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Informacje dotyczące
bezpieczeństwa
Niniejsza instrukcja zawiera procedury instalacji i serwi-
sowania dla specjalistów.

Instrukcję należy przekazać klientowi.

Urządzenie może być obsługiwane przez
dzieci powyżej 8 roku życia oraz osoby o
ograniczonej sprawności fizycznej, senso-
rycznej lub umysłowej oraz nie mające
doświadczenia i wiedzy na temat jego ob-
sługi, jeśli będą nadzorowane lub zostały
poinstruowane w zakresie bezpiecznego
użycia oraz jeśli będą rozumiały niebezpie-
czeństwo związane z jego używaniem.
Urządzenie nie powinno służyć jako zabaw-
ka dla dzieci. Czynności związane z czysz-
czeniem i podstawową konserwacją urzą-
dzenia nie powinny byćwykonywane przez
dzieci bez nadzoru.

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Zabra-
nia się jej tłumaczenia bez zgody firmy NI-
BE.

Prawa do wprowadzania zmian konstruk-
cyjnych są zastrzeżone.

©NIBE 2021.

Symbole
WAŻNE!
Ten symbol wskazuje na zagrożenie dla osób
lub urządzenia.

UWAGA!
Ten symbol wskazuje ważne informacje, na co
należy zwracać uwagę podczas instalowania
lub serwisowania instalacji.

PORADA!
Ten symbol oznacza wskazówki ułatwiające
obsługę produktu.

Informacje ogólne
Firma NIBE oświadcza, że tego typu sprzęt radiowy
EA001-A-XXX jest zgodny z wymogami dyrektywy
2014/53/EU. Pełny tekst Deklaracji zgodności UEmożna
znaleźć na stronie biawar.com.pl.

Oznaczenie
Znak CE jest wymagany dla większości produk-
tów sprzedawanych w UE, bez względu na
miejsce ich wytwarzania.

CE

Klasyfikacja obudowy urządzenia elektrotech-
nicznego.

IP20

Patrz instrukcja instalatora.

Symbol sterowania klasy III
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Utylizacja odpadów
Utylizacją opakowania powinien zająć się insta-
lator, który zainstalował produkt, albo specjalny
zakład utylizacji odpadów.

Nie należy wyrzucać produktów wycofanych z
eksploatacji razem ze zwykłymi odpadami go-

spodarstwa domowego. Należy je przekazać do specjal-
nego zakładu utylizacji odpadów lub sprzedawcy, który
świadczy tego typu usługi.

Nieprawidłowa utylizacja produktu przez użytkownika
grozi karami administracyjnymi zgodnie z obowiązującymi
przepisami.

Otwarty kod źródłowy
Ten produkt zawiera oprogramowanie objęte licencją
otwartego kodu źródłowego. Aby uzyskać więcej infor-
macji i dostęp do kodu źródłowego, należy odwiedzić
stronę opensource.nibe.eu.
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Moduł RMU S40 umożliwia monitorowanie i sterowanie
pompą ciepła/ jednostką wewnętrzną/ modułem stero-
wania (urządzenie główne) firmy NIBE z innego pomiesz-
czenia w budynku.

Kompatybilne
produkty
Urządzenia główne serii S firmy NIBE.*
Urządzenie *RMU S40 nie jest kompatybilne z modelem SMO S30.

Zawartość

22.3°
KITCHEN

-5.6°
Outdoor

12:45    05 January

22.3°
KITCHEN

Outdoor

22.3°

-5.6°
Outdoor

UN

1 x RMU S40 z tylnym panelem

Montaż
Urządzenie RMU S40 może zostać zamontowane bez-
pośrednio na ścianie lub za pomocą dostarczonego tyl-
nego panelu. W przypadku wykorzystania dostarczonego 
tylnego panelu, urządzenie RMU S40 można zainstalo-
wać w standardowej skrzynce rozdzielczej.

