIBE värmepump (NIBE F370/F470/F750/F1145/F1245/F1345 och
VVM500) från ett annat rum i huset.
RMU 40 innehåller en rumsgivare med samma funktion som
den som följer med värmepumpen (BT50).
Detta ger möjlighet att välja vilken rumsgivare värmepumpen ska använda för visning och eventuell reglering av
rumstemperaturen.

solinstrålning. Termostatventiler eller rumstermostater till
golvvärme ska stå fullt öppna.

Installationsmöjligheter
RMU 40 kan installeras och kombineras med rumsgivare på
flera olika sätt, varav några visas nedan. Max två enheter
(RMU 40/SMS 40) kan anslutas samtidigt till värmepumpen.

Montering
Montera antingen RMU 40 i en ledig apparatdosa eller på
den medföljande plastdistansen.
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Om du vill använda rumsgivaren i RMU 40 är placeringen av
rumsenheten viktig).
Den ska då monteras på en neutral plats där inställd temperatur önskas. Lämplig plats är exempelvis en fri innervägg
i hall ca. 1,5 m över golv. Det är viktigt att givaren inte
hindras från att mäta korrekt rumstemperatur, exempelvis
genom placering i nisch, mellan hyllor, bakom gardin, ovanför eller nära värmekälla, i drag från ytterdörr eller i direkt
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Rumsenhet

Menysystem
När RMU 40 startas upp kommer du till informationsmenyn. Här visas viss grundinformation om värmepumpens
status. Inomhustemperaturen visas i förhållande till valt
klimatsystem.
Extra varmvatten (om
Utomhustemperatur
aktiverad)
Klocka
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Display
På displayen visas instruktioner, inställningar och driftinformation.
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Standby-knapp
Med standby-knappen kan RMU 40 sättas i standbyläge. Värmepumpens drift påverkas inte av tryck på
knappen.
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Inomhustemperatur

Varmvattentemperatur

Vid larm visas en symbol i displayens överkant tillsammans
med larmets nummer. Mer information finns att läsa i värmepumpens display.
I de övriga menyerna visas larmsymbolen (utan larmnummer) nere i högra hörnet.
Tryck på valfri knapp leder till huvudmenyn.

Bakåt-knapp
Bakåt-knappen används för att
• backa till föregående meny.

temperatur

• ångra en inställning som ej bekräftats.
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tillfällig lyx

OK-knapp
OK-knappen används för att

ventilation

• bekräfta val av undermeny/alternativ/inställt värde.

driftläge

Upp- och nedknappar

service

Med upp- och nedknapparna kan du:
•

förflytta dig i menyer och mellan alternativ.

•

öka eller minska värden.

Via huvudmenyn kan inställningar göras i följande undermenyer.
temperatur Inställning av temperatur/parallellförskjutning för klimatsystem.

Innehåller
LEK

tillfällig lyx Aktivering av tillfällig höjning av varmvattentemperaturen.
RMU 40

ventilation Inställning av fläkthastighet. Denna meny
visas endast för frånluftsvärmepumpar samt bergvärmepumpar med tillbehöret frånluftsmodul.
driftläge Aktivering av manuellt eller automatiskt driftläge.
service Inställning av vilket klimatsystem som ska styras
av rumsenheten och visning av RMU 40-version.

Plastdistans

Tekniska data

20
IP 21
RMU 40

Mått, BxHxD (mm)
Märkspänning

LE

K

RSK nr

Skruvar

85x85x14
12 VDC 40 mA (matas från värmepumpen)
624 66 97
Reservation för ev. mått- och konstruktionsändringar!
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