Návod pro instalaci směšovací sady doplňkového
topného systému k tepelnému čerpadlu/vnitřní jednotce
NIBE F1145, F1245, F1345, F370, F470, F750, VVM500

Návod k instalaci – ECS 40/ECS 41
Všeobecně
Příslušenství se použije při instalaci NIBE
F1145/F1245/F1345/F370/F470/F750/VVM500
v domech s více otopnými systémy (max.4), které
vyžadují různou teplotu průtoku, např. v případě
instalace systému s radiátory a podlahovým topením.
Max. průtok v systému nesmí překročit 1700 l/hod.

Obsah dodávky
4x
kabelové pásky
1x
oběhové čerpadlo
1x
pohon ventilu
1x
směšovací ventil
1x
sada karty příslušenství
2x
tepelně vodivá pasta
1x
hliníková páska
1x
tepelně izolační páska
2x
těsnění
2x
teplotní čidla
1x
čidlo pokojové teploty
1x
potrubí *
* použito pouze při instalaci s F370/F470
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Připojení potrubí
Pokud připojujeme další topné okruhy musíme dodržet
podmínku, že vždy pracují na nižší teplotě než topný
okruh 1.

Tepel.
čerpadlo/
vnitřní
jednotka

Průtok

Oběhové čerpadlo a směšovací ventil
Oběhová čerpadla (GP20) extra topných systémů jsou
umístěna podle principielních schémat zapojení (viz
dále)
F1145/F1245/F1345/F750/VVM500
Směšovací ventil (QN25) je umístěn na výstupním
potrubí za tepel.čerpadlem/vnitřní jednotkou před
prvním radiátorem v topném systému 1.
Zpátečka z každého extra topného systému musí být
připojena do směšovacího ventilu a do zpátečky
z otopného systému 1 (viz schémata zapojení).
F370/F470
- pokud je ohřívač/topný systém napuštěn vodou
vypusťte ji
- odšroubujte záslepky na připojovacím místě (XL8)
- nainstalujte dodanou plastovou trubku na připojovací
místo (XL8)
- směšovací ventil(QN25) je umístěn na potrubí
průtoku (výstup XL8) za tepel. čerpadlem. Zpátečka
z každého doplňkového topného systému musí být
připojena do směšovacího ventilu a do zpátečky
z otopného systému 1 (viz schémata zapojení).

Zpátečka

Teplotní čidlo
- teplotní čidlo (BT2) se instaluje na potrubí na místo
mezi oběhovým čerpadlem (GP20) a směšovacím
ventilem (QN25)
- teplotní čidlo (BT3) se instaluje na zpátečku
z doplňkového topného systému

Upozornění !
Nesprávná instalace může ovlivnit správnou funkci
zařízení.

Naneste na místo dotyku teplotního čidla a potrubí
tepelně vodivou pastu a upevněte čidlo pomocí
kabelových pásků a hliníkové pásky. Nakonec spojení
překryjte tepelně izolační páskou.

Upozornění !
Čidla a komunikační kabely nesmí být vedeny
v blízkosti silových napájecích kabelů.

Směšovací ventil (QN25)
Připojení Φ 22mm

Návod k instalaci – ECS 40/ECS 41

Tlakové charakteristiky – sada ECS 40

Dispoziční tlak

Tlakové charakteristiky – sada ECS 41
Dispoziční tlak
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Principielní schémata zapojení směšovacích
okruhů.
F1145 se sadami ECS 40/ECS 41 a 3mi směšovanými okruhy

F1245 se sadami ECS 40/ECS 41 a 3mi směšovanými okruhy

Návod k instalaci – ECS 40/ECS 41
F1345 se sadami ECS 40/ECS 41 a 3mi směšovanými okruhy

F370/F470 se sadami ECS 40/ECS 41 a 3mi směšovanými
okruhy
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F750 se sadami ECS 40/ECS 41 a 3mi směšovanými okruhy

VVM500 se sadami ECS 40/ECS 41 a 3mi směšovanými okruhy

Elek
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Elektrické připojení

Elektrické schéma zapojení je uvedeno na konci
návodu.
Připojení napájecího napětí
Připojte napájecí napětí do svorkovnice X1 podle
obrázku