Aby używać czujnika pokojowego w urządzeniu 
RMU S40, należy zwrócić szczególną uwagę na położe-
nie urządzenia – patrz punkt Czujnik pokojowy.

Należy wykorzystać wszystkie punkty montażowe i za-
instalować moduł pionowo tyłem do ściany. Wokół 
modułu należy zostawić co najmniej 100 mm wolnej 
przestrzeni, aby umożliwić dostęp i ułatwić 
poprowadzenie kabli podczas montażu i serwisowania.

UWAGA!
Rodzaj wkrętów należy dostosować do po-
wierzchni montażowej.

MONTAŻ BEZ TYLNEGO PANELU
1. Odkręć 2 wkręty rozmieszczone w odległości

32 mm.

2. Podłącz urządzenie RMU S40 do urządzenia główne-
go – patrz punkt „Przyłącze elektryczne”.

3. Zawieś RMU S40 na wkrętach.
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MONTAŻ PRZY UŻYCIU TYLNEGO PANELU
1. Przykręć tylny panel do ściany za pomocą 2 wkrę-

tów.

UN

2. Podłącz urządzenie RMU S40 do urządzenia główne-
go – patrz punkt „Przyłącze elektryczne”.

UN

3. Ustawwyświetlacz pod kątem i zamocuj urządzenie
w dwóch zaczepachw dolnej części tylnego panelu.

UN

4. Mocno dociśnij urządzenie RMU S40 do górnej
części tylnego panelu.

UN

NIBE RMU S40Rozdział 2 | Informacje ogólne6



SF1

AA32

 X5

X1

AA4

WyświetlaczAA4
Miejsce na kartę pamięci (microSD)AA32
Listwa zaciskowa, komunikacja i napięcieX1
Zasilanie, micro-USBX5
Przycisk Wł./Wył. (przełącznik)SF1

Oznaczenia zgodnie z normą EN 81346-2.
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WAŻNE!
Wszystkie połączenia elektrycznemuszą zostać
wykonane przez uprawnionego elektryka.

Instalację elektryczną i okablowanie należy
wykonać zgodnie z krajowymi przepisami.

Urządzenie główne należy odłączyć od zasilania
przed instalacją RMU S40.

• Aby zapobiec zakłóceniom, nie należy układać przewo-
dów sygnałowych do styków zewnętrznychw pobliżu
przewodów wysokoprądowych.

• Minimalny przekrój poprzeczny kabli komunikacyjnych
i sygnałowych do styków zewnętrznychmusi wynosić
od 0,5 mm² przy długości do 50 m, na przykład EKKX,
LiYY lub podobne.

• RMU S40 uruchamia się ponownie po awarii zasilania.

Do urządzenia głównego można podłączyć maks.
32 urządzenia bezprzewodowe i 8 przewodowych urzą-
dzeń RMU S40. W przypadku podłączenia więcej niż
trzech urządzeń przewodowych do urządzenia głównego
(w tym maks. dwóch urządzeń RMU S40), będą one
wymagać zewnętrznego zasilania.

Zasilanie
Urządzenie RMU S40 nie jest zasilane przez baterie. Do
zasilania można użyć zasilacza sieciowego USB (5 V)
i podłączyć go do gniazda „Napięcie zasilania, micro-
USB” (X5).

Maks. długość przewodu USB: 3 m.

Połączenie
przewodowe
Urządzenie RMU S40 można podłączyć do urządzenia
głównego, aby zapewnić zasilanie i umożliwić komunika-
cję.
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PODŁĄCZANIE DO URZĄDZENIA
GŁÓWNEGO

Pompa ciepła/ jednostka wewnętrzna
Listwę zaciskową w urządzeniu RMU S40 (AA4-X1)
podłącza się do listwy zaciskowej X30:1-4 na płytce
drukowanej (AA2) w pompie ciepła/ jednostcewewnętrz-
nej.

W przypadku podłączania lub zainstalowania większej
liczby akcesoriów, karty podłącza się szeregowo.

