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KVR 10 Split – Návod k instalaci
Všeobecně
Příslušenství KVR 10 SPLIT se použije
k bezpečnému odvedení většiny kondenzátu ze
dna venkovní jednotky AMS 10

UPOZORNĚNÍ !
Je důležité odvádět kondenzát z jednotky
AMS 10 takovým způsobem, který nepoškodí
stavební konstrukci domu

Topný kabel se aktivuje při poklesu venkovní
teploty pod +1,5°C a deaktivuje při nárůstu
venkovní teploty nad +3,5°C.
KVR 10 Split je k dispozici ve 3 délkách

Obsah
1x
KVR 10 Split pro ACVM270 nebo HBS
2x
šrouby
1x
vodiče
6x
kabelové pásky
1x
příchytka
1x
1x
1x
3x
3x
1x
1x
3x
1x

připojovací deska
hadice
topný kabel
Kabelová páska s příchytkou
záslepka
hadicová spojka
těsnění
kabelová páska
pojistka

Instalační délka

Č. dílu

Název

067239

KVR 10 - 10 ACVM

067240

KVR 10 - 10 ACVM 2x230V

067276

KVR 10 – 10 HBS

067241

KVR 10 – 30 ACVM10

067242

KVR 10 – 30 ACVM10 2x230V

067277

KVR 10 – 30 HBS

067243

KVR 10 – 60 ACVM10

067244

KVR 10 – 60 ACVM 2x230V

067278

KVR 10 – 60 HBS

Délka hadice

Instalační délka

1m

1 m bez sifonu

3m

1 – 2,2 m se sifonem

6m

2,2 – 5,2 m se sifonem

UPOZORNĚNÍ !

UPOZORNĚNÍ !

Instalace KVR 10 Split je důležitá pro správnou
funkci zařízení. Prostudujte celý návod
k instalaci !

Pro správnou funkci musí mít jednotka Split
verzi software 1.05 nebo vyšší!
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KVR 10 Split – Návod k instalaci
Vsakovací jáma se štěrkem

Instalace
Připojte KVR 10 Split ke odkapnímu žlábku na
dně jednotky AMS 10 pomocí připojovací
destičky a hadicové spojky

Připojení potrubí
Všeobecně
- Připojení potrubí musí být provedeno ve
shodě s místními předpisy
- Doporučené jsou 3 způsoby odvodu
kondenzátu: do vnitřního odpadu v domě,
do vsakovací jámy vyplněné štěrkem, do
dešťového svodu nebo jiného místa, které není
vystaveno účinkům mrazu.
- Vyspádujte hadici směrem od jednotky AMS
- Tepelná izolace hadice musí přiléhat až ke
dnu jednotky AMS10
- Konec hadice musí být umístěn v nezámrzné
hloubce nebo uvnitř objektu
- Vsakovací místo musí být schopné pojmout až
100l kondenzátu za den
- Tam kde může hadicí proudit vzduch musí být
na hadici proveden vodní sifon (záhyb)

Umístění vsakovací jámy musí být takové, aby
kondenzát neovlivnil stavební konstrukce
domu.
Konec hadice musí být umístěn v nezámrzné
hloubce.

Odpad veden do vnitřku objektu

spoj

sifon

Vedení uvnitř objektu (není součástí dodávky)
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KVR 10 Split – Návod k instalaci
Odpad do dešťového svodu
UPOZORNĚNÍ !
Vždy vytvořte na hadici sifon!






Konec hadice musí být v nezámrzné
hloubce
Hadici vyspárujte směrem k dešťovému
svodu
Vytvořte vždy na hadici sifon
Celkové délka instalace může být
upravena změnou velikosti sifonu
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Elektrické připojení
UPOZORNĚNÍ !
Elektrická instalace musí být vždy provedena
oprávněnou osobou s odpovídající kvalifikací!

Umístění pojistky F3 v HBS

Všeobecně
Pokud se použije jiná délka topného kabelu
než 3m musí se pojistka F3 vyměnit za pojistku
dodanou s příslušenstvím KVR10 SPLIT

Umístění pojistky F3 v ACVM 270

Pojistky podle délky kabelu

*z výroby
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KVR 10 Split – Návod k instalaci
Vedení kabelu k AMS 10
Doporučené vedení kabelu od připojovací el.
krabice do místa připojení hadice na AMS 10.
Na topném kabelu je vyznačen přechod mezi
topnou a netopnou částí. Značka by měla
končit v místě průchodu přípojnou destičkou.

