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MANUAL DE OPERARE

Pompă de căldură cu sursa în
sol
NIBE F1345



Ghid rapid
Navigație

Buton Ok (confirmare/selectare)

Buton Back (înapoi/anulare/ieșire)
Buton de Comandă
(deplasare/creștere/scădere)

Găsiți o explicație detaliată a funcțiilor butoanelor la pagina 8.

Cum să derulați printre meniuri și să faceți diferite setări este descris la pagina 11.

Setare climat interior

2X

CLIMAT INTERIOR

POMPA DE CĂLDURĂ INFORMAȚII

APĂ CALDĂ

Modul pentru setarea temperaturii interioare poate fi accesat în modul pornire, în meniul principal, prin apăsarea
de două ori a butonului OK. Citiți mai multe despre setări la pagina 14.

Creștere volum apă caldă

2X

1X

Pentru creșterea temporară a cantității de apă caldă, (dacă este instalat un încălzitor de apă caldă pe echipamentul
dvs. F1345), rotiți mai întâi butonul de comandă la semnul meniului 2 (picătura de apă) și apăsați butonul OK
de două ori. Citiți mai multe despre setări la paginalux temporar.
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Date de instalare
F1345Produs

Număr serie Master
Număr serie, Slave 1
Număr serie, Slave 2
Număr serie, Slave 3
Număr serie, Slave 4
Număr serie, Slave 5
Număr serie, Slave 6
Număr serie, Slave 7
Număr serie, Slave 8
Data de instalare
Instalator
Tip de soluție antiîngheț -

Raport de amestec/punct de îngheț
Adâncime de forare activă/lungime colector

Accesorii✔Set.Set.
fab.

NumeNr.

0curbă de încălzire (decalaj)1.9.1.1
7curbă de încălzire (pantă curbă)1.9.1.1

Trebuie întotdeauna precizat numărul de serie
Certificarea că instalarea este realizată în conformitate cu instrucțiunile
din manualul de instalare și regulamentele aplicabile însoțitoare.

_________________________Semnat__________________Data
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Informații de siguranță
Acest manual descrie procedurile de instalare și service
de punere în aplicare de către specialiști.

Acest echipament poate fi folosit de copii
cu vârsta de cel puțin 8 ani și de persoane
cu capacități fizice, senzoriale sau mentale
reduse, sau de persoane lipsite de
experiență și cunoștințe doar dacă sunt
supravegheate sau dacă li s-a efectuat un
instructaj specific pentru utilizarea acestui
echipament în condiții de siguranță și dacă
au înțeles riscurile care pot apărea.
Produsul a fost conceput în vederea
utilizării de către experți sau utilizatori
instruiți în magazine, hoteluri, industria
ușoară, agricultură și în alte medii similare.

Copiii trebuie instruiți/supravegheați pentru
a vă asigura că nu se joacă cu acest
echipament.

Curățarea si întreținerea echipamentului
nu trebuie efectuată de către copii fără
supraveghere.

Acesta este un manual original. Nu se
poate traduce fără aprobarea NIBE.

Dreptul de a face modificari de design sau
tehnice apartine.

©NIBE 2020.

Nu porniți F1345 dacă există riscul ca apa din
sistem să fi înghețat.

În cazul în care cablul de alimentare este
deteriorat, doar NIBE, reprezentantul său de
service sau o altă astfel de persoană
autorizată îl pot înlocui, pentru a preveni orice
pericol sau daune.

F1345 trebuie instalată cu un întrerupător-
separator. Suprafața cablului trebuie
dimensionată în conformitate cu siguranța
utilizată.

Simboluri
NOTA
Acest simbol indică un pericol pentru persoane
sau aparat.

Precautie
Acest simbol indică informații importante
despre ceea ce trebuie să respectați la
întreținerea instalației dvs.

SFAT
Acest simbol indică sugestii pentru a facilita
utilizarea produsului.

Marcare
Marcajul CE este obligatoriu pentru majoritatea
produselor vândute în UE, indiferent unde sunt
fabricate.

CE

Clasificarea spațiului închis al echipamentului
electrotehnic.

IP21

Pericol pentru persoane sau aparat.
!
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Măsuri de siguranță
ATENȚIE
Instalarea trebuie realizată de către un instalator calificat.
Dacă vă instalați singuri sistemul pot să apară probleme grave, spre
exemplu scurgeri de apă, scurgeri de agent frigorific, șocuri electrice,
incendii și vătămări corporale ca rezultat al defecțiunilor sistemului.

Utilizați accesorii originale și componentele prevăzute pentru
instalație.
Dacă sunt utilizate componente diferite de cele prevăzute de noi, pot
să aibă loc scurgeri de apă, șocuri electrice, incendii și vătămări
corporale, deoarece este posibil ca unitatea să nu funcționeze
corespunzător.

Instalați unitatea într-un loc cu un suport adecvat.
Locurile de instalare inadecvate pot duce la căderea unității și cauza
daune materiale și vătămări corporale. Instalarea fără suficient suport
poate cauza, de asemenea, vibrații și zgomot.

Asigurați-vă că unitatea este stabilă atunci când este instalată,
astfel încât să poată rezista la cutremure și vânt puternic.
Locurile de instalare inadecvate pot duce la căderea unității și cauza
daune materiale și vătămări corporale.

Instalația electrică trebuie realizată de către un electrician calificat,
iar sistemul trebuie conectat ca circuit separat.
Alimentarea cu electricitate având capacitatea insuficientă și funcția
incorectă poate cauza șocuri electrice și incendii.

Utilizați tipurile de conductă și uneltele prevăzute pentru acest
tip de agent frigorific.
Utilizarea componentelor existente pentru alți agenți frigorifici poate
cauza avarii și accidente grave din cauza exploziei circuitului instalației.

Nu efectuați singuri reparațiile. Consultați dealerul dacă sistemul
necesită reparații.
Executarea incorectă a reparațiilor poate cauza scurgeri de apă, scurgeri
de agent frigorific, șocuri electrice și incendii.

Consultați dealerul sau un expert cu privire la eliminarea pompei
de căldură.
Instalarea incorectă poate cauza scurgeri de apă, scurgeri de agent
frigorific, șocuri electrice și incendii.

Deconectați alimentarea cu electricitate în cazul activităților de
service sau inspecție.
Dacă nu este deconectată alimentarea cu electricitate, există riscul
de șocuri electrice și de daune produse de rotirea ventilatorului.

Nu utilizați unitatea cu panourile sau protecțiile îndepărtate.
Atingerea echipamentului în mișcare de rotație, a suprafețelor fierbinți
sau a componentelor de înaltă tensiune pot cauza vătămări corporale
prin prindere, ardere sau șocuri electrice.

Întrerupeți alimentarea înainte de începe lucrări electrice.
Nerespectarea prevederii de întrerupere a alimentării cu electricitate
poate cauza șocuri electrice, daune și funcționarea incorectă a
echipamentului.

ATENȚIE
Nu utilizați unitatea în scopuri speciale, precum depozitarea de
alimente, răcirea instrumentelor de precizie, congelarea -
conservarea de animale, plante sau obiecte de artă.
Aceasta poate deteriora articolele.

Eliminați în mod corect orice materiale de ambalare.
Orice rest de material de ambalare poate cauza vătămări corporale,
deoarece poate conține cuie și lemn.

Nu atingeți nici un buton cu mâinile ude.
Aceasta poate cauza șocuri electrice.

Nu deconectați alimentarea cu electricitate imediat după
începerea funcționării.
Așteptați cel puțin 5 minute, în caz contrar existând riscul de scurgeri
de apă sau avarii.

Nu controlați sistemul cu comutatorul principal.
Aceasta poate cauza incendii sau scurgeri de apă. În plus, ventilatorul
poate porni pe neașteptate, ceea ce poate cauza vătămări corporale.

ÎN SPECIAL PENTRU UNITĂȚILE DESTINATE
PENTRU R407C ȘI R410A
- Nu utilizați alți agenți frigorifici în afara celor destinați unității.

- Nu utilizați flacoane de încărcare. Aceste tipuri de flacoane schimbă
compoziția agentului frigorific, ceea ce înrăutățește performanțele
sistemului.

- Atunci când umpleți cu agent frigorific, acesta trebuie să iasă din
flacon în formă lichidă.

- R410A înseamnă că presiunea este de aproximativ 1,6 ori mai mare
decât cea a agenților frigorifici convenționali.

- Racordurile de umplere de pe unitățile cu R410A sunt de mărimi
diferite, pentru a preveni umplerea sistemului cu agentul frigorific
incorect, din greșeală.

Număr serie
Numărul de serie poate fi găsit în partea din dreapta jos
a capacului frontal și în meniul info (meniul 3.1) și pe
placa cu date tehnice ( (PZ1)).

Număr serie

Precautie
Aveți nevoie de numărul de serie al produsului
(14 cifre) pentru service și suport.

Recuperare
Lăsați eliminarea ambalajului în seama
instalatorului care a instalat produsul sau stațiilor
speciale de sortare a deșeurilor.

Nu eliminați produsele uzate împreună cu
deșeurile menajere. Acestea trebuie eliminate

la o stație specială de sortare a deșeurilor sau la o
companie care prestează astfel de servicii.

Eliminarea inadecvată a produsului de către utilizator
duce la penalități administrative, în conformitate cu
legislația curentă.
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Informații legate de
mediu
REGULAMENTUL UE PRIVIND GAZELE F NR.
517/2014
Această unitate conține un gaz fluorurat cu efect de seră
acoperit de protocolul de la Kyoto.

Echipamentul conține R407C sau R410A, gaze fluorurate
cu efect de seră cu valoari GWP (Potențial de încălzire
globală) de 1774 și, respectiv, de 2088. Nu eliberați
R407C sau R410A în atmosferă.
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Unitate de afișare
A

B

C

D

E

F

Afișaj

Lampa de stare

Butonul OK

Buton Back
(înapoi)

Buton de comandă

Comutator

CLIMAT INTERIOR

POMPA DE CĂLDURĂ INFORMAȚII

APĂ CALDĂ

F1345
G Port USB

AFIȘAJ
Pe afișaj sunt prezentate instrucțiuni, setări și
informații operaționale. Puteți naviga ușor între
diferitele meniuri și opțiuni pentru a seta confortul
sau pentru a obține informațiile de care aveți
nevoie.

A

LAMPA DE STARE
Lampa de stare indică starea pompei de căldură.
Aceasta:

• luminează verde în timpul funcționării normale.

• luminează în culoarea galbenă în modul de
urgență.

• luminează roșu în eventualitatea declanșării
unei alarme.

B

BUTONUL OK
Butonul OK este utilizat pentru:

• a confirma selecțiile sub-
meniurilor/opțiunilor/valorilor de setare/paginilor
din ghidul de pornire.

C

BUTON BACK (ÎNAPOI)
Butonul Back (înapoi) este utilizat pentru:

• a reveni la meniul anterior.

• a modifica o setare care nu a fost confirmată.

D

BUTON DE COMANDĂ
Butonul de comandă poate fi rotit la stânga sau
la dreapta. Puteți:

• derula meniurile și printre opțiuni,

• crește și scădea valorile.

• modifica pagina în instrucțiunile cu pagini
multiple (spre exemplu text de ajutor și
informații service).

E

COMUTATOR
Comutatorul are trei poziții:

• Pornit ( )

• În așteptare ( )

• Mod de urgență ( )

Modul de urgență trebuie utilizat doar în
eventualitatea unui defect la pompa de căldură.
În acest mod, compresorul este deconectat și se
activează încălzitorul electric imersat. Afișajul
pompei de căldură nu este luminat iar lampa de
stare are lumina galbenă.

F

PORT USB
Portul USB este ascuns în spatele simbolului din
plastic pe care este trecut numele produsului.

Portul USB este utilizat pentru a actualiza
software-ul.

Vizitați http://www.nibeuplink.com și faceți clic
pe fila "Software" pentru a descărca ultima
versiune de software pentru instalația dvs.

G
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Sistem de meniuri
Când ușa pompei de căldură este deschisă, cele patru
meniuri principale ale sistemului de meniuri sunt
prezentate pe afișaj, precum și anumite informații de
bază.

MASTER

CLIMAT INTERIOR

POMPA DE CĂLDURĂ INFORMAȚII

APĂ CALDĂ

SERVICE

Temperatură interioară - (dacă sunt instalați
senzori de cameră)

Temp. apă caldă

Lux temporar (dacă este activat)

Temperatură
exterioară

Volum estimat de apă caldă

Informații despre
funcționare

SLAVE

SERVICE

slave 1

F1345

Dacă pompa de căldură este setată ca slave, este afișat
un meniu principal limitat, deoarece majoritatea setărilor
sistemului se fac la pompa de căldură master.

MENIUL 1 – CLIMAT INTERIOR
Setare și programare orară a climatului interior. Vedeți
pagina 14.

MENIUL 2 - APĂ CALDĂ
Setare și programare orară a producției de apă caldă.
Vedeți pagina 21.

Acest meniu apare numai dacă la pompa de căldură este
conectat un încălzitor de apă.

MENIUL 3 - INFORMAȚII
Afișarea temperaturii și a altor informații funcționale și
acces la jurnalul de alarme. Vedeți pagina 23.

Acest meniu este setat și în sistemul limitat de meniuri
al pompei de căldură slave.

MENIUL 4 - POMPA DE CĂLDURĂ
Setare oră, dată, limbă, afișaj, mod de funcționare etc.
Vedeți pagina 25.

MENIUL 5 - SERVICE
Setări avansate. Aceste setări se adresează numai
instalatorilor sau tehnicienilor de service. Meniul devine
vizibil atunci când butonul Back (înapoi) este apăsat timp
de 7 secunde, când sunteți în meniul start. Vedeți pagina
33.

Acest meniu este setat și în sistemul limitat de meniuri
al pompei de căldură slave.
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SIMBOLURI DE PE AFIȘAJ.
Următoarele simboluri pot să apară pe afișaj în timpul
funcționării.

DescriereSimbol

Acest simbol apare lângă semnul de
informații, dacă există informații în meniul
3.1 pe care trebuie să le observați.
Aceste două simboluri indică dacă auxiliarul
sau compresorul sunt blocate în F1345.

Acestea pot fi blocate, spre exemplu, în
funcție de ce mod de funcționare este
selectat în meniul 4.2, dacă blocarea este
programată în meniul 4.9.5 sau dacă a avut
loc o alarmă care le blochează.

Blocarea compresorului.

Blocarea încălzirii auxiliare.

Acest simbol apare dacă este activat modul
creștere periodică sau lux pentru apă caldă.

Acest simbol indică dacă „setare vacanţă”
este activ în 4.7.

Acest simbol indică dacă F1345 are contact
cu NIBE Uplink.

Acest simbol indică viteza reală a
ventilatorului, dacă viteza s-a modificat din
setarea normală.

Accesoriu necesar.
Simbolul este vizibil la instalațiile cu
accesorii solare active.

Simbolul este afișat în meniul 3.1, dacă
încălzirea piscinei este activă.

Accesoriu necesar.
Simbolul este afișat în meniul 3.1, dacă
răcirea este activă.

Accesoriu necesar.
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CLIMAT INTERIOR

POMPA DE CĂLDURĂ INFORMAȚII

APĂ CALDĂ

temperatură

CLIMAT INTERIOR 1

ventilaţie

progr. orară

avansat

oprit

normal

Meniu principal marcat

Număr meniu – sub-meniu marcat Nume și număr meniu – meniul principal

Simbol – meniul
principal

Informații de stare – sub-meniuriNume – sub-meniuriSimboluri – sub-meniuri

FUNCȚIONARE
Pentru a muta cursorul, rotiți butonul de
comandă la stânga sau la dreapta. Poziția
marcată este albă și/sau are un tab
evidențiat.

SELECTARE MENIU
Pentru a avansa în sistemul de meniuri, selectați un
meniu principal prin marcarea sa urmată de apăsarea
butonului OK. Se deschide atunci o nouă fereastră cu
sub-meniuri.

Selectați unul dintre sub-meniuri prin marcarea acestuia
urmată de apăsarea butonului OK.

SELECTARE OPȚIUNI

economic

mod confort2.2

normal

lux

Alternative

Într-un meniu de opțiuni, opțiunea curentă este
selectată cu verde.

Pentru a selecta o altă opțiune:

1. Marcați opțiunea aplicabilă. Una dintre opțiuni
este preselectată (alb).

2. Apăsați butonul OK pentru a confirma opțiunea
selectată. Opțiunea este selectată cu verde.

SETAREA UNEI VALORI

oră & dată 4.4
ora

ziua

anul

luna

24 ore

12 ore

data

Valori ce urmează a fi schimbate

Pentru a seta o valoare:

1. Marcați valoarea pe care doriți să o setați
utilizând butonul de comandă.

2. Apăsați butonul OK. Fundalul valorii devine
verde, ceea ce înseamnă că ați accesat modul
de setare.

3. Rotiți butonul de comandă spre dreapta pentru
a crește valoarea și spre stânga pentru a
reduce valoarea.

4. Apăsați butonul OK pentru a confirma valoarea
pe care ați selectat-o. Pentru a modifica și
reveni la valoarea originală, apăsați butonul Back
(înapoi).
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UTILIZAȚI TASTATURA VIRTUALĂ

Tastaturi diferite

În unele meniuri în care poate fi necesară introducerea
de texte, este disponibilă o tastatură virtuală.

În funcție de meniu, puteți obține accesul la diferite
seturi de caractere pe care le puteți selecta utilizând
butonul de comandă. Pentru a modifica tabelul de
caractere, apăsați butonul Back (înapoi). Dacă un meniu
are un singur set de caractere, tastatura este afișată
direct.

După ce ați terminat de scris, marcați „OK” și apăsați
butonul OK.

DERULAȚI PRINTRE FERESTRE.
Un meniu poate fi constituit din mai multe ferestre. Rotiți
butonul de comandă pentru a derula printre ferestre.

Fereastră meniu
curent

Număr de ferestre
în meniu

Derulați printre ferestrele din ghidul de pornire.

limbă4.6

Dacă ghidul de pornire pornire este lăsat pe
ac.pag, se închide autom.în

60 min.

Săgeți pentru derularea printre ferestre în ghidul de
pornire

1. Rotiți butonul de comandă până când este marcată
una dintre săgețile din colțul din stânga sus (la
numărul paginii).

2. Apăsați butonul OK pentru sări pașii din ghidul de
pornire.

MENIU AJUTOR
În multe meniuri există un simbol care indică faptul
că este disponibil un ajutor suplimentar.

Pentru a accesa textul de ajutor:

1. Utilizați butonul de comandă pentru a selecta
simbolul de ajutor.

2. Apăsați butonul OK.

Textul de ajutor constă în mai multe ferestre printre care
le puteți derula utilizând butonul de comandă.
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Meniul 1 – CLIMAT
INTERIOR
PRIVIRE DE ANSAMBLU

1.1.1 - temperatură de
încălzire1.1 - temperatură1 - CLIMAT INTERIOR
1.1.2 - temperatură de răcire
*
1.1.3 - umiditate rel. *

1.2 - ventilaţie

1.3.1 - progr. orară încălzire1.3 - progr. orară
1.3.2 - progr. orară răcire *
1.3.2 - progr. orarăventilaţie
*

1.9.1.1 curbă de încălzire1.9.1 - curbă1.9 - avansat
1.9.1.2 - curba de răcire *

1.9.2 - ajustare exterioară

1.9.3.1 - încălzire temp. tur min.1.9.3 - temp. tur min.
1.9.3.2 - răcire temp. tur min. *

1.9.4 - setări senzor de
cameră
1.9.5 - setări de răcire *
1.9.6 - timp de revenire
ventilator *

1.9.7.1 - curbă încălzire proprie1.9.7 - curbă proprie
1.9.7.2 - curbă răcire proprie *

1.9.8 - decalaj punctual
1.9.9 – răcire pe timp de
noapte*

Sunt necesare accesorii *.

Sub-meniuri
Pentru meniul CLIMAT INTERIOR există mai multe
sub-meniuri. Informațiile privind starea meniului în cauză
pot fi găsite pe afișaj, în partea dreaptă a meniurilor.

temperatură Setarea temperaturii pentru sistemul de
climatizare. Informațiile de stare indică valorile setate
pentru sistemul de climatizare.

ventilaţie Setare viteză ventilator. Informațiile de stare
indică setarea selectată. Acest meniu este afișat doar
dacă este conectat modulul de evacuare a aerului
(accesoriu).

progr. orară Programarea orară a încălzirii, răcirea și
ventilația. Informațiile de stare „setare” se afișează dacă
ați setat o programare orară dar aceasta nu este activă
acum, „setare vacanţă” se afișează dacă planificarea
vacanței este activă în același timp cu programarea orară
(funcția vacanță este prioritizată), „activă” se afișează
dacă oricare parte a programării orare este activă, în caz
contrar se afișează „ oprit".
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avansat Setarea curbei de încălzire, ajustării cu contact
extern, valorii minime pentru temperatura de alimentare,
senzorului de cameră și funcției de răcire.

MENIUL 1.1 - TEMPERATURĂ
Dacă locuința are mai multe sisteme de climatizare,
acest lucru este indicat pe afișaj printr-un termometru
pentru fiecare sistem.

Selectați dacă doriți să setați încălzirea, răcirea sau
umiditatea relativă în meniul 1.1, iar apoi setați
temperatura dorită în meniul următor „încălzire/răcire
temperatură/umiditate”.

Setați temperatura (cu senzorii de cameră
instalați și activați):

încălzire

Interval de setare: 5 – 30 °C

Valoare implicită: 20

răcire(accesoriu necesar)

Interval de setare: 5 – 30 °C

Valoare implicită: 25

Valoarea de pe afișaj apare ca temperatură în °C dacă
sistemul de climatizare este controlat de un senzor de
cameră.

Precautie
Un sistem de încălzire cu eliberare lentă a
căldurii cum este, de exemplu, încălzirea prin
pardoseală, nu este adecvat pentru a fi
controlat cu ajutorul senzorului de cameră al
pompei de căldură.

Pentru a modifica temperatura camerei, utilizați butonul
de comandă pentru setarea temperaturii dorite pe afișaj.
Confirmați noua setare prin apăsarea butonului OK. Noua
temperatură este indicată în partea dreaptă a simbolului
de pe afișaj.

Setare temperatură (fără senzori de cameră
activați):

Interval de setare: -10 la +10

Valoare implicită: 0

Afișajul indică valorile setate pentru încălzire (decalaj
curbă). Pentru a mări sau reduce temperatura interioară,
măriți sau reduceți valoarea de pe afișaj.

Utilizați butonul de comandă pentru a seta o nouă
valoare. Confirmați noua setare prin apăsarea butonului
OK.