Ponieważ mogą występować różne złącza dla akceso-
riów, zawsze należy przeczytać instrukcję obsługi insta-
lowanego urządzenia.
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Pompa ciepła, jednostka wewnętrzna

RMU S40

RMU S40
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Moduł sterowania
Listwę zaciskową w urządzeniu RMU S40 (AA4-X1)
podłącza się do listwy zaciskowej X9:7–10 na karcie
złącza (AA100) w module sterowania.

W przypadku podłączania lub zainstalowania większej
liczby akcesoriów, karty podłącza się szeregowo.

Ponieważ mogą występować różne złącza dla akceso-
riów, zawsze należy przeczytać instrukcję obsługi insta-
lowanego urządzenia.
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Moduł sterowania
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PODŁĄCZANIE AKCESORIÓW IURZĄDZENIA
RMU S40
W przypadku podłączania lub zainstalowania większej
liczby akcesoriów, karty podłącza się szeregowo.

Ponieważ mogą występować różne złącza dla akceso-
riów, zawsze należy przeczytać instrukcję obsługi insta-
lowanego urządzenia.

Podłączyć kabel zasilający +12 V z urządzenia głównego
do urządzenia RMU S40. Urządzenie RMU S40 należy
podłączyć jako ostatnie w obwodzie komunikacyjnym.
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Urządzenie główne

RMU S40

Akcesoria

UWAGA!
W celu podłączenia urządzenia RMU S40 za-
wsze należy instalować kabel zasilający +12V
z urządzenia głównego do wyposażenia dodat-
kowego z modułem AXC.
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Czujnik pokojowy
Moduł pokojowy RMU S40 zawiera czujnik pokojowy,
który pełni tę samą funkcję, co czujnik pokojowy (BT50)
dostarczony z urządzeniem głównym.

Dzięki temu w razie potrzeby można wybrać, który
czujnik pokojowy będzie używany przez urządzenie
główne do wyświetlania i regulowania temperatury po-
mieszczenia.

UWAGA!
Wmenu 1.3.3 – „Moduły pokojowe", urządze-
nia głównegomożna wybrać czujnik pokojowy,
który ma służyć do sterowania.

Moduł pokojowy pełni cztery funkcje:

1. Pokazuje bieżącą temperaturę pomieszczenia na
wyświetlaczu pompy ciepła/ modułuwewnętrznego.

2. Umożliwia zmianę temperatury pomieszczenia.

3. Umożliwia zmianę/stabilizację temperatury pomiesz-
czenia.

4. Umożliwia wyświetlanie i kontrolę wilgotności.

Moduł pokojowy należy zainstalować w neutralnym
miejscu, tam gdzie ma być uzyskiwana temperatura za-
dana. Odpowiednim miejscem jest pusta ściana we-
wnętrzna w przedpokoju ok. 1,5 m nad podłogą. Aby
moduł pokojowy mógł swobodnie mierzyć prawidłową
temperaturę pomieszczenia, ważne jest, aby nie
umieszczać go na przykład we wnęce, między półkami,
za zasłoną, nad źródłem ciepła lub w jego pobliżu,
w przeciągu od drzwi wejściowych lub w bezpośrednio
nasłonecznionym.

Sterowanie modułu pokojowego aktywuje się w menu
1.3.3 – „Moduły pokojowe".

UWAGA!
Zamknięte termostaty ogrzewania podłogowe-
go/ grzejników wpływają na temperaturę po-
mieszczenia.

Ustawienia
w urządzeniu
głównym
Podstawowe ustawienia każdego urządzenia RMU S40
należy wprowadzić w urządzeniu głównym. W celu ła-
twiejszej identyfikacji pomieszczeń, w których znajdują
się urządzenia RMU S40, można nadać każdemumodu-
łowi pokojowemu unikatową nazwę.