8. Přichyťte připojovací destičku k levé
noze AMS 10 (viz obr. – podle
konkrétního modelu jednotky AMS 10)

1. Sejměte ochranný papír a zajistěte
těsnění na přípojné destičce (viz obr.)

2. Navlékněte hadicovou spojku na hadici.
3. Protáhněte topný kabel hadicí.
4. Protáhněte topný kabel otvorem
v přípojné destičce (viz obr.)

5. Stáhněte část tepelné izolace z hadice,
hadici nasaďte na přípojnou destičku a
zajistěte ji hadicovou svorkou (viz obr.)

6. Přetáhněte izolaci zpět přes spojení
hadice s přípojnou destičkou (viz obr.)
a zajistěte ji kabelovou páskou
7. Natáhněte topný kabel a ujistěte se, že
označení topné části kabelu je umístěné
co nejblíže spojení hadice a přípojné
destičky.
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9. Zaslepte volné odpadní otvory na dně
jednotky AMS 10 pomocí záslepek
(viz obr. - podle konkrétního modelu
AMS 10)
10. Nainstalujte přípojnou el. krabici na zeď
poblíž jednotky AMS 10.
11. Přiveďte neaktivní část topného kabelu
do přípojné krabice a připojte ho k el.
kabelu vedeného od vnitřní jednotky
ACVM nebo HBS.
12. Zkontrolujte velikost el. pojistky.
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KVR 10 Split – Návod k instalaci
Elektrické připojení, NIBE Split ACVM 270
Instalace elektrického připojení KVR 10 Split
400V 3NAC a kabelové sady

1. Ujistěte se, že před začátkem prací je
jednotka ACVM 270 odpojena od
elektrického napájení.
2. Odmontujte přední dveře.

Následující obrázek ukazuje umístění
svorkovnice a el. automatické ochrany

3. Nainstalujte sestavu svorkovnice a el.
automatické ochrany podle obrázku
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KVR 10 Split – Návod k instalaci
(černý)

4. Přichyťte a zajistěte kabelový svazek
podle obrázku

5. Připojte hnědý vodič s delší
odizolovanou částí do svorky X1:L1 a
modrý vodič s delší odizolovanou částí
do svorky X1:N. Ochranný vodič musí
být připojen do PE2:2. Druhé konce
vodičů připojte do automatického
ochranného spínače. Hnědý vodič
připojte na svorku označenou 1/2 a
modrý vodič na svorku N. Ochranný
vodič připojte na zemní svorku.
6. Další vodiče připojte na komunikační
kartu AA23. Hnědý vodič s kratší
odizolovanou částí do AA23-X2:O/C a
černý vodič s kratší odizolovanou částí
do AA23-X2:NO. Druhé konce vodičů
připojte do automatického ochranného
spínače a svorkovnice. Hnědý vodič je
připojen na svorku 2/1 automatické
ochrany a černý vodič do svorkovnice
podle obr. nahoře

7. Přiveďte kabel od el. krabice, v které je
ukončena neaktivní část topného
kabelu do sestavy svorkovnice a
automatické ochrany v ACVM.
Doporučený průřez vodičů je 3x1,5 mm2
Cu.
8. Připojte vodiče následovně: hnědý vodič
do svorky L, modrý vodič do svorky N a
ochranný vodič na svorku „zem“.
9. Nainstalujte přední dveře na jednotku
ACVM.
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Instalace elektrického připojení KVR 10 Split
230V 2AC a kabelové sady
Následující obrázek ukazuje umístění
svorkovnice a el. automatické ochrany

1. Ujistěte se, že před začátkem prací je
jednotka ACVM 270 odpojena od
elektrického napájení.
2. Odmontujte přední dveře.