Numărul de trepte cu care care valoarea trebuie
schimbată pentru a realiza o modificare de un grad a
temperaturii interioare depinde de instalația de încălzire.
De obicei este suficientă o treaptă, dar în unele cazuri
pot fi necesare mai multe trepte.

Setarea valorii dorite. Noua valoare este indicată în partea
dreaptă a simbolului de pe afișaj.

Setare umiditate relativă: (este necesar
accesoriul)

Interval de setare: 30 to 90 %

Setare din fabrică: 60 %

Meniul este afișat doar când limita RH este activată în
meniul 5.3.16.

Afișajul indică valoarea setată pentru umiditatea relativă.
Pentru a modifica modul de funcționare al F1345, în
raport cu umiditatea relativă, creșteți sau reduceți
valoarea indicată pe afișaj.

Utilizați butonul de comandă pentru a seta valoarea
dorită. Confirmați noua setare prin apăsarea butonului
OK.

Precautie
O creștere a temperaturii ambientale poate fi
încetinită de robineții termostatici pentru
radiatoare sau de încălzirea prin pardoseală. De
aceea, deschideți complet robineții
termostatici, cu excepția camerelor în care este
necesară o temperatură mai scăzută, de
exemplu în dormitoare.

SFAT
Așteptați 24 de ore înainte de o nouă setare,
astfel încât temperatura ambientală să aibă
timp să se stabilizeze.

Dacă afară este rece, iar temperatura
ambientală este prea scăzută, măriți panta
curbei din meniul 1.9.1.1 cu o treaptă.

Dacă afară este rece, iar temperatura
ambientală este prea ridicată, reduceți panta
curbei din meniul 1.9.1.1 cu o treaptă.

Dacă afară este cald, iar temperatura
ambientală este prea scăzută, măriți valoarea
din meniul 1.1.1 cu o treaptă.

Dacă afară este cald, iar temperatura
ambientală este prea ridicată, reduceți valoarea
din meniul 1.1.1 cu o treaptă.
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MENIUL 1.2 - VENTILAŢIE (ACCESORIU
NECESAR)

Interval de setare: normal și viteza 1-4

Valoare implicită: normal

Aici poate fi mărită sau redusă temporar ventilația din
încăpere.

După ce ați ales o nouă viteză, un ceas începe
numărătoarea inversă. După ce timpul a expirat, viteza
ventilației revine la setarea normală.

Dacă este necesar, diferitele ore de revenire pot fi
modificate în meniul 1.9.6.

Viteza ventilatorului este indicată între paranteze (ca
procent) după fiecare alternativă de viteză.

SFAT
Dacă sunt necesare modificări pe perioade mai
lungi, utilizați funcția sau programarea orară de
vacanță.

MENIUL 1.3 - PROGR. ORARĂ
În meniul progr. orară climatul interior
(încălzire/răcire/ventilaţie) este programat orar pentru
fiecare zi a săptămânii.

Puteți, de asemenea, programa orar o perioadă mai lungă
dintr-un interval selectat (vacanță) în meniul 4.7.

Program orar: Aici este selectat programul orar ce
urmează a fi modificat.

Setarea programului
Aceste setări pot fi făcute pentru fiecare program orar
(Meniul 1.3.1, 1.3.2 și 1.3.3:

Activat: Aici este activată programarea orară a perioadei
selectate. Orele setate nu sunt afectate la dezactivare.

Sistem: Sistemul de climatizare la care se raportează
programul orar respectiv este selectat aici. Această
alternativă este afișată doar dacă există mai mult de un
sistem de climatizare.

Zi: Selectați aici pentru care zi sau zile ale săptămânii se
va aplica programarea orară. Pentru a elimina
programarea orară pentru o anumită zi, perioada pentru
ziua respectivă trebuie resetată prin stabilirea aceleiași
ore pentru pornire și pentru oprire. Dacă este utilizat
rândul „toate”, toate zilele respective sunt setate
conform respectivului rând.

Perioada de timp: Aici sunt selectate ora de pornire și
cea de oprire pentru ziua selectată pentru programarea
orară.

Ajustare: Consultați sub-meniul adecvat.

Conflict: Dacă două setări intră în conflict una cu alta,
este afișat un semn de exclamare roșu.

SFAT
Dacă doriți să setați o programare orară similară
pentru fiecare zi a săptămânii, începeți prin
completarea opțiunii „toate” și apoi modificați
zilele dorite.

SFAT
Setați ora pentru oprire mai devreme decât ora
de pornire, astfel încât perioada să se extindă
peste miezul nopții. Programarea opririlor la ora
de oprire setată ziua următoare.

Programarea orară începe întotdeauna la data
la care este setată ora de pornire.

MENIUL 1.3.1 - ÎNCĂLZIRE

PROG. ÎNCĂLZIRII 1.3.1

activată

program 2

sistem

program 3program 1

tot

luni

mar

mi

joi

vi

sâm

dum

21:30 - 06:00 20.5°

Perioada de timp AjustareZi

Activat Program orar Sistem

Conflict

Creșterile și
reducerile de
temperatură din
încăpere pot fi
programate orar aici
pentru până la trei
perioade de timp pe
zi. Dacă este instalat
și activat un senzor
de cameră, se
setează temperatura
ambientală dorită
(°C) pe parcursul
perioadei de timp. Fără un senzor de cameră activat, se
setează modificarea dorită (din setarea din meniul 1.1).
De obicei este suficientă o treaptă pentru schimbarea
temperaturii ambientale cu un grad, dar în unele cazuri
pot fi necesare mai multe trepte.

Reglare: Aici se setează cât va fi decalată curba de
încălzire în raport cu meniul 1.1 în timpul programării
orare. Dacă senzorul de cameră este instalat,
temperatura dorită a camerei este setată în °C.

Precautie
Modificările de temperatură din încăpere se
produc în timp. Spre exemplu, perioadele
scurte de timp în combinație cu încălzirea prin
pardoseală nu vor duce la o diferență sesizabilă
în temperatura ambientală.
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MENIUL 1.3.2 - RĂCIRE (ACCESORIU
NECESAR)

PROGRAM.RĂCIRE 1.3.2

activată

program 2program 1

tot

luni

mar

mi

joi

vi

sâm

dum

21:30 - 06:00 pornit

Activat Program orar

Perioada de timp AjustareZi Conflict

Aici puteți programa
orar când este
permisă răcirea în
locuință pentru până
la două perioade de
timp diferite pe zi.

MENIUL 1.3.3 - VENTILAŢIE (ACCESORIU
NECESAR)

tot

luni

mar

mi

joi

vi

sâm

dum

activată

program 2program 1

PROG. VENTILAŢIEI 1.3.3

21:30 - 06:00 viteza 3

Activat Program orar

Perioada de timp AjustareZi Conflict

Creșterile și
reducerile în
ventilarea încăperii
pot fi programate
orar aici pentru până
la două perioade de
timp pe zi.

Reglare: Aici este
setată viteza dorită a
ventilatorului.

Precautie
O modificare semnificativă pe o perioadă mai
lungă de timp poate cauza un mediu interior
deficitar și poate înrăutăți funcționarea
economică.

MENIUL 1.9 - AVANSAT
Meniul avansat are textul portocaliu și este destinat
utilizatorilor avansați. Acest meniu are mai multe sub-
meniuri.

curbă Setarea pantei curbei pentru încălzire și răcire.

ajustare exterioară Setarea decalajului curbei de încălzire
când este conectat contactul extern.

temp. tur min. Setarea temperaturii minime permise
pe tur.

setări senzor de cameră Setări privind senzorul de
cameră.

setări de răcire Setări pentru răcire.

timp de revenire ventilator Setări timp de revenire
ventilator în eventualitatea modificării temporare a vitezei
de ventilație.

curbă proprie Setarea propriei curbe pentru încălzire și
răcire.

decalaj punctual Setare decalaj curbă de încălzire sau
curbă de răcire la o temperatură exterioară specifică.

răcire pe timp de noapte Setare răcire pe timpul nopții.

MENIUL 1.9.1 - CURBĂ

curbă de încălzire
Gamă de setare: 0 – 15

Valoare implicită: 9

curba de răcire (accesoriu necesar)
Gamă de setare: 0 – 9

Valoare implicită: 0

Puteți selecta încălzirea sau răcirea în curbă meniu.
Următorul meniu (curba de încălzire/curba de răcire) arată
curbele de încălzire și de răcire pentru casa
dumneavoastră. Sarcina curbei este aceea de a asigura
o temperatură interioară constantă, indiferent de
temperatura exterioară și, astfel, funcționarea eficientă
din punct de vedere energetic. Din aceste curbe de
încălzire, calculatorul de control al pompei de căldură
determină temperatura apei la sistem, temperatura de
alimentare și, prin urmare, temperatura interioară.
Selectați curba și citiți aici modul în care temperatura de
alimentare se modifică în funcție de diferitele
temperaturi exterioare. Numărul din partea dreaptă a
„sistemului” arată pentru ce sistem ați selectat curba
de încălzire/curba de răcire.

Precautie
Cu sistemele de încălzire prin pardoseală,
temperatură maximă tur ar trebui, în mod
normal, setat la o temperatură între 35 și 45 °C.

Cu răcirea prin pardoseală, „temp. tur min.”
trebuie restricționată, pentru a preveni
condensarea.

Verificați temperatura maximă pentru
pardoseala dvs. cu instalatorul/furnizorul
pardoselii.
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SFAT
Așteptați 24 de ore înainte de o nouă setare,
astfel încât temperatura ambientală să aibă
timp să se stabilizeze.

Dacă afară este rece, iar temperatura
ambientală este prea scăzută, măriți panta
curbei cu o treaptă.

Dacă afară este rece, iar temperatura
ambientală este prea ridicată, reduceți panta
curbei cu o treaptă.

Dacă afară este cald, iar temperatura
ambientală este prea scăzută, creșteți decalajul
curbei cu o treaptă.

Dacă afară este cald, iar temperatura
ambientală este prea ridicată, reduceți decalajul
curbei cu o treaptă.

MENIUL 1.9.2 - AJUSTARE EXTERIOARĂ

sistem de climatizare
Interval de setare: -10 la +10.

Sau temperatura ambientală dorită, dacă este instalat
senzorul de temperatură. Vedeți ilustrația.

Valoare implicită: 0

Conectarea unui contact extern, de exemplu un
termostat sau un temporizator de cameră, vă permite
să măriți sau să reduceți, temporar sau periodic,
temperatura din încăpere, în timpul încălzirii. Când
contactul este pornit, decalajul curbei de încălzire este
modificat cu numărul de trepte selectat în meniu. Dacă
este instalat și activat un senzor de cameră, se setează
temperatura ambientală dorită (°C).

Dacă există mai mult de un sistem de climatizare,
setarea se poate face separat, pentru fiecare sistem.

MENIUL 1.9.3 - TEMP. TUR MIN.

încălzire
Interval de setare: 5-70 °C

Valoare implicită: 20 °C

răcire (accesoriu necesar)
Setare din fabrică: 18 °C

În meniul 1.9.3 selectați încălzirea sau răcirea, în
următorul meniu (temperatură de alimentare min.
încălzire/răcire) setați temperatura minimă la temperatura
de alimentare la sistemul de climatizare. Aceasta
înseamnă că F1345 nu calculează niciodată o
temperatură mai scăzută decât cea setată aici.

Dacă există mai mult de un sistem de climatizare,
setarea se poate face separat, pentru fiecare sistem.

SFAT
Valoarea poate fi crescută dacă aveți, spre
exemplu, o pivniță pe care doriți să o încălziți
tot timpul, chiar și vara.

Este posibil să aveți nevoie să creșteți și
valoarea din „oprire încălzire” meniul 4.9.2
„setare mod automat".

MENIUL 1.9.4 - SETĂRI SENZOR DE CAMERĂ

factor sistem
încălzire

Interval de setare: 0,0 - 6,0

Setare din fabrică încălzire: 1,0

răcire (accesoriu necesar)

Interval de setare: 0,0 - 6,0

Setare din fabrică răcire: 1,0

Aici pot fi activați senzorii de cameră pentru controlul
temperaturii ambientale.

Precautie
Un sistem de încălzire cu eliberare lentă a
căldurii cum este încălzirea prin pardoseală,
poate să nu fie adecvat pentru a fi controlat cu
ajutorul senzorilor de cameră ai modulului de
interior.

Aici puteți seta un factor (o valoare numerică) care
determină în ce măsură o temperatură peste sau sub
temperatura normală (diferența dintre temperatura dorită
în încăpere și cea reală) din încăpere afectează
temperatura de alimentare la sistemul de climatizare. O
valoare mai mare rezultă într-o modificare mai mare și
mai rapidă a decalajului setat al curbei de încălzire.

NOTA
O valoare prea mare setată pentru „factorul
sistem” (în funcție de sistemul de climatizare)
poate produce o temperatură instabilă în
încăpere.

Dacă sunt instalate mai multe sisteme de climatizare,
setările de mai sus se pot face pentru sistemele
relevante.
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MENIUL 1.9.5 - SETĂRI DE RĂCIRE
(ACCESORIU NECESAR)

senzor răc/înc
Setare din fabrică: nu este selectat nici un senzor

setaţi val.pt senz.răc/înc
Interval de setare: 5 - 40 °C

Valoare implicită: 21

înc.la scăd.sub temp.amb.
Interval de setare: 0,5 - 10,0 °C

Valoare implicită: 1,0

răcire la dep.temp.amb.
Interval de setare: 0,5 - 10,0 °C

Valoare implicită: 3,0

larm rumsgivare kyla
Interval de setare: pornit/oprit

Setare din fabrică: oprit

pornire răcire pasivă
Interval de setare: 10 – 500 GM

Setare din fabrică: 30 GM

pornire răcire activă
Gamă de setare: 10 – 300 DM

Setare din fabrică: 90 DM

dif.trepte compresor
Interval de setare: 10 – 150

Valoare implicită: 30

Grade minut răcire
Interval de setare: -3000 - 3000 grade minut răcire

Setare din fabrică:0

întrerup.alim.încălz.fcţ.24h
Interval de setare: pornit/oprit

Setare din fabrică: oprit

tmp înch.pt.într.alim.răc.
Interval de setare: 0 - 100 s

Setare din fabrică: 0 s

cprs.max.la răc.activă
Interval de setare: 0 - 18

Setare din fabrică: 18

timp între comut.înc/răc.
Gamă de setare: 0 – 48 ore

Setare din fabrică:2

amplif. vană amestec
Interval de setare: 0,1 –10,0

Valoare implicită: 1,0

înt.trepte sup.amestec
Interval de setare QN41: 10 – 300 s

Interval de setare QN18 și QN36: 10 – 500 s

Valori implicite: 30 s

Puteți utiliza F1345 pentru răcirea locuinței în timpul
perioadelor calde ale anului.

Precautie
Anumite opțiuni de setare apar doar dacă
funcția lor este instalată și activată în F1345.

senzor răc/înc
Un senzor de temperatură suplimentar poate fi conectat
la F1345 pentru a determina când este momentul să
comute între încălzire și răcire.

Dacă sunt instalați mai mulți senzori de încălzire/răcire,
puteți selecta care dintre aceștia trebuie să comande.

Precautie
Atunci când senzorii de încălzire/răcire BT74 au
fost conectați și activați din meniul5.4, nu se
mai poate selecta nici un alt senzor din meniul
1.9.5.

setaţi val.pt senz.răc/înc
Puteți seta aici la ce temperatură interioară F1345
urmează să comute între funcția de încălzire, respectiv
cea de răcire.

înc.la scăd.sub temp.amb.
Puteți seta aici cât poate să scadă temperatura
ambientală sub valoarea dorită înainte ca F1345 să
comute pe funcția de încălzire.

răcire la dep.temp.amb.
Puteți seta aici cât poate să crească temperatura
ambientală peste valoarea dorită înainte ca F1345 să
comute pe funcția de răcire.

larm rumsgivare kyla
Aici setați dacă F1345 urmează să inițieze o alarmă dacă
senzorul de cameră este deconectat sau dacă se
defectează în timpul operațiunii de răcire.
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pornire răcire pasivă
Puteți seta aici când urmează să pornească răcirea
pasivă.

Gradele minut sunt o măsură a necesarului de încălzire
curentă a locuinței și determină când vor porni/se vor
opri compresorul, funcția de răcire, respectiv încălzirea
auxiliară.

pornire răcire activă
Puteți seta aici când urmează să pornească răcirea activă.

Gradele minut sunt o măsură a necesarului de încălzire
curentă a locuinței și determină când vor porni/se vor
opri compresorul, funcția de răcire, respectiv încălzirea
auxiliară.

dif.trepte compresor

Precautie
Această opțiune de setare apare doar dacă
răcirea este activată în meniul 5.2.4.

Diferența în grade minute pentru a controla când va porni
următorul compresor este setată aici.

Grade minut răcire
Această selecție este disponibilă numai atunci când
accesoriul conectat numără gradele minut de răcire.

După setarea unei valori min. sau max., sistemul va seta
automat valoarea reală în funcție de numărul de
compresoare care realizează răcirea.

întrerup.alim.încălz.fcţ.24h
Dacă încălzirea urmează să fie deviată la conducta de
alimentare max. în cazul unei cereri pentru încălzire în
ultimele 24 de ore, aceasta se setează aici.

tmp înch.pt.într.alim.răc.
Aici, setați numărul de secunde per perioada de timp
cât vana de derivație trebuie să fie închisă când se află
în modul „Start răcire activă” .

cprs.max.la răc.activă
Setați aici numărul maxim de compresoare ce pot fi
utilizate pentru răcire în cazurile în care sunt disponibile
mai multe compresoare.

timp între comut.înc/răc.
Această selecție este disponibilă numai în sisteme de
răcire cu 2 conducte.

Puteți seta aici cât timp trebuie să aștepte F1345 înainte
de a reveni la modul încălzire, atunci când solicitarea de
răcire a încetat sau viceversa.

amplif. vană amestec și înt.trepte sup.amestec

Precautie
Această opțiune de setare apare doar dacă
răcirea pasivă este activată în meniul 5.2.4.

Aici sunt setate întărirea derivației și timpul de așteptare
al derivației pentru sistemul de răcire.

MENIUL 1.9.6 - TIMP DE REVENIRE
VENTILATOR (ACCESORIU NECESAR)
Puteți selecta aici timpul de revenire pentru modificarea
temporară de viteză (viteza 1-4) a ventilației în meniul
1.2.

Timpul de revenire este perioada necesară pentru
revenirea la normal a vitezei de ventilație.

MENIUL 1.9.7 - CURBĂ PROPRIE

temperatura de alimentare
încălzire

Interval de setare: 5 – 80 °C

răcire (accesoriu necesar)

Interval de setare: 5 – 40 °C

Creați propria curbă de încălzire sau răcire aici, setând
temperaturile de alimentare dorite pentru diferite
temperaturi exterioare.

Precautie
Curba 0 din meniul 1.9.1 trebuie selectată
pentru ca curbă proprie să se aplice.

MENIUL 1.9.8 - DECALAJ PUNCTUAL

punct temp. exterioară
Interval de setare: -40 – 30 °C

Valoare implicită: 0 °C

modificare a curbei
Interval de setare: -10 – 10 °C

Valoare implicită: 0 °C

Selectați aici o modificare a curbei de încălzire la o
anumită temperatură exterioară. De obicei este
suficientă o treaptă pentru schimbarea temperaturii
ambientale cu un grad, dar în unele cazuri pot fi necesare
mai multe trepte.

Curba de încălzire este afectată la ± 5 °C de la valoarea
setată a punct temp. exterioară.

Este important să fie selectată curba de încălzire corectă,
astfel încât temperatura ambientală resimțită să fie
uniformă.
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SFAT
Dacă în casă este rece, spre exemplu la -2 °C,
„punct temp. exterioară” este setat la „-2” și
„modificare a curbei” este crescută până când
este menținută temperatura ambientală dorită.

Precautie
Așteptați 24 de ore înainte de o nouă setare,
astfel încât temperatura ambientală să aibă
timp să se stabilizeze.

MENIUL 1.9.9 - RĂCIRE PE TIMP DE NOAPTE
(ACCESORIU NECESAR)

temp. pornire aer evacuat
Interval de setare: 20 – 30 °C

Valoare implicită: 25 °C

dif. min. exterior-evacuat
Interval de setare: 3 – 10 °C

Valoare implicită: 6 °C

Activați aici răcirea pe timpul nopții.

Atunci când temperatura din casă este ridicată iar
temperatura exterioară este mai scăzută, poate fi obținut
un efect de răcire prin forțarea ventilației.

Dacă diferența de temperatură între aerul evacuat și
temperatura aerului exterior este mai mare decât
valoarea setată („dif. min. exterior-evacuat”) iar
temperatura aerului evacuat este mai mare decât
valoarea setată („temp. pornire aer evacuat”) rulați
ventilația la viteza 4 până când una dintre condiții nu mai
este îndeplinită.

Precautie
Răcirea pe timp de noapte poate fi activată doar
atunci când încălzirea casei a fost dezactivată.
Aceasta se face în meniul 4.2.
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Meniul 2 – APĂ
CALDĂ
PRIVIRE DE ANSAMBLU

2.1 - lux temporar2 - APĂ CALDĂ*, **
2.2 - mod confort
2.3 - progr. orară

2.9.1 - creștere periodică2.9 - avansat
2.9.2 - recirc. apă caldă *

* Accesoriu necesar.

** Acest meniu este setat și în sistemul limitat de
meniuri al pompei de căldură slave.

Sub-meniuri
Acest meniu apare numai dacă la pompa de căldură este
conectat un încălzitor de apă.

Pentru meniul APĂ CALDĂ există mai multe sub-
meniuri. Informațiile privind starea meniului în cauză pot
fi găsite pe afișaj, în partea dreaptă a meniurilor.

lux temporar Activarea creșterii temporare a
temperaturii apei calde. Informațiile privind starea
afișează „oprit” sau ce perioadă de timp rămâne din
creșterea temporară a temperaturii.

mod confort Setare confort apă caldă. Informațiile
privind starea afișează ce mod este selectat „economic",
"normal” sau „lux".

progr. orară Programare orară confort apă caldă.
Informațiile de stare „setare” apar dacă ați setat
programarea, dar nu sunt active în mod curent, „setare
vacanţă” apare dacă setarea vacanță este activă în
același timp ca programarea (când funcția vacanță este
prioritizată), „activă” apare dacă orice parte a programării
este activă, în caz contrar apare „oprit”.

avansat Setare creștere periodică a temperaturii apei
calde.

MENIUL 2.1 - LUX TEMPORAR

Interval de setare: 3, 6 și 12 ore și mod "oprit" și
"creștere unică"

Valoare implicită: "oprit"

Atunci când necesarul de apă caldă crește temporar,
acest meniu poate fi utilizat pentru a selecta o creștere
a temperaturii apei calde la modul lux pentru un timp
selectabil.