UWAGA!
Urządzenie główne musi mieć najnowszą
wersję oprogramowania.
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Systemy grzewcze
i strefy
Wiele systemów grzewczych wykorzystuje się, kiedy
dla różnych części systemu są wymagane różne tempe-
ratury zasilania, na przykład kiedy w budynku znajduje
się ogrzewanie podłogowe i grzejniki.

System grzewczymożna podzielić na kilka stref, którym
można przydzielić jeden lub więcej czujników lub innych
akcesoriów. Strefą może być określone pomieszczenie
lub część większego budynku.

12

6

394

1 2 3

A

B

Poniższy przykład przedstawia budynek z dwoma syste-
mami grzewczymi. System grzewczy „A” to system
ogrzewania grzejnikowego z trzema strefami. Regulowa-
ny termostat grzejnikowy pozwala indywidualnie regulo-
wać temperaturę dla stref 1, 2 i 3.

System grzewczy „B” to ogrzewanie podłogowe z jedną
strefą, która jest strefą sterującą.

WZMACNIACZ WI-FI RPP 10
W przypadku słabej komunikacji między urządzeniem
głównym i akcesoriami w danej strefiemoże być koniecz-
na instalacja wzmacniacza Wi-Fi (RPP 10) w celu
wzmocnienia sygnału między strefami.

1 2

3

1 2

3

Urządzenie główne Wzmacniacz Wi-Fi

Połączenie
bezprzewodowe
1. Przejdź do urządzenia głównego, wybierz menu 5.4

– „Połącz urządzenia bezprzewodowe” i postępuj
według wskazówek kreatora. Tutaj można nadać
unikatową nazwę każdemu urządzeniu RMU S40.

PORADA!
Aby później ponownie odszukać kreatora
rozruchu, przejdź do menu 2 – „Połącze-
nia”.

2. Wybierz połączenie bezprzewodowe w urządzeniu
RMU S40.

3. Zaczekaj na komunikat „Połączenie powiodło się”.

4. Wprowadź ustawienia urządzenia RMUS40wmenu
1.3.3 – „Moduły pokojowe” urządzenia głównego.

UWAGA!
Patrz Instrukcja instalatora do urządzenia
głównego.
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Połączenie
przewodowe
Aby nadać urządzeniu RMU S40 unikatową nazwę
w urządzeniu głównym, najpierw należy przydzielić mu
adres (numer 1 – 8):

1. Wybierz adres dla urządzenia RMUS40, przydzielając
mu unikatowy numer (1 – 8) w menu 2 – „Połącze-
nia”.

2. Przejdź do urządzenia głównego i wybierz menu
7.2.1 – „Dodaj/usuń akcesoria”, po czym aktywuj
urządzenie RMUS40 lub naciśnij przycisk „Wyszukaj
akcesoria”.

3. Wybierz połączenie przewodowe w urządzeniu
RMU S40.

4. Wybierz adres (1 – 8) dla urządzenia RMU S40.

W razie błędu komunikacji między RMU S40 i urzą-
dzeniem głównym pojawi się komunikat, aby
sprawdzić i w razie potrzeby poprawić wybrany ad-
res.

5. Wprowadź ustawienia urządzenia RMUS40wmenu
1.3.3 – „Moduły pokojowe” urządzenia głównego.

UWAGA!
Patrz Instrukcja instalatora do urządzenia
głównego.

13Rozdział 5 | RozruchNIBE RMU S40



Wyświetlacz

22.3°
KITCHEN

-5.6°
Outdoor

12:45    05 January

22.3°
KITCHEN

Outdoor

22.3°

-5.6°
Outdoor

UN

Kontrolka stanu

Miejsce na kartę pamięci
Wyświetlacz

Przycisk Wł./Wył.

KONTROLKA STANU
Kontrolka stanu sygnalizuje bieżący stan pracy. Kontrolka:

• nie świeci podczas normalnej pracy.

• świeci na czerwono, jeśli wystąpił alarm

Jeśli kontrolka stanu świeci na czerwono, na wyświetla-
czu pojawią się informacje i sugestie dotyczące zaleca-
nych działań.