Připojení komunikace
Sada ECS obsahuje kartu příslušenství AXC40 (AA5),
která musí být připojena přímo do vstupní karty (AA3 –
sv. X4) v tepel. čerpadle/vnitřní jednotce
F1145/F1245/F370/F470/F750/VVM500.
V tepel. čerpadle F1345 se komunikační kabel připojí
do svorkovnice X6.
Pokud se připojuje více příslušenství postupujte
následovně.
První karta příslušenství musí být připojena přímo do
vstupní karty (AA3 sv. X4) v F1145/F1245/F370/F470/
F750 nebo VVM500. V tepel. čerpadle F1345 se
komunikační kabel připojí do svorkovnice X6.
Další karty příslušenství se musí zapojit do série
s kartou předcházející.
Použijte kabel typu SYKFY, LiYY, EKKX nebo
podobný.
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Připojení oběhového čerpadla (GP20)
Oběhové čerpadlo (GP20) připojte do AA5-X9:8
(230V), AA5-X9:7 (N) a X1:3 (PE)

Připojení čidel a externího ovládání
Použijte kabel typu SYKFY, LiYY, EKKX nebo
podobný.
Čidlo průtoku (BT2) směšovaného okruhu připojte do
AA5-X2:23-24
Čidlo zpátečky (BT3) směšovaného okruhu připojte do
AA5-X2:21-22
Čidlo pokojové teploty (BT50) – volitelné – připojte do
AA5-X2:19-20
Externí ovládání – volitelné – beznapěťový kontakt
připojit do AA5-X2:17-18 – umožňuje posun topné
křivky

Připojení pohonu směšovacího ventilu (QN25)
Pohon směšovacího ventilu (QN25) připojte do AA5X9:6 (230V – otevřeno)), AA5-X9:5 (N) a AA5-X9:4
(230V – zavřeno)

DIP přepínač

Upozornění !
Releový výstup lze zatížit max. proudem 2A (230V)

DIP přepínač na kartě příslušenství musí být pro každý
směšovaný okruh nastaven následovně
Topný systém č.
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Programové nastavení
Nastavení ECS40/ECS41 může být provedeno přes
průvodce spouštění nebo přímo v Menu ovládání
Průvodce spouštění
Průvodce spouštění se zobrazí při prvním zapnutí
TČ/vnitřní jednotky, může být také opětovně spuštěn
v Menu 5.7
Menu systém
Pokud neprovádíte všechna nastavení přes průvodce
spouštění nebo potřebujete změnit některé nastavení
lze změnu provést v menu systém
Menu 5.2 – nastavení systému 1)
Aktivace/deaktivace příslušenství
Vyberte: “klimatizační systém 2“ pro klimatizační
systém 2, “klimatizační systém 3“ pro klimatizační
systém 3 a “klimatizační systém 4“
pro klimatizační systém 4.

Menu 5.6 – vynucené řízení
Pouze pro servisní účely – vynucené řízení pro
jednotlivé komponenty v TČ/vnitřní jednotce a také
v jednotlivých příslušenstvích, která jsou připojena.
EP21 je klimatizační systém 2, EP22 je klimatizační
systém 3, EP23 je klimatizační systém 4
EP2x - AA5-K1: bez funkce
EP2x - AA5-K2: signál (zavřeno) do směš. ventilu
(QN25)
EP2x - AA5-K3: signál (otevřeno) do směš. ventilu
(QN25)
EP2x - AA5-K2: aktivace oběhového čerpadla (GP20)
Upozornění !
Prostudujte také „Návod k instalaci“ pro patřičné
tepelné čerpadlo/vnitřní jednotku

Technická specifikace

1) platí pro NIBE F1145,F1245,F370,F470 a F750

Menu 5.2.4 – příslušenství 2)
Aktivace/deaktivace příslušenství
Vyberte: “klimatizační systém 2“ pro klimatizační
systém 2, “klimatizační systém 3“ pro klimatizační
systém 3 a “klimatizační systém 4“ pro klimatizační
systém 4.
1)

platí pro NIBE F1345 a VVM500

Menu 5.1.2 – max. teplota průtoku
Nastavení max. teploty průtoku pro každý klimatizační
systém
Menu 5.3.3 – doplňkový klimatizační systém
Nastavení směšovacího ventilu pro doplňkový
klimatizační systém
Menu 1.1 – Teplota
Nastavení vnitřní teploty
Menu 1.9.1 – topná křivka
Nastavení topné křivky
Menu 1.9.2 – externí nastavení
Nastavení posunu topné křivky po sepnutí externího
kontaktu
Menu 1.9.3 – min. teplota průtoku
Nastavení min. teploty průtoku pro každý klimatizační
systém
Menu 1.9.4 – nastavení pokojového čidla
Aktivace pokoj. čidla teploty a nastavení činitele
rychlosti změny teploty pomocí pokojového čidla

ECS

40

Řídící napětí (V)
Kv hodnota
Průměr připojení
ventilu (mm)

41
230

4,0

6,3
22

Návod k instalaci – ECS 40/ECS 41
Elektrické schéma zapojení
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