Precautie
Dacă este selectat modul confort „lux” în
meniul 2.2 nu se mai poate realiza nici o
creștere suplimentară.

Funcția este activată imediat când este selectată o
perioadă de timp și este confirmată utilizând butonul
OK. Timpul rămas pentru setarea selectată este indicat
în partea dreaptă.

După expirarea timpului, F1345 revine la modul setat în
meniul 2.2.

Selectați „oprit” pentru a opri lux temporar .

MENIUL 2,2 - MOD CONFORT

Interval de setare: economic, normal, lux

Valoare implicită: normal

Diferența între modurile selectabile este temperatura
apei calde de la robinet. O temperatură mai ridicată
înseamnă că apa caldă durează mai mult.

economic: Acest mod produce mai puțină apă caldă
decât celelalte, dar este mai economic. Acest mod poate
fi utilizat în gospodării mai mici, cu un necesar redus de
apă caldă.

normal: Modul normal produce un volum mai mare de
apă caldă și este adecvat pentru majoritatea
gospodăriilor.

lux: Modul lux produce cel mai mare volum posibil de
apă caldă. În acest mod, este posibil ca încălzitorul
electric imersat să fie utilizat parțial pentru a încălzi apa
caldă, ceea ce mărește costurile de funcționare.
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MENIUL 2.3 - PROGR. ORARĂ

tot

luni

mar

mi

joi

vi

sâm

dum

activată

program 2program 1

PLANIF. APEI CALDE 2.3

normal

Activat Program orar

Perioada de timp AjustareZi Conflict

Confortul apei calde
în care urmează să
lucreze pompa de
căldură poate fi
programat orar aici
pentru până la două
perioade diferite pe
zi.

Programarea orară
este
activată/dezactivată
prin bifarea/debifarea
opțiunii „activată". Orele setate nu sunt afectate la
dezactivare.

Program orar: Aici este selectat programul orar ce
urmează a fi modificat.

Activat: Aici este activată programarea orară a perioadei
selectate. Orele setate nu sunt afectate la dezactivare.

Zi: Selectați aici pentru care zi sau zile ale săptămânii se
va aplica programarea orară. Pentru a elimina
programarea orară pentru o anumită zi, perioada pentru
ziua respectivă trebuie resetată prin stabilirea aceleiași
ore pentru pornire și pentru oprire. Dacă este utilizat
rândul „toate”, toate zilele respective sunt setate
conform respectivului rând.

Perioada de timp: Aici sunt selectate ora de pornire și
cea de oprire pentru ziua selectată pentru programarea
orară.

Reglare: Setați aici confortul apei calde care se aplică în
timpul programării orare.

Conflict: Dacă două setări intră în conflict una cu alta,
este afișat un semn de exclamare roșu.

SFAT
Dacă doriți să setați o programare orară similară
pentru fiecare zi a săptămânii, începeți prin
completarea opțiunii „toate” și apoi modificați
zilele dorite.

SFAT
Setați ora pentru oprire mai devreme decât ora
de pornire, astfel încât perioada să se extindă
peste miezul nopții. Programarea opririlor la ora
de oprire setată ziua următoare.

Programarea orară începe întotdeauna la data
la care este setată ora de pornire.

MENIUL 2.9 - AVANSAT
Meniul avansat are textul portocaliu și este destinat
utilizatorilor avansați. Acest meniu are mai multe sub-
meniuri.

MENIUL 2.9.1 - CREȘTERE PERIODICĂ

perioadă
Interval de setare: 1 - 90 zile

Valoare implicită: oprit

ora de pornire
Interval de setare: 00:00 - 23:00

Valoare implicită: 00:00

Pentru a preveni dezvoltarea bacteriilor în încălzitorul de
apă, compresorul și încălzitorul electric imersat pot
crește temperatura apei calde pentru scurt timp, la
intervale regulate.

Aici poate fi selectată durata perioadei de timp între
creșterile respective. Timpul poate fi setat între 1 și90
de zile. Setarea din fabrică este de 14 zile. Bifați/debifați
„activată” pentru a activa/dezactiva funcția.

MENIUL 2.9.2 - RECIRC. APĂ CALDĂ
(ACCESORIU NECESAR)

timp de funcţionare
Interval de setare: 1 - 60 min

Valoare implicită: 60 min

timp de întrerupere
Interval de setare: 0 - 60 min

Valoare implicită: 0 min

Setați aici circulația apei calde pentru până la trei
perioade pe zi. În perioadele setate, pompa de circulație
pentru apă caldă va funcționa conform setărilor de mai
sus.

"timp de funcţionare” decide cât timp trebuie să
funcționeze pompa de circulație pentru apă caldă în
fiecare etapă de operare.

"timp de întrerupere” decide cât timp trebuie să
staționeze pompa de circulație pentru apă caldă între
etapele de operare.
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Meniul 3 –
INFORMAȚII
PRIVIRE DE ANSAMBLU

3.1 - informaţii service **3 - INFORMAȚII **
3.2 - info compresor **
3.3 - inf. încălzire aux. **
3.4 - jurnal alarmă **
3.5 - înreg. temp. interioară

** Acest meniu este setat și în sistemul limitat de
meniuri al pompei de căldură slave.

Sub-meniuri
Pentru meniul INFORMAȚII există mai multe sub-
meniuri. În aceste meniuri nu se pot face setări, acestea
doar afișează informații. Informațiile privind starea
meniului în cauză pot fi găsite pe afișaj, în partea dreaptă
a meniurilor.

informaţii service indică nivelele de temperatură și
setările din instalație.

info compresor indică timpii de funcționare, numărul
de porniri etc. pentru compresorul din pompa de căldură.

inf. încălzire aux. afișează informații despre timpii de
funcționare ai încălzirii auxiliare etc.

jurnal alarmă afișează cea mai recentă alarmă și
informații despre pompa de căldură la declanșarea
alarmei.

înreg. temp. interioară temperatura interioară medie,
în fiecare săptămână, pe durata ultimului an.

MENIUL 3.1 - INFORMAŢII SERVICE

De aici se pot obține informații despre starea reală de
funcționare a pompei de căldură (de ex. temperaturile
curente etc.). Dacă mai multe pompe de căldură sunt
conectate ca master/slave, în acest meniu sunt indicate
și informațiile referitoare la acestea. Nu se pot face
modificări.

Informațiile sunt pe mai multe pagini. Rotiți butonul de
comandă pentru a derula printre pagini.

Un cod QR apare într-o parte. Acest cod QR indică
numărul de serie, numele produsului și unele date de
funcționare.

Acest meniu este setat și în sistemul limitat de meniuri
al pompei de căldură slave.
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Simboluri din acest meniu:

Încălzire

O cifră indică
numărul de
compresoare
(dacă există mai
mult de unul) ce
funcționează în
mod curent cu
funcția de
încălzire.

Compresoare

EP14/EP15 (modul
de răcire) afișează
care compresor
este în funcțiune.

Apă caldă

O cifră indică
numărul de
compresoare
(dacă există mai
mult de unul) ce
funcționează în
mod curent cu
încărcare apă
caldă.

Încălzire auxiliară
externă conectată
intern și încălzire
auxiliară externă
conectată prin
intermediul unui
accesoriu.

Arată că există
căldură electrică
auxiliară într-un
boiler, dacă este
cazul.

Ventilație (apare
doar cu instalația
de evacuare a
aerului)

Pompe pentru
agent termic
(portocaliu)

EP14/EP15 (modul
de răcire) afișează
care pompă de
circulație este în
funcțiune.

Pompe pentru
soluție antiîngheț
(albastru)

EP14/EP15 (modul
de răcire) afișează
care pompă de
circulație
funcționează, dacă
la pompa de
căldură este
racordată mai mult
de o pompă
pentru soluție
antiîngheț.

Piscina

O cifră indică
numărul de
compresoare
(dacă există mai
mult de unul) ce
funcționează în
mod curent cu
funcția de încălzire
a piscinei.

Răcire

O cifră indică
numărul de
compresoare
(dacă există mai
mult de unul) ce
funcționează în
mod curent cu
funcția de răcire.

Accesoriu solarVentilația

Încălzire auxiliară
în boiler

MENIUL 3.2 - INFO COMPRESOR
De aici se pot obține informații despre starea de
funcționare și statisticile compresorului din cadrul
instalației. Nu se pot face modificări.

Dacă mai multe pompe de căldură sunt conectate ca
master/slave, informațiile referitoare la compresoarele
celorlalte pompe de căldură sunt indicate și într-un
sistem de tabele.

Acest meniu este setat și în sistemul limitat de meniuri
al pompei de căldură slave.

MENIUL 3.3 - INF. ÎNCĂLZIRE AUX.
De aici pot fi obținute informații despre setările încălzirii
auxiliare, starea de funcționare și statistici. Nu se pot
face modificări.

Informațiile sunt pe mai multe pagini. Rotiți butonul de
comandă pentru a derula printre pagini.

MENIUL 3.4 - JURNAL ALARMĂ
Pentru a facilita constatarea defectelor se salvează aici
starea de funcționare a pompei de căldură în cazul
alertelor de alarmare. Puteți vedea aici informații pentru
10 cele mai recente alarme.

Acest meniu este setat și în sistemul limitat de meniuri
al pompei de căldură slave.

Pentru a vizualiza starea de execuție în eventualitatea
unei alarme, marcați alarma și apăsați butonul OK.

MENIUL 3.5 - ÎNREG. TEMP. INTERIOARĂ
Puteți vedea aici temperatura interioară medie, în fiecare
săptămână, pe durata ultimului an. Linia punctată indică
temperatura medie anuală.

Temperatura medie exterioară este indicată doar dacă
este instalat un senzor pentru temperatura ambientală/o
unitate de cameră.

Dacă este instalat un modul de evacuare a aerului (NIBE
FLM), este indicată temperatura aerului evacuat.

Pentru a citi o temperatură medie
1. Rotiți butonul de comandă astfel încât să fie marcat

inelul de pe axul cu numărul săptămânii.

2. Apăsați butonul OK.

3. Urmați linia gri până la grafic și spre stânga pentru
a citi temperatura interioară medie în săptămâna
selectată.

4. Acum puteți selecta pentru a efectua citiri ale
diferitelor săptămâni prin rotirea butonului de
comandă spre dreapta sau stânga, și pentru a citi
temperatura medie.

5. Apăsați butonul OK sau Back (Înapoi) pentru a ieși
din modul citire.
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Meniul 4 – POMPA DE
CĂLDURĂ
PRIVIRE DE ANSAMBLU

4.1.1 - piscină 1 *4.1 - funcţii plus *4 - POMPA DE CĂLDURĂ
4.1.2 - piscină 2 *

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

4.1.4 - sms *
4.1.5 - SG Ready
4.1.6 - smart price adaption

4.1.8.1 - setări
4.1.8 - smart energy
source™

4.1.8.2 - setare preț
4.1.8.3 - Impactul CO2
4.1.8.4 - perioade tarifare,
electricitate
4.1.8.5 - perioade tarifare,
preț fix
4.1.8.6 - perioade tarif, der.
ext. adițional
4.1.8.7 - per.tarifare.adiț.în
trepte
4.1.8.8 - perioade tarifare,
OPT10

4.1.11 -
ventil.control.la cerere
*

4.2 - mod funcț.
4.3 - pictogramele mele
4.4 - oră & dată
4.6 - limbă
4.7 - setare vacanţă

4.9.1 - prioritizare funct.4.9 - avansat
4.9.2 - setare mod automat
4.9.3 - setare grad minut
4.9.4 - setare din fabrică
utilizator
4.9.5 - oprire program

* Accesoriu necesar.

Sub-meniuri
Pentru meniul POMPA DE CĂLDURĂ există mai multe
sub-meniuri. Informațiile privind starea meniului în cauză
pot fi găsite pe afișaj, în partea dreaptă a meniurilor.

funcţii plus Setări care se aplică oricăror funcții
suplimentare instalate în sistemul de încălzire.

mod funcț. Activarea modului de funcționare manual
sau automat. Informațiile de stare indică modul de
funcționare selectat.

pictogramele mele Setări cu privire la care pictograme
de pe interfața de utilizator a pompei de căldură urmează
să apară în slot când este închisă ușa.

oră & dată Setare oră și dată curente.

limbă Selectați aici limba pentru afișaj. Informațiile de
stare indică limba selectată.

setare vacanţă Programare orară de vacanță a încălzirii
și ventilației. Informația de stare „setare” este afișată
dacă ați setat o programare orară de vacanță, dar acesta
nu este activă pentru moment, „activă” este afișat dacă
oricare parte a programării orare a vacanței este activă,
în caz contrar este afișat „ oprit".

avansat Setare mod de lucru pompă de căldură.

MENIUL 4.1 - FUNCŢII PLUS
Setările pentru orice funcții auxiliare instalate în F1345
pot fi făcute în sub-meniuri.
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MENIUL 4.1.1 - 4.1.2 - PISCINĂ 1 - PISCINĂ
2 (ESTE NECESAR ACCESORIUL)

temp. pornire
Interval de setare: 5,0 - 80,0 °C

Valoare implicită: 22,0 °C

temp. de oprire
Interval de setare: 5,0 - 80,0 °C

Valoare implicită: 24,0 °C

număr maxim de compres.
Interval de setare: 1 - 18

Setare din fabrică: 18

Selectați dacă urmează să fie activat controlul piscinei,
între ce temperaturi trebuie să aibă loc încălzirea piscinei
(temperatura de pornire și cea de oprire) și câte
compresoare pot lucra față de piscină în același timp.

Când temperatura piscinei scade sub temperatura de
pornire setată și nu există cerință pentru apă caldă sau
încălzire, F1345 pornește încălzirea piscinei.

Deselectați „activată” pentru a deconecta încălzirea
piscinei.

Precautie
Temperatura de pornire nu poate fi setată la o
valoare mai mare decât temperatura de oprire.

MENIUL 4.1.3 - INTERNET
Aici se efectuează setările de conectare F1345 prin NIBE
Uplink, care utilizează Internetul.

NOTA
Pentru ca aceste funcții să funcționeze, trebuie
conectat cablul de rețea.

MENIUL 4.1.3.1 - NIBE UPLINK
Puteți gestiona aici conexiunea instalației la NIBE Uplink
(http://www.nibeuplink.com) și puteți vedea numărul de
utilizatori conectați la instalație prin Internet.

Un utilizator conectat are un cont de utilizator în NIBE
Uplink căruia i s-a acordat permisiunea de a controla
și/sau monitoriza instalația.

Solicitare șir de conectare nou
Pentru a conecta un cont de utilizator pe NIBE Uplink la
instalația dvs., trebuie să solicitați un cod de conectare
unic.

1. Marcați „solicitare şir de conectare nou” și apăsați
butonul OK.

2. Acum instalația comunică cu NIBE Uplink pentru a
crea un cod de conectare.

3. După ce se primește un șir de conectare, el este
indicat în acest meniu la „şir de conectare” și este
valabil timp de 60 minute.

Deconectați toți utilizatorii
1. Marcați „deconectaţi toţi utilizatorii” și apăsați

butonul OK.

2. Instalația comunică acum cu NIBE Uplink pentru a
izola instalația dvs. de toți utilizatorii conectați prin
Internet.

NOTA
După deconectarea tuturor utilizatorilor, niciunul
dintre ei nu va mai putea monitoriza sau
controla instalația dvs. prin NIBE Uplink fără a
solicita un nou număr de conectare.

MENIUL 4.1.3.8 - SETĂRI TCP/IP
Puteți face aici setările TCP/IP pentru instalația dvs.

Setare automată (DHCP)
1. Bifați „automat". Instalația primește acum setarea

TCP/IP utilizând DHCP.

2. Marcați „confirmare” și apăsați butonul OK.

Setare manuală
1. Deselectați „automat”, acum aveți acces la mai

multe opțiuni de setare.

2. Marcați „adresă IP” și apăsați butonul OK.

3. Introduceți detaliile corecte de la tastatura virtuală.

4. Selectați „OK” și apăsați butonul OK.

5. Repetați 1 - 3 pentru „msc.reţ.", "gateway” și „dns".

6. Marcați „confirmare” și apăsați butonul OK.

Precautie
Instalația nu se poate conecta la Internet fără
setările TCP/IP corecte. Dacă sunteți nesiguri
în privința setărilor aplicabile, utilizați modul
automat, sau contactați administratorul dvs. de
rețea (sau pe cineva similar) pentru informații
suplimentare.

SFAT
Toate setările făcute de la deschiderea meniului
pot fi resetate prin marcarea „resetare” și
apăsarea butonului OK.

MENIUL 4.1.3.9 - SETĂRI PROXY
Puteți face aici setările proxy pentru instalația dvs.

Setările proxy sunt utilizate pentru a da informații de
conectare la un server intermediar (proxy server) între
instalație și Internet. Aceste setări sunt în primul rând
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utilizate atunci când instalația se conectează la Internet
printr-o rețea de companie. Instalația suportă
autentificarea proxy a tipului HTTP Basic și HTTP Digest.

Dacă sunteți nesiguri în privința setărilor aplicabile,
contactați administratorul de rețea (sau pe cineva similar)
pentru informații suplimentare.

Setare
1. Bifați „utilizare proxy” dacă nu doriți să utilizați un

proxy.

2. Marcați „server” și apăsați butonul OK.

3. Introduceți detaliile corecte de la tastatura virtuală.

4. Selectați „OK” și apăsați butonul OK.

5. Repetați 1 - 3 pentru „port", "nume utiliz.” și „parolă".

6. Marcați „confirmare” și apăsați butonul OK.

SFAT
Toate setările făcute de la deschiderea meniului
pot fi resetate prin marcarea „resetare” și
apăsarea butonului OK.

MENIUL 4.1.4 - SMS (ESTE NECESAR
ACCESORIUL)
Faceți aici setările pentru accesoriul SMS 40.

Adăugați numerele de telefon mobil care urmează să
aibă acces la modificarea și primirea informațiilor de
stare de la pompa de căldură. Numerele de mobil trebuie
să includă codul de țară, de ex. +46 XXXXXXXX.

Dacă doriți să primiți un mesaj SMS în eventualitatea
unei alarme, marcați caseta din dreapta numărului de
telefon.

NOTA
Numerele de telefon puse la dispoziție trebuie
să poată primi mesaje SMS.

MENIUL 4.1.5 - SG READY
Această funcție poate fi utilizată doar în rețelele care
suportă standardul „SG Ready” .

Faceți aici setările pentru funcția „SG Ready”.

temperatura camerei afect.
Setați aici dacă temperatura ambientală trebuie să fie
afectată sau nu la activarea „SG Ready”.

Cu modul preț scăzut al „SG Ready”, decalajul paralel
al temperaturii de interior este crescut cu „+1”. Dacă
este instalat și activat un senzor de cameră, temperatura
ambientală dorită crește cu 1°C.

Cu modul supracapacitate al „SG Ready”, decalajul
paralel pentru temperatura de interior crește cu „+2”.
Dacă este instalat și activat un senzor de cameră,
temperatura ambientală dorită crește cu 2°C.

apă caldă afect.
Setați aici dacă temperatura apei calde trebuie să fie
afectată sau nu la activarea „SG Ready”.

Cu modul preț scăzut al „SG Ready”, temperatura de
oprire a apei calde este setată cât mai ridicată posibil
doar la funcționarea compresorului (încălzitorul electric
imersat nu este permis).

Cu modul supracapacitate al „SG Ready”, apa caldă este
setată la „lux” (încălzitorul electric imersat este permis).

răcire afect. (accesoriu necesar)
Setați aici dacă temperatura ambientală în timpul
funcționării răcirii trebuie să fie afectată sau nu la
activarea „SG Ready”.

Cu modul preț scăzut al „SG Ready” și funcționare
răcire, temperatura interioară nu este afectată.

Cu modul supracapacitate al „SG Ready” și funcționare
în modul răcire, decalajul paralel pentru temperatura de
interior este redus cu „-1”. Dacă este instalat și activat
un senzor de cameră, temperatura ambientală dorită
scade cu 1°C.

temperatură piscină afect.(este necesar
accesoriul)
Setați aici dacă temperatura piscinei trebuie să fie
afectată sau nu la activarea „SG Ready”.

Cu modul preț scăzut al „SG Ready”, temperatura dorită
a piscinei (temperatura de pornire și oprire) crește cu
1°C.

Cu modul supracapacitate al „SG Ready”, temperatura
dorită a piscinei (temperatura de pornire și oprire) crește
cu 2°C.

MENIUL 4.1.6 - SMART PRICE ADAPTION™

activată
Această funcție poate fi utilizată numai dacă aveți un
contract cu un plan tarifar pe oră cu furnizorul dvs.
de electricitate care permite Smart price adaption™
și dacă aveți activat un cont NIBE Uplink.

zonă
Aici selectați unde este configurată pompa de căldură
(în ce zonă).

Contactați furnizorul dvs. de electricitate pentru a afla
în ce zonă trebuie să intrați.

temperatura camerei afect.
Interval de setare:1 - 10

Setare din fabrică:5

27Capitol 3 | Control - MeniuriNIBE F1345



apă caldă afect.
Interval de setare:1 - 4

Setare din fabrică:2

temperatură piscină afect.
Interval de setare:1 - 10

Setare din fabrică:2

răcire afect.
Interval de setare:1 - 10

Setare din fabrică:3

prez. gen. preţ electricitate
De aici puteți obține informațiile despre modul în care
variază prețul la electricitate pe o perioadă de până
la trei zile.

În meniul Smart price adaption™ indicați unde este
situată pompa de căldură și ce importanță ar trebui să
aibă prețul curentului electric. Cu cât valoarea este mai
mare, cu atât efectul asupra prețului curentului electric
este mai mare, iar posibilele economii sunt mai
însemnate, existând însă un risc sporit de afectare a
confortului.

Smart price adaption™ mută consumul pompei de
căldură în decurs de 24 de ore la perioade în care tariful
la electricitate este cel mai scăzut, ceea ce înseamnă
economii aferente contractelor de electricitate cu un
plan tarifar pe oră. Funcția se bazează pe un plan tarifar
orar pentru următoarele 24 de ore preluată prin NIBE
Uplink , fiind așadar necesare o conexiune la internet și
un cont pentru NIBE Uplink .

Deselectați „activată” pentru a opri Smart price
adaption™.

MENIUL 4.1.8 - SMART ENERGY SOURCE™

setări

setare preț

Impactul CO2*

perioade tarifare, electricitate

perioade tarifare, preț fix**

perioade tarif, der. ext. adițional

per.tarifare.adiț.în trepte

perioade tarifare, OPT10

Funcția prioritizează modul în care/în ce măsură va fi
utilizată fiecare sursă de energie conectată. Aici puteți
alege dacă sistemul va folosi sursa de energie cea mai

ieftină tot timpul. Puteți alege, de asemenea, dacă
sistemul va folosi în orice moment sursa de energie cea
mai neutră din punct de vedere al emisiilor de carbon.
*Pentru a deschide acest meniu, selectați metoda de control „CO2”
din setări.