PRZYCISK WŁ./WYŁ.
Przycisk Wł./Wył. (SF1) ma dwie funkcje:

• włączanie

• wyłączanie

Aby włączyć: przesuń przełącznik w górę.

Aby wyłączyć: Przesuń przełącznik w dół.

WYŚWIETLACZ
Na wyświetlaczu pojawiają się instrukcje, ustawienia i
informacje obsługowe.

MIEJSCE NA KARTĘ PAMIĘCI
Po lewej stronie modułu pokojowego jest miejsce na
kartę pamięci (microSD)

PORADA!
Urządzenie RMU S40 automatycznie pobierze
aktualizację z urządzenia głównego, kiedy poja-
wi się nowe oprogramowanie.
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Nawigacja
Urządzenie RMU S40 jest wyposażone w ekran dotyko-
wy, którego obsługa polega na naciskaniu i przeciąganiu
palcem.

WYBIERZ

Większość opcji i funkcji aktywuje się,
naciskając lekko palcem wyświetlacz.

PRZEGLĄDAJ

Kropki przy dolnej krawędzi informują
o tym, że jest więcej stron.

Przeciągnij palcemw prawo lub w lewo,
aby przeglądać strony.

PRZEWIŃ

Jeśli dane menu zawiera kilka podme-
nu, możnawyświetlić więcej informacji,
przeciągając palcem w górę lub w dół.

ZMIEŃ USTAWIENIE
Naciśnij ustawienie, które chcesz zmienić.

W przypadku ustawienia typu Wł./Wył., zmiana nastąpi
w chwili dotknięcia.

Salon

Kuchnia

W przypadku kilku możliwych wartości pojawi się lista
wartości, którą można przewijać w górę lub w dół, aby
wybrać żądaną wartość.

Naciśnij , aby zapisać zmiany, lub , aby anulować.

MENU POMOC
W niektórych menu występuje symbol, który in-
formuje o dostępności dodatkowej pomocy.

Naciśnij symbol, aby wyświetlić tekst pomocy.

Wyświetlenie całego tekstumożewymagać przeciągnię-
cia palcem.

Ekrany główne
STRONY INFORMACYJNE
Wyświetlane informacje będą uzależnione od posiadane-
go produktu i podłączonych do niego akcesoriów.

CIEPŁA WODA

Włączono tymczasowe

zwiększenie temperatury ciepłej

wody. Wyłączy się ono

automatycznie po osiągnięciu

temperatury maksymalnej.

Aktywny

STRONY FUNKCJI
Strony funkcji umożliwiają wyświetlanie informacji
o aktualnym stanie oraz ułatwiają wprowadzanie najczę-
ściej używanych ustawień. Wyświetlane strony funkcji
są uzależnione od posiadanego produktu i podłączonych
do niego akcesoriów.

OGRZEWANIE

Strefa 1

CIEPŁA WODA

Dodatkowa ciepła woda

Przeciągnij palcem w prawo lub w lewo, aby
przeglądać strony funkcji.
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Struktura menu

Karta

Działa do temperatury zadanej

Symbol menu

Temperatura zadana

Bieżąca temperatura

OGRZEWANIE

System grzewczy 1

Naciśnij kartę, aby dostosować żądaną wartość. Na
niektórych stronach funkcji można wyświetlić więcej
kart, przeciągając palcem w górę lub w dół.

Struktura menu
W drzewie menu można znaleźć wszystkie menu i do-
konywać bardziej zaawansowanych ustawień.

OGRZEWANIE

System grzewczy 1

W każdej chwili można nacisnąć „X”, aby powrócić do
ekranów głównych.
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Ekrany główne
OGRZEWANIE I CHŁODZENIE
Tutaj dokonuje się ustawień temperatury dla posiadanej
instalacji.

Jeśli system grzewczy w budynku obejmuje kilka stref
ogrzewania lub chłodzenia, jest to widoczne na wyświe-
tlaczu w postaci stron funkcji dla każdej strefy.