3. Nainstalujte sestavu svorkovnice a
automatické ochrany podle obrázku
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KVR 10 Split – Návod k instalaci
(černý)

1. Přichyťte a zajistěte kabelový svazek
podle obrázku

2. Připojte hnědý vodič s delší
odizolovanou částí do svorky X1:L1 a
modrý vodič s delší odizolovanou částí
do svorky X1:L2. Ochranný vodič musí
být připojen do PE2:2. Druhé konce
vodičů připojte do automatického
ochranného spínače. Hnědý vodič
připojte na svorku označenou 1/2 a
modrý vodič na svorku označenou 3/4.
Ochranný vodič připojte na zemní
svorku.
3. Další vodiče připojte na komunikační
kartu AA23. Hnědý vodič s kratší
odizolovanou částí do AA23-X2:O/C a
černý vodič s kratší odizolovanou částí
do AA23-X2:NO. Druhé konce vodičů
připojte do automatického ochranného
spínače a svorkovnice. Hnědý vodič je
připojen na svorku 2/1 automatické
ochrany a černý vodič do svorkovnice
podle obr. nahoře

4. Přiveďte kabel od el. krabice, v které je
ukončena neaktivní část topného
kabelu do sestavy svorkovnice a
automatické ochrany v ACVM.
Doporučený průřez vodičů je 3x1,5 mm2
Cu.
5. Připojte vodiče následovně: hnědý vodič
do svorky L1, modrý vodič do svorky L2
a ochranný vodič na svorku „zem“.
6. Nainstalujte přední dveře na jednotku
ACVM.
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Instalace elektrického připojení KVR 10 Split
400V 3NAC a kabelové sady
Následující obrázek ukazuje umístění
svorkovnice a el. automatické ochrany

3. Nainstalujte sestavu svorkovnice a el.
automatické ochrany podle obrázku

1. Ujistěte se, že před začátkem prací je
jednotka ACVM 270 odpojena od
elektrického napájení.
2. Odmontujte přední dveře.
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(černý)

4. Přichyťte a zajistěte kabelový svazek
podle obrázku

5. Připojte hnědý vodič s delší
odizolovanou částí do svorky X1:L1 a
modrý vodič s delší odizolovanou částí
do svorky X1:N. Ochranný vodič musí
být připojen do X2:PE. Druhé konce
vodičů připojte do automatického
ochranného spínače. Hnědý vodič
připojte na svorku označenou 1/2 a
modrý vodič na svorku N. Ochranný
vodič připojte na zemní svorku.
6. Další vodiče připojte na komunikační
kartu AA23. Hnědý vodič s kratší
odizolovanou částí do AA23-X2:O/C a
černý vodič s kratší odizolovanou částí
do AA23-X2:NO. Druhé konce vodičů
připojte do automatického ochranného
spínače a svorkovnice. Hnědý vodič je
připojen na svorku 2/1 automatické
ochrany a černý vodič do svorkovnice
podle obr. nahoře

7. Přiveďte kabel od el. krabice, v které je
ukončena neaktivní část topného
kabelu do sestavy svorkovnice a
automatické ochrany v ACVM.
Doporučený průřez vodičů je 3x1,5 mm2
Cu.
8. Připojte vodiče následovně: hnědý vodič
do svorky L, modrý vodič do svorky N a
ochranný vodič na svorku „zem“.
9. Nainstalujte přední dveře na jednotku
HBS.
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KNV Energietechnik GmbH, Gahberggasse 11, 4861 Schörfling
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NIBE Energy Systems Ltd, 3C Broom Business Park, Bridge Way, Chesterfield S41 9QG
Tel: 0845 095 1200 Fax: 0845 095 1201 E-mail: info@nibe.co.uk www.nibe.co.uk

NL

NIBE Energietechniek B.V., Postbus 2, NL-4797 ZG WILLEMSTAD (NB)
Tel: 0168 477722 Fax: 0168 476998 E-mail: info@nibenl.nl www.nibenl.nl
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NIBE AB, Jerikoveien 20, 1067 Oslo
Tel: 22 90 66 00 Fax: 22 90 66 09 E-mail: info@nibe.se www.nibe-villavarme.no
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NIBE-BIAWAR Sp. z o. o. Aleja Jana Pawła II 57, 15-703 BIAŁYSTOK
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