**Pentru a deschide acest meniu, selectați „spot” sub setare preț.

MENIUL 4.1.8.1 - SETĂRI

smart energy source™

Interval de setare: Oprit/Pornit

Setare din fabrică: Oprit

metodă control

Interval de setare: Preț / CO2

Setare din fabrică: Preț

MENIUL 4.1.8.2 - SETARE PREȚ

preț, electricitate
Gamă de setare: spot, tarif, preț fix

Setări din fabrică preț fix

Gamă de setare preț fix: 0–100 000*

preț, der. ext.adițion.
Gamă de setare: tarif, preț fix

Setări din fabrică preț fix

Gamă de setare preț fix: 0–100 000*

preț,adăug.încălz.în trepte
Gamă de setare: tarif, preț fix

Setări din fabrică preț fix

Gamă de setare preț fix: 0–100 000*

preț, adăugare OPT
Gamă de setare: tarif, preț fix

Setări din fabrică preț fix

Gamă de setare preț fix: 0–100 000*

Aici puteți alege dacă sistemul va exercita controlul pe
baza prețului spot, a controlului tarifelor sau a unui preț
fix. Setarea este efectuată pentru fiecare sursă de
energie individuală. Prețul spot poate fi utilizat numai
dacă aveți un contract cu un plan tarifar pe oră cu
furnizorul dvs. de electricitate.
*Moneda variază în funcție de țara selectată.
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MENIUL 4.1.8.3 - IMPACTUL CO2

CO2, electricitate

Gamă de setare: 0–5

Valoare implicită: 2,5

CO2,der.ext.adițion.

Gamă de setare: 0–5

Valoare implicită: 1

CO2,ad.încălz.tr.ext.

Gamă de setare: 0–5

Valoare implicită: 1

CO2, OPT10 control aditional

Gamă de setare: 0–5

Valoare implicită: 1

Setați aici mărimea amprentei de carbon pentru fiecare
sursă de energie.

Amprenta de carbon este diferită pentru fiecare sursă
de energie. De exemplu, energia de la celulele solare și
turbinele eoliene poate fi considerată neutră din punct
de vedere al emisiilor de dioxid de carbon, așadar cu un
impact CO2 scăzut. Energia de la combustibilii solizi se
poate considera că are o amprentă de carbon mai mare,
așadar are un impact CO2 mai ridicat.

MENIUL 4.1.8.4 - PERIOADE TARIFARE,
ELECTRICITATE
Aici puteți utiliza controlul tarifelor pentru căldură
electrică suplimentară.

Setați perioadele cu tarifele cele mai scăzute. Este
posibil să setați două perioade diferite pe an. În aceste
perioade, patru perioade diferite pot fi setate pentru
zilele săptămânii (luni - vineri) și patru perioade pentru
weekenduri (sâmbăta și duminica).

MENIUL 4.1.8.5 - PERIOADE TARIFARE, PREȚ
FIX
Aici puteți utiliza controlul tarifelor pentru un cost fix al
electricității.

Setați perioadele cu tarifele cele mai scăzute. Este
posibil să setați două perioade diferite pe an. În aceste
perioade, patru perioade diferite pot fi setate pentru
zilele săptămânii (luni - vineri) și patru perioade pentru
weekenduri (sâmbăta și duminica).

MENIUL 4.1.8.6 - PERIOADE TARIF, DER.
EXT. ADIȚIONAL
Aici puteți utiliza controlul tarifelor pentru căldură
suplimentară derivată din exterior.

Setați perioadele cu tarifele cele mai scăzute. Este
posibil să setați două perioade diferite pe an. În aceste
perioade, patru perioade diferite pot fi setate pentru
zilele săptămânii (luni - vineri) și patru perioade pentru
weekenduri (sâmbăta și duminica).

MENIUL 4.1.8.7 - PER.TARIFARE.ADIȚ.ÎN
TREPTE
Aici puteți utiliza controlul tarifelor pentru căldură
suplimentară controlată din exterior.

Setați perioadele cu tarifele cele mai scăzute. Este
posibil să setați două perioade diferite pe an. În aceste
perioade, patru perioade diferite pot fi setate pentru
zilele săptămânii (luni - vineri) și patru perioade pentru
weekenduri (sâmbăta și duminica).

MENIUL 4.1.8.8 - PERIOADE TARIFARE,
OPT10
Aici puteți utiliza controlul tarifelor pentru căldură
suplimentară controlată OPT 10.

Setați perioadele cu tarifele cele mai scăzute. Este
posibil să setați două perioade diferite pe an. În aceste
perioade, patru perioade diferite pot fi setate pentru
zilele săptămânii (luni - vineri) și patru perioade pentru
weekenduri (sâmbăta și duminica).

MENIU 4.1.10 - ENERGIE SOLARĂ(ESTE
NECESAR ACCESORIUL)

temperatura camerei afect.
Interval de setare: pornit/oprit

Setare din fabrică: oprit

apă caldă afect.
Interval de setare: pornit/oprit

Setare din fabrică: oprit

temperatură piscină afect.
Interval de setare: pornit/oprit

Setare din fabrică: oprit

prioritizați cons.casnic.electr. (EME 20)
Interval de setare: pornit/oprit

Setare din fabrică: oprit

Aici setați ce parte a sistemului dvs. de climatizare
(temperatura camerei, temperatura apei calde,
temperatura piscinei) va fi afectată de surplusul de
electricitate produs de panourile solare.

Atunci când panourile solare produc mai multă
electricitate decât F1345 solicită, temperatura de pe
proprietate este reglată și/sau temperatura apei calde
crește.
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EME
În acest meniu puteți efectua și setări specifice pentru
EME dvs.

Pentru EME 20, puteți selecta dacă doriți să prioritizați
consumul casnic de electricitate înainte de temperatura
camerei și apa caldă, cu condiția ca F1345 să fie echipat
cu un contor de energie extern.

MENIU 4.1.11 - VENTIL.CONTROL.LA
CERERE(ESTE NECESAR ACCESORIUL)

ventil.control.la cerere
Interval de setare: pornit/oprit

Setare din fabrică: oprit

Rh% dorit
Interval de setare: 35 – 75 %

Setare din fabrică:50 %

La activarea ventilației controlate la cerere, accesoriului
HTS 40 i se permite să afecteze ventilația, pentru a
ajunge la umiditatea relativă dorită, care este setată din
„Rh% dorit”.

MENIUL 4.2 - MOD FUNCȚ.

mod funcț.
Interval de setare: automat, manual, doar înc.aux.

Valoare implicită: automat

funcții
Interval de setare: compresor, auxiliar, încălzire, răcire

Modul de funcționare al pompei de căldură este setat
de obicei la „automat". Este, de asemenea, posibil să
setați pompa de căldură la „doar înc.aux.”, dar doar când
este utilizat un auxiliar, sau „manual” și să selectați dvs.
ce funcții sunt permise.

Modificați modul de funcționare prin marcarea opțiunii
dorite și apăsați butonul OK. Când este selectat un mod
de funcționare, acesta arată ce este permis în cadrul
pompei de căldură (ce este tăiat = nu este permis), iar
alternativele selectabile la dreapta. Pentru a alege funcții
selectabile care sunt permise sau nu, marcați funcția
utilizând butonul de comandă și apăsați butonul OK.

Mod de funcționare automat
În acest mod de funcționare pompa de căldură
selectează automat ce funcții sunt permise.

Mod de funcționare manual
În acest mod de funcționare puteți selecta ce funcții
sunt permise. Nu puteți deselecta „compresor” în modul
manual.

Mod de funcționare doar înc.aux.
În acest mod de funcționare, compresorul nu este activ
și este utilizată doar încălzirea auxiliară.

Precautie
Dacă alegeți modul „doar înc.aux.”, este
deselectat compresorul și costul de funcționare
este mai mare.

Funcții
„compresor" este unitatea care produce încălzire și apă
caldă pentru locuință. Dacă „compresor” este deselectat
în modul automat, acest lucru este indicat cu un simbol
în meniul principal. Nu puteți deselecta „compresor” în
modul manual.

„auxiliar” este unitatea care ajută compresorul să
încălzească locuința și/sau apa caldă atunci când nu
poate gestiona singur tot necesarul.

„încălzire” înseamnă că obțineți încălzirea locuinței.
Puteți deselecta funcția atunci când nu doriți să
funcționeze răcirea.

„răcire” înseamnă că obțineți răcirea locuinței când
vremea este caldă. Puteți deselecta această funcție
atunci când nu doriți să aveți răcirea în funcțiune.
Această alternativă necesită instalarea accesoriului
pentru răcire.

Precautie
Dacă deselectați „auxiliar” aceasta poate
însemna că nu se realizează suficientă încălzire
în locuință.

MENIUL 4.3 - PICTOGRAMELE MELE
Puteți selecta ce pictograme să fie vizibile când ușa
F1345 este închisă. Puteți selecta până la 3 pictograme.
Dacă selectați mai multe, cele pe care le-ați selectat
primele vor dispărea. Pictogramele sunt afișate în
ordinea în care le-ați selectat.

MENIUL 4.4 - ORĂ & DATĂ
Setați aici ora și data, modul de afișare și fusul orar.

SFAT
Ora și data sunt setate automat dacă pompa
de căldură este conectată la NIBE Uplink.
Pentru a obține ora corectă, trebuie setat fusul
orar.

MENIUL 4.6 - LIMBĂ
Alegeți aici limba în care doriți să fie afișate informațiile.
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MENIUL 4.7 - SETARE VACANŢĂ
Pentru scăderea consumului de energie pe durata
vacanței, puteți programa o reducere a încălzirii și
temperaturii apei calde. Răcirea, ventilația, piscina și
răcirea panoului solar pot fi deopotrivă programate orar
dacă sunt conectate funcțiile respective.

Dacă este instalat și activat un senzor de cameră, se
setează temperatura ambientală dorită (°C) pe parcursul
perioadei de timp. Această setare se aplică tuturor
sistemelor de climatizare cu senzor de cameră.

Dacă nu este activat un senzor de cameră, este setat
decalajul dorit al curbei de încălzire. De obicei este
suficientă o treaptă pentru schimbarea temperaturii
ambientale cu un grad, dar în unele cazuri pot fi necesare
mai multe trepte. Această setare se aplică tuturor
sistemelor de climatizare fără senzor de cameră.

Programarea orară de vacanță începe la ora 00:00 în ziua
de pornire și se încheie la ora 23:59 în data de oprire.

SFAT
Opriți setarea de vacanță cu aproximativ o zi
înainte de a reveni, astfel încât temperatura
ambientală și apa caldă să aibă timp să revină
la nivelurile obișnuite.

SFAT
Stabiliți setarea de vacanță în avans și activați-
o chiar înainte de plecare pentru a menține
confortul.

MENIUL 4.9 - AVANSAT
Meniul avansat are textul portocaliu și este destinat
utilizatorilor avansați. Acest meniu are mai multe sub-
meniuri.

MENIUL 4.9.1 - PRIORITIZARE FUNCT.

prioritizare funct.
Interval de setare: 0 la 180 min

Setare din fabrică: 60 min pentru apă caldă, 0 min
pentru altele

Alegeți aici cât timp trebuie să funcționeze pompa de
căldură cu fiecare cerință, dacă există două sau mai
multe cerințe în același timp. Dacă există o singură
cerință, pompa de căldură lucrează doar cu cerința
respectivă.

Indicatorul marchează unde se află pompa de căldură în
cadrul ciclului.

Dacă se selectează 0 minute, aceasta înseamnă că
solicitarea nu este prioritizată, ci va fi activată doar atunci
când nu mai există nici o altă solicitare.

MENIUL 4.9.2 - SETARE MOD AUTOMAT

pornire răcire (accesoriu necesar)
Interval de setare: -20 – 40 °C

Setare din fabrică:25

oprire încălzire
Interval de setare: -20 – 40 °C

Valori implicite: 17

oprire încălzire auxiliară
Interval de setare: -25 – 40 °C

Setare din fabrică: 5

timp de filtrare
Interval de setare: 0 – 48 h

Valoare implicită: 24 h

Când modul de operare este setat la „automat”, pompa
de căldură selectează când sunt permise pornirea și
oprirea încălzirii auxiliare și a producției de încălzire, în
funcție de temperatura medie exterioară. Dacă sunt
prezente accesorii pentru răcire sau dacă pompa de
căldură are funcția de răcire integrată, puteți selecta, de
asemenea, temperatura de pornire pentru răcire.

Selectați în acest meniu temperaturile medii exterioare.

Precautie
Nu se poate seta „oprire încălzire auxiliară” mai
mare decât „oprire încălzire".

timp de filtrare: Puteți seta, de asemenea, perioadele
de timp (timp de filtrare) pentru care este calculată
temperatura medie. Dacă selectați 0, este utilizată
temperatura exterioară actuală.

Precautie
În sistemele la care încălzirea și răcirea folosesc
aceleași conducte, „oprire încălzire” nu poate
fi setată mai mare decât „pornire răcire” dacă
nu există un senzor pentru răcire/încălzire.
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MENIUL 4.9.3 - SETARE GRAD MINUT

valoare curentă
Interval de setare: -3000 – 3000

pornire compresor
Interval de setare: -1000 – -30

Valoare implicită: -60

dif.trepte compresor
Interval de setare: 10 – 2000

Valoare implicită: 60

dif.start înc. aux.
Gamă de setare: 100 – 1000

Setare din fabrică: 400

dif. între trepte suplimentare
Gamă de setare: 0 – 1000

Setare din fabrică:30

Mărimea grad minute este o măsură a necesarului curent
de încălzire al locuinței și determină când va porni/se va
opri compresorul, respectiv încălzirea auxiliară.

Precautie
O valoare mai mare la „pornire compresor”
produce mai multe porniri ale compresorului,
ceea ce duce la creșterea uzurii compresorului.
O valoare prea mică poate produce temperaturi
interioare neregulate.

MENIUL 4.9.4 - SETARE DIN FABRICĂ
UTILIZATOR
Toate setările care sunt disponibile pentru utilizator
(inclusiv meniurile avansate) pot fi resetate aici la valorile
implicite.

Precautie
După setarea din fabrică, trebuie resetate
setările personale, precum curbele de încălzire.

MENIUL 4.9.5 - OPRIRE PROGRAM

activată

program 2program 1

tot

luni

mar

mi

joi

vi

sâm

dum

oprire program4.9.5

Activat Program orar

Perioada de timp BlocareZi Conflict

Aici se pot programa
orar blocarea
compresoarelor din
pompa de căldură
și/sau a încălzirii
auxiliare conectate
pentru până la două

perioade diferite de timp. Dacă mai multe pompe de
căldură sunt conectate ca master/slave, sunt blocate și
compresoarele acestora.

Când este activă programarea orară, este afișat simbolul
propriu-zis de blocare din meniul principal pe simbolul
pompei de căldură.

Program orar: Aici este selectată perioada ce urmează
a fi modificată.

Activat: Aici este activată programarea orară a perioadei
selectate. Orele setate nu sunt afectate la dezactivare.

Zi: Selectați aici pentru care zi sau zile ale săptămânii se
va aplica programarea orară. Pentru a elimina
programarea orară pentru o anumită zi, perioada pentru
ziua respectivă trebuie resetată prin stabilirea aceleiași
ore pentru pornire și pentru oprire. Dacă este utilizat
rândul „toate”, toate zilele respective sunt setate
conform respectivului rând.

Perioada de timp: Aici sunt selectate ora de pornire și
cea de oprire pentru ziua selectată pentru programarea
orară.

Blocare: Aici este selectată blocarea dorită.

Conflict: Dacă două setări intră în conflict una cu alta,
este afișat un semn de exclamare roșu.

Blocarea tuturor compresoarelor disponibile.

Blocarea tuturor încălzirilor auxiliare disponibile.

SFAT
Dacă doriți să setați o programare orară similară
pentru fiecare zi a săptămânii, începeți prin
completarea opțiunii „toate” și apoi modificați
zilele dorite.

SFAT
Setați ora pentru oprire mai devreme decât ora
de pornire, astfel încât perioada să se extindă
peste miezul nopții. Programarea opririlor la ora
de oprire setată ziua următoare.

Programarea orară începe întotdeauna la data
la care este setată ora de pornire.

Precautie
Blocarea pe termen lung poate cauza reducerea
confortului și a economiei funcționării.
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Meniul 5 - SERVICE
PRIVIRE DE ANSAMBLU

5.1.1 - setări apă caldă *5.1 - setări funcţionare **5 - SERVICE **
5.1.2 - temperatură maximă tur
5.1.3 - dif. max. temp. tur
5.1.4 - acţiuni alarmă
5.1.5 - vt. vent. aer evac. ventilator *
5.1.7 - setări pomp.antiîng. **
5.1.8 - mod op.pomp.antiîng **
5.1.9 - viteză po.sol. antiîngheț **
5.1.10 - mod funct. pompă ag. termic
**
5.1.11 - vit.pompă ag.termic **
5.1.12 - auxiliar
5.1.14 - set. tur sistem climatic
5.1.22 - heat pump testing

5.2.1 - mod master/slave **5.2 - setări sistem
5.2.2 - unităţi slave instalate
5.2.3 - conexiune
5.2.4 - accesorii

5.3.1 - FLM *5.3 - setare accesoriu
5.3.2 - încălz.aux.contr.în deriv. *

5.3.3.X - sistem de
climatizare 2 - 8 *5.3.3 - sistem climatic suplimentar *

5.3.4 - încălzire solară *
5.3.6 - înc.aux. contr.în trepte
5.3.8 - confort apă caldă *
5.3.10 - ctrl deriv.sol.antiîng. *
5.3.11 - modbus *

5.4 - intrare/ieşire soft **
5.5 - service setări din fabrică **
5.6 - comandă forţată **
5.7 - ghid de pornire **
5.8 - pornire rapidă **
5.9 - funcţie uscare pardoseală
5.10 - modificare înregistrare **
5,12 - țară

* Accesoriu necesar.

** Acest meniu este setat și în sistemul limitat de
meniuri al pompei de căldură slave.

Mergeți la meniul principal și apăsați butonul Back
(înapoi) timp de 7 secunde, pentru a accesa meniul
Service.

Sub-meniuri
Meniul SERVICE are textul portocaliu și este destinat
utilizatorilor avansați. Acest meniu are mai multe sub-
meniuri. Informațiile privind starea meniului în cauză pot
fi găsite pe afișaj, în partea dreaptă a meniurilor.

setări funcţionare Setări funcționare pentru pompa de
căldură.

setări sistem Setări sistem pentru pompa de căldură,
activarea accesoriilor etc.

setare accesoriu Setări funcționare pentru diferite
accesorii.

intrare/ieşire soft Setare intrări și ieșiri controlate prin
software de pe blocul de conexiuni (X5) respectiv (X6).

service setări din fabrică Resetarea totală a tuturor
setărilor la valorile implicite (inclusiv cele disponibile
pentru utilizator) .

comandă forţată Comanda forțată a diferitelor
componente ale pompei de căldură.

ghid de pornire Pornire manuală a ghidului de pornire
care este executat prima dată când este pornită pompa
de căldură.

pornire rapidă Pornire rapidă compresor.
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NOTA
Setările incorecte din meniul de service pot
deteriora pompa de căldură.

MENIUL 5.1 - SETĂRI FUNCŢIONARE
Setările de funcționare se pot face pentru pompa de
căldură în sub-meniuri.

Acest meniu este setat și în sistemul limitat de meniuri
al pompei de căldură slave.

MENIUL 5.1.1 - SETĂRI APĂ CALDĂ
Setarea de apă caldă necesită ca producția de apă caldă
să fie activată în meniul 5.2.4 accesorii.

economic
Gamă de setare temp. pornire economic: 5 – 55 °C

Setare din fabricătemp. pornire economic: 38°C

Gamă de setare temp. oprire economic: 5 – 60 °C

Setare din fabrică temp. oprire economic: 48 °C

normal
Gamă de setare temp. pornire normal: 5 – 60 °C

Setare din fabricătemp. pornire normal: 41°C

Gamă de setare temp. oprire normal: 5 – 65 °C

Setări din fabrică temp. oprire normal: 50 °C

lux
Gamă de setare pornire lux temp.: 5 – 70 °C

Setare din fabricăpornire lux temp.: 44°C

Gamă de setare oprire lux temp.: 5 – 70 °C

Setare din fabrică oprire lux temp.: 53 °C

temp. oprire per. creştere
Interval de setare: 55 – 70 °C

Setare din fabrică: 55 °C

dif.trepte compresor
Interval de setare: 0,5 – 4,0 °C

Setare din fabrică: 1,0 °C

met.încărcare
Interval de setare: temp.țintă, temp. delta

Valoare implicită: temp. delta

Setați aici temperatura de pornire și cea de oprire a apei
calde pentru diferite opțiuni de confort din meniul 2.2
precum și temperatura de pornire și cea de oprire pentru
creșterea periodică din meniul 2.9.1.

Dacă sunt disponibile mai multe compresoare, setați
diferența între cuplarea decuplarea acestora în timpul
încărcării apei calde și condensării stabile.

Aici selectați metoda de încărcare pentru funcționarea
cu apă caldă. „temp. delta” se recomandă pentru boilere
cu serpentină, „temp.țintă” pentru boilere cu manta
dublă și boilere cu serpentine pentru apă caldă.

MENIUL 5.1.2 - TEMPERATURĂ MAXIMĂ TUR

sistem de climatizare
Interval de setare: 20-80 °C

Valoare implicită: 60 °C

Setați aici temperatura maximă de alimentare pentru
sistemul de climatizare. Dacă instalația are mai mult de
un sistem de climatizare, pentru fiecare sistem pot fi
setate temperaturi de alimentare maxime individuale.
Sistemele de climatizare 2 - 8 nu pot fi setate la o
temperatură de alimentare max. mai mare decât
sistemul de climatizare 1.

Precautie
Cu sistemele de încălzire prin pardoseală,
temperatură maximă tur ar trebui, în mod
normal, setat la o temperatură între 35 și 45°C.

MENIUL 5.1.3 - DIF. MAX. TEMP. TUR

dif. max. compresor
Interval de setare: 1 – 25 °C

Valoare implicită: 10 °C

dif. max. auxiliar
Interval de setare: 1 – 24 °C

Valoare implicită: 7 °C

Setați aici diferența maximă permisă între temperatura
de alimentare calculată și cea reală în timpul modului
compresor, respectiv încălzire auxiliară. Dif.max. încălzire
auxiliară nu poate niciodată să depășească dif. max.
compresor

dif. max. compresor
Dacă temperatura de alimentare actuală depășește
temperatura calculată cu valoarea setată, valoarea în
grade minute este setată la +2. Compresorul din pompa
de căldură se oprește când există doar o cerere de
încălzire.

dif. max. auxiliar
Dacă „auxiliar” este selectat și activat în meniul 4.2 iar
temperatura de alimentare actuală depășește
temperatura cea calculată cu valoarea de referință,
încălzirea auxiliară este forțată să se oprească.