Ustawianie temperatury (bez włączonego
sterującego czujnika pokojowego):

Zakres ustawień: -10 – 10

Wyświetlacz podajewartość zadaną ogrzewania/chłodze-
nia (przesunięcie krzywej). Aby zwiększyć lub zmniejszyć
temperaturę pomieszczenia, należy zwiększyć lub
zmniejszyć wartość na wyświetlaczu.

Liczba stopni, o jaką należy zmienić wartość, aby zmienić
temperaturę pomieszczenia o jeden stopień Celsjusza,
zależy od systemu grzewczego. Zazwyczaj wystarczy
jeden stopień, ale w niektórych przypadkach może być
wymaganych kilka stopni.

Ustawianie żądanej wartości. Nowawartość jest wyświe-
tlana z prawej strony symbolu na ekranie głównym
chłodzenia.

Ustawianie temperatury (z włączonym
sterującym czujnikiem pokojowym):

Ogrzewanie

Zakres ustawień: 5 – 30°C

Chłodzenie

Zakres ustawień: 5 – 35°C

Jeśli do sterowania strefą służy czujnik pokojowy, war-
tość na wyświetlaczu jest podawana jako temperatura
w °C.

UWAGA!
Wolno reagujący system grzewczy, na przykład
ogrzewanie podłogowe,może być nieodpowied-
ni do sterowania za pomocą czujników pokojo-
wych.

UWAGA!
Wzrost temperatury pokojowej można spowol-
nić za pomocą zaworów termostatycznych
grzejników lub ogrzewania podłogowego. Dla-
tego należy całkowicie otworzyć termostaty,
oprócz pomieszczeń, w którychwymagana jest
niższa temperatura, np. sypialni.
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PORADA!
Odczekaj 24 godziny przed nową zmianą usta-
wień, aby temperatura pomieszczenia miała
czas ustabilizować się.

Jeśli na zewnątrz jest zimno, a temperatura
pomieszczenia jest zbyt niska, zwiększ nachy-
lenie krzywej w menu 1.30.1 o jedną wartość.

Jeśli na zewnątrz jest zimno, a temperatura
pomieszczenia jest zbyt wysoka, zmniejsz na-
chylenie krzywej w menu 1.30.1 o jedną war-
tość.

Jeśli na zewnątrz jest ciepło, a temperatura
pomieszczenia jest zbyt niska, zwiększ para-
metr w menu 1.1.1 o jedną wartość.

Jeśli na zewnątrz jest ciepło, a temperatura
pomieszczenia jest zbyt wysoka, zmniejsz pa-
rametr w menu 1.1.1 o jedną wartość.

CIEPŁA WODA
Kiedy zapotrzebowanie na ciepłą wodę chwilowo wzro-
śnie, można użyć tego menu do wyboru zwiększenia
temperatury c.w.u. na określony czas.

Można także wybrać opcję „Dod. ciepła woda” wmenu
2.1 urządzenia głównego.

WENTYLACJA
Tutaj można czasowo zwiększyć lub zmniejszyć wenty-
lację w budynku.

W razie potrzeby czas powrotu wentylatora można
zmienić w menu 1.2.5 – „Czas powrotu wentylatora”
urządzenia głównego.

BASEN
Tutaj można zmienić temperaturę wody w basenie lub
włączyć/wyłączyć ogrzewanie.

PANELE PV
Można odczytać wartość mocy zapewnianej aktualnie
przez panele słoneczne.

Można także sprawdzić, ile kWhwyprodukowały panele
słoneczne w bieżącym miesiącu kalendarzowym.

DOM/URLOP
Tutaj można włączyć lub wyłączyć „Tryb urlopowy”.

Funkcja zostaje włączona, jeśli wybrano opcję „Urlop”
przed opuszczeniem domu. Aby ją wyłączyć, należy
wybrać opcję „Dom”. Ustawienia funkcji „Tryb urlopo-
wy” wprowadza się w menu 4.5 „Tryb urlopowy”
urządzenia głównego.

Menu 1 – Tryb nocny
TRYB NOCNY
Ustawienie: Wł./Wył.

ZAPLANUJ TRYB NOCNY
Ustawienie: 00.00 – 23.59

Tutaj można włączyć tryb nocny.

Aktywuj tryb nocny w czasie dnia, w którym chcesz
wyłączyć podświetlenie.

Menu 2 – Połączenia
Wybierz połączenie bezprzewodowe lub przewodowe.

POŁĄCZENIE BEZPRZEWODOWE
Wybierz połączenie bezprzewodowe.

Przejdź do urządzenia głównego, wybierz menu 5.4 –
„Połącz urządzenia bezprzewodowe”.

POŁĄCZENIE PRZEWODOWE
Wybierz adres do komunikacji dla urządzenia RMU S40,
przydzielając mu unikatowy numer w tym menu.

Ustawienie: 1 – 8

Menu 4 – Licencje
Tutaj znajdują się licencje otwartego kodu źródłowego.

Menu 7 – Wyświetl
strefy
Tutaj można wybrać strefy, które mają być wyświetlane
w urządzeniu RMU S40, dla ogrzewania i chłodzenia.

Można wyświetlać maksymalnie dziesięć stref.

Menu 8 – Ustawienie
fabryczne
Przywrócenie ustawienia fabrycznego.

Menu 9 – Informacje
Tutaj są wyświetlane informacje o produkcie i zainstalo-
wanej wersji oprogramowania.
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UWAGA!
Można wybrać sterowanie urządzeniem głów-
nym zgodnie z wilgotnością (RH) powietrza,
którą mierzy urządzenie RMU S40. Wyboru
można dokonać w menu 7.1.6.4 – „Regulacja
wilgotności” w urządzeniu głównym.

Można także wybrać sterowanie urządzeniem
głównym zgodnie z wilgotnością względną (RH)
powietrza w czasie chłodzenia. (Jeśli zainstalo-
wano i włączono chłodzenie). Wyboru można
dokonać w menu 7.1.7.2 – „Regulacja wilgot-
ności” w urządzeniu głównym. Wybierz
„Ogranicz wilg. wzgl. podczas chł.”.
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Wwiększości przypadków urządzenie RMU S40 wykry-
wa usterki (zakłócenia mogące prowadzić do zaburzenia
komfortu cieplnego) i informuje o nich za pomocą alar-
mów oraz instrukcji na wyświetlaczu.

Zarządzanie alarmami
Ogrzewanie

Alarm

Poniżej znajduje się krótki

opis alarmu oraz

sugerowane działania.

Pokaż więcej informacji

ALARM

12
Alarm

Skasuj alarm

Aktywuj ogrzewacz
pomocniczy

Alarm oznacza, że wystąpiła jakaś
usterka, o czym informuje świecąca
na czerwono kontrolka stanu. Na
wyświetlaczu pojawi się okno dialo-
gowe z informacją o alarmie.

ALARM
Czerwony alarm oznacza, że wystąpi-
ła usterka. Wyświetlacz pokazuje typ
alarmu i umożliwia jego skasowanie.

W wielu przypadkach wystarczy wy-
brać opcję „Skasuj alarm”, aby insta-
lacja powróciła do normalnej pracy.

Jeśli wskazanie alarmu zniknie po
wybraniu opcji „Skasuj alarm”, przy-
czyna alarmu została usunięta. Jeśli
alarm wystąpi ponownie, przyczyna
problemu nie została usunięta.

„Ogrzewacz pomocniczy” to typ trybu awaryjnego.
Oznacza to, że instalacja próbuje wytwarzać ogrzewanie
i/lub ciepłą wodę pomimo występowania problemu.
Może to oznaczać, że sprężarka pompy ciepła nie działa.
W takim przypadku ciepło i/lub c.w.u. przygotowuje
elektryczny podgrzewacz pomocniczy.