MENIUL 5.1.4 - ACŢIUNI ALARMĂ
Selectați aici cum doriți ca pompa de căldură să vă
alerteze că există o alarmă pe afișaj.
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Diferitele alternative sunt că pompa de căldură încetează
să producă apă caldă și/sau reduce temperatura
ambientală. Setare din fabrică: Nu este selectată nici o
acțiune.

Precautie
Dacă nu este selectată nici o acțiune alarmă,
în eventualitatea unei alarme poate rezulta un
consum mai mare de energie.

MENIUL 5.1.5 - VT. VENT. AER EVAC.
VENTILATOR (ESTE NECESAR ACCESORIUL)

normal și viteza 1-4
Interval de setare: 0 – 100 %

Setați aici vitezele celor cinci viteze selectabile diferite
pentru ventilator.

Dacă sunt instalate mai multe module de evacuare a
aerului, pot fi făcute setări pentru fiecare ventilator.

Precautie
Un flux de ventilație setat incorect poate dăuna
locuinței și poate, de asemenea, crește
consumul de energie.

MENIUL 5.1.7 - SETĂRI POMP.ANTIÎNG.

min. ieşire soluție antiîngheț
Interval de setare: -14 – 15 °C

Valoare implicită: -8 °C

max.intrare sol.antiîng.
Interval de setare: 10 – 30 °C

Valoare implicită: 30 °C

min. ieşire soluție antiîngheț
Setați temperatura la care pompa de căldură urmează
să activeze alarma pentru temperatura redusă de ieșire
a soluției antiîngheț.

Dacă este deselectat „resetare automată” alarma se
resetează când temperatura a crescut cu 1 °C sub
valoarea setată.

max.intrare sol.antiîng.
Setați temperatura la care pompa de căldură urmează
să activeze alarma pentru temperatura ridicată de intrare
a soluției antiîngheț.

MENIUL 5.1.8 - MOD OP.POMP.ANTIÎNG

mod funcț.
Interval de setare: intermitent, continuu, 10 zile
continuu

Valoare implicită: intermitent

Setați aici modul de funcționare al pompelor de soluție
antiîngheț pentru această pompă de căldură.

Acest meniu este setat și în sistemul limitat de meniuri
al pompei de căldură slave.

intermitent: Pompele de soluție antiîngheț încep cu 20
de secunde înainte și se opresc în același timp cu
compresoarele.

continuu: Funcționare continuă.

10 zile continuu: Funcționare continuă timp de 10 zile.
Pompele trec apoi pe funcționare intermitentă.

SFAT
Puteți utiliza „10 zile continuu” la pornire
pentru a obține circularea continuă pe parcursul
unei perioade de pornire, pentru a face mai
ușoară golirea sistemului.

NOTA
F1345 40 și 60 kW au o singură pompă pentru
soluție antiîngheț.

MENIUL 5.1.9 - VITEZĂ PO.SOL. ANTIÎNGHEȚ

mod funcț.
Gamă de setare: automat / manual / delta fix

Valoare implicită: automat

delta T
Interval de setare: 2 - 10 °C

Setare din fabrică: 4 °C

vit în mod aştept, EP14
Interval de setare: 1 – 100 %

Setare din fabrică:30 %

vit în mod aştept, EP15
Interval de setare: 1 – 100 %

Setare din fabrică:30 %

Contr. vit. extern. (AUX)
Interval de setare: 1 – 100 %

Setare din fabrică:100 %
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viteza în timpul încălzirii, EP14
Interval de setare: 1 – 100 %

Setare din fabrică:100 %

viteza în timpul încălzirii, EP15
Interval de setare: 1 – 100 %

Setare din fabrică:100 %

viteză răcire pasivă EP14 (accesoriu necesar)
Interval de setare: 1 – 100 %

Setare din fabrică:75 %

viteză răcire pasivă EP15 (accesoriu necesar)
Interval de setare: 1 – 100 %

Setare din fabrică:75 %

viteză răcire activă EP14 (accesoriu necesar)
Interval de setare: 1 – 100 %

Setare din fabrică:75 %

viteză răcire activă EP15 (accesoriu necesar)
Interval de setare: 1 – 100 %

Setare din fabrică:75 %

vit în mod aştept, răcire, EP14
Interval de setare: 1 – 100 %

Setare din fabrică:30 %

vit în mod aştept, răcire, EP15
Interval de setare: 1 – 100 %

Setare din fabrică:30 %

diferență de temperatură, răcire activă
Interval de setare: 2 - 10 °C

Setare din fabrică: 5 °C

Acest meniu este afișat numai dacă aveți F1345 24 sau
30 kW.

Setați aici viteza pompelor pentru soluția antiîngheț
pentru această pompă de căldură. Selectați „automat”
dacă viteza pompelor pentru soluția antiîngheț urmează
să fie reglată automat (setare din fabrică) pentru
funcționare optimă.

Pentru utilizarea manuală a pompelor de soluție anti-
îngheț, dezactivați „automat” și setați valoarea între0
și100 %.

Pentru utilizarea pompelor de soluție anti-îngheț cu
„delta fix”, selectați „delta fix” sub „mod funcț.” și
setați valoarea între 2 și 10 °C.

Dacă sunt prezente accesorii pentru răcire, puteți de
asemenea seta viteza pompei pentru soluție anti-îngheț
în timpul funcționării răcirii pasive, aici (pompa pentru
soluția anti-îngheț funcționează în modul manual).

Acest meniu este setat și în sistemul limitat de meniuri
al pompei de căldură slave.

MENIUL 5.1.10 - MOD FUNCT. POMPĂ AG.
TERMIC

mod funcț.
Interval de setare: automat, intermitent

Valoare implicită: intermitent

Setați aici modul de funcționare al pompelor de soluție
antiîngheț pentru această pompă de căldură.

Acest meniu este setat și în sistemul limitat de meniuri
al pompei de căldură slave.

automat: Pompele pentru agent termic funcționează
conform modului de operare curent pentru F1345.

intermitent: Pompa pentru agent termic pornește cu 20
secunde înainte, și se oprește în același timp, ca
compresorul.

MENIUL 5.1.11 - VIT.POMPĂ AG.TERMIC

Stare de funcționare
Interval de setare: automat / manual

Valoare implicită: automat

Setare manuală, apă caldă.
Interval de setare: 1 – 100 %

Setare din fabrică:70 %

Setare manuală, încălzire
Interval de setare: 1 - 100 %

Valori implicite: 70 %

Setare manuală, piscină
Interval de setare: 1 - 100 %

Valori implicite: 70 %

vit în mod aştept
Interval de setare: 1 - 100 %

Valori implicite: 30 %
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viteză min. admisă
Interval de setare: 1 – 50 %

Valori implicite: 1 %

viteză max. admisă
Interval de setare: 50 - 100 %

Valori implicite: 100 %

viteză răcire activă (este necesar accesoriul)
Interval de setare: 1 - 100 %

Valori implicite: 70 %

viteză răcire pasivă (este necesar accesoriul)
Interval de setare: 1 - 100 %

Valori implicite: 70 %

Setați viteza la care pompele de căldură sunt operate în
actualul mod de funcționare pentru această pompă de
căldură. Selectați „automat” dacă viteza pompei pentru
pentru agent termic urmează să fie reglată automat
(setare din fabrică) pentru funcționare optimă.

Dacă este deselectat „automat” pentru funcționarea
încălzirii, puteți realiza, de asemenea, setarea „viteză
max. admisă”, care restricționează pompele pentru
agent termic și nu le permite să funcționeze la o viteză
mai mare decât valoarea setată.

Pentru utilizarea manuală a pompei pentru agent termic,
dezactivați „automat” pentru modul de funcționare
curent și setați valoarea între0 și 100% (valoarea setată
anterior pentru „viteză max. admisă” nu se mai aplică).

„încălzire" înseamnă mod de funcționare încălzire pentru
pompele de agent termic.

„vit în mod aştept" înseamnă moduri de funcționare
încălzire sau răcire pentru pompa de agent termic, dar
când pompa de căldură nu are nevoie nici de
funcționarea compresorului, nici de încălzirea electrică
auxiliară și încetinește.

Acest meniu este setat și în sistemul limitat de meniuri
al pompei de căldură slave.

„apă caldă" înseamnă mod de funcționare apă caldă
pentru pompa de agent termic.

„piscină" înseamnă mod de funcționare încălzire piscină
pentru pompa de agent termic.

„răcire" înseamnă mod de funcționare răcire pentru
pompele de agent termic.

Dacă sunt prezente accesorii pentru răcire, sau dacă
pompa de căldură are o funcție de răcire încorporată,
puteți, de asemenea, seta viteza pompei pentru agent
termic în timpul modurilor de funcționare activă respectiv
răcire (pompa pentru agent termic funcționează apoi în
regim manual).

MENIUL 5.1.12 - AUXILIAR
Efectuați aici setările pentru încălzirea auxiliară conectată
(încălzire auxiliară controlată în trepte sau în derivație).

Selectați dacă este conectată încălzirea auxiliară
controlată în trepte sau în derivație. Apoi puteți efectua
setări pentru diferite alternative.

tip aux.: control în trepte

înc.rezervor aux

Interval de setare: pornit/oprit

Setare din fabrică, siguranță fuzibilă: off (oprită)

treaptă max.

Gama de setare (etapizare binară dezactivată): 0 – 3

Gama de setare (etapizare binară activată): 0 – 7

Valoare implicită: 3

etapizare binară

Interval de setare: pornit/oprit

Setare din fabrică, siguranță fuzibilă: off (oprită)

mărime siguranţă

Interval de setare: 1 - 400 A

Setare din fabrică:16 A

raport transf

Interval de setare:300 - 3000

Setare din fabrică, siguranță fuzibilă: 300

Selectați această opțiune dacă încălzirea auxiliară
controlată în trepte este conectată și este poziționată
înainte sau după vana de deviație pentru încărcarea apei
calde (QN10). Încălzirea auxiliară controlată în trepte
este, spre exemplu, un cazan electric extern.

Atunci când treptele binare sunt dezactivate (off), setările
se referă la trepte lineare.

Puteți seta aici numărul maxim de trepte de încălzire
auxiliară permise, dacă există încălzire auxiliară internă
în rezervor (accesibilă doar dacă încălzirea auxiliară este
poziționată după QN10), indiferent dacă urmează să fie
utilizate trepte binare, și mărimea siguranței.
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tip aux.: cntrl.derivație

încălz.aux.prioritizată

Interval de setare: pornit/oprit

Setare din fabrică: oprit

timp minim de funcţionare

Interval de setare: 0 – 48 h

Valoare implicită: 12 h

temp. min.

Interval de setare: 5 – 90 °C

Valoare implicită: 55 °C

amplif. vană amestec

Interval de setare: 0,1 –10,0

Valoare implicită: 1,0

înt.trepte sup.amestec

Interval de setare: 10 – 300 s

Valori implicite: 30 s

mărime siguranţă

Interval de setare: 1 - 400 A

Setare din fabrică:16 A

Selectați această opțiune dacă este conectată încălzirea
auxiliară în derivație.

Setați aici când urmează să pornească auxiliarul, timpul
minim de operare și temperatura minimă pentru auxiliarul
extern cu derivație. Auxiliarul extern cu derivație este,
spre exemplu, un cazan pe lemne/motorină/gaz/pelete.

Puteți seta amplificarea derivației și timpul de așteptare
al derivației.

Selectarea „încălz.aux.prioritizată” folosește căldura de
la căldura auxiliară externă în loc de cea a pompei de
căldură. Vana de derivație este reglată cât timp încălzirea
este disponibilă, în caz contrar, vana de derivație este
închisă.

MENIUL 5.1.14 - SET. TUR SISTEM CLIMATIC

presetări
Interval de setare: radiator, înc.pard., rad. + înc.pard.,
DOT °C

Valoare implicită: radiator

Interval de setare DOT: -40,0 – 20,0 °C

Valoarea setării din fabrică a DOT depinde de țara
specificată pentru locația produsului. Exemplul de
mai jos se referă la Suedia.

Setare din fabrică DOT: -10,0 °C

setări proprii
Gamă de setare dT la DOT:0,0 – 25,0

Setare din fabrică dT la DOT:15,0

Interval de setare DOT: -40,0 – 20,0 °C

Setare din fabrică DOT: -10,0 °C

Aici este setat tipul sistemului de distribuție al încălzirii
cu care (GP1) lucrează pompa pentru agent termic.

dT la DOT este diferența în grade între temperaturile de
tur și retur la temperatura exterioară dimensionată.

MENIUL 5.1.22 - HEAT PUMP TESTING

NOTA
Acest meniu este destinat testării F1345
conform diferitelor standarde.

Utilizarea acest meniu pentru alte motive poate
face ca instalația dvs. să nu funcționeze așa
cum este prevăzut.

Acest meniu conține mai multe sub-meniuri, câte unul
pentru fiecare standard.

MENIUL 5.2 - SETĂRI SISTEM
Faceți aici diferite setări de sistem pentru pompa de
căldură, de exemplu setări master/slave, setări de
conexiune și ce accesorii sunt instalate.

Faceți aici diferite setări de sistem pentru instalația dvs.,
de exemplu activați unitățile slave conectate și ce
accesorii sunt instalate.

MENIUL 5.2.1 - MOD MASTER/SLAVE

Interval de setare: master, slave 1-8

Valoare implicită: master

Setați pompa de căldură drept unitate master sau slave.
În sistemele cu o pompă de căldură, aceasta trebuie să
fie „master".

Acest meniu este setat și în sistemul limitat de meniuri
al pompei de căldură slave.
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Precautie
În sistemele cu mai multe pompe de căldură,
fiecărei pompe îi este alocat un ID unic. Cu alte
cuvinte, numai o pompă de căldură poate fi
„master” și numai una poate fi „slave 5”.

MENIUL 5.2.2 - UNITĂŢI SLAVE INSTALATE
Setați care unități slave sunt conectate la pompa de
căldură master.

Dacă la modulul de comandă sunt conectate una sau
mai multe pompe de căldură aer/apă, le setați aici.

Există două căi de activare a unităților slave conectate.
Puteți fie marca alternativa din listă, fie puteți utiliza
funcția automată „căutare slave instalate".

căutare slave instalate
Marcați „căutare slave instalate” și apăsați butonul OK
pentru a găsi automat unitățile slave conectate pentru
pompa de căldură master.

NOTA
Înainte de a face aceste setări, fiecare unitate
slave trebuie să fi primit un ID unic (vedeți
meniul 5.2.1).

MENIUL 5.2.3 - CONEXIUNE
Introduceți felul în care sistemul dvs. este conectat în
ceea ce privește conductele, spre exemplu la încălzire
piscină, încălzire apă caldă și încălzire clădire.

Acest meniu are o memorie de conexiuni, ceea ce
înseamnă că sistemul de control reține cum este
conectată o anumită vană de deviație și introduce
automat conexiunea corectă următoarea dată când
utilizați aceeași vană de deviație.

s1master

conexiune5.2.3

s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8

Cadru marcareCompresor

Master/slave Spațiu de lucru pentru conexiune

Master/Slave Selectați pentru ce pompă de căldură
urmează să fie setată conexiunea (dacă există numai o
pompă de căldură în sistem, este afișat doar master).

Compresor: Selectați dacă compresorul dvs. (EP14 sau
EP15) este blocat (setare din fabrică), controlat extern
prin intrarea software sau standard (conectat, spre
exemplu, la încălzirea piscinei, la încărcarea apei calde
sau la încălzirea clădirii).

Compresor: Aici selectați dacă unitatea compresor din
pompa de căldură este blocată (setare din fabrică) sau
standard (conectată, spre exemplu, la încălzirea piscinei,
încărcarea apei calde și încălzirea clădirii).

Cadru marcare: Mutați cadrul de marcare utilizând
butonul de comandă. Utilizați butonul OK pentru a
selecta ce doriți să schimbați și confirmați setarea în
caseta de opțiuni care apare în partea dreaptă.

Spațiu de lucru pentru conexiune: Aici este concepută
conexiunea sistemului.
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DescriereSimbol

Compresor (blocat)

Compresor (controlat extern)

Compresor (standard)

Vane de deviație pentru apă caldă, răcire
respectiv control piscină.

Inscripțiile de deasupra vanei de deviație
indică unde este aceasta conectată electric
(EB100 = Master, EB101 = Slave 1, CL11
= Piscină 1 etc.).
Încărcare apă caldă

Piscină 1

Piscină 2

Încălzire (încălzirea clădirii, include orice
sistem de climatizare suplimentar)

Răcire

MENIUL 5.2.4 - ACCESORII
Informați pompa de căldură ce accesorii sunt instalate
aici.

Dacă încălzitorul de apă este conectat la F1345
încărcarea apei calde trebuie activată aici.

Există două căi de activare a accesoriilor conectate.
Puteți fie marca alternativa din listă, fie puteți utiliza
funcția automată „căutare acces. instalate".

căutare acces. instalate
Marcați „căutare acces. instalate” și apăsați butonul OK
pentru a găsi automat accesoriile conectate pentru
F1345.

Precautie
Anumite accesorii nu se găsesc în funcția
căutare, ci trebuie selectate din meniul 5.4.

NOTA
Marcați opțiunea pentru pompa de apă
subterană doar dacă accesoriul AXC 50
urmează să fie utilizat pentru a controla pompa
de circulație.

MENIUL 5.3 - SETARE ACCESORIU
Setările de funcționare pentru accesoriile care sunt
instalate și activate se fac în sub-meniurile pentru
aceasta.

MENIUL 5.3.1 - FLM

funct. continuă pompă
Interval de setare: pornit/oprit

Setare din fabrică: oprit

viteza pompei
Interval de setare: 1 – 100 %

Setare din fabrică:100 %

timp între dezgheţări
Interval de setare: 1 – 30 h

Valoare implicită: 10 h

luni între alarme filtru
Interval de setare: 1 – 12

Valoare implicită: 3

activare răcire
Interval de setare: pornit/oprit

Setare din fabrică: oprit

viteză max. ventilator
Interval de setare: 1 – 100 %

Setare din fabrică:70 %

viteză min. ventilator
Interval de setare: 1 – 100 %

Setare din fabrică:60 %

contr. senzor
Interval de setare: 0 - 4

Setare din fabrică:1

interv. între sch. de viteză
Gamă de setare: 1 – 12

Setare din fabrică: 10 min

funct. continuă pompă: Selectați funcționarea continuă
a pompei de circulație din modulul aer evacuat.

viteza pompei: Selectați viteza dorită a pompei de
circulație din modulul aer evacuat.

timp între dezgheţări: Aici puteți să setați intervalul
minim care trebuie să treacă între dezghețările
schimbătorului de căldură din modulul aer evacuat.
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Atunci când modulul aer evacuat este în funcțiune,
schimbătorul de căldură este răcit, astfel că gheața se
acumulează pe acesta. Când se acumulează prea multă
gheață, este redusă capacitatea schimbătorului de
căldură de a realiza transferul de căldură, fiind necesară
dezghețarea. Dezghețarea încălzește schimbătorul de
căldură astfel încât gheața se topește și se scurge prin
carcasa de condensare.

luni între alarme filtru: Aici puteți să setați câte luni
trebuie să treacă înainte ca pompa de căldură să notifice
că este timpul să fie curățat filtrul din modulul aer
evacuat.

Curățați cu regularitate filtrul de aer al modulului aer
evacuat, frecvența depinzând de cantitatea de praf din
aerul de ventilație.

activare răcire: Aici puteți să activați răcirea prin modulul
de evacuare a aerului. După ce a fost activată funcția,
setările de răcire sunt afișate în sistemul de meniuri.

Precautie
Meniurile următoare necesită accesoriul
HTS 40 și ca „ventil.control.la cerere” să fie
activat în meniul 4.1.11.

viteză max. ventilator: Aici setați cea mai ridicată viteză
permisă a ventilatorului, din ventilația controlată la cerere.

viteză min. ventilator: Aici setați cea mai scăzută viteză
permisă a ventilatorului, din ventilația controlată la cerere.

contr. senzor 1 – 4: Aici selectați modulul(ele) de aer
evacuat care vor fi afectate și de către care HTS unitate
(unități). Dacă două sau mai multe unități HTS
controlează un modul de aer evacuat, ventilația este
reglată în funcție de valoarea medie a unităților.

interv. între sch. de viteză: Aici setați timpul necesar
pentru ca modulul de aer evacuat să crească/micșoreze
viteza ventilatorului pas cu pas, până la atingerea
umidității relative dorite. La setarea din fabrică, viteza
ventilatorului este reglată cu un punct procentual la
fiecare zece minute.

SFAT
Consultați instrucțiunile de instalare ale
accesoriului pentru descrierea funcției.

MENIUL 5.3.2 - ÎNCĂLZ.AUX.CONTR.ÎN
DERIV.

încălz.aux.prioritizată
Interval de setare: pornit/oprit

Setare din fabrică: oprit

dif.start înc. aux.
Interval de setare: 0 – 2000 GM

Valori implicite: 400 GM

timp minim de funcţionare
Interval de setare: 0 – 48 h

Valoare implicită: 12 h

temp. min.
Interval de setare: 5 – 90 °C

Valoare implicită: 55 °C

amplif. vană amestec
Interval de setare: 0,1 –10,0

Valoare implicită: 1,0

înt.trepte sup.amestec
Interval de setare: 10 – 300 s

Valori implicite: 30 s

Setați aici când urmează să pornească auxiliarul, timpul
minim de operare și temperatura minimă pentru auxiliarul
extern cu derivație. Auxiliarul extern cu derivație este,
spre exemplu, un cazan pe lemne/motorină/gaz/pelete.

Puteți seta amplificarea derivației și timpul de așteptare
al derivației.

Selectarea „încălz.aux.prioritizată” folosește căldura de
la căldura auxiliară externă în loc de cea a pompei de
căldură. Vana de derivație este reglată cât timp încălzirea
este disponibilă, în caz contrar, vana de derivație este
închisă.

SFAT
Consultați instrucțiunile de instalare ale
accesoriului pentru descrierea funcției.

MENIUL 5.3.3 - SISTEM CLIMATIC
SUPLIMENTAR

utilizare în mod de încălzire
Interval de setare: pornit/oprit

Setare din fabrică: on (pornit)

utilizare în mod de răcire
Interval de setare: pornit/oprit

Setare din fabrică: oprit

amplif. vană amestec
Gamă de setare: 0,1 – 10,0

Valoare implicită: 1,0

înt.trepte sup.amestec
Interval de setare: 10 – 300 s

Valori implicite: 30 s
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Contr. pompă GP10
Interval de setare: pornit/oprit

Setare din fabrică: oprit

De aici puteți selecta sistemul de climatizare (2 - 8) pe
care doriți să îl setați.

utilizare în mod de încălzire: Dacă pompa de căldură este
conectată la unul sau mai multe sisteme de climatizare
pentru răcire, poate să apară fenomenul de condens în
acestea. Asigurați-vă că „utilizare în mod de încălzire”
este selectat pentru sistemul/sistemele de climatizare
care nu este/ sunt adaptat(e) pentru răcire. Această
setare înseamnă că sub-derivațiile pentru sistemele de
climatizare suplimentare se închid când este activată
funcționarea răcirii.

utilizare în mod de răcire: Selectați „utilizare în mod de
răcire” pentru sisteme de aclimatizare care sunt adaptate
pentru administrarea răcirii. Pentru răcirea cu 2 țevi,
puteți selecta atât „utilizare în mod de răcire” cât și
„utilizare în mod de încălzire”, iar pentru încălzirea cu 4
țevi, puteți selecta numai o opțiune.

Precautie
Această opțiune de setare apare doar dacă
pompa de căldură este activată pentru
funcționare pe răcire, în meniul 5.2.4..

amplif. vană amestec, înt.trepte sup.amestec: Aici, setați
amplificarea derivației și timpul de așteptare al derivației
pentru diferitele sisteme de climatizare suplimentare
care sunt instalate.

Contr. pompă GP10: Aici puteți să setați manual viteza
pompei de circulație.

Consultați instrucțiunile de instalare ale accesoriului
pentru descrierea funcției.

MENIUL 5.3.4 - ÎNCĂLZIRE SOLARĂ

pornire delta-T
Interval de setare: 1 – 40 °C

Valoare implicită: 8 °C

oprire delta-T
Interval de setare: 0 – 40 °C

Valoare implicită: 4 °C

temperatură max. cazan
Interval de setare: 5 – 110 °C

Valoare implicită: 95 °C

temp. max. colector solar
Interval de setare: 80 – 200 °C

Valoare implicită: 125 °C

temperatură anti-îngheţ
Interval de setare: -20 – +20 °C

Valoare implicită: 2 °C

start răcire colector solar
Interval de setare: 80 – 200 °C

Valoare implicită: 110 °C

pornire delta-T, oprire delta-T: Puteți seta aici diferența
de temperatură între panoul solar și rezervorul solar la
care urmează să pornească și să se oprească pompa de
circulație.
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temperatură max. cazan, temp. max. colector solar:
Puteți seta aici temperaturile maxime din rezervor și,
respectiv, panoul solar la care urmează să se oprească
pompa de circulație. Acest lucru se face pentru a proteja
împotriva temperaturilor în exces din rezervorul solar.

Dacă unitatea are o funcție anti-îngheț și/sau răcire panou
solar, le puteți activa aici. După ce a fost activată funcția,
puteți face setări pentru aceasta.

protecţie la îngheţ
temperatură anti-îngheţ: Puteți seta aici temperaturile
din panoul solar la care pompa de circulație urmează să
pornească pentru a preveni înghețul.

răcire panou solar
start răcire colector solar: Dacă temperatura din panoul
solar este mai mare decât această setare și în același
timp, temperatura din rezervorul solar este mai mare
decât temperatura maximă setată, este activată funcția
externă de răcire.

Consultați instrucțiunile de instalare ale accesoriului
pentru descrierea funcției.

MENIUL 5.3.6 - ÎNC.AUX. CONTR.ÎN TREPTE

dif.start înc. aux.
Interval de setare: 0 – 2000 GM

Valori implicite: 400 GM

dif. între trepte suplimentare
Interval de setare: 0 – 1000 GM

Valori implicite: 30 GM

treaptă max.
Gamă de setare
(trepte binare dezactivate): 0 – 3

Gamă de setare
(trepte binare activate): 0 – 7

Valoare implicită: 3

etapizare binară
Interval de setare: pornit/oprit

Setare din fabrică: oprit

Efectuați aici setările pentru auxiliarul extern controlat
în trepte. Auxiliarul controlat în trepte este, spre
exemplu, un cazan electric extern.

Este posibil, spre exemplu, să selectați când să
pornească încălzirea auxiliară, să setați numărul maxim
de trepte permise și dacă urmează să fie utilizată
etapizarea binară.

Atunci când treptele binare sunt dezactivate (off), setările
se referă la trepte lineare.

Consultați instrucțiunile de instalare ale accesoriului
pentru descrierea funcției.

MENIUL 5.3.8 - CONFORT APĂ CALDĂ

activare încălzitor el. imers.
Interval de setare: pornit/oprit

Setare din fabrică: on (pornit)

activ.înc.el.imers.mod înc.
Interval de setare: pornit/oprit

Setare din fabrică: oprit

activ vană amestec
Interval de setare: pornit/oprit

Setare din fabrică: oprit

ieşire apă caldă
Interval de setare: 40 - 65 °C

Valoare implicită: 55 °C

amplif. vană amestec
Gamă de setare: 0,1 – 10,0

Valoare implicită: 1,0

înt.trepte sup.amestec
Interval de setare: 10 – 300 s

Valori implicite: 30 s

Faceți aici setările pentru confortul apei calde.

Consultați instrucțiunile de instalare ale accesoriului
pentru descrierea funcției.

activare încălzitor el. imers.: Încălzitorul electric imersat
este activat aici, dacă este instalat în încălzitorul de apă.

activ.înc.el.imers.mod înc.: Activați aici dacă încălzitorului
electric imersat din rezervor (necesită activarea
alternativei de mai sus) urmează să i se permită să
încarce apă caldă, în cazul în care compresoarele din
pompa de căldură prioritizează încălzirea.

activ vană amestec: Activat dacă vana de amestec este
instalată și urmează a fi controlată de la F1345. Dacă a
fost activată această alternativă, puteți seta temperatura
de ieșire a apei calde, amplificarea derivației și timpul
de așteptare al derivației pentru vana de amestec.

ieşire apă caldă: Setați aici temperatura la care vana de
amestec urmează să restricționeze apa caldă din
încălzitorul de apă.
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MENIUL 5.3.10 - CTRL DERIV.SOL.ANTIÎNG.

max.intrare sol.antiîng.
Interval de setare: 0 - 30 °C

Valoare implicită: 20 °C

amplif. vană amestec
Interval de setare: 0,1 –10,0

Valoare implicită: 1,0

înt.trepte sup.amestec
Interval de setare: 10 – 300 s

Valori implicite: 30 s

Derivația încearcă să mențină o temperatură țintă
prestabilită (max.intrare sol.antiîng.).

Consultați instrucțiunile de instalare ale accesoriului
pentru descrierea funcției.

MENIUL 5.3.11 - MODBUS

adresă
Setare din fabrică: adresa 1

word swap
Setare din fabrică: nu este activată

Începând cu Modbus 40 versiunea 10, adresa poate fi
setată între 1 – 247. Versiunile anterioare au o adresă
statică (adresa 1).

Aici puteți să selectați dacă doriți să aveți „word swap”
în locul standardului prestabilit „big endian”.

Consultați instrucțiunile de instalare ale accesoriului
pentru descrierea funcției.

MENIUL 5.4 - INTRARE/IEŞIRE SOFT
Aici indicați unde a fost conectată funcția de comutator
extern la blocul de borne, fie la una dintre 5 AUX intrări,
fie la ieșirea AA101-X9.

Acest meniu este setat și în sistemul limitat de meniuri
al pompei de căldură slave.

MENIUL 5.5 - SERVICE SETĂRI DIN FABRICĂ
Toate setările pot fi resetate aici la valorile implicite
(inclusiv cele disponibile pentru utilizator).

Acest meniu este setat și în sistemul limitat de meniuri
al pompei de căldură slave.

Precautie
La resetare, ghidul de pornire este afișat data
următoare când este repornită pompa de
căldură.

MENIUL 5.6 - COMANDĂ FORŢATĂ
Aici puteți forța comanda diferitelor componente ale
pompei de căldură și oricare accesorii conectate.

Acest meniu este setat și în sistemul limitat de meniuri
al pompei de căldură slave.

NOTA
Controlul forţat este conceput pentru utiliz.
exclusivă în scopuri de depanare. Utilizarea
acestei funcții în orice alt mod poate deteriora
componentele sistemului dvs. de climatizare.

MENIUL 5.7 - GHID DE PORNIRE
Când este pornită pentru prima dată pompa de căldură,
pornește automat și ghidul de pornire. Porniți-l manual
de aici.

Acest meniu este setat și în sistemul limitat de meniuri
al pompei de căldură slave.

Vedeți informații suplimentare despre ghidul de pornire
în manualul de instalare.

MENIUL 5.8 - PORNIRE RAPIDĂ
Este posibil să porniți compresorul de aici.

Acest meniu este setat și în sistemul limitat de meniuri
al pompei de căldură slave.

Precautie
Trebuie să existe o solicitare de încălzire, răcire
sau apă caldă pentru a porni compresorul.

NOTA
Nu utilizați pornirea rapidă a compresorului de
prea multe ori succesiv într-un interval scurt de
timp, deoarece aceasta ar putea deteriora
compresorul și echipamentele din jur.
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MENIUL 5.9 - FUNCŢIE USCARE
PARDOSEALĂ

lungime perioadă 1 – 7
Gamă de setare: 0 – 30 zile

Setare din fabrică, perioada 1 – 3, 5 – 7: 2 zile

Setare din fabrică, perioada 4: 3 zile

perioadă temp. 1 – 7
Interval de setare: 15 – 70 °C

Valoare implicită:

20 °Cperioadă temp. 1
30 °Cperioadă temp. 2
40 °Cperioadă temp. 3
45 Cperioadă temp. 4
40 °Cperioadă temp. 5
30 °Cperioadă temp. 6
20 °Cperioadă temp. 7

Setați aici funcția pentru uscare prin pardoseală.

Puteți seta până la șapte perioade de timp cu
temperaturi calculate ale debitului diferite. Dacă urmează
să fie utilizate mai puțin de șapte perioade, setați timpii
perioadelor rămase la 0 zile.

Marcați fereastra activă pentru a activa funcția de uscare
prin pardoseală. Un contor în partea de jos indică
numărul de zile în care funcția a fost activă. Funcția
contorizează grad minutele ca și în timpul funcționării
încălzirii normale, dar pentru temperaturile de alimentare
setate pentru perioada respectivă.

NOTA
Pe parcursul uscării prin pardoseală, pompa
pentru agent termic din 100% funcționează,
indiferent de setarea din meniul 5.1.10.

SFAT
Dacă urmează să fie utilizat modul de
funcționare „doar înc.aux.”, selectați-l din
meniul 4.2.

Pentru o temperatură mai uniformă, auxiliarul
poate fi pornit mai devreme prin setarea
„pornire pentru auxiliar” din meniurile 4.9.2 la
-80. Atunci când perioadele de uscare prin
pardoseală au fost oprite, resetați meniurile 4.2
și 4.9.2 conform setărilor anterioare.

SFAT
Este posibil să salvați un jurnal privind uscarea
pardoselii care să indice când a atins placa de
beton temperatura corectă. Consultați
secțiunea „Înregistrarea uscării prin
pardoseală” de la pagina 53.

MENIUL 5.10 - MODIFICARE ÎNREGISTRARE
Citiți aici orice modificări anterioare la sistemul de
control.

Data, ora și nr. de identificare (unic la anumite setări) și
noua valoare setată sunt indicate pentru fiecare
modificare.

Acest meniu este setat și în sistemul limitat de meniuri
al pompei de căldură slave.

Precautie
Înregistrarea modificării este salvată la repornire
și rămâne neschimbată după setările din
fabrică.

5,12 - ȚARĂ
Selectați aici locul în care a fost instalat produsul.
Aceasta permite accesul la setările specifice țării ale
produsului dvs.

Setările de limbă se pot efectua independent de această
selecție.

Precautie
Această opțiune se blochează după 24 ore,
după repornirea ecranului sau actualizarea
programului.
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Activități de service
NOTA
Service-ul trebuie realizat doar de persoane cu
experiența necesară în acest scop.

Pentru înlocuirea componentelor la F1345 pot
fi utilizate doar piese de schimb de la NIBE.

MOD DE URGENȚĂ

NOTA
Comutatorul (SF1) nu trebuie mutat la „” sau
„ ” până când F1345 nu a fost umplut cu apă.
În caz contrar poate fi deteriorat compresorul.

Modul de urgență este utilizat în eventualitatea unei
interferențe în funcționare și coroborat cu activitatea de
service. În modul de urgență nu este produsă apă caldă.

Modul de urgență este activat prin setarea comutatorului
(SF1) în modul „ ”. Aceasta înseamnă că:

• Lampa de stare luminează galben.

• Afișajul nu este aprins iar calculatorul de control nu
este conectat.

• Nu este produsă apă caldă.

• Compresorul și pompa soluției antiîngheț pentru
fiecare modul de răcire sunt oprite.

• Accesoriile sunt deconectate.

• Pompele interne pentru agent termic sunt active.

• Releul pentru modul de urgență (K1) este activ.

Încălzirea auxiliară externă este activă dacă este
conectată la releul modului de urgență (K1, blocul de
conexiuni X4). Asigurați-vă că agentul termic circulă prin
încălzirea auxiliară externă.

F1345 24 și 30 kW

LE
K

QM2

GP1

QM1

GP2

F1345 40 și 60 kW

L
E
K

QM2QM1

GP1

DRENARE ÎNCĂLZITOR DE APĂ (DACĂ ESTE
CONECTAT)
Pentru golirea încălzitorului de apă caldă este utilizat
principiul sifonului. Aceasta se poate realiza fie prin
robinetul de golire de pe conducta de intrare de apă rece,
fie prin introducerea unui furtun în racordul pentru apa
rece.

DRENAREA SISTEMULUI DE CLIMATIZARE
Pentru a realiza activitatea de service la sistemul de
climatizare, poate fi mai ușor să drenați mai întâi
sistemul. Aceasta se poate realiza în moduri diferite, în
funcție de ce trebuie făcut:

NOTA
Când drenați partea agentului termic/sistemul
de climatizare poate să existe o cantitate de
apă caldă. Există riscul de opărire.
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Drenarea părții de agent termic dintr-un modul
de răcire
Dacă, spre exemplu, pompa pentru agentul termic
trebuie înlocuită sau un modul de răcire are nevoie de
service, drenați partea agentului termic după cum
urmează:

1. Închideți robineții de izolare din afara pompei de
căldură pentru partea agentului termic (retur și tur).

2. Racordați un furtun la robinetul de golire (QM1) și
deschideți robinetul. Se va scurge o cantitate de
lichid.

3. Pentru a se scurge restul de lichid, trebuie să intre
aer în sistem. Pentru a lăsa să pătrundă aer, slăbiți
ușor racordul la robinetul de izolare care unește
sistemul de climatizare cu pompa de căldură prin
conexiune (XL2) pentru modulul de răcire respectiv.

După ce este drenată partea agentului termic pot fi
executate activitățile de service necesare și/sau
înlocuirea oricăror componente.

Drenarea întregului sistem de climatizare
Dacă este necesară drenarea întregului sistem de
climatizare, procedați după cum urmează:

1. Racordați un furtun la robinetul de golire (QM1) și
deschideți robinetul. Se va scurge o cantitate de
lichid.

2. Pentru a se scurge restul de lichid, trebuie să intre
aer în sistem. Aceasta se realizează prin desfacerea
șurubului de golire de pe cel mai înalt radiator din
clădire.

După ce sistemul de climatizare este gol, pot fi realizate
activitățile de service necesare.

GOLIRE SISTEM SOLUȚIE ANTIÎNGHEȚ.
În scopul desfășurării activității de service la sistemul
soluției antiîngheț, poate fi mai ușor să drenați mai întâi
sistemul.

Drenarea sistemului de soluție antiîngheț
într-un modul de răcire
Dacă, spre exemplu, pompa soluției antiîngheț trebuie
înlocuită sau un modul de răcire are nevoie de service,
drenați sistemul soluției antiîngheț după cum urmează:

1. Închideți robinetul de izolare din afara pompei de
căldură pentru sistemul soluției antiîngheț.

2. Racordați un furtun la robinetul de golire (QM2),
puneți cealaltă deschidere a furtunului într-un
recipient și deschideți robinetul. În recipient se va
scurge o cantitate mică de soluție antiîngheț.

3. Pentru a se scurge restul de soluție antiîngheț,
trebuie să intre aer în sistem. Pentru a lăsa să
pătrundă aer, slăbiți ușor racordul la robinetul de

izolare care unește partea soluției antiîngheț cu
pompa de căldură prin conexiune (XL7) pentru
modulul de răcire respectiv.

După ce partea soluției antiîngheț s-a golit, pot fi realizate
activitățile de service necesare.

CUM AJUTAȚI POMPA DE CIRCULAȚIE SĂ
PORNEASCĂ
1. Opriți F1345 prin setarea comutatorului (SF1) la „ ”.

2. Îndepărtați capacul frontal

3. Îndepărtați capacul pentru modulul de răcire.

4. Slăbiți șurubul de aerisire (QM5) cu o șurubelniță.
Țineți o cârpă în jurul lamei șurubelniței, deoarece
se poate scurge o cantitate mică de apă.

5. Introduceți șurubelnița și rotiți motorul pompei.

6. Strângeți șurubul de aerisire (QM5).

7. Porniți F1345 setând comutatorul (SF1) la „„ și
verificați ca pompa de circulare să funcționeze.

De obicei, este mai ușor să porniți pompa de circulare
cu F1345 în funcțiune și cu comutatorul (SF1) setat la
„”. Dacă ajutați pompa de circulație să pornească în
timp ce F1345 este în funcțiune, fiți pregătiți ca
șurubelnița să sară atunci când pornește pompa.

GP1 QM5

Imaginea arată un exemplu de cum poate să arate o pompă de
circulație.
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DATE DE LA SENZORUL DE TEMPERATURĂ

Tensiune (VDC)Rezistență
(kOhm)

Temperatură (°C)

3,256351,0-40
3,240251,6-35
3,218182,5-30
3,189133,8-25
3,15099,22-20
3,10574,32-15
3,04756,20-10
2,97642,89-5
2,88933,020
2,78925,615
2,67320,0210
2,54115,7715
2,39912,5120
2,24510,0025
2,0838,04530
1,9166,51435
1,7525,30640
1,5874,34845
1,4263,58350
1,2782,96855
1,1362,46760
1,0072,06865
0,8911,73970
0,7851,46975
0,6911,24680
0,6071,06185
0,5330,90890
0,4690,77995
0,4140,672100
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EXTRAGEREA MODULELOR DE RĂCIRE
Modulele de răcire pot fi scoase pentru service și
transport.

NOTA
Pompa de căldură nu trebuie mutată dacă a
fost scos doar modulul de răcire inferior. Dacă
pompa de căldură nu este asigurată pe poziție,
modulul de răcire superior trebuie întotdeauna
îndepărtat înaintea de a-l putea scoate pe cel
inferior.

Precautie
Modulele de răcire sunt mai ușor de îndepărtat
dacă sunt mai întâi drenate (vedeți pagina 46).

Greutatea modulului de răcire

Greutate (kg)Tip (F1345)

13024 kW
13530 kW
143,540 kW
14460 kW

NOTA
Închideți F1345 și deconectați curentul la
întrerupătorul de siguranță.

Precautie
Îndepărtați capacul frontal conform descrierii
din Manualul de instalare.

1. Închideți robinetul de izolare din afara pompei de
căldură.

Drenați modulul sau modulele de răcire, conform
instrucțiunilor de la pagina 46.

2. Îndepărtați panoul lateral pentru a putea scoate
unitatea de afișare (această procedură trebuie
efectuată doar dacă urmează să extrageți modulul
de răcire superior).

L
E
K

3. Deconectați conectorii pentru modulul de răcire în
cauză.

Compresor EP15 (superior)
• XF8 (L)

• XF9 (M)

• EP15-AA100:XF1 (N)

• XF2 (J)

• XF6 (E)

• XF7 (K)

Compresor EP14 (inferior):
• XF10 (F)

• XF11 (G)

• XF13 (H)

• EP14-AA100:XF1 (I)

• XF1 (A)

• XF3 (B)

• XF4 (C)

• XF5 (D)

U
N

A B

M

L

H

IC

K

J

F

N

D

E

G

EP14

EP15
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4. Îndepărtați șuruburile (două pentru fiecare modul de
răcire).

L
E
K

L
E
K

5. Scoateți clemele (patru pentru fiecare modul de
răcire) și separați cu grijă conductele.

6. Îndepărtați conectorul de sub unitatea de afișare
(această procedură trebuie efectuată doar dacă
urmează să scoateți modulul de răcire superior).

L
E
K

7. Îndepărtați cele două șuruburi care susțin unitatea
de afișare (această procedură trebuie efectuată doar
dacă urmează să scoateți compresorul superior).

L
E
K

8. Scoateți cu grijă modulul de răcire superior (EP15)
utilizând inelele de ridicare ale acestuia.

Pentru această procedură utilizați o suprafață
ajustabilă pe înălțime.

L
E
K
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9. Scoateți cu grijă modulul de răcire inferior (EP14)
utilizând inelele de ridicare ale acestuia.

L
E
K

Dacă pompa de căldură nu este asigurată pe poziție,
modulul de răcire superior trebuie întotdeauna
îndepărtat înaintea de a-l putea scoate pe cel inferior.

SFAT
Modulul de răcire este instalat în ordine inversă.

NOTA
La reinstalare, trebuie să înlocuiți garniturile
inelare existente la racordurile pompei de
căldură cu altele noi (vedeți imaginea).

LE
K
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IEȘIRE SERVICE USB

L
E
K

Unitatea de afișare este dotată cu un port USB care
poate fi utilizat pentru actualizarea software-ului și pentru
a salva informații înregistrate în F1345.

CLIMAT INTERIOR

POMPA DE CĂLDURĂ INFORMAȚII

APĂ CALDĂ

USB

actualizare firmware

USB 7

înregistrare

gestionare setări

Când este conectată o memorie USB apare un nou
meniu (meniul 7) pe afișaj.

Meniu 7.1 - actualizare firmware

actualizare firmware7.1

pornire actualizare

alegeţi un alt fişier

Aceasta vă permite să actualizați software-ul din F1345.

NOTA
Pentru ca următoarele funcții să funcționeze,
memoria USB trebuie să conțină fișiere
software pentru F1345 de la NIBE.

Caseta din partea de sus a afișajului prezintă informații
(întotdeauna în engleză) despre la cea mai probabilă
actualizare pe care a selectat-o software-ul de actualizare
din memoria USB.