UWAGA!
Aby wybrać „Ogrzewacz pomocniczy”, należy
wybrać czynność alarmową w menu 7.1.8.1 –
„Czynności alarmowe”w urządzeniu głównym.

UWAGA!
Wybór opcji „Ogrzewacz pomocniczy” nie jest
równoznaczny z usunięciem problemu, który
wywołał alarm. Dlatego kontrolka stanu nadal
będzie świecić na czerwono.

Usuwanie usterek
BŁĄD KOMUNIKACJI
Urządzenie RMU S40 straciło kontakt z urządzeniem
głównym.

Połączenie bezprzewodowe
• Sprawdź, czy odległośćmiędzy urządzeniem głównym
i urządzeniem RMU S40 nie jest zbyt duża.

• W przypadku słabej komunikacji między urządzeniem
głównym i akcesoriami w danej strefie może być ko-
nieczna instalacja wzmacniacza Wi-Fi (RPP 10) w celu
wzmocnienia sygnału między strefami.

Połączenie przewodowe
• Sprawdź, czy kabel komunikacyjny jest podłączony
prawidłowo między urządzeniem RMU S40 i urządze-
niem głównym.

• Sprawdź, czy adresy w menu „Instalacja” modułu
pokojowego i menu 7.2.1 urządzenia głównego są
zgodne.

WYŚWIETLACZ JEST WYŁĄCZONY
Brak widocznych informacji na wyświetlaczu.

• Sprawdź, czy włączył się wygaszacz ekranu, dotykając
wyświetlacza.

• Sprawdzić, czy przycisk Wł./Wył. jest w położeniu Wł.

• Sprawdź, czy kabel komunikacyjny jest podłączony
prawidłowo między urządzeniem RMU S40 i urządze-
niem głównym.

• Jeśli urządzenie RMU S40 jest ustawione w „Tryb
nocny”, wyświetlacz będzie wyłączony. (Patrz Menu
1 – Tryb nocny).

NIBE RMU S40Rozdział 8 | Zaburzenia komfortu cieplnego20

8 Zaburzenia komfortu
cieplnego



Wymiary

2
6

1
5
.5 2

4

1
4
24 32

88 21 

8
8
 

5
6
 7

0
 

8
3
 

ø 3.5

Panel tylny

21Rozdział 9 | Dane techniczneNIBE RMU S40

9 Dane techniczne



Dane techniczne
RMU S40

12 V DC 100 mANapięcie znamionowe (z urządzenia głównego)

24 V AC 120 mANapięcie znamionowe (zasilanie zewnętrzne)

5 V DC 250 mANapięcie znamionowe (zewnętrzne USB)

IP20Stopień ochrony

0,33kVWartość znamionowa napięcia udarowego

2Zakłócenia elektryczne

Urządzenia bezprzewodowe
3,5dbmMaks. moc 2,405 – 2,480 GHz

Różne
Typ 1Tryb pracy (EN60730)

5 – 55°CZakres roboczy, temperatura

20 – 80%RHZakres roboczy, wilgotność względna

5 – 50°CTemperatura otoczenia

Wymiary i masa
88 x 88 x 8mmPanel tylny (Szerokość x Wysokość x Głębokość)

64 x 85 x 16mmWymiary panelu wyświetlacza (Szerokość x Wysokość x Głębokość)

80gMasa

Dane katalogowe
067 650Nr części
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Informacje kontaktowe

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 CGOosterhout
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 21Markaryd
Tel: +46 (0)433-27 3000
info@nibe.se
nibe.se

EVAN
bld. 8, Yuliusa Fuchika str.
603024 Nizhny Novgorod
Tel: +7 831 288 85 55
info@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

W przypadku krajów nie wymienionych na tej liście, należy kontaktować się z firmą NIBE Sweden lub odwiedzić
stronę nibe.eu, aby uzyskać dodatkowe informacje.

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


NIBE Energy Systems
Hannabadsvägen 5
Box 14
SE-285 21 Markaryd
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