Aceste informații precizează cărui produs îi este destinat
software-ul, versiunea de software și informații generale
despre acesta. Dacă doriți alt fișier decât cel selectat,
puteți selecta fișierul corect cu „alegeţi un alt fişier”.

pornire actualizare

Selectați „pornire actualizare” dacă doriți să porniți
actualizarea. Veți fi întrebat dacă doriți, într-adevăr, să
actualizați software-ul. Răspundeți „da” pentru a
continua, sau „nu” pentru anulare.

Dacă ați răspuns „da” la întrebarea anterioară,
actualizarea pornește și puteți acum urmări evoluția
actualizării pe afișaj. Când actualizarea este completă,
F1345 repornește.

SFAT
O actualizare a software-ului nu resetează
setările meniu F1345.

Precautie
Dacă actualizarea este întreruptă înainte de a
se termina (de exemplu, prin întreruperea
alimentării cu energie etc.), atunci software-ul
va fi resetat la versiunea anterioară, dacă
butonul OK este ținut apăsat în timpul pornirii,
până când lampa verde începe să lumineze
(durează aproximativ 10 secunde).

alegeţi un alt fişier

actualizare firmware7.1

Selectați „alegeţi un alt fişier” dacă nu doriți să utilizați
software-ul sugerat. Atunci când derulați printre fișiere,
informațiile despre software-ul marcat sunt indicate într-
o casetă, exact ca înainte. După ce ați selectat un fișier
cu butonul OK, reveniți la pagina anterioară (meniul 7.1)
unde puteți alege să începeți actualizarea.
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Meniul 7.2 - înregistrare

înregistrare 7.2

activată

interval sec5

Interval de setare: 1 s – 60 min

Setare din fabrică: 5 s

Aici puteți alege modul în care valorile curente ale
măsurării din F1345 trebuie salvate într-un fișier jurnal
pe memoria USB.

1. Setați intervalul dorit între înregistrări.

2. Bifați „activată".

3. Valorile actuale de la F1345 sunt salvate într-un fișier
din memoria USB la intervalul stabilit până când
opțiunea “activată” este deselectată.

Precautie
Deselectați „activată” înainte de a îndepărta
memoria USB.

Înregistrarea uscării prin pardoseală

Este posibil să salvați aici un jurnal privind uscarea
pardoselii pe memoria USB și să vedeți, astfel, când a
atins placa de beton temperatura corectă.

• Asigurați-vă că „funcţie uscare pardoseală” este
activată în meniul 5.9.

• Selectați „înregistrarea uscării prin pardoseală
activată”.

• Acum, este creat un fișier jurnal în care pot fi citite
valorile temperaturii și capacității încălzitorului electric
imersat. Înregistrarea continuă până când
„înregistrarea uscării prin pardoseală activată” este
deselectată sau până când „funcţie uscare pardoseală”
este oprit.

Precautie
Deselectați „înregistrarea uscării prin
pardoseală activată” înainte de a scoate
memoria USB.

Meniul 7.3 - gestionare setări

gestionare setări 7.3

salvare setări

recuperare setări

Puteți gestiona aici (salva ca sau recupera din) toate
setările meniu (meniurile utilizator și service) ale F1345
cu o memorie USB.

Prin „salvare setări” salvați setările meniului în memoria
USB pentru a le reconstitui ulterior sau pentru a copia
setările la o altă F1345.

Precautie
Când salvați setările meniului în memoria USB,
înlocuiți orice setări salvate anterior în memoria
USB.

Prin „recuperare setări” resetați toate setările meniului
din memoria USB.

Precautie
Resetarea setărilor meniului din memoria USB
nu se poate anula.
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În majoritatea cazurilor, F1345 observă disfuncționalitățile
(o disfuncționalitate poate determina o perturbare a
confortului) și le indică prin alarme și prin afișarea de
instrucțiuni de rectificare pe ecran.

Meniu info
Toate valorile de măsurare ale pompei de căldură sunt
adunate în meniul 3.1 din sistemul de meniuri al pompei
de căldură. Examinarea valorilor din acest meniu poate
simplifica adeseori găsirea sursei defectului. Consultați
meniul ajutor pentru mai multe informații despre meniul
3.1.

Gestionare alarmă

informaţii/acţiuni

resetare alarmă

mod ajutor

Alarmă presiune scăzută

alarmă

În eventualitatea
unei alarme a
survenit o anumită
defecțiune, care
este indicată de
schimbarea lămpii
de stare din verde
continuu în roșu
continuu. În plus, în
fereastra de
informații apare un clopoțel de alarmă.

ALARMĂ
În eventualitatea unei alarme cu o lampă de stare roșie,
a avut loc o defecțiune pe care pompa de căldură nu o
poate remedia singură. Pe afișaj, prin rotirea butonului
de comandă și apăsarea butonului OK, puteți vedea ce
tip de alarmă este și o puteți reseta. De asemenea,
puteți alege să setați pompa de căldură la „ mod ajutor.

informaţii/acţiuni Puteți citi aici ce semnifică alarma și
puteți primi sugestii despre ceea ce puteți face pentru
a corecta problema care a cauzat alarma.

resetare alarmă În multe cazuri este suficient să selectați
„resetare alarmă” pentru ca produsul să revină la
funcționarea normală. Dacă se aprinde o lumină verde
după ce ați selectat „resetare alarmă”, alarma a fost
remediată. Dacă lumina roșie este încă aprinsă, iar pe
afișaj este vizibil meniul denumit „alarmă”, problema
care a cauzat alarma este încă prezentă.

mod ajutor „mod ajutor” este un tip de mod de urgență.
Aceasta înseamnă că pompa de căldură produce căldură
și/sau apă caldă, chiar dacă există o problemă. Acest
lucru ar putea însemna că compresorul pompei de
căldură nu funcționează. În acest caz, încălzitorul electric
imersat produce căldură și/sau apă caldă.

Precautie
Pentru a selecta mod ajutor, trebuie selectată
o acțiune de alarmă în meniul 5.1.4.

Precautie
Selectarea „mod ajutor” nu este același lucru
ca și corectarea problemei care a cauzat alarma.
De aceea, lampa de stare va continua să fie
roșie.

Dacă alarma nu se resetează, contactați instalatorul
pentru măsura de remediere adecvată.

NOTA
Aveți nevoie de numărul de serie al produsului
(14 cifre) pentru service și suport.

Consultați secțiunea „Număr serie".

Depanare
NOTA
Lucrul în spatele capacelor asigurate cu
șuruburi poate fi realizat doar de către, ori sub
supravegherea unui inginer calificat în domeniul
instalațiilor.

NOTA
În eventualitatea unei acțiuni pentru remedierea
de defecțiuni care necesită lucrul în cadrul
trapelor cu șuruburi, alimentarea cu energie
trebuie întreruptă de la comutatorul de
siguranță.
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NOTA
Pentru că F1345 poate fi conectată la un număr
mare de unități externe, trebuie verificate și
acestea.

ACȚIUNI DE BAZĂ
Începeți prin a verifica următoarele articole:

• Poziția (SF1) a comutatorului.

• Siguranțele de grup și cele principale ale instalației.

• Disjunctorul pentru împământare al clădirii.

• Disjunctor în miniatură pentru F1345 (FC1).

• Setați în mod corect monitorul de sarcină (dacă sunt
instalați senzorii de curent).

TEMPERATURĂ SCĂZUTĂ APĂ CALDĂ SAU
LIPSĂ APĂ CALDĂ
• Robinet de umplere închis total sau parțial pentru apa

caldă.

– Deschideți robinetul.

• Vană de amestec (dacă este una instalată) setată prea
scăzută.

– Reglați vana de amestec.

• Consum mare de apă caldă.

– Așteptați până când apa caldă s-a încălzit.
Capacitatea de apă caldă crescută temporar (lux
temporar) poate fi activată în meniul 2.1.

• Setare apă caldă prea scăzută.

– Intrați în meniul 2.2 și selectați un mod confort mai
ridicat.

• Prioritizare prea scăzută sau lipsă prioritizare
funcționare apă caldă.

– Intrați în meniul 4.9.1 și creșteți timpul pentru care
va fi prioritizată apa caldă. Observați că în cazul în
care este crescut timpul pentru apă caldă, timpul
pentru producția de încălzire este redus, ceea ce
poate duce la temperaturi ambientale mai
scăzute/neregulate.

• F1345 în mod de funcționare incorect.

– Intrați în meniul 4.2. Dacă este selectat modul
„automat”, alegeți o valoare mai mare pentru „oprire
încălzire auxiliară” în meniul 4.9.2.

– Dacă este selectat modul „manual”, alegeți
„auxiliar".

• „Mod vacanță” activat în meniul 4.7.

– Intrați în meniul 4.7 și selectați „Off” (oprit).

TEMPERATURĂ AMBIENTALĂ REDUSĂ
• Închideți termostatele din mai multe camere.

– Setați termostatele la maximum în cât mai multe
camere posibil. Ajustați temperatura ambientală prin
intermediul meniului 1.1 în locul închiderii robineților
termostatici.

• Valoare setată prea scăzută la controlul automat al
încălzirii.

– Intrați în meniul 1.1 „temperatură” și reduceți
decalajul curbei de încălzire. Dacă temperatura
ambientală este doar scăzută pe vreme rece, panta
curbei din meniul 1.9.1 „curbă de încălzire” trebuie
ajustată în sus.

• Prioritizare prea scăzută sau lipsă prioritizare la
funcționarea încălzirii.

– Intrați în meniul 4.9.1 și măriți timpul pentru care va
fi prioritizată încălzirea. Observați că în cazul în care
este mărit timpul pentru încălzire, timpul pentru
producția de apă caldă este redus, ceea ce poate
duce la cantități mai mici de apă caldă.

• F1345 în mod de funcționare incorect.

– Intrați în meniul 4.2. Dacă este selectat modul
„automat”, alegeți o valoare mai mare pentru „oprire
încălzire” în meniul 4.9.2.

– Dacă este selectat modul „manual”, alegeți
„încălzire". Dacă acest lucru nu este suficient,
selectați „auxiliar".

• „Mod vacanță” activat în meniul 4.7.

– Intrați în meniul 4.7 și selectați „Off” (oprit).

• Comutator extern pentru modificare temperatura
camerei activat.

– Verificați orice comutatoare externe.

• Aer în sistemul de climatizare.

– Aerisiți sistemul de climatizare.

• Robineți închiși la sistemul de climatizare.

– Deschideți robineții.

TEMPERATURĂ AMBIENTALĂ RIDICATĂ
• Valoare setată prea ridicată la controlul automat al

încălzirii.

– Intrați în meniul 1.1 (temperatură) și reduceți
decalajul curbei de încălzire. Dacă temperatura
ambientală este ridicată numai pe vreme rece, panta
curbei din meniul 1.9.1 „curbă de încălzire” necesită
ajustare în jos.

• Comutator extern pentru modificare temperatura
camerei activat.

– Verificați orice comutatoare externe.
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TEMPERATURĂ AMBIENTALĂ NEREGULATĂ.
• Curbă de încălzire setată incorect.

– Ajustați fin curba de încălzire în meniul 1.9.1.

• Valoare setată prea ridicată la „dT la DOT"..

• Debit inegal prin radiatoare.

PRESIUNE SISTEM REDUSĂ
• Apă insuficientă în sistemul de climatizare.

– Completați sistemul de climatizare cu apă și verificați
să nu existe scurgeri. În eventualitatea unor umpleri
repetate, contactați instalatorul.

COMPRESORUL NU PORNEȘTE
• Nu există nici o solicitare de încălzire sau răcire (este

necesar accesoriul pentru răcire).

– F1345 nu solicită încălzire, răcire sau apă caldă.

• Compresor blocat din cauza condițiilor de temperatură.

– Așteptați până când temperatura se află în intervalul
de lucru al produsului.

• Timpul minim între pornirile compresorului nu a trecut.

– Așteptați cel puțin 30 minute și apoi verificați dacă
a pornit compresorul.

• Alarmă activată.

– Urmați instrucțiunile de pe afișaj.

• Este selectată funcția „Doar încălzire auxiliară”.

– Comutați la „Auto" sau "Manual" în meniul 4.1 „Mod
de funcționare".

ȚIUIT ÎN RADIATOARE
• Termostate închise în camere și curbă de încălzire

setată incorect.

– Deschideți la maximum robineții termostatici în cât
mai multe camere posibil. Ajustați curba de încălzire
prin intermediul meniului 1.1 în locul închiderii
robineților termostatici.

• Viteza pompei de circulație este setată prea ridicată.

– Intrați în meniul 5.1.11 (vit.pompă ag.termic) și
reduceți viteza pompei de circulație.

• Debit inegal prin radiatoare.

– Ajustați distribuția debitului între radiatoare.
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Listă alarme
ALARMĂ

Indicație a faptului că una saumai multe alarme
sunt active
• Lampa roșie de sub afișaj se aprinde.

• Pictograma alarmei este arătată pe afișaj.

• Releul de alarmă este activat, dacă este selectată
ieșirea AUX pentru aceasta.

• Reducerea confortului, conform selectării din meniul
5.1.4.

Dacă sunt mai multe alarme, acestea sunt afișate câte
una, în ordine numerică. Derulați între alarme folosind
butonul OK.

Resetare alarmă
• Numărul alarmei 1 – 39 se resetează automat când

senzorul a funcționat timp de 60 secunde sau după
resetarea manuală în meniu.

• Alarmă 54, resetare manuală a întrerupătorului de
protecție a motorului și resetare manuală în meniu.

• Alarma 70 – 99 se resetează automat atunci când este
stabilită comunicarea.

• Alarmele 236 – 244, 253, 258 - 259 sunt resetate
automat atunci când senzorul a funcționat timp de 60
secunde după resetarea manuală în meniu.

• Alarma 255 este resetată automat atunci când intrarea
se închide din nou.

• Alte alarme se resetează manual din meniu.

Repornire F1345
În multe cazuri, alarmele pot fi rectificate prin repornirea
completă a pompei de căldură.

1. Deconectați F1345 cu ajutorul comutatorului de pe
afișaj.

2. Deconectați alimentarea F1345 cu ajutorul, de ex.
comutatorului principal.

3. Lăsați F1345 deconectat timp de trei minute înainte
de a restabili alimentarea.

4. Porniți F1345 cu ajutorul comutatorului de pe afișaj.

NOTA
Textele de alarmă de pe afișaj variază în funcție
de numărul de pompe de căldură conectate la
sistem.

Exemplu: defecțiune senzor -EB1yy _EPxx
_BT3, unde „yy” este numărul pompei de
căldură, iar „xx” este modulul de răcire.

NOTA
Acțiuni care necesită lucrări în spatele capacului
frontal de pe F1345 trebuie executate
întotdeauna de o persoană cu experiența
necesară. În caz de nevoie, contactați un
tehnician de service/instalator.

Poate fi din cauza/verificațiAcțiune pompă de căldură.CauzaText alarmă pe
afișaj

Nr.
alarmă

• Circuit deschis sau scurt-
circuit la intrare senzor.

• Senzor defect

Temp. de alimentare
calculată este setată la
alimentare min.

Lipsă contact cu senzorul
(senzor temperatură,
exterior).

Sen. def:BT11

• Circuit deschis sau scurt-
circuit la intrare senzor.

• Senzor defect

Compresor blocat în timpul
încărcării apei calde.
„Alimentare max.
condensator” este setată
la „retur maxim”.

Lipsă contact cu senzorul
(senzor temperatură, retur
agent termic).

Sen. def:BT33

• Circuit deschis sau scurt-
circuit la intrare senzor.

• Senzor defect

Încărcarea apă caldă este
blocată.

Lipsă contact cu senzorul
(senzor temperatură,
încărcarea apei calde).

Sen. def:BT66

• Circuit deschis sau scurt-
circuit la intrare senzor.

• Senzor defect

Compresor blocat.Lipsă contact cu senzorul
(senzor temperatură, ieșire
soluție antiîngheț).

Senz.def:BT1111
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Poate fi din cauza/verificațiAcțiune pompă de căldură.CauzaText alarmă pe
afișaj

Nr.
alarmă

• Circuit deschis sau scurt-
circuit la intrare senzor.

• Senzor defect

Compresor blocat.Lipsă contact cu senzorul
(senzor temperatură,
alimentare condensator).

Senz. def:BT1212

• Circuit deschis sau scurt-
circuit la intrare senzor.

• Senzor defect

Compresor blocat.Lipsă contact cu senzorul
(senzor temperatură,
descărcare).

Senzor defect:
Senzor gaz cald
BT14

14

• Circuit deschis sau scurt-
circuit la intrare senzor.

• Senzor defect

• Compresor blocat.

• Oprește toate
ventilatoarele, deschide
QN40.

Lipsă contact cu senzorul
(senzor temperatură,
alimentare aer).

Senzor def: AZ2-
BT23 senzor aer
ext.

23

• Circuit deschis sau scurt-
circuit la intrare senzor.

• Senzor defect

• Încălzirea auxiliară este
blocată.

• Valoare netă curentă =
BT71 + 10K

Lipsă contact cu senzorul
(senzor temperatură,
alimentare agent termic,
extern).

Er.: BT2525

• Circuit deschis sau scurt-
circuit la intrare senzor.

• Senzor defect

Compresor blocat.Lipsă contact cu senzorul
(senzor, presiune scăzută).

Sen.def:BP827

• Circuit deschis sau scurt-
circuit la intrare senzor.

• Senzor defect

Fără acțiune. Împreună cu
alarma 25, este blocată și
încălzirea.

Lipsă contact cu senzorul
(senzor temperatură, retur
agent termic, extern).

Senz.def:BT7128

• Circuit deschis sau scurt-
circuit la intrare senzor.

• Senzor defect

Compresor blocat.Lipsă contact cu senzorul
(senzor temperatură,
compresor).

Senz.def:BT2929

• Circuit deschis sau scurt-
circuit la intrare senzor.

• Senzor defect

Accesoriul solar este blocat.Lipsă contact cu senzorul
(senzor temperatură, panou
solar).

Df: BT5333

• Circuit deschis sau scurt-
circuit la intrare senzor.

• Senzor defect

Accesoriul solar este blocat.Lipsă contact cu senzorul
(senzor temperatură,
serpentină solară).

Df: BT5434

• Circuit deschis sau scurt-
circuit la intrare senzor.

• Senzor defect

Se închide derivația. Se
oprește arzătorul.

Lipsă contact cu senzorul
(senzor temperatură,
cazan).

Def: BT5235

• Circuit deschis sau scurt-
circuit la intrare senzor.

• Senzor defect

Controlează senzorul liniei
de retur (EP21-BT3).

Lipsă contact cu senzorul
(senzor temperatură,
alimentare agent termic,
sistem de climatizare 2).

Flt: EP21 BT236

• Circuit deschis sau scurt-
circuit la intrare senzor.

• Senzor defect

Controlează senzorul liniei
de retur (EP22-BT3).

Lipsă contact cu senzorul
(senzor temperatură,
alimentare agent termic,
sistem de climatizare 3).

Flt: EP22 BT237

• Circuit deschis sau scurt-
circuit la intrare senzor.

• Senzor defect

Controlează senzorul liniei
de retur (EP23-BT3).

Lipsă contact cu senzorul
(senzor temperatură,
alimentare agent termic,
sistem de climatizare 4).

Flt: EP23 BT238
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Poate fi din cauza/verificațiAcțiune pompă de căldură.CauzaText alarmă pe
afișaj

Nr.
alarmă

• Circuit deschis sau scurt-
circuit la intrare senzor.

• Senzor defect

Răcire blocată. Se închide
derivația de răcire.

Lipsă contact cu senzorul
(senzor temperatură,
conductă de alimentare
răcire).

Er.: EQ1-BT6439

Eroare de fază.Compresor blocat.Faza compresorului
menționată a fost sub
160 V timp de 30 min.

Faza 1 compr.-340-42

Ordinea fazelor la intrarea
alimentării cu electricitate
este greșită.

Compresor blocat.Fazele sunt conectate în
ordinea greșită.

Succ. faze in.43

• Siguranță defectă.

• Card soft start defect.

Compresor blocat.Siguranțele de pe panoul de
pornire lentă sunt defecte
(se aplică la 30, 40 și 60
kW).

Eroare siguranțe
pornire lentă.

44

Succesiune faze incorectă
sau fază lipsă.

Compresor blocat.Comunicația cu panoul de
pornire lentă lipsește
continuu timp de
30 minute.

Defect fază
(succesiune faze
incorectă sau fază
lipsă).

45

Circulație insuficientă a
soluției antiîngheț.

Compresor blocat.Transmițătorul senzorului
de presiune scăzută este
sub valoarea de
deconectare.

Alarmă LP51

• Verificați pompa soluției
antiîngheț.

• Verificați dacă soluția
antiîngheț a fost aerisită.

• Verificați punctul de
îngheț al soluției
antiîngheț.

Lipsă agent termic sau alt
defect în circuitul de răcire.
• Contactați un tehnician

autorizat în domeniul
refrigerării.

Flux insuficient.Nimic (gestionat prin
hardware).

Limitatorul de temperatură
s-a activat și a fost
„deschis” mai mult de 30
secunde.

Alarmă limitator
de temperatură

52
• Verificați pompa de

circulație.

• Verificați dacă agentul
termic a fost aerisit.

• Verificați presiunea din
sistemul agentului termic.

Scurgeri din circuitul de
soluție antiîngheț.

Compresor și pompă
soluție antiîngheț blocate.

Comutatorul
nivel/presostatul soluției
antiîngheț a fost acționat.

SenNivSa53

• Eroare de fază.

• Compresor defect.

Compresor blocat.Întrerupătorul de protecție
al motorului a fost acționat.

Alarmă PM54

Compresor defect.Compresor blocat.Compresorul a fost oprit de
3 ori în 240 minute întrucât
gazele fierbinți au depășit
135 °C.

Al.gaz încins55
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Poate fi din cauza/verificațiAcțiune pompă de căldură.CauzaText alarmă pe
afișaj

Nr.
alarmă

Număr de serie introdus
incorect.

Compresoarele sunt oprite
și releul este dezactivat.

Pompa de căldură are un
număr de serie care nu
există.

Nr. serie eronat56

Software instalat incorect.Compresoarele sunt oprite
și releul este dezactivat.

Softul și numerele de serie
ale pompei de căldură nu
corespund între ele.

Software eronat57

Circulație defectuoasă în
partea soluției antiîngheț
sau a agentului termic.

Compresor blocat.Presostatul de presiune
ridicată sau redusă a fost
acționat.

Alarmă presostat58

Circulație insuficientă a
soluției antiîngheț.

Compresor blocat.Temperatura soluției
antiîngheț de ieșire (BT11)
scade sub temperatura
minimă setată, iar alarma
este selectată pentru a fi
permanentă.

IeşSarRed60

• Verificați pompa soluției
antiîngheț.

• Verificați dacă soluția
antiîngheț a fost aerisită.

• Verificați punctul de
îngheț al soluției
antiîngheț.

Cabluri de comunicații
defecte.

Blocare compresor
corespunzător. Dacă pompa
de căldură este cea master,
alimentarea calculată este
setată la alimentare min.

Lipsește comunicația cu
panoul de introducere
(AA3).

Defect
comunicare cu
PCA Input.

70

Cabluri de comunicații
defecte.

Compresor blocat.Lipsește comunicația cu
panoul de introducere (AA2
sau AA26).

Def.com.Base71

Cabluri de comunicații
defecte.

Compresor blocat.Lipsește comunicația cu
panoul de pornire lentă
(AA10).

Def. com. MC72

• Cabluri de comunicații
defecte.

• Accesoriul este activat pe
afișaj deși nu este
conectat cu cablul de
comunicații.

• Cablu de comunicații
incorect conectat.

• Comutator DIP setat
incorect.

• Lipsă alimentare cu
electricitate la cardul de
accesorii.

Accesoriul este blocat.Lipsește comunicația cu
cardul de accesorii.

Er. com. acc.73-94

Cabluri de comunicații
defecte.

Unitatea de cameră este
blocată.

Lipsește comunicația cu
unitatea de cameră.

Er. com. TC96-99

Accesoriu selectat
neinstalat.

Accesoriul este blocat.Comunicația cu panoul
accesoriu a fost întreruptă
timp de 15 secunde.

Eroare com.
perman. la sistem
de climatizare 5-8

130-
133
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Poate fi din cauza/verificațiAcțiune pompă de căldură.CauzaText alarmă pe
afișaj

Nr.
alarmă

Verificați cuva de
golire/evacuarea
condensului și sifonul de
apă.

Accesoriul este blocat.Accesoriul ERS este blocat
de monitorul de nivel.

Monit.niv.ERS146-
149

Verificați cablurile de
comunicare.

Accesoriul este blocat.Comunicația cu EME 20 a
fost întreruptă de trei ori
succesiv.

Eroare
comunicare cu
EME20

193

• Cabluri de comunicații
defecte.

• Comutator DIP setat
incorect.

Accesoriul este blocat.Comunicația cu unitatea de
cameră a fost întreruptă
timp de 15 secunde.

Eroare com.
perman. „Confort
ACM”

206

• Cabluri de comunicații
defecte.

• Comutator DIP setat
incorect.

Accesoriul este blocat.Comunicația cu panoul
accesoriu a fost întreruptă
timp de 15 secunde.

Eroare com.
perm.
„accesoriu”

245 -
251

Cabluri de comunicații
defecte.

Compresor blocat în
unitatea slave.

Lipsește comunicația cu
unitatea slave.

Er.com..pompă
căl.slave1-8

252

• Circuit deschis sau scurt-
circuit la intrare senzor.

• Senzor defect

Vana de amestec este
închisă și este permisă doar
apa rece.

Lipsă contact cu senzorul
(senzor temperatură, apă
caldă, conductă de
alimentare).

Def:QZ1-BT70253

Compresor corespunzător
blocat. Retur automat la
intrare închisă.

La pompa de căldură cu
40/60 kW, blocul de
conexiuni X3 1-2 la panoul
de intrare este deschis
(normal închis).

Pompă soluție
antiîngheț -
protecție motor
activată

255

• Cabluri de comunicații
defecte.

• Comutator DIP setat
incorect.

Accesoriul este blocat.Comunicația cu panoul
accesoriu a fost întreruptă
timp de 15 secunde.

Eroare com.
perm. „ACS45”

257

• Circuit deschis sau scurt-
circuit la intrare senzor.

• Senzor defect

Compresor corespunzător
blocat.

Lipsă contact cu senzorul
timp de peste 60 secunde
(răcire senzor temperatură,
soluție antiîngheț).

Senzor defect
EQ1 - BT57

258

• Circuit deschis sau scurt-
circuit la intrare senzor.

• Senzor defect

Butoane control pornite
BT50.

Lipsă contact cu senzorul
timp de peste 60 secunde
(răcire senzor temperatură,
întrerupere încălzire
conductă de alimentare).

Senzor defect
EQ1 - BT75

259

Verificați senzorul și
conexiunile acestuia.

Fără acțiune.Lipsă contact cu senzorul
(senzor temperatură, senzor
răcire/căldură).

Sen def: BT74292

• Cabluri de comunicații
defecte.

• Comutator de fază
incorect setat.

Accesoriul este blocat.Eroare comunicare cu
circuitul de accesorii.

Def.com.acc.297
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Poate fi din cauza/verificațiAcțiune pompă de căldură.CauzaText alarmă pe
afișaj

Nr.
alarmă

Cabluri de comunicații
defecte.

Compresor slave blocat.Comunicația cu unitatea
slave a fost întreruptă timp
de 15 secunde.

Eroare
permanentă
comandă „Slave”
1-8

301 -
308

Verificați senzorul și
conexiunile acestuia.

Răcire grade-minute setate
la 0.

Lipsă contact cu senzorul
(senzor temperatură,
conductă externă de tur
răcire).

Sn df: EQ1-BT25323

Cabluri de comunicații
defecte.

Setați alimentare răcire
minimă calculată la 18 °C

Comunicația cu BM1 a fost
întreruptă timp de
15 secunde.

Eroare com.
perm. BM1

324

• Circuit deschis sau scurt-
circuit la intrare senzor.

• Senzor defect

Semnalul senzorului este
înlocuit de EPXX-BT3-10K
în timpul controlului în
derivație.

Intrarea senzorului primește
valori nerezonabil de mari
sau mici timp de mai mult
de 2 secunde.

Senzor defect
EPXX-BT2

336-
339

Cabluri de comunicații
defecte.

Fără.Comunicația cu panoul
accesoriu OPT a fost
întreruptă timp de
60 secunde.

Er. com. cu PCA
Accessory.

357

Verificați cazanul pe gaz.Fără.Alarmă de la GBM (OPT).Alarmă GBM358

Această alarmă este
generată de cazanul pe gaz

Cabluri de comunicații
defecte.

Accesoriul este blocat.Comunicația cu Piscina 2 a
fost întreruptă timp de
15 secunde.

Eroare com.
perm. piscina 2

372

Circulație insuficientă în
circuitul agentului termic.

Compresor blocat.Invertorul a fost limitat de
protecția contra
temperaturii pentru o
perioadă extinsă.

inv. supraîncălzit483

• Goliți pompa de căldură
și sistemul de climatizare.

• Verificați filtrul de
particule să nu fie
înfundat.

• Deschideți orice robinet
termostatic de pe
radiatoare/încălzirea în
pardoseală.

Montare invertor.

• Verificați mesajul de
eroare în meniul 3.1 -
informaţii service.

• Verificați invertorul la
NIBEPV.

Fără acțiune.Invertorul din NIBE PV are
un mesaj de eroare.

Invertorul are un
mesaj.

504

Verificați conexiunea
panourilor PV/invertorului.

Fără acțiune.Invertorul din NIBE PV are
un defect de împământare.

Inv. are un defect
la împ.

505

Verificați siguranțele și
tensiunea de rețea la
invertor.

Fără acțiune.Alim. de la rețea a fost în
afara interv. de lucru al
invertorului mult timp.

Tens.reța
dep.interv. de
lucru al inv.

506
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Poate fi din cauza/verificațiAcțiune pompă de căldură.CauzaText alarmă pe
afișaj

Nr.
alarmă

Verificați invertorul la
NIBEPV.

Fără acțiune.Invertorul are tensiunea CC
ridicată.

Invertorul are
tensiunea CC
ridicată.

510

Verificați cablul de
comunicare și conexiunile
sale la invertor.

Fără acțiune.Comunicația cu invertorul a
fost întreruptă timp de cinci
zile.

Com. invertor511

Verificați senzorul și
conexiunile acestuia.

Dacă este selectat HTS 2
ca accesoriul de comandă
pentru răcire, atunci
temperatura de tur calculată
este setată la 18°C.

Lipsă comunicare cu
accesoriul HTS 2.

Eroare com. PCA
Acc. HTS 2

524

Verificați senzorul și
conexiunile acestuia.

Dacă este selectat HTS 3
ca accesoriul de comandă
pentru răcire, atunci
temperatura de tur calculată
este setată la 18°C.

Lipsă comunicare cu
accesoriul HTS 3.

Eroare com. PCA
Acc. HTS 3

525

Verificați senzorul și
conexiunile acestuia.

Dacă este selectat HTS 4
ca accesoriul de comandă
pentru răcire, atunci
temperatura de tur calculată
este setată la 18°C.

Lipsă comunicare cu
accesoriul HTS 4.

Eroare com. PCA
Acc. HTS 4

526
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MESAJE DE INFORMARE
Lumina verde apare pe panoul frontal simultan cu un mesaj informativ și este afișat un simbol cu un tehnician de
service în fereastra de informații până când este resetată alarma. Toate mesajele informative sunt resetate automat
dacă este rectificată cauza. Aceste mesaje nu sunt înregistrate în jurnalul de alarme.

Poate fi din
cauza/verificați

Se resetează
automat când

Acțiune pompă de
căldură.

CauzaText pe afișajNr.

• Senzor
neconectat.

• Circuit deschis
sau senzor defect.

Atunci când
senzorul a
funcționat continuu
timp de 60
secunde.

Afișajul BT7 înlocuit
cu “---”.

Intrarea senzorului
primește valori
nerezonabil de mari
sau mici timp de
mai mult de 2
secunde și este
conectată la VPB.

SenDef: BT7107

• Senzor
neconectat.

• Circuit deschis
sau senzor defect.

Atunci când
senzorul a
funcționat continuu
timp de 60
secunde.

QN38 se închideIntrarea senzorului
primește valori
nerezonabil de mari
sau mici timp de
mai mult de
2 secunde.

Sn: AZ30-BT23 s
aer ext

123

• Siguranțelor de
fază

• Conexiunilor de
cablu

Faza revine.Compresor blocat.Faza 1 la compresor
a fost absentă
pentru scurt timp.

fază compresor1-
3 lipsă

140-
142

Verificați
siguranțele.

Comunicație
refăcută În caz
contrar, comută la
alarmă permanentă,
45.

Compresor blocat.A fost detectată o
succesiune de faze
incorectă sau o fază
lipsă.

Defect fază
(succesiune faze
incorectă sau fază
lipsă).

145

Verificați debitul.Atunci când
presostatul de
presiune înaltă se
autoresetează.

Compresor blocat.Presostatul de
presiune mare s-a
declanșat o dată
într-o perioadă de
150 minute.

Alarmă temporară
presiune înaltă

150

• Senzor
neconectat.

• Circuit deschis
sau senzor defect.

Atunci când
senzorul a
funcționat continuu
timp de 60
secunde.

Pompa piscinei se
oprește.

Defect timp de mai
mult de 5 secunde.

Sn df: CL11-BT51
senz. temp.
piscină

151

• Senzor
neconectat.

• Circuit deschis
sau senzor defect.

Atunci când
senzorul a
funcționat continuu
timp de 60 s.

Pompa piscinei se
oprește.

Defect timp de mai
mult de 5 secunde.

Sn df: CL12-BT51
senz.temp.piscină

152

Atunci când
BT14<90 °C.

Fără.Temperatura
depășește
temperatura
maximă admisă a
gazelor calde.

Temperatură
înaltă gaze calde

155
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Poate fi din
cauza/verificați

Se resetează
automat când

Acțiune pompă de
căldură.

CauzaText pe afișajNr.

Setări incorecte.Temperatura soluției
antiîngheț a crescut
1 °C la intrarea
soluției antiîngheț în
timpul unei încercări
de pornire.

Compresor blocat.Ieșirea soluției
antiîngheț a atins
temperatura minimă
setată.

IeşSarRed160

Setări incorecte.Temperatura soluției
antiîngheț a scăzut
cu 1 °C la intrarea
soluției antiîngheț în
timpul unei încercări
de pornire.

Compresor blocat.Ieșirea soluției
antiîngheț a atins
temperatura max.
setată.

IntSarMare161

Setări incorecte.Temperatura
agentului termic a
scăzut cu 2 °C la
intrarea agentului
termic în timpul unei
încercări de pornire.

Compresor blocat.Ieșirea soluției
antiîngheț a atins
temperatura
maximă permisă.

IeşCoMare162

Setări incorecte.Temperatura
agentului termic a
scăzut cu 2 °C la
intrarea agentului
termic în timpul unei
încercări de pornire.

Compresor blocat.Intrarea
condensatorului a
atins temperatura
maximă permisă.

IntConMare163

Verificați presiunea
din cazan.

Este resetată atunci
când a fost închisă
o intrare alarmă
timp de mai mult de
5 secunde.

Fără.Intrarea AUX
„Presostat pentru
sistemul de
climatizare” este
deconectată timp de
mai mult de 5
secunde.

Pres. scăz., sist.
climatizare.
Presostatul
extern al
sistemului de
climatizare indică
presiune joasă.
Verificați
presiunea și
completați
sistemul, dacă
este nevoie.

165

Verificați cablurile
de comunicație și
conexiunile
acestora.

Comunicația a fost
reluată.

Doar informare.S-a produs un
defect de
comunicație cu
panoul de
introducere AA3.

Def. com. In170

Verificați cablurile
de comunicație și
conexiunile
acestora.

Comunicația a fost
reluată.

Doar informare.A survenit un defect
de comunicație cu
placa de bază AA2
sau AA26.

Def.com.Base171

Verificați cablurile
de comunicație și
conexiunile
acestora.

Comunicația a fost
reluată.

Doar informare.S-a produs un
defect de
comunicație cu
panoul de pornire
lentă AA10.

Def. com. MC172
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Poate fi din
cauza/verificați

Se resetează
automat când

Acțiune pompă de
căldură.

CauzaText pe afișajNr.

• Cabluri de
comunicații
defecte.

• Accesoriul este
activat pe afișaj
deși nu este
conectat cu cablul
de comunicații.

• Cablu de
comunicații
incorect conectat.

• Comutator de fază
incorect setat.

• Lipsă alimentare
cu electricitate la
cardul de
accesorii.

Comunicația a fost
reluată.

Accesoriul este
blocat.

S-a produs un
defect de
comunicație cu
cardul de accesorii.

Er. com. acc.173-
179

Setări incorecte.Temperatura
exterioară
depășește +3 °C
sau este permisă
încălzirea.

Încălzirea este
permisă iar
temperatura de
alimentare calculată
este setată la
temperatura minimă
de alimentare.

• Temperatura
exterioară este
sub +3 °C în
același timp în
care încălzirea
este blocată.

• Temperatura
exterioară este
sub +3 °C în
același timp în
care compresorul
este blocat de
către alarmă iar
încălzirea auxiliară
nu este permisă.

• Senzor de
temperatură,
exterior (BT1)
lipsă.

Anti-îngh180

Setări incorecte.Informația este
arătată pe afișaj.

Doar informare.Creșterile periodice
de apă caldă nu au
atins temperatura
de oprire în 5 ore.

Probleme la
creşterea
periodică

181

Consumul de
energie a scăzut sub
mărimea siguranței
setată în meniul
5.1.12.

Pompa de căldură
deconectează
treptele electrice
pentru încălzirea
electrică auxiliară
pas cu pas.

Consumul de
energie măsurat
depășește mărimea
siguranței
specificată în meniul
5.1.12.

Monitor de
sarcină activ

182

Dezghețare în curs.Dezgheţare în
curs

183

Doar informare.Timpul setat în
meniul 5.3.1 a
expirat.

Al.filtru184
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Poate fi din
cauza/verificați

Se resetează
automat când

Acțiune pompă de
căldură.

CauzaText pe afișajNr.

• Cabluri de
comunicații
defecte.

• Comutator de fază
incorect setat.

Comunicația a fost
reluată.

Accesoriul este
blocat.

S-a produs un
defect de
comunicație cu
cardul de accesorii.

Er. com. acc.188-
194

• Cabluri de
comunicații
defecte.

• Comutator de fază
incorect setat.

Comunicația a fost
reluată.

Doar informare.S-au produs trei
erori de comunicare
succesive.

Def. com. PCA
Accessory

207

Oprit în același timp
cu încălzitorul
compresorului/carterului.

Compresor blocat.Preîncălzire
compresor.

Preîncălzire
compr. în curs

270

Verificați
conexiunea la
Internet.

Poate influența
prioritățile instalației.

Prețul la vedere nu
este disponibil.

SPA neactualizat322

• Circuit deschis
sau scurt-circuit la
intrare senzor.

• Senzor defect

Calcularea GM
răcire efectuată cu
EQ1-BT25 este
setată la 0.

Intrarea senzorului
primește valori
nerezonabil de mari
sau mici timp de
mai mult de
2 secunde.

Df: EQ1-BT25323

• Sistemul de
încălzire
subdimensionat.

• Curbă de încălzire
ajustată incorect.

• Debit incorect.

• Căldură
suplimentară
incorect
conectată.

Se resetează
automat când
temperatura este
sub 70 °C.

Încălzirea este
oprită.

Temperatura
maximă de la
pompa de căldură
este depășită.

tmp.rid.evac.333

• Sistemul de
încălzire
subdimensionat.

• Curbă de încălzire
ajustată incorect.

• Debit incorect.

• Căldură
suplimentară
incorect
conectată.

Se resetează
automat când
temperatura este
sub 60 °C.

Încălzirea este
oprită.

Temperatura
maximă prin pompa
de căldură este
depășită. BT3 este
mai mare decât
65 °C în
funcționarea de
încălzire

tmp.intr.mare334
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Poate fi din
cauza/verificați

Se resetează
automat când

Acțiune pompă de
căldură.

CauzaText pe afișajNr.

• Circuit deschis
sau scurt-circuit la
intrare senzor.

• Senzor defect

Se resetează
automat atunci când
senzorul a
funcționat continuu
timp de 60
secunde.

Intrarea senzorului
primește valori
nerezonabil de mari
sau mici timp de
mai mult de 2
secunde, atunci
când senzorul este
activat.

Sen.def.la sen.de
cam.BT50.

350

Manual.Comutați de la
viteza auto la viteză
manuală a pompei
de sol. antiîngheț.

Delta BT10-
BT11>|2K| după
calibrare.

Calibrare senzor
eșuată

351

Manual.Comutați de la
viteza auto a
pompei la viteză
manuală.

Delta BT3-
BT12>|2K| după
calibrare.

Calibrare senzor
eșuată

353

Manual.Fără.Alarmă de la cazanul
pe gaz (GBM).

Eroare temp int.
OPT

359

• Circuit deschis
sau scurt-circuit la
intrare senzor.

• Senzor defect

Se resetează
automat atunci când
senzorul a
funcționat continuu
timp de 60
secunde.

Intrarea senzorului
primește valori
nerezonabil de mari
sau mici timp de
mai mult de
2 secunde.

Senzor defect:
EPxx-BT3 senzor
de retur

361-
367

• Circuit deschis
sau scurt-circuit la
intrare senzor.

• Senzor defect

Se resetează
automat atunci când
senzorul a
funcționat continuu
timp de 60
secunde.

Fără.Intrarea senzorului
primește valori
nerezonabil de mari
sau mici timp de
mai mult de
2 secunde.

Senzor defect:
EP12-BT57/BT58

369-
370

Se resetează
automat când
temperatura
depășește valoarea
limită cu +2 °C.

Operare blocuri.Senzorul de apă
subterană BT58
este sub limită.

Risc îngheț EP12-
BT58

371

Circulație
insuficientă în
circuitul agentului
termic.

Este resetată
automat atunci când
invertorul atinge
valoarea punctului
său de referință.

Fără.Secțiunea stării
invertorului pentru
încetinire este activă
de 10 minute.

Invertorul este
limitat din cauza
condițiilor de
temperatură

482

• Goliți pompa de
căldură și sistemul
de climatizare.

• Verificați filtrul de
particule să nu fie
înfundat.

• Deschideți orice
robinet
termostatic de pe
radiatoare/încălzirea
în pardoseală.
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Poate fi din
cauza/verificați

Se resetează
automat când

Acțiune pompă de
căldură.

CauzaText pe afișajNr.

Verificați siguranțele
și tensiunea de
rețea la invertor.

Este resetată
automat atunci când
secțiunea nu este
activă timp de 60 s.

Fără acțiune.Invertorul a pierdut
contactul cu rețeaua
de alimentare.

Inv.a pierdut
cont.cu rețeaua
de alim.

508

Verificați
temperatura în zona
de instalare a
invertorului.

Este resetată
automat atunci când
secțiunea nu este
activă timp de 60 s.

Fără acțiune.Temperatura
ambientală la
invertor este foarte
mare la NIBE PV.

Supratemperatură
invertor

509

Se resetează atunci
când țara este
selectată din
meniu.5.12

Se oprește în poziția
în care a ajuns când
mesajul a fost
afișat.

Țara nu este
definită.

Țara nu este
selectată

900

Fără.Stare intrare AUX.alarmă ext.995

Fără.Încălzire auxiliară
blocată extern.

oprit996

Fără.Compresorul este
blocat extern.

oprit997

Fără.Afișajul a repornit.porneşte998

69Capitol 5 | Perturbări ale confortuluiNIBE F1345



A

Activități de service, 46
Cum ajutați pompa de circulație să pornească, 47
Date de la senzorul de temperatură, 48
Drenarea încălzitorului de apă caldă, 46
Drenarea sistemului de climatizare, 46
Golire sistem soluție antiîngheț., 47
Ieșire service USB, 52
Mod în așteptare, 46
Scoaterea modulelor de răcire, 49

Afișaj, 8
Alarmă, 54

B

Buton Back (înapoi), 8
Buton de comandă, 8
Butonul OK, 8

C

Comutator, 8
Control, 8, 13
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Meniul 1 - CLIMAT INTERIOR, 13
Meniul 2 - APĂ CALDĂ, 21
Meniul 3 - INFORMAȚII, 23
Meniul 4 - POMPA DE CĂLDURĂ, 25
Meniul 5 - SERVICE, 33

Cum ajutați pompa de circulație să pornească, 47

D

Date de instalare, 4
Date de la senzorul de temperatură, 48
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Derulați printre ferestre., 12
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F

Funcționare, 11

G

Gestionare alarmă, 54
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I
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Scoaterea modulelor de răcire, 49
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Informații de contact

DENMARKCZECH REPUBLICAUSTRIA

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

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

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

GERMANYFRANCEFINLAND

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

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

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

NORWAYNETHERLANDSGREAT BRITAIN

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

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

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

SWEDENRUSSIAPOLAND

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

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

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

SWITZERLAND

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

Pentru țările nemenționate în această listă, vă rugăm să contactați Nibe Suedia sau să verificați nibe.eu pentru
informații suplimentare